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Společenská kronika
S radostí srdečně blahopřejeme našim jubilantům i v tomto čísle
Zpravodaje k významným životním výročím.
Měsíc květen zahájila svými 86. narozeninami paní Terezie Kalhousová
z Hrádku a paní Miroslava Zvolská ze Srchu 96. narozeninami. Popřáli jsme
v Srchu také panu Rudolfu Novotnému k jeho 83. narozeninám.
I v měsíci červnu se slavilo a to hlavně v Srchu. Gratulovali jsme paní Marii
Jarošové k 87. narozeninám a panu Františku Zárybnickému
k 86. narozeninám. Paní Zdeňka Košťálová se radovala ze svých 87. narozenin
a pan Rudolf Svědík z 83. narozenin. Paní Marie Salavcová slavila krásné
70. narozeniny.
V měsíci červenci jsme gratulovali paní Jiřině Mužíkové k 94. narozeninám
a paní Jarmile Šprincové k 70. narozeninám. Krásné 80. narozeniny oslavila
paní Věra Valentová z Hrádku. A také pan Miloslav Stehno z Hrádku se
radoval z 83. narozenin. Blahopřáli jsme paní Janě Kmentové z Pohránova
k 80. narozeninám a panu Jaroslavu Křičenskému k 83. narozeninám.
Paní Marie Nová oslavovala své 82. narozeniny.
V měsíci srpnu slavily samé jubilantky. Blahopřáli jsme v Srchu paní Ludmile
Mužíkové k 80. narozeninám. Paní Květoslavě Jakoubkové jsme gratulovali
k 88. narozeninám. Popřáli jsme také paní Haně Hlaváčkové
k 89. narozeninám. Slavilo se i v Hrádku. Paní Věra Benadiková se radovala
ze svých 85. narozenin. Paní Marie Ledvinková
a paní Hana Šafaříková slavily krásné 84. narozeniny.
Všem našim jubilantům přejeme z celého srdce hlavně zdraví
a radostné dny.

-af-

Aktuální průběh investic
Tradičně přinášíme aktuální stav investic v polovině roku.
Byla dokončena oprava hasičské
zbrojnice v Pohránově. Na podzim bude
realizována oprava hasičské zbrojnice
v Hrádku. Ke konci prázdnin se zahájilo
také prodloužení chodníku včetně instalace betonových zábran v Hrádku. Akce má
za úkol zvýšení bezpečnosti chodců podél krajské komunikace. Opravy se dočkala také polní cesta za střelnicí v Srchu.
Oprava osvětlení v části ulice Lesní bude
zahájena až na podzim.
-lp-

Hasičárna Pohránov, foto: -am-

Oprava polní cesty
před

foto: -lpOprava polní cesty
po

foto: -lp-

Dopravní
obslužnost
našich obcí
V souvislosti s rekonstrukcí mostku
mezi Doubravicemi a Hrádkem jezdí
spoj MHD č. 17 po objízdné trase. Tato
změna platí od 1. 7. 2019 a bude platit
nejdéle do 15. 11. 2019. Mnozí to již
zaregistrovali, mnozí ovšem zatím nikoliv a s blížícím se školním rokem to
bude aktuální.
Spoje linky č. 17 ve směru do
Srchu – ze zastávky Doubravice, náměstí jsou vedeny odklonem po silnici
I/37 (Hradubická), přes sjezd u Stéblové na náhradní zastávku Srch, obecní
úřad, která je zřízena v ul. Na Kopečku
před vjezdem do firmy Hastex a Haspr
a je označena přenosným označníkem.
Z této zastávky pokračoují dále přes Pohránov na konečnou zastávku Hrádek.
Spoje v tomto směru neobsluhují zastávku Srch, točna. Cestujícím do této
zastávky je umožněno setrvání ve vozidle na konečné zastávce Hrádek a pokračování spojem v opačném směru do
zastávky Srch, točna.
Spoje linky č. 17 ve směru do Pardubic – z výchozí zastávky Hrádek jsou
vedeny přes zastávky Pohránov, Srch,
točna, Srch, obecní úřad, přes nájezd
na silnici I/37 ve Stéblové do zastávky
Doubravice, náměstí a dále ve své trase.
Opět připomínáme, že lze využívat
také autobusy společnosti Arriva, které
jezdí ve směru od Starých Ždánic, přes
obec Srch do Pardubic. Ve všední dny
zastavují v zastávce Srch OÚ v 5:23,
7:26, 9:08, 13:05, 14:58, 16:38, 18:23.
V opačném směru zastavují v zastávce Srch OÚ v 6:10, 8:10, 11:40, 13:45,
15:16. 17:10, 19:10.
Bližší informace o spojeních můžete
vyhledat na http://idos.cz.
-lp-

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov vychází 3× ročně v nákladu 670 výtisků. Vydává Obec Srch, Pardubická 100, Srch 533 52, IČO: 00274283, e-mail:
starosta@obecsrch.cz, tel.: 602 136 558, www.obecsrch.cz. Registrováno u MK ČR č. E 15169. Redakční rada: Ing. Lukáš Panchártek, Mgr. Andrea Fejfarová,
Barbora Fejfarová. Kontakt na redakční radu: e-mail: zpravodaj@obecsrch.cz. Šéfredaktor: Ing. Lukáš Panchártek. Korekce: Ing. Petr Diblík, Mgr. Andrea Fejfarová,
Barbora Fejfarová. Grafická úprava a sazba: Marcela Klimešová. Příspěvky můžete zasílat písemně na adresu Obecního úřadu nebo na e-mail: zpravodaj@obecsrch.cz.
Redakce si vyhrazuje právo redigovat příspěvky. Otiskovány nebudou příspěvky ani texty obsahující urážlivé, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka příspěvků do
dalšího čísla 20. 11. 2019. Ročník X, srpen 2019, datum vydání 29. 8. 2019.

2

www.obecsrch.cz

srpen 2019

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Rubrika našich čtenářů Kostel
v Srchu,
Usmívejte se na sebe,
ano či ne?
bude Vám lépe
Co nás stojí úsměv? Nic a dokonce
vůbec nic. Na rozdíl od jiných „nutných nezbytností“.
Život je příliš krátký na to, abychom
se na sebe navzájem mračili. Víte, jak velkou sílu má, když se na někoho prostě
jen tak usmějete? Obrovskou. Většinu
lidí to donutí usmát se také. A v tom je
to kouzlo. U nás v Čechách je to usmívání někdy problém. Musíme uznat, že
při cestování do jižních zemí jsme udělali
s usmíváním tolