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Přírodní poklady našich obcí
Mají naše obce co nabídnout milovníkům přírody? Přírodní rezervace Baroch jistě stojí za povšimnutí.
Připravili jsme pro Vás první řádky seriálu
o přírodě, doufejme pravidelného, který
se bude věnovat přírodním zajímavostem,
vzácnostem či pokladům nacházejícím se
v našich obcích a jejich blízkém okolí. Mnoho občanů asi napadne, co tady tak může
být? Jen domy se zahradami, pole, lesy zarostlé ostružiníkem a hluk od hradubické
„dálnice” a vlaku. Opak je však pravdou,
i tady v našem katastru lze najít mnoho
přírodních pokladů. Některé obce nám
mohou jen závidět.
Dnes se podíváme do jednoho chráněného území, vyhlášeného v roce 1998. Je jím
přírodní rezervace Baroch, rozkládající se
převážně na katastru obce Hrobice. Do katastru Srchu zasahuje jen loukou na západní straně. Tato rezervace je významnou ornitologickou lokalitou. Hnízdí zde pravidel-

ně husa velká, bukač velký, bukáček malý,
chřástal vodní, kropenatý a malý, všelijaké
druhy kachen, rákosník velký, sýkořice
vousatá, slavík modráček středoevropský
a mnoho dalších. Vodní plochy jsou lovištěm orla mořského, orlovce říčního, černého čápa a volavek popelavých a bílých.
V minulosti zde volavka popelavá také vyhnízdila, a to na mysliveckém posedu, který byl umístěn v rákosovém porostu. Vytvořené tůně obývají obojživelníci: skokan
ostronosý a štíhlý, rosnička zelená, kuňka
ohnivá atd. Prostředí Barochu vyhovuje
také vzácným druhům vážek (vážka jasnoskvrnná, šídlo luční a červené) a vodním
broukům (potápníci, rákosníčci).
Lokalita je významná nejen zoologicky, ale
i botanicky. Na podmáčených místech
roste jedna z největších populací prstnatce pleťového na území východních Čech
a roste zde také jeho příbuzný prstnatec
májový.
pokračování na str. 3
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Výběrová
kritéria k přijetí
do MŠ
Celá republika se stále potýká s nedostatkem míst v mateřských školách. Ne jinak je tomu i v naší obci,
přestože se školku podařilo v minulém roce rozšířit.
Rodiče dětí, které z kapacitních důvodů
nemohly být přijaty, se vždy budou cítit
nějakým způsobem poškozeni a kritizovat
výběrová kritéria. Doporučení ombudsmana ohledně upřednostnění starších
dětí, ač je obecně legitimní, zhoršilo pozici některých rodičů.
pokračování na str. 4
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ÚZEMNÍ PLÁN

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
I v letošním roce pokračujeme v blahopřání našim spoluobčanům
k významným životním jubileím.
Připomeňme si oslavence narozené v prosinci, kdy již 99. narozeniny oslavila v Hrádku
paní Marie Vlasáková, 74. narozeniny zde slavil pan Josef Vlasák a 69. narozeniny
paní Jaroslava Kreinerová. V Srchu se také slavilo, paní Vlasta Košková své 83. narozeniny
a pan Jaroslav Kubát 81. narozeniny.
Měsíc leden jsme zahájili blahopřáním k 83. narozeninám paní Mileně Akrmanové
z Hrádku. V Srchu oslavili 90. narozeniny paní Marie Hrubá, 86. narozeniny
pan Oldřich Nešetřil a 82. narozeniny paní Vlasta Mazáková.
V únoru jsme přáli v Hrádku k 82. narozeninám paní Miladě Jiráňové a k 81. narozeninám
paní Marii Konířové. V Srchu slavili své 81. narozeniny paní Anna Kubátová,
75. narozeniny pan Josef Kučera a 70. narozeniny pan Jiří Hrubý.
Měsíc březen patřil ženám. Gratulovali jsme v Srchu paní Anděle Soukupové
k 88. narozeninám, paní Marii Havelkové k 81. narozeninám a paní Marii Černíkové
k 80. narozeninám. V Hrádku jsme pak oslavy zakončili přáním k 91. narozeninám
paní Anně Bajerové. V první polovině dubna slavil pan Pavel Volt své 70. narozeniny.
Všem oslavencům gratulujeme a hlavně přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.

VÝZVA OBČANŮM
Prosíme, aby se přihlásili na Obecním
úřadě lidé, kteří něco vědí o pamětní desce legionáři, která visela na budově naší
školy v Srchu. Zda mají nějakou fotografii
nebo jiný doklad o ní, případně informace
o tom, kam se poděla! V kronice je toho
uvedeno málo: „Dne 30. 6. 1935 byla za

účasti dětí ze školy odhalena pamětní
deska legionáři, učiteli a rodáku obce
Františku Kmoníčkovi, který byl v době
bolševické revoluce zběhlými hordami
ukřižován na pražcích dne 5. 7. 1918
u Nikolska Ussurijského v Sibiři.“
(1, s. 293).
-jb-

Investice 2013
Odhadovaný výdaj
Zdroj financování
Plánované investice v roce 2013 (mil. Kč)
Opravy budov Hrádek, Pohránov
0,43
vlastní prostředky
Oprava kanalizace Hrádek
0,3
vlastní prostředky
Zateplení OÚ Srch
1,6
vlastní prostředky+dotace 30 %
Hřiště ZŠ a MŠ, úprava ploch za školou
0,7
vlastní prostředky
Dopravní úpravy Srch
0,4
vlastní prostředky
Přípravy zateplení tělocvičny Srch
0,1
vlastní prostředky
Ostatní investice v závislosti na vývoji dotací:
Chodník Rafanda (Hrádek)
1,35
vlastní prostředky
Chodníky Hrádek ostatní
0,8
vlastní prostředky
Dětská hřiště
0,8
vlastní prostředky

Rozpočet 2013
Celkové příjmy
z toho daňové
ostatní příjmy
Výdaje
Saldo (rozdíl)

Rozpočet
2012 (mil. Kč)
16,106
10,371
5,735
21,9
– 5,794

Skutečnost
2012 (mil. Kč)
17,387
10,804
6,583
23,1
–5,713

Rozdíl plnění vůči
plánu 2012 (%)
8,0
4,2
4,8
–5,0
1,0

Rozpočet
2013 (mil. Kč)
19,460
12,750
6,710
17,365
2,095

Saldo v roce 2012 bylo financováno úvěrem na přístavbu školy.
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V minulém čísle Zpravodaje našich
obcí jsme informovali, že se kompletují připomínky k územnímu plánu
(dále jen ÚP) dotčenými orgány. Práce
na ÚP jsou opět zpožděny.
Magistrát města Pardubic pochybil, když
nevyvěsil projednání s dotčenými orgány
na úřední desku. Byla podána stížnost na
toto formální pochybení Magistrátu, které
bohužel posouvá proces návrhu ÚP zpět
na začátek k projednání s dotčenými orgány. Zároveň jsme přišli i o dosavadní pracovnici, která se zpracováním našeho ÚP
na Magistrátě města Pardubic zabývala,
Ing. Zárubovou, protože byla převedena
na řešení problematiky ÚP města Pardubic. Nově nám byl přidělen Ing. Grulich.
Všechny tyto okolnosti opět projednávání
prodloužily. Abychom toto zdržení maximálně zkrátili, dojednali jsme s projektantem zapracování připomínek dotčených
orgánů do stávajícího návrhu, stejně jako
úpravy zastavitelných ploch. Jedná se
o plochu Z1b, tj. Srch sever, o jejímž převodu do rezerv rozhodlo již prosincové zastupitelstvo. Nově se jednalo i o ploše Z11.
Rozhodli jsme se využít opět změny Stavebního zákona, schválené v listopadu 2012,
a na březnovém jednání Zastupitelstva
obce jsme schválili převedení do rezerv
i zastavitelnou plochu Z11 o výměře
4,7196 ha mezi Hrádkem a Pohránovem,
původně určenou v ÚP k rekreaci se specifickým využitím. Tato plocha byla schválena k zastavění druhou změnou stávajícího
ÚP již v r. 2001.
Těmito dvěma kroky jsme odstranili jak
současnou námitku pořizovatele a Krajského úřadu, který vytýkal slučování obcí
Hrádek a Pohránov, tak i námitku Techparku ohledně případného nedostatku občanské vybavenosti vzhledem k velikosti
původně navrhovaných zástavbových
ploch.
Novela Stavebního zákona ještě přinesla
další novinku, v období projednání návrhu
ÚP s dotčenými orgány se již může k návrhu vyjadřovat i veřejnost. Návrh ÚP bude
proto k nahlédnutí na webu i na obecním
úřadě, předpokládáme od počátku května.
Pevně věříme, že již nedojde k dalšímu
zpoždění prací a že spolupráce s nově
přiděleným pracovníkem magistrátu
Ing. Grulichem nás posune blíže k dokončení územního plánu.
-jb-
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Zklidnění dopravního provozu
Pravděpodobně Vám také vadí, že
někteří řidiči při průjezdu našimi obcemi často výrazně překračují povolenou rychlost a pletou si silnice se
závodním okruhem.
Protože vedení obcí chce zlepšit dopravní
bezpečnost, obrátili jsme se formou ankety i na občany, aby nám pomohli hledat
cestu ke zlepšení.
Mezi cíle vedení obce patří i zvyšování dopravní bezpečnosti a zklidnění provozu
na komunikacích spravovaných obcí, ale
i na páteřních silnicích Pardubického
kraje vedoucích přes naše obce. Před několika roky byly osazeny informativními
radary některé hlavní silnice při vjezdu
do našich obcí. Slušný řidič sundá nohu
z plynu, ovšem závodníky tyto radary nijak neomezují. Účinným prostředkem je
měření rychlosti Policií ČR, které bohužel
nemůže být trvalé a nepřetržité. Dalším
řešením by mohly být semafory, které
při identifikaci rychle jedoucího vozidla
změní signál na červenou, tedy stůj, nebo
zpomalovací šikany při vjezdu do obce.
Obě tyto varianty jsou však velmi finančně náročné, takže je bez dotačních peněz
nelze realizovat.
Provoz a dopravní značení, případně technické úpravy místních komunikací patřících obci, lze upravovat „pouze“ po odsouhlasení změn Dopravním Inspektorátem
Policie ČR (dále jen DI) na základě schváleného návrhu autorizovaného projektanta. Po konzultacích s odborníky a zejména
s DI vyplynula dvě možná řešení. Prvním
z nich je instalace retardérů na problémových komunikacích a druhým je výstavba
kruhových objezdů v křižovatkách. Od-

stranění dopravního značení v obydlené
lokalitě, a z toho plynoucí přednost vozidel
jedoucích zprava, bylo DI rezolutně zamítnuto. Důvodem je zvýšené riziko kolizních
situací plynoucích z již zažitých zvyklostí
místních obyvatel v dané lokalitě.
V průběhu měsíce února byli osloveni
anketou obyvatelé sídliště za restaurací Na Výsluní a lokality za hřištěm, aby
se vyjádřili k pilotnímu projektu zvyšování dopravní bezpečnosti a zklidnění dopravy na místních komunikacích.
Případná realizace tohoto projektu
bude po roce fungování vyhodnocena
a případně aplikována v dalších problémových místech našich obcí. První
navrhovanou změnou je výstavba malého kruhového objezdu v křížení ulic
K Hradišti a Na Vyhlídce. Z ankety vyplynulo, že dvě třetiny reagujících respondentů jsou pro navrhovanou změnu, ovšem většina doporučuje křižovatku ulic
K Hradišti a U Rybníčku. Druhou navrhovanou změnou je zvýšení tělesa křižovatky ve tvaru T v ulici U Hřiště u trafostanice.
Zde byl poměr hlasů reagujících respondentů 70 % pro změnu, 30 % proti. Anketa
upozornila i na další problematická místa
dopravy v obcích.
Za prioritu považujeme dopravně-technickou úpravu komunikací kolem školy, abychom zvýšili bezpečnost školáků
a předškoláků. Důležitými body jsou také
chybějící chodník mezi zastávkou MHD
a lokalitou za restaurací Na Výsluní
a chybějící chodník v ulicích Račanská
a Pohránovská. Tyto stavby by chtěla
obec realizovat v závislosti na finančních
možnostech obecního rozpočtu co možná nejdříve.
Roman Bezdička

Mimoúrovňová
křižovatka
Přinášíme informace k již tradičnímu tématu našeho Zpravodaje
„křižovatka u Finiše“. Jaký je tedy
poslední vývoj?
Stavební povolení je vydáno již na obě
větve křižovatky. Následovat bude vypsání tendru ze strany Ředitelství silnic
a dálnic na dodavatele díla s předpokládaným zahájením prací v druhé polovině roku 2013.
-lp-, foto: -kd-

Přírodní poklady
našich obcí
pokračování ze str. 1
Oba tyto rostlinné druhy patří mezi naše orchideje. V lučních porostech nalezneme nenápadnou malou kapradinu hadilku obecnou. V tůních kvete ve velkém množství
žebratka bahenní, která má nezaměnitelné
listy připomínající žebra.
V rámci ochrany tohoto území se pohybujte
pouze po hranici, která je značena na stromech nápadnými červenými pruhy. Chovejte se zde tiše a opatrně s ohledem na to,
že se nalézáte v chráněném území.
Jiří Rejl

Podporujete svoji obec
přihlášením se K TRVALÉMU POBYTU?
Celkový hospodářský výsledek očekáváme v letošním roce kladný, neboť se
snažíme o vytvoření rezervy na výdaje
příštích let. Záleží vám na velikosti příjmu do rozpočtu vašich obcí?
Příjmy budou letos vyšší než v roce 2012
a vzrostou především díky navýšenému výnosu z daní, které jdou do obcí ze státního
rozpočtu. Rozpočtové určení daní je systém
přerozdělení centrálně vybraných daní do

rozpočtu měst a obcí. Za každého občana,
který je v našich obcích trvale přihlášen, získává obec 8 500 Kč/rok do svého rozpočtu.
Občané, kteří sice v našich obcích žijí, ale
jsou trvale přihlášeni jinde, přispívají na adrese svého trvalého bydliště. V dnešní době
každá obec včetně té naší bojuje o každou korunu, proto přispějte, prosím, přihlášením se k trvalému pobytu v Srchu, Pohránově nebo Hrádku ke zlepšení života v našich obcích.
-mf-
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Prstnatec pleťový

foto: Jiří Rejl
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Výběrová kritéria k přijetí do MŠ
pokračování ze str. 1
Hlavně těch, kteří potřebují umístit mladší děti do předškolního zařízení z důvodu
nástupu do práce po mateřské dovolené.
Celé znění Doporučení ochránce k rovnému zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání z 9. 10. 2012 najdete na
www.ochrance.cz, záložka Diskriminace,
Doporučení (pro veřejnost). Pro ilustraci
cituji výběrová kritéria, která pálí asi největší skupiny rodičů:
„Zákonné kritérium stanovuje, že Ředitel/ka mateřské školy má povinnost
upřednostnit při přijímání děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Toto kritérium respektuje
skutečnost, že se vzrůstajícím věkem
roste potřeba předškolního vzdělávání (mírně zkráceno – pozn. red.). Proto
také kritérium zvýhodňující starší
dítě lze odůvodnit nárůstem potřeb dítěte se zvyšujícím se věkem. Bezbřehé
uplatňování kritéria by však mohlo vést
i k nežádoucímu následku, kdy by se tříleté děti do mateřské školy nedostaly,
což by zároveň znamenalo omezení, resp.
vyloučení práva těchto dětí na předškolní
vzdělávání. Je proto na zvážení ředitele/
ředitelky mateřské školy, zda a jakým způsobem bude kritérium věku v případě své
mateřské školy uplatňovat.“
„Kritérium zaměstnanosti rodičů přehlíží vzdělávací funkci mateřských škol
a akcentuje především funkci hlídací

služby poskytované rodičům dětí. Děti
jsou tak v přístupu ke vzdělání rozlišovány podle skutečnosti, která nemá na
jejich potřebu vzdělávat se přímý vliv.“
„Kritérium zaměstnanosti rodičů nelze
používat jako kritérium paušální. Není
proto přípustné, aby došlo k (například
bodovému) zvýhodnění všech dětí, jejichž rodiče jsou zaměstnaní. Zaměstnanost rodičů tak lze využít toliko
v konkrétních odůvodněných případech jako podpůrné kritérium při rovnosti bodů.“
„Pokud je při rozhodování o přijetí do
mateřské školy znevýhodněno dítě, jehož matka/otec je na mateřské/rodičovské dovolené s jiným dítětem, jedná se
o diskriminaci.“
A co když přijaté a nepřijaté děti dělí od
sebe jen pár měsíců od jejich data narození? Nemohly by se v tomto případě
zvýhodnit děti rodičů, kteří potřebují nastoupit do práce, aby se nestali nezaměstnanými, před rodiči, kteří jsou na mateřské dovolené se svým druhým dítětem?
Ředitel/ka školy musí postupovat podle
zákona, ale neměl by být vyvíjen tlak
společnosti na změnu v tomto systému?
Vždyť školky plní i sociální funkci, ne jen
vzdělávací. Vzdělávání dětí mladších pěti
let je přece vzdělávání dobrovolné. Proč
se tedy musí upřednostňovat vzdělávací
funkce před funkcí sociální?
-kd-

