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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou zimu
již máme za sebou a čerstvou jarní energii
cítíme všude kolem sebe. Se stejnou energií
mne těší pracovat v mé nové roli.
Celá řada lidí se mne ptá, jak bych zhodnotil první čtyři měsíce ve funkci starosty.
Pro mne to je velmi zajímavá zkušenost.
Mnoho věcí jsem se musel naučit řešit jinak. To, co v soukromém sektoru řešíme
ústní domluvou, v komunální sféře mnohdy neobstojí a všechny postupy je potřeba úředně zdokumentovat, neboť oči auditorů jsou velmi pozorné a riziko sankcí
vysoké.
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní
Janě Svědíkové za její podporu a za to, že
mi je skvělou průvodkyní zákoutími úřednické práce.
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Komunikace a informovanost mezi mnou
a místostarosty probíhá denně. Mým cílem
je rozdělit znalosti a odpovědnosti mezi více
lidí, aby fungování obce nebylo závislé na
jednom člověku.
Zápisy zastupitelstva a věškeré podstatné
informace o dění v obci najdete na obecním
webu www.obecsrch.cz, který by se měl stát
hlavním komunikačním médiem v obci.
Očekávejte nový design i strukturu webu,
najít novinky bude jednodušší.
pokračování na str. 5

Na fotografii zleva:
Mgr. Aleš Maloch, Ing. Lukáš Panchártek,
Jana Svědíková, Ing. Jiří Beránek

Také jsem si za svoji krátkou dobu působení
na vlastní kůži ověřil odvěkou pravdu, že kolik je v obci obyvatel, tolik je i v obci názorů.
V minulém čísle jsem představil, kam bych
chtěl směřovat fungování obce. Dovolte mi,
abych se s Vámi podělil o to, kam jsme se
v zimě posunuli.

Slovo starosty
Život ZŠ a MŠ Srch
Pozemky v lokalitě Hejnský – Pohránov
Společenská kronika
SDH Srch
Rozpočet
Přístavba školky
Průmyslová zóna
Ukončení běžecké sezóny 2010–2011
TJ Sokol Srch

Život Základní
školy a mateřské
školy Srch
Sám název naší školy v Srchu napovídá,
že se jedná o dvě školní zařízení, která
spolu velice úzce spolupracují. Dovolte
mi seznámit Vás se životem Základní
školy a mateřské školy v Srchu.

Poslové jara
foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz

V mateřské škole je navýšena kapacita
z 25 dětí ve třídě na 28 a je plně využita.
Školku navštěvují děti od tří do šesti let.
Přesto, že jsou společně v jedné třídě, každá věková skupina pracuje individuálně
a při tom vzájemně spolupracují. Děti si ve
školce nejen hrají, ale jsou postupně velmi
dobře připravovány na školní docházku.
pokračování na str. 3
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Vedení obcí Srch, Hrádek, Pohránov
V předchozím zpravodaji jsme uveřejnili složení některých komisí, na kterém se zastupitelstvo
dokázalo dohodnout 14. 12. 2010. Zastupitelé na dalším zasedání dne 3. 2. 2011 schválili obsazení zbylých komisí. Zde zveřejňujeme finální složení vedení našich tří obcí. Vedení obce je otevřeno všem, kteří mají chuť se podílet na práci v obci, řadovým občanům a i všem zastupitelům.
Pomoc může přijít ve formě fyzické pomoci nebo ve formě poradenství, žije mezi námi celá řada
odborníků z různých odvětví. V souladu se zasedáním zastupitelstva byl v anketě občanů Pohránova zvolen Osadní výbor ve složení: Ing. Jan Hájek, Petr Motyčka a Věra Vrbová.
-mfIng. Lukáš PANCHÁRTEK, starosta

tel.: 602 136 558 · starosta@obecsrch.cz

Jana Svědíková
sekretariát

Mgr. Aleš Maloch, 1. místostarosta
tel.: 774 438 416 · aldamlok@centrum.cz

Ing. Jiří Beránek, 2. místostarosta
tel.: 602 519 844 · ber.jirka@seznam.cz

ZASTUPITELÉ
JUDr. Lukáš Polák

Simona Píšová

Iva Vinklerová

Petr Němec

Ing. Jana Jiráňová

Richard Ležák

MUDr. Vladimír Červinka

Ing. Jakub Hlaváček

VÝBORY A KOMISE
Kontrolní výbor
Ing. Jakub Hlaváček
Roman Bezdička
Iva Vinklerová

Finanční výbor
JUDr. Lukáš Polák
Ing. Michael Fabián
Michal Šprinc

Komise životního prostředí
Ing. Květoslava Doležalová
Marta Holická
Ing. Michal Sova

Stavební komise
Michal Šprinc
Marta Holická
Ing. Jiří Beránek
Martina Řezaninová

Sociální komise
Iva Vinklerová
Mgr. Milena Vránová
Hana Drbalová

Školská, kulturní a sportovní komise
Simona Píšová
Pavla Slezáková
Mgr. Zuzana Musilová
Mgr. Lubomír Jirásko

Pozemky v lokalitě Hejnský – Pohránov
Na východním okraji obce Pohránov
v lokalitě Hejnský měly být stavební
pozemky k předání novým majitelům
již v roce 2010.
Alespoň tak o tom rozhodlo minulé zastupitelstvo. Dohoda zněla, že k realizaci projektu vedení obce přistoupí až v okamžiku, kdy
bude zajištěno alespoň 60 % nákladů výstavby v podobě předprodaných pozemků.
Avšak podmínka splněna nebyla a vedení
obce přesto přistoupilo k zahájení projektu
již při zajištění 40 % nákladů na výstavbu.
Před volbami se ještě posunul termín dokončení na 30. 6. 2011.
Dnes se tak obec nachází v situaci, kdy je
vázána smlouvou se stavební společností,
ale prodeje pozemků zůstávají výrazně za
očekáváním.
V současné době jsou dokončeny rozvody pitné vody, kanalizace, plynu a elektřiny. V dubnu se opět rozběhnou stavební
práce a věřím, že se rozběhne i prodej pozemků. Případný výpadek příjmů budeme
řešit překlenovacím úvěrem v dobré víře,
že se pozemky podaří v blízké budoucnosti prodat. Jiná možnost by byla celý
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projekt zastavit, což by ale obec uvrhlo
do hluboké ztráty. Jakkoliv byl tento projekt původně koncipován jako ziskový,
bylo dle mého názoru nešťastné ho zahájit uprostřed ekonomické krize. To se projevilo na neúspěšných pokusech mnoha
těch, kteří měli rezervaci, získat hypoteční
úvěr. Nejzávažnější je však to, že vedení
obce se rozhodlo zahájit projekt, aniž byly
splněny dohody v podobě minimálního
zajištění financování. Jakkoliv rozumím
podnikatelskému riziku, faktem zůstává,
že obec není s. r. o. ani akciová společnost,
a tak nakládání s obecními prostředky musí
být podstatně konzervativnější, protože se
jedná o nakládání s prostředky všech občanů.
Nepochybně je potřeba zmínit skutečnost,
že po nástupu nového vedení, se na úřadě
nacházely neproplacené faktury (většina
po splatnosti) ve výši 6,5 mil. Kč, což při stavu běžného účtu ve výši +180 tis. Kč nebyl
zrovna příjemný začátek.
Za daleko závažnější považuji skutečnost,
že při opakovaných dotazech na provedené vícepráce, které jsme projednávali
pokračování na str. 4