Paměti mateřské školy v Srchu
Zřízení a následné zrušení mateřské
školy – rok 1940:
Dne 22. září 1940 schválila Česká zemská
školní rada pro Čechy v Praze zřízení mateřské školy v Srchu pro děti od 4 do 6 let.
Ustanovena byla učitelka Marie Sonntagová, která místo také nastoupila.
Přípisem Okresního školního výboru
v Pardubicích z 26. 9. 1940 a výnosem ČZŠR
v Pardubicích z 5. 10. 1940 byla mateřská
škola v Srchu zrušena.
Znovuotevření mateřské školy – rok
1945 (1946):
Dne 6. října 1945 výnosem ZŠR v Praze
a přípisem dne 26. 10. 1945 v Pardubicích
bylo schváleno zřízení a otevření mateřské
školy v Srchu. Učitelka však stanovena nebyla, takže MŠ fungovala pouze na papíře.
Dne 6. prosince 1945 se přihlásila u řídícího
4

učitele Josefa Kolmana (od roku 1948 ředitelem ZŠ) a nastoupila absolventka kurzu pro
MŠ Miroslava Haková z Kostěnic. Během
Vánoc byla třída školy upravena, nakoupeny základní potřeby a hračky v ceně 1 700 Kč
a dne 15. ledna 1946 byla mateřská škola slavnostně otevřena.
Mateřská škola byla zřízena v levé části přízemí základní školy, kde byl nábytek
a tabule. Dodatečně byla vybavena novými
kamny. V jizbě do dvora bydlela paní učitelka.
Z původních 18 dětí navštěvovalo MŠ ke
konci ledna již 28 dětí. Dne 20. června zakončila první rok své existence letním slavnostním průvodem a besídkou na zahradě
zpestřenou maňáskovým divadlem.
(pokračování střípků z historie MŠ najdete
v dalším čísle Zpravodaje)
Sepsala: -mt-

www.obecsrch.cz

Funkce
mateřské školy
Děti obvykle ve věku 3–6 let navštěvují mateřskou školu, aby se naučily komunikovat, hrát si a žít s jinými dětmi
v kolektivu.
Paní učitelky poskytují různé názorné
materiály a aktivity pro motivaci dětí, aby
se učily a rozvíjely slovní zásobu, správnou
výslovnost, řeč, motoriku, základní pojmy v matematice a v dalších vědách, rovněž společenské chování, vnímání hudby

a umění. Děti se připravují na vstup do
školy, učí se samoobslužnosti a samostatnosti.
Pro děti, které předtím strávily většinu času
doma, může mateřská škola značit trénink,
jak být beze strachu v nepřítomnosti rodičů, jak se naučit žít v kolektivu. Mateřská
škola též umožňuje rodičům (zvláště matkám) vrátit se do zaměstnání.
V dřívějších dobách musely matky do práce již po půl roce a dítě vodily do jeslí (od
0,5 do 3 let dítěte). Dnes mají matky konečně možnost být se svým dítětem do tří
let doma. Je to období, kdy dítě matku potřebuje nejvíce. Až ve třech letech se dítě
začíná odpoutávat a vyhledává kolektiv.
Začíná si hrát a komunikovat i s jinými dětmi. Proto je předškolní věk psychologicky
i historicky stanoven od tří let.
Kvůli možnosti umístit dítě do předškolního zařízení již od dvou let je narušen nejen
systém předškolních zařízení (mladší děti
vyžadují odlišný přístup), ale zvýšil se tak
i počet uchazečů – navíc v době tzv. silných ročníků.
Na webových stránkách naší školy (www.
skolasrch.cz – zápis do MŠ) je podrobně
vysvětlen a popsán postup rozhodování
o přijímání dětí do naší mateřské školy.
I v této problematice ředitelé musí postupovat podle platných zákonů.
Text a foto: -mt-
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Sousedé na horách

Vánoční setkání u Bahýnka

Pec pod Sněžkou byla dějištěm letošního seznamování sousedů
na lyžích. Březnové lyžování proběhlo na plně zasněžených sjezdovkách a bez front. Běžkaři si užili den na hřebenech hor.
Foto: -mf-

Když se něco koná podruhé, už to lze nazvat tradicí. Punč pomohl
k dobré náladě na Štědrý den při setkání sousedů ze všech koutů
Srchu u rybníčku Bahýnko.
Foto: -jb-

Hasičský ples

Dětský maškarní karneval

V únoru se konal hasičský ples, který měl výbornou účast, 160 plesajících. Velká spokojenost byla jak pro organizátory SDH Srch, tak
doufejme i pro návštěvníky plesu.
Foto: Jindřich Bek

SDH Srch děkuje všem, kteří dorazili v únoru na Dětský maškarní
karneval. V maskách si přišlo zadovádět, zasoutěžit a zatancovat
cca 80 dětí.
Foto: Kateřina Jezdinská

Dětský maškarní ples
Dětský maškarní ples pořádaný
TJ Sokol se povedl, tak jako každý
rok. Dík za báječnou
atmosféru
patří všem malým
i velkým návštěvníkům.
Foto:
Pavla Slezáková

POZVÁNKA

na oslavu Dne matek
Vážení rodiče,
milé babičky a dědečkové!
V neděli 12. května oslavíme Den matek. Proto Vás srdečně
zveme do mateřské školy na první vystoupení pěvecko-tanečního kroužku „Srchováček“, které se bude konat ve čtvrtek 16. května v 10.00 ve třídě Srdíčko. Těší se na Vás děti
a paní učitelky.
Šárka Pelíšková
vedoucí učitelka MŠ
www.obecsrch.cz
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Tříkrálová sbírka v Srchu
Letošní sbírka byla na Pardubicku věnována na rozšíření pečovatelské a ošetřovatelské služby, dobudování odlehčovacího zařízení Červánky v Třebosicích,
na rodinná centra Holoubek v Holicích a v Luži a 10 % se střádá na potřeby postižených živelnými pohromami.
Tříkrálová sbírka je akcí, která od roku 2001
probíhá na celém území se schválením Ministerstvem vnitra ČR a pod záštitou České
katolické charity. Svojí formou navazuje na
tradiční koledování „tří králů“, které si pamatují ze svého dětství naši starší spoluobčané. Jejím cílem je pomoc a získání prostředků na dobročinné účely, jako je pečovatelská a ošetřovatelská služba starým,
nemocným a osamělým lidem, budování
domovů pro matky s dětmi bez přístřeší
a přestárlé lidi a také pomoc postiženým
živelnými pohromami u nás i ve světě. Je
také příležitostí, jak mohou občané projevit svoji solidaritu s lidmi, kteří se nacházejí
v těžké životní situaci.

našich domovů vrací s každoroční pravidelností. V letošním roce obcházely už tři
skupinky tří a více malých „králů“ ze Srchu
a byly vždy doprovázeny jedním dospělým. Ten má děti na starosti, ručí za dobrý
průběh sbírky a píše křídou, za zpěvu koledy, nad vchody do domů nápis „K + M + B“
a letopočet (ve skutečnosti znamenající
počáteční písmena přání „požehnání tomuto domu“ převzatého z řečtiny a nikoli
Kašpar + Melichar + Baltazar). Jako každý
rok i letos se koledníci v naší obci setkali
vesměs se vstřícností, někteří lidé dokonce
na děti už čekají a mají i předem připravené peněžní dary. Odměnou pro malé koledníky je vždy nejen košík plný sladkostí,

Tříkrálová sbírka probíhá vždy na konci Vánoc ve dnech kolem 6. 1., kdy se připomíná svátek Tří králů. Ti podle biblické tradice
přinesli „královské“ dary právě narozenému Ježíškovi a jeho chudé rodině – zlato,
kadidlo a myrhu. Koledníci obcházejí se
zapečetěnou kasičkou a prokazují se průkazkou oblastní charity, která je opravňuje
k vybírání peněžních darů. Kasičky jsou po
ukončení sbírky vraceny na charitu, s garancí státní správy (v našem případě to je
Magistrát města Pardubice), odpečeťovány a vybrané prostředky jsou pod pečlivou
kontrolou předávány na dobročinné účely.
V Srchu poprvé proběhlo tříkrálové koledování v roce 2007 a od té doby se do

ale i radost ze společného času s kamarády, ze setkání s dobrými lidmi, a z toho,
že mohou přispět svým úsilím k dobrým
účelům.
Děkujeme všem našim spoluobčanům za
štědrost a otevřená srdce vůči lidem, kteří
potřebují pomoc (a také za vstřícnost k našim odvážným a obětavým koledníkům).
Pro informaci uvádíme přehled výtěžků
tříkrálových sbírek v Srchu 2007–13.
2007 ........6 952 Kč
2008 ......9 053 Kč
2009 ..... 14 879 Kč
2010 ... 12 795 Kč
2011 ..... 17 361 Kč
2012 ... 14 093 Kč
2013 ..... 15 711 Kč
Václav Kouba
www.pardubice.charita.cz
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Co možná nevíte
o Kunětické hoře
Krajinná dominanta Pardubického
kraje Kunětická hora je častým cílem
nedělních výletů. Jejím zakladatelem
byl koncem 13. století nebo počátkem
14. století zřejmě Václav II.
Největším nepřítelem hradu nebyl však
zub času, ale těžba kamene, která byla zahájena v omezeném rozsahu již za Viléma
z Pernštejna. Víte, co má společného Alois
Jirásek s Kunětickou horou?
„Těžba kamene na úpatí hradního komplexu nabrala na intenzitě v 19. století. Vlastníkem pardubického panství s Kunětickou
horou v té době byl vídeňský průmyslník
Richard Drashe, který pokračoval v lomové těžbě bez ohledu na to, že jí padaly za
oběť další hradní stavby. Snaha o domluvu
o uzavření lomu se dlouho míjela účinkem. Naděje svitla až poté, co se členem
Kunětického družstva, ustaveného v roce
1919 za účelem záchrany hradu, stal spisovatel Alois Jirásek. Býval kdysi Drascheho
učitelem, a jak se traduje, byl to právě on,
kdo této skutečnosti využil a na jednom
sjezdu abiturientů Drascheho přesvědčil,
aby těžbu pod Kunětickou horou ukončil.“
Bohužel těžba kamene pak pokračovala
ještě v 50. letech 20. století, kdy byly bezohledně zničeny další části hradu. Od 80. let
20. století až dodnes, v závislosti na finančních prostředcích, probíhá obnova tohoto
díla vrcholné gotiky.
Sepsala: -kd(Zdroj: Dějiny hradů a tvrzí v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku: Petr David,
Vladimír Soukup), foto: Marek Doležal
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ZŠ a MŠ Srch informuje
Do mateřské školy se hlásilo 42 dětí
na 14 volných míst. 28 dětí bylo
odmítnuto. Do základní školy bylo
přijato 18 dětí. Rodiče, kteří pro své
děti žádají o odklad školní docházky, si musí vyřídit veškeré náležitosti nejpozději do 31. května.