www.obecsrch.cz

Nakládání s odpady
Jménem komise pro životní prostředí děkuji všem spoluobčanům za třídění odpadů.
Topná sezóna sice pomalu končí, přesto
bych chtěla upozornit na nebezpečnost pálení odpadů. Jaké škodliviny při domácím
spalování odpadů vznikají?
PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
dřevotříska, nápojové kartony – spalováním se uvolňují chlorované organické látky,
které jsou toxické a mohou být i rakovinotvorné. Při dlouhodobém působení dochází
k poškození imunitního a nervového systému.
PVC – spalováním se uvolňuje chlorovodík
a další chemické látky např. ftaláty, které
poškozují ledviny a játra a mohou způsobit
vrozené vady, některé z nich mohou být rakovinotvorné.
Dřevotříska – spalováním se uvolňuje
formaldehyd, který je rovněž rakovinotvorný, dráždí oči a plíce, způsobuje alergie.
Polystyren (PS) – spalováním se uvolňuje
monomer – styren, který je rovněž rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči a sliznice, při dlouhodobém působení ovlivňuje nervový systém a způsobuje
bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese.
Každý občan by se měl zamyslet nad tím,
kolik škodlivých látek vypustí do ovzduší.
Nejcitlivější na škodliviny ve vzduchu jsou
děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící
astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k sobě navzájem prosím
ohled.
Květoslava Doležalová

Rozpočet
Rozpočet na rok 2011 byl koncem
března schválen zastupitelstvem.
Je koncipován jako vyrovnaný. Příjmy
a výdaje jsou 22,5 mil. Kč. Hlavní příjem
předpokládáme z parcel v lokalitě Hejnský. Největší výdaje budou na dokončení
sítí v té samé lokalitě. Zatímco náklady
jsou jisté, výnosy z pozemků jisté nejsou.
Případný výpadek v cash flow bude řešen
krátkodobým úvěrem.
Přístavba mateřské školky není v rozpočtu zahrnuta, bude předmětem rozpočtové změny v okamžiku, kdy budou potvrzeny očekávané náklady na výstavbu.
Detaily rozpočtu najdete
na www.obecsrch.cz.
Michael Fabián, Lukáš Panchártek

ZPRAVODAJ OBCÍ

duben 2011

Srch · Hrádek · Pohránov

O hrušni
Z kroniky: kronika – I. díl, str. 201:
„Výňatek ze staré kroniky Srchu z r. 1679 – vyprávění o tom, jak se rod Panchártků dostal
do Srchu a jak se stará hrušeň dostala k Panchártkům na kopeček.“

Již je tomu více jak 300 let, o čem tehdejší obecní kronikář Josef Štancl napsal do
obecní kroniky tento zápis, později zápis
upravil historik pan Zd. Cinkan z Pardubic,
mající vztah také k Srchu …
V roce 1689 byl do naší obce přiveden malý
rozpustilý chlapec, který byl úplným sirotkem, neměl ani žádných příbuzných, kteří
by se o něho starali. Stalo se tak 27. září
uvedeného roku. Tento malý chlapec byl
přiveden na obecní úřad a předán obecní radě, aby se o něho postarala. Chlapec
o sobě nic jiného nevěděl, jenom to, že se
jmenuje Matěj. Protože neměl žádných rodičů, říkalo se tehdy takovým dětem „panchart“. Že však byl ještě maličký, říkali mu
proto panchártek – tedy Matěj Panchártek.
Tento chlapec byl od počátku obecním tatíkům dost nepohodlný a celé obci na obtíž. Těžko se udržoval při životě, protože byl
odkázán na trochu zbytků od oběda a kousek chleba. Aby se tohoto přítěžku obec
zbavila, rozhodla se obecní rada přiděliti
mu kousek písčitého pozemku na větším
kopečku v Srchu. Tento malý Panchártek
byl přičinlivý, políčko své dobře obdělával a při svých příležitostných cestách a na
poli si sbíral kousky cihel a kamení. Z nich
a z bláta si časem postavil maličký sroubek,