Krátké zprávy

Velice si vážíme dětí a rodičů, kteří
se snaží o udržování pěkného prostředí kolem naší školy a nezkracují
si cestu přes trávník. Těmto slušným
a ohleduplným lidem srdečně děkujeme!
-mt-

Žáci ze základní školy mají za sebou zimní školu v přírodě.
To, jak tento týden
v Českých Petrovicích
prožili, můžete vidět i na
videozáznamu (stránky
školy nebo www.youtube.com – Lyžák ZŠ Srch).
Děkujeme
manželům
Richterovým za obětavou pomoc při výuce lyžování našich žáků.

I v letošním roce přislíbili myslivci, běžci
a sokolové, že pomohou obci s JARNÍM
ÚKLIDEM V LESE po nepořádných občanech. Sraz je 12. 5. v 8.00 u hasičárny
v Srchu. Předem všem účastníkům děkujeme.

Třídění odpadů snižuje i náklady
Přehled odpadů za rok 2012

Druh
Množství (t)
Papír (pytlový sběr)
14,7
Plast (pytlový sběr)
13,4
Kompozitní obaly (pytlový sběr, tetrapack) 2,1
Sklo (barevné kontejnery)
11,3
Směsný komunální odpad
243,3
Objemný odpad (kontejnerový sběr)
40,5
Bioodpad
30,1

Náklady na svoz odpadu
Celkově zaplatíme za svoz odpadu cca
1,2 mil. Kč. V ceně je zahrnut svoz veškerého odpadu z našich obcí a také příspě-

vek na provoz sběrného dvora v Čeperce.
Na poplatcích občanů vybereme cca
800 tis. Kč a na vratkách za množství
vytříděného odpadu obdržíme cca
150 tis. Kč.
V lesích okolo našich obcí ale vidíme, že
někteří naši občané mají stále velké rezervy
v třídění odpadů a jejich likvidaci. Prosíme
občany, aby plastové lahve před tříděním
sešlapávali.
Od nadcházejícího roku uvažujeme o dalším zlevnění likvidace bioodpadu směrem
k symbolickým částkám.
Děkujeme všem občanům za třídění odpadu.
-lp-

OBECNÍ VÝLET
Muzeum automobilky Škoda se po celkové přestavbě otevřelo veřejnosti.
Historii mladoboleslavské automobilky představují automobily, dokumenty
a filmy uspořádané na moderní výstavní ploše v historických výrobních halách.
Na jaro jsme pro zájemce připravili výlet do
muzea Škody v Mladé Boleslavi. Odjezd od
Obecního úřadu je 18. května v 8.00. Doprava autobusem je hrazena obcí. Vstup
do muzea je 140 Kč/osobu, děti do 15 let
a důchodci nad 65 let sleva 50 % z ceny.
Je objednána prohlídka s průvodcem
v délce 90 min. Účastníci zájezdu hlaste se
na obecním úřadě nebo elektronicky na
adrese: starosta@obecsrch.cz.
-lp-

V březnu opět zahájil provoz OPLOCENÝ AREÁL NA HŘIŠTI V SRCHU, který
slouží k ukládání dřevnatých materiálů
z našich zahrad.
Provozní doba:
1. 3.–30. 6. 1. 7.–31. 8. 1. 9.–30. 11.
středa
sobota
středa
16.00–18.00 9.00–10.00 16.00–18.00
sobota
sobota
8.00–11.00
8.00–11.00

Zdroj: www.auto-novinky.cz
www.obecsrch.cz

PLÁN AKCÍ SDH SRCH
30. 4. pálení čarodějnic na hřišti v Srchu,
29. 6. požární soutěž O Putovní pohár
starosty obce + pouťová zábava,
14. 9. hasičské závody Memoriál Františka Češky + Liga Pardubického okresu.
Máte pocit, že by se dal vylepšit JÍZDNÍ
ŘÁD MHD? Svoje návrhy a připomínky můžete vhazovat do anketního koše
v prodejně Jednoty Srch nebo na Obecním úřadě. Kontaktovat nás lze i e-mailem na adrese: anketa@obecsrch.cz.
Děti se soutěživým duchem zveme na
DĚTSKÝ TRIATLON, který se koná 11. 5.
Startujeme v 9.00 v Srchu na hřišti.
Na přelomu dubna a května se bude konat v Naší Hospodě v Hrádku předpremiéra filmu FRANTA A JARIN: PŘIŠEL
JSEM NA RANDE. O termínu budete
včas informováni.

7. Hradubický běh
Účastnili jste se někdy závodu se dvěma starty a jedním cílem?
Můžete si to vyzkoušet 18. 5., kdy se koná
již 7. ročník Hradubického běhu, jehož trasa vede i přes obec Srch. Jak název závodu napovídá, startovat můžete z Pardubic
nebo z Hradce Králové. Cíl je v Čeperce před
restaurací „U Lorenců“, kde na vás bude
čekat zasloužené občerstvení. Více informací a registrace na http://akce.ph7.cz.
Petr Diblík
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VÝSLEDKY VOLEB prezidenta republiky
konaných ve dnech 11.–12. 1. 2013 a 25.–26. 1. 2013
Okrsek 1:
Srch
volební účast

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

916
919

667
663

72,82
72,14

666
663

666
661

100,00
99,70

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

MUDr. Roithová Zuzana, MBA Občan
Ing. Fischer Jan, CSc.
Občan
Ing. Bobošíková Jana
Občan
Fischerová Taťána
Občan
MUDr. Sobotka Přemysl
Poslanci
Ing. Zeman Miloš
Občan
prof. JUDr. Franz Vladimír
Občan
Dienstbier Jiří
Senátoři
Schwarzenberg Karel
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

32
87
15
20
16
147
52
69
228

4,80
13,06
2,25
3,00
2,40
22,07
7,80
10,36
34,23

X
X
X
X
X
288
X
X
373

X
X
X
X
X
43,57
X
X
56,42

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

143
150

68,42
71,43

143
150

141
150

98,60
100,00

1. kolo
2. kolo

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ
příjmení, jméno, tituly

Okrsek 2:
Hrádek, Pohránov
volební účast

Voliči
v seznamu

1. kolo
2. kolo

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

209
210
Navrhující
strana

Politická
příslušnost

MUDr. Roithová Zuzana, MBA Občan
Ing. Fischer Jan, CSc.
Občan
Ing. Bobošíková Jana
Občan
Fischerová Taťána
Občan
MUDr. Sobotka Přemysl
Poslanci
Ing. Zeman Miloš
Občan
prof. JUDr. Franz Vladimír
Občan
Dienstbier Jiří
Senátoři
Schwarzenberg Karel
Poslanci

KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

příjmení, jméno, tituly

1. kolo
počet hlasů
% hlasů

1. kolo
počet hlasů
% hlasů

3
29
1
3
2
32
10
39
22

2,12
20,56
0,70
2,12
1,41
22,69
7,09
27,65
15,60

2. kolo
počet hlasů
% hlasů

2. kolo
počet hlasů
% hlasů

X
X
X
X
X
99
X
X
51

X
X
X
X
X
66,00
X
X
34,00

ZVONICE – historická protipožární prevence
K rozšíření zvoniček na vesnicích docházelo od roku 1751, kdy císařovna Marie Terezie vydala příkaz o zvonění v době požáru. Mnohé zvoničky se postupem času změnily na kapličky nebo se u nich stavěly křížky. V kronice základní školy Srch je uvedeno: „Dne 30. září 1890 byl postaven nákladem obce
zdejší kříž.“
Dne 22. září 1755 vydala císařovna Marie
Terezie patent Řád k hašení ohně pro města, městečka a vsi Království českého. Byl to
souhrn praktických protipožárních opatření a povinností, jak pro obyvatele, tak pro
obec. Tento požární řád se četl dvakrát do
roka veřejně. Pro zajímavost uvádíme několik bodů řádu. Hned v prvním bodě císařovna nařizuje v případě, že někde vypukne požár, aby obyvatelé všech okolních vsí
z okruhu jedné míle (cca 7,5 km) přispěchali
na pomoc s hašením. V bodu č. 3 se uvádí,
že purkmistr, rychtář a radní musejí osobně organizovat a řídit hasící práce a nikdo
z nich nesmí odejít, dokud požářiště doutná. Bod č. 9 přísně zakazuje sušení konopí
a lnu nad kamny a bod č. 11 říká, že se dýmníky mají co nejvíce stavět z cihel a kamene
a v žádném případě nemají být blízko odvodiště kouře dřevěné trámy. Zásadní je bod
8

č. 14, ve kterém císařovna přísně zakazuje
kouření ve stodolách a na jiných místech,
kde leží seno či sláma. Pro zpomalování šíření ohně byly důležité body č. 17 a č. 18, kde
se přikazuje, aby obce do dvaceti usedlostí
vlastnily jeden hák, nad dvacet domů háky
dva. Obce se do čtyř týdnů od publikování
patentu musely vybavit ruční stříkačkou
a velkým žebříkem. Každá usedlost musela vlastnit jeden malý železný hák a žebřík.
V dalším bodě č. 19 pak císařovna přikazuje, aby byly mezi jednotlivými domy na jaře
vysázeny stromy, které pak svými korunami
budou bránit snadnému šíření ohně, a konečně bod 20 říká, že střechy nově postavených stavení mají být umístěny co nejdále
od stávajících střech sousedních staveb.
Sepsala: -kd(Zdroj: Genealogické a heraldické listy,
4/2012)

www.obecsrch.cz

Vypalování
trávy
S příchodem jarního sluníčka se někteří občané vrhají na jarní úklid po
svém.
Namísto pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování.
Nejenže je to počínání nebezpečné, ale
i zakázané z důvodu poškozování fauny,
flóry a znečišťování ovzduší.
Vypalování trávy je zakázáno hned několika zákony, především Zákonem o ochraně
přírody a krajiny, dále Zákonem o požární
ochraně a Zákonem o ochraně ovzduší. Za
plošné vypalování trávy mohou být občané pokutováni částkou až do výše 25 tis. Kč
a právnické a podnikající fyzické osoby
částkou až 500 tis. Kč.
Pokud někdo chce shrabanou trávu, klestí a podobný odpad spálit, musí v první
řadě několik dnů předem takové pálení
nahlásit. Toto může učinit na internetových stránkách HZS Pardubice http://
www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje.
aspx v záložce „Služby pro veřejnost“, kde
nalezne hned první odkaz „Pálení“.
Při pálení na otevřeném ohništi je nutné
dodržovat následující pravidla: Ohniště
umísťujeme v takové vzdálenosti, aby se
oheň nemohl přenést na obytné nebo hospodářské budovy, do lesa, na stohy apod.
Před zapálením ohně odstraníme všechny
hořlavé materiály alespoň 2 metry okolo
ohniště. Pro případ nenadálého rozšíření
ohně si připravíme dostatečné množství
vody, hasicí přístroj nebo zahradní hadici
s připojením na vodní zdroj. Pálíme jen
suchý odpad, protože při pálení mokrého
odpadu dochází k nedokonalému hoření
a vzniká tak mnoho nebezpečných a jedovatých zplodin. K zapálení ohně nepoužíváme hořlavé kapaliny. Průběh hoření
po celou dobu kontroluje dospělá osoba.
Pokud začne foukat vítr, oheň okamžitě
uhasíme. Ještě několik dnů po pálení ohniště pravidelně kontrolujeme.
A na závěr jedno upozornění, které je
zvláště v obci Srch problematické. Příjezdové komunikace, nejenom k místu
pálení, musí být průjezdné i pro velká hasičská vozidla. Nikdy nevíte, kdy budete
hasiče potřebovat právě vy. Myslete na to
při parkování svých vozidel na nevhodných místech.
Tomáš Tupý, velitel JSDH
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Přijďte zvítězit
sami nad sebou.