kde mohl alespoň pod svou střechou přespávat a bydlet.
Jednou si při své pochůzce našel v lese malou planou hruštičku, kterou si hned vykopal a doma na kopečku zasadil. Okolní sousedé se mu smáli, že na takovém kopečku
a v písku přece nic neporoste. Kupodivu
stromek se dobře ujal a v příštím roce ho
chlapec orouboval dosud neznámou odrůdou zvanou „hnilička“. I tento roub se mu
dobře ujal a již druhým rokem se ukázaly
dobré plody hrušek. Od té doby tato krásná hrušeň rodí velké množství dobrých
hrušek každým rokem. A když zjara rozkvete, vévodí celé obci jako krásná kytice.
Již několikráte byla zasažena bleskem, ale
vždy se zase uzdravila a stále dobře roste
a plodí.
Od té doby se tomuto místu v obci říká
„U Panchártků na kopečku“.
Starý sroubek již sešel stářím, ale na kopečku si Matějovi potomci postavili rodinný
domek. Vedle stojící památná hrušeň je
okrasou a siluetou obce. Proto, až půjdete
kolem čísla popisného 19, nezapomeňte se
podívat na starý vzácný a památný strom,
který byl svědkem tolika událostí!
Hrušeň ještě dnes najdete u domu č. p. 19
v Pohránovské ulici.

Život Základní školy a mateřské školy Srch
pokračování ze str. 1
Je kladen velký důraz na logopedickou
péči, kde se děti učí správné výslovnosti.
Také se zde učí hru na flétnu, což má blahodárný vliv i na zdraví dítěte. Paní učitelky
se dětem věnují s velkou péčí a profesionalitou. Mají již letité zkušenosti, které jsou
v souladu s moderním přístupem pedagogické péče pro předškolní věk.
Základní školu navštěvuje rok od roku čím dál
více žáků, což nás velmi těší. Původní počet
27 žáků je již druhým rokem navýšen téměř
o 10 dětí. A do příštího prvního ročníku se
přišlo zapsat 11 budoucích prvňáčků. Školní
vzdělávací program s novým názvem „Klíč
do života“ splňuje všechny předpoklady ke
kvalitnímu vzdělávání dětí srovnatelnému
s klasickými školami. Škola je malotřídní, což
znamená, že v jedné třídě se učí děti dvou
(mnohdy i tří) ročníků. My zde máme spoje
1. a 2. ročníku a dále 3. a 4. ročníku. Od příštího roku zde začíná výuka v pátém ročníku.
Postupně bychom rádi vytvořili tři třídy tak,
aby první ročník byl samostatný. Malotřídka
má své výhody – mladší se dozvídají věci,

které se jim budou brzy „hodit“ a starší si zopakují a případně doplní, co již zapomněli.
Navzájem si úžasně pomáhají, neexistuje rivalita mezi třídami či ročníky, děti žijí v jedné
symbióze, paní učitelky mají přehled o každém dítěti, jak se mu chce či nechce pracovat
a může k němu individuálně přistupovat.
O žáky se starají velice kvalitní paní učitelky s obětavou paní vychovatelkou ve
školní družině. Školní družina funguje pro
děti ráno od 6.45 hodin a odpoledne končí
v 16.30 hodin.
Obě školská zařízení spolu spolupracují,
navštěvují se, organizují společné akce
(slavnost Slabikáře, škola na zkoušku, společná škola v přírodě atd.) a děti tak lehce
překonají první přechod z jednoho zařízení
do druhého.
A já přeji tomuto společnému zařízení, aby
se dále rozvíjelo, vzkvétalo, aby se zde děti
cítily šťastné a spokojené a byly jednou hrdé
na to, že byly dětmi a žáky právě této školy
v krásné obci Srch.
Mgr. Milena Vránová
ředitelka školského zařízení
www.skolasrch.cz

www.obecsrch.cz
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SDH Srch

Společenská kronika
V letošním roce slaví řada našich spoluobčanů
významná životní jubilea a my jim upřímně
blahopřejeme a do dalších let přejeme mnoho štěstí,
zdraví, radosti a úspěchů.
V měsíci lednu své 80. narozeniny oslavila paní Vlasta Mazáková
ze Srchu. V měsíci únoru slavili rovněž osmdesáté
kulatiny paní Milada Jiráňová z Hrádku
a pan Vladimír Chlápek ze Srchu,
a své sedmdesátiny paní Marie Vančurová z Pohránova.
V měsíci březnu blahopřejeme také obyvatelům Srchu
p Jaroslavě Drahorádové, a pánům Zdeňku Hoškovi
paní
a Ladislavu Bodnárovi k 75. narozeninám,
a paní Heleně Novotné k sedmdesátinám.

JJeště jednou všem jubilantům blahopřejeme!

Ceník placené inzerce
Rádi bychom váženým čtenářům tohoto zpravodaje nebo
jejich známým a všem firmám
v okolí, kteří chtějí oslovit obyvatele našich obcí, nabídli
možnost zde inzerovat. Výnosy z inzerce mají za cíl pokrýt
úplně nebo částečně náklady
spojené s vydáváním tohoto
čtvrtletníku.
Vaše redakce

1/8 strany
na šířku
90 x 60 mm

1/2 strany
na šířku
186 x 125 mm

1 800 Kč

5 000 Kč

1/2 strany
na výšku
90 x 254 mm

5 200 Kč

1/4 strany
na výšku
90 x 125 mm

3 000 Kč

1/16
strany
na výšku
42 x 60 mm

950 Kč

Slevy
při opakování
3x a více ........ 3 %
5x a více ........ 5 %
10x a více ....10 %
Ceny jsou uvedeny
s DPH

Pozvánka pro nejmenší sportovce
Dne 16. 4. 2011 se uskuteční na hřišti v Srchu DĚTSKÝ TRIATLON. Srdečně zváni jsou
všichni malí i větší sportovci. Prezentace závodníků bude od 8.30 hodin, první
závodník vystartuje v 9.00 hodin. Je třeba vzít si s sebou jen kolo a přilbu.
Přijďte si všichni zazávodit!!!

Pozemky v lokalitě
Hejnský – Pohránov
pokračování ze str. 2
na veřejném zastupitelstvu, nám a všem
občanům bylo jako již několikrát lživě sděleno, že žádné vícepráce nejsou. Ve skutečnosti jsou však vícepráce v hodnotě
1,2 mil. Kč. Nenapadám zde důvody vzniku, ale pouze velmi vstřícný přístup k jejich
realizaci ze strany bývalé starostky v duchu
hesla: „Z cizího krev neteče“.
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Sumarizace financování projektu:
Cena akce:
15 285 417 Kč s DPH
Rok 2010
Fakturace:
8,5 mil.
Zaplaceno ve 2010:
4,5 mil.
Rok 2011
Zbývá platit z roku 2010:
4 mil.
Fakturace 2011:
6,8 mil.
Vícepráce:
cca 1,2 mil.
Počet uvažovaných parcel:
34
Počet prodaných parcel k 30. 11. 2010:
6
Počet prodaných parcel k 10. 3. 2011:
15
Lukáš Panchártek

www.obecsrch.cz

Ráda bych Vám jménem celého sboru
dobrovolných hasičů v Srchu poděkovala
za podporu, kterou ve Vás máme při různých akcích. Dovolte mi také, abych Vám
dodatečně popřála do Nového roku 2011
hodně štěstí, zdraví a životního optimismu.
Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem sponzorům, kteří naše sdružení
podporují při akcích, jako je např.: hasičský ples, Pouťové klání, Memoriál Františka Češky či soutěž O pohár starosty obce,
ať finančními nebo věcnými dary. Také
bych chtěla moc poděkovat všem členům
SDH, kteří se aktivně podílejí na činnosti
a hladkém chodu sboru.
Jak všichni jistě víte, zajišťujeme také pro
obec výjezdovou jednotku SDH v Srchu,
která čas od času dělá cvičné jízdy obcí.
Jejich cestu však znepříjemňují některá
vozidla stojící tak, že tam nelze tatrou
projet a nebo jen opravdu stěží. Viz ulice
Nová a nebo část ulice Na Výsluní. Buďte
tedy prosím trochu tolerantní, vždyť nikdy nevíte, kdy budete naše hasiče potřebovat právě Vy.
Ráda bych Vás také pozvala na některé již
plánované akce: 30. 4. 2011 bude na hřišti
každoroční pálení čarodějnic.
18. 6. 2011 oslaví náš sbor 110 let od založení, a tak s pomocí obce uspořádáme na
našem fotbalovém hřišti oslavy, na které
jste všichni srdečně zváni, a které večer
zakončíme zábavou. O této akci budete
ještě informováni letáky, kde upřesníme
vše, co se této oslavy bude týkat. O dalších
akcích budete postupně informováni.
Ještě jednou Vám všem moc děkuji.
Petra Tupá, starostka SDH Srch