Bude to Vaše hodina
www.obecsrch.cz
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Škola JACHTINGU
Pro milovníky vodních sportů se
v našem regionu otevírají nové možnosti. Firma MARINA KEMP STÉBLOVÁ s.r.o. zahajuje svoji aktivitu v prostoru těžební oblasti písníku Oplatil,
zejména na poloostrově vzniklém po
ukončení provozu těžebních společností.
Území je označeno ve schváleném územním plánu obce Stéblová jako budoucí
rekreační oblast a její využití je prioritou
připravovaných záměrů a projektů firmy.
Již pro tento rok připravuje MARINA
KEMP STÉBLOVÁ s.r.o. v tomto prostoru
zcela novou aktivitu, a to zahájení kurzu
s názvem Škola jachtingu pro děti.
Jistě ve vaší obci mohou
být rodiče, a zejména
jejich děti, které by tato
nová sportovní disciplína
mohla zaujmout. Krátká
vzdálenost od domova
a atraktivní prostředí mezi
novými kamarády může
všem zájemcům přinést
mnoho nových zážitků
a sportovní vyžití.
Škola jachtingu pro děti
bude organizována ve
spolupráci s Yachtclubem

Pardubice, který má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Akce bude mít omezené možnosti co do počtu účastníků, a proto přihlášky zájemců budeme přijímat v pořadí, jak
nám budou doručeny, a to až do vyčerpání
kapacity kurzu. Tato informace je určena
i ostatním přidruženým obcím, přiléhajícím
k této lokalitě. Teprve pokud to dovolí kapacity a možnosti organizátorů, povedeme
další nábor.
Případní zájemci se mohou přihlásit písemně na naší adrese nebo elektronickou poštou na prozatímní adrese: info@loding.cz.
Budou zaregistrováni a obdrží další potřebné informace k rozhodnutí o své účasti.
Těšíme se na případnou spolupráci.
Ing. Zdeněk Štamberg a Jiří Lejhanec

Běžecká sezóna 2012–2013 ukončena
V průběhu běžecké sezóny 2012–2013 SK SRCH pořádal již 10. ročník „Sršského
maratonu“ a 2. ročník „Sršského půlmaratonu“.
Na start se dostavilo celkem 150 závodníků. Dalším závodem v sezóně byla „Sršská
devítka“, která je zařazena do „Poháru Východních Čech“. Zúčastnilo se jí 80 závod-

níků. V „Zimním poháru Srchu“, kterému
letos počasí příliš nepřálo – dva závody
musely být dokonce odvolány, soupeřilo
75 závodníků. Na startu všech závodů se
objevily nové tváře, dokonce i ze Srchu. Poslední
závod využili jako trénink
veslaři ČVK Pardubice. Byli
mezi nimi mistři republiky a účastníci evropských
závodů v mládežnických
kategoriích. Nejen, že dosahují výborných výsledků při veslování, ale dokázali, že umí konkurovat
i dobrým běžcům.
Text a foto:
Lubomír Jirásko

Rybáři Srch
informují
Letošní mírný průběh zimy na Vraťáku přál více rybám, ale už méně radosti přinesl milovníkům bruslení
a hokeje. Stříbrný háček čeká opět na
svého vítěze.
Mírná zima a nejvyšší stav vody v historii
rybníčku Vraťák umožnily dobré přezimování ryb a nedošlo k žádnému jejich
úhynu. V letošním roce bude lov ryb probíhat v období od 20. dubna do 9. června
a dále od 16. června do 30. října, v čase
7.00–22.00. Stále platí pravidlo „chyť
a pusť“. Roční povolenky jsou k dispozici
pro obyvatele našich obcí od 15. dubna
v Hospůdce Na Hřišti denně po 17.00, kromě pátků a dnů, kdy se na hřišti hraje fotbal, nebo jsou zde pořádány jiné kulturní
či sportovní akce. Děti do patnácti let mají
povolenky zdarma, ostatní rybáři za ně zaplatí 300 Kč.
V březnu 2013 došlo k podpisu nájemní
smlouvy, jejímž obsahem je právní úprava
vztahů mezi Občanským sdružením „Rybáři Srch“ a Obcí Srch při využívání rybníčku Vraťák. V podstatě nedochází k žádné
změně dosavadního stavu. Sdružení bude
i nadále organizovat rybolov a rybářské
závody zejména pro obyvatele našich
obcí. Bude se podílet také na zarybňování a údržbě Vraťáku a jeho okolí. Smlouvu
najdete na webových stránkách naší obce.
7. ročník rybářských závodů „O stříbrný
háček obce Srch“ se uskuteční v sobotu
15. června 2013. Nejdříve proběhne ráno
od 7.30 závod dětí do 15 let a odpoledne
od 12.30 pak závod dospělých. Těšíme se
na vaši účast!
Petrův zdar
Text a foto: Petr Novotný
Občanské sdružení „Rybáři Srch“
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