Omluva za chybné uvedení
spoluautorky příspěvku

„Informace z Hrádku“
V prosincovém zpravodaji bylo
chybně uvedeno jméno spoluautorky
příspěvku „Informace z Hrádku“
Iva Vinklerová.
Spoluautorkou tohoto
příspěvku byla Markéta Vinklerová,
které se tímto za chybné uvedení jména
velice omlouváme.
Redakce
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Přístavba školky, rekonstrukce
stávající budovy
Nová školka bude. A bude již v příštím
roce. Dlouhá léta neřešený problém
v podobě zoufalého nedostatku míst
v mateřské školce bude za námi a na
začátku roku 2012 bude do školky
moci nastoupit o 25 malých dětí více.
Školka se bude realizovat v podobě přístavby ke stávající budově školy. Bude stát mezi
nádrží Zástava a vchodem do tělocvičny.
V současné době běží projektové práce a se
stavbou bychom rádi začali v měsíci červnu
tohoto roku.
Naše úvahy jdou dál. Pokud v budoucnu
opadne baby boom a demografická struktura v našich obcích se změní, již teď víme,
že školku bude možné upravit na klubovnu
nebo jiný typ prostoru, který bude slou-

žit k volnočasovým aktivitám Vás občanů.
V druhé etapě je nutno zainvestovat také
do opravy stávající budovy školy a školky. Je
zde nevyhovující kuchyň, budova je vlhká
a potřebuje kompletní rekonstrukci. Toto
budeme řešit až v roce 2012.
Část projektu bychom rádi financovali z prodeje parcel v lokalitě Hejnský v Pohránově.
S ohledem na velmi pomalý prodej pozemků bude nutné získat překlenovací úvěr,
který je již projednán. Samozřejmě také byla
uvažována otázka evropských dotací. Bohužel v současné době nejsou vypsány žádné
dotační programy, kam bychom „napasovali” náš projekt. Do budoucna však obecně
s programem evropských dotací na rozvoj
obcí počítáme.
Lukáš Panchártek

Průmyslová zóna
Vyjádření ke kauze průmyslové zóny, která byla předmětem sporů v předvolebním
období.

Nejedná se tedy o výmysl prezentovaný
„Sdružením pro obce Srch, Hrádek a Pohránov“, jak bylo kdesi řečeno.
V současnosti vyvíjí majitel pozemku aktivity, směřující k zastavění plochy průmyslovým objektem. Tato jednání však zatím pro-

bíhají mimo nás, takže nemáme bližší informace. Zrušení určení pozemku k zastavění
v novém územním plánu, jehož zpracování
nyní probíhá, není již možné, neboť jej nelze dokončit v tomto roce. Podle ustanovení Stavebního zákona bychom totiž museli
majiteli pozemku po 1. 1. 2012 poskytnout
takovou finanční náhradu, na kterou obec
nemá prostředky.
Bude proto na nás, jakým způsobem omezíme negativní dopady a jakým způsobem
využijeme možné pozitivní přínosy na životní podmínky našich občanů. K tomu však
musíme znát záměry investora.
Nicméně budeme prosazovat zastavení rozvoje ploch pro průmyslové využití
a u schválených ploch regulacemi omezit
způsob jejich využití v rámci zpracovávaného nového územního plánu.
Jiří Beránek

Slovo starosty

Čistota a pořádek v obci

pokračování ze str. 1
V duchu snahy o otevřenost vůči Vám, občanům, vítám jakékoliv komentáře nebo
připomínky, rád zodpovím Vaše dotazy,
pokud budu moci, vyhovím Vašim prosbám.
Abych se Vám mohl dostatečně věnovat,
vždy doporučuji se domluvit na schůzce
předem. Emailem mne můžete oslovit kdykoliv, obvykle do 24 hodin Vám odpovím.

Od jara bude působit v našich obcích pracovní četa, která se bude starat o pořádek
v obci. Tito lidé jsou placeni úřadem práce,
obec jim bude zadávat úkoly a prostřednictvím tzv. parťáka dohlížet na jejich plnění.
Od tohoto modelu úspěšného v jiných obcích si slibuji lepší vzhled našich obcí za minimum finančních prostředků. Otázka bioodpadu je palčivá již několik let. Právě probíhají jednání s nově vznikající kompostárnou o svozovém plánu bioodpadu mimo

Návrh plochy pro průmysl a podnikatelskou činnost západně od obce při
„hradubické“ silnici (I/37) vznikl již
v roce 2004, kdy zastupitelstvo rozhodlo
o pořízení změny územního plánu. Tato
změna byla schválena zastupitelstvem
naší obce usnesením ze dne 27. 6. 2005
a podepsána tehdejší starostkou a místostarostou.

www.obecsrch.cz

Krátké zprávy
• Od 1. 7. 2011 budeme dle zákona o pohřebnictví č. 256/2001 uzavírat nové
smlouvy s majiteli hrobových míst. Dle
výše zmíněného zákona se výše nájemného musí skládat ze dvou částí – z nájmu za hrob a z ceny za služby spojené
s údržbou hřbitova. Výsledná částka
bude určena vyhláškou, kterou nejprve
projedná zastupitelstvo.
• Tak jako každý rok bude obec v letošním
roce zajišťovat likvidaci dřevin z prořezů
zahrad. Shromažďovací místa zůstávají
stejná jako doposud. Změna je ve způsobu likvidace, kdy se nebudou dřeviny
pálit, nýbrž bude zajištěno štěpkování.
Z tohoto důvodu prosíme občany, aby
naváželi pouze dřevnaté materiály.
• 14. 5. 2011 od 7.30 hod. se koná na rybníku Vraťák již 5. ročník rybářských závodů
„O stříbrný háček obce Srch“.
• V minulých dnech se mezi občany šířila
zpráva o tom, že se chystá zrušení prvního až pátého ročníku Základní školy
v Srchu. Tyto informace se nezakládají na pravdě. O zrušení neuvažujeme
a zastupitelstvo obce nebude tuto otázku na svém zasedání projednávat.
• Inventura majetku obce proběhla při předávání obce novému vedení. Inventurní
komise neshledala sice žádné inventarizační rozdíly, ale ve své zprávě přednesené na minulém zasedání zastupitelstva
konstatovala, že v průběhu roku 2010 byl
nestandardně vyřazen notebook z roku
2007 v hodnotě cca 33 000 Kč a scanner
za cca 2 800 Kč na základě vyřazovacího protokolu, který byl podepsán pouze
starostkou obce Ing. Jiráňovou a nikoliv
likvidační komisí. Uvedená výpočetní
technika byla zlikvidována beze svědků
z obecního úřadu odbornou firmou.
Lukáš Panchártek

území našich obcí. Více informací hledejte
na webových stránkách v průběhu dubna.
Kontejnery na bílé sklo jsme opatřili většími
vhozy, zvýšili jsme frekvenci svozu, prosím,
nenechávejte lahve vedle kontejnerů.
Pozornosti nás všech neunikla skutečnost,
že sníh odtál, ale odpadky a psí výkaly ne.
Jako každý rok. Dovoluji si apelovat na
všechny občany, že zůstává dobrým mravem nenechávat nepořádek před domy našich sousedů.
Lukáš Panchártek
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Karneval

Obecní ples

Dne 27. 2. 2011 se v České hospodě v obci
Srch konal Dětský karneval. Zadovádět
v krásných maskách si přišlo 60 dětí, které
tancovaly, zpívaly a také soutěžily za vydatné pomoci svých rodičů.
O hudební doprovod se staral pan Jaroslav
Kocourek a soutěžemi provázely Edita a Iva
Chalupníčkovy z Pardubic. Velkou pomocí
přispěla také naše místní děvčata (Klára Voralová, Daniela Mužíková a Tereza Píšová).
Všem za jejich pomoc velice děkujeme.
Simona Píšová

Báječná atmosféra, bohatá tombola a měsíc
v úplňku, který pak hostům posvítil na cestu
domů. Takto lze popsat Obecní ples, který se
tentokrát konal na Josefa a kdy sál byl naplněn do posledního místečka. K tanci hrál
neodolatelný Stanley Band, ve svém žánru dvojice zpěváků našla dechovku i český
popík 80. a 90. let. Tento ples byl poprvé
nekuřácký a završil tak po plesech Mysliveckém a Hasičském letošní plesovou sezónu.
Organizátoři plesu děkují všem sponzorům
za poskytuté dary do tomboly.
Michael Fabián

Další akcí pro děti bude Dětský den, který bude obec pořádat
dne 4. 6. 2011 v obci Srch. Všichni jste srdečně zváni.

Ukončení běžecké sezóny 2010 –2011

Dne 9. 3. 2011 byla posledním závodem
Sršského zimního poháru ukončena zimní
běžecká sezóna 2010–2011 v Srchu. Sou-

částí byla Sršská devítka, závod zařazený
do poháru Východních Čech a maraton,
který i přes špatné počasí přilákal velký
počet závodníků, kteří pochválili zázemí
a zajištění samotného závodu.
Velice potěšující je, že se na závodech objevuje mnoho nových tváří a hlavně dětí, které vyměnily pohyb za sezení u počítače.
Za členy SK Srch bych chtěl poděkovat obci
Srch a jejím obyvatelům za to, že nám umožnili pořádat běžecké závody.
Lubomír Jirásko
Zdroj: http://www.skomt.ebrana.cz

TJ Sokol Srch
Dovolujeme si Vám oznámit, že se 28. února 2011 konala Valná hromada TJ Sokol
Srch, na které byla zvolena nová starostka
TJ Sokol Srch, kterou se stala Stanislava
Kratochvílová. Hospodářkou byla zvolena
Pavla Slezáková a jednatelkou Simona Píšová. Ve funkcích nahradily Václava Sklenáře, Evu Šprincovou a Hanu Pospíšilovou,
kterým tímto patří velký dík za vše, co pro
TJ Sokol Srch s nadšením a pílí dělali.
Rovněž bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků od září tohoto roku. Výše
příspěvků se bude odvíjet i od trvalého
bydliště cvičenců, která bude následující:
– obyvatelé s trvalým pobytem v Srchu,
Hrádku a Pohránově – dítě a rodič na
mateřské dovolené: 200 Kč/rok, ostatní:
400 Kč/rok,

– obyvatelé bez trvalého pobytu v našich
obcích – dítě a rodič na mateřské dovolené: 300 Kč/rok, ostatní: 600 Kč/rok.
Utržené peníze nebudou (jako doposud)
použity „pouze“ na nákup členských zná-

mek, ale budou použity i na nové cvičební
pomůcky, atd.
Dále proběhla živá diskuse na téma venkovního hřiště na nohejbal, volejbal a plážový
volejbal. Na budování těchto ploch by se
chtěli podílet ve velké míře právě členové
TJ Sokol Srch. Tyto návrhy budou projednávány s Obecním úřadem.
V únoru se uskutečnil, především pro naše
nejmenší, tolik oblíbený dětský karneval.
Všem zúčastněným děkujeme za skvělou
atmosféru!
K naší velké radosti stále přibývají noví příznivci TJ Sokol. Nezbývá, než si přát: „Jen
tak dál!“
Za všechny nadšence TJ Sokol Srch
Stanislava Kratochvílová
a Pavla Slezáková
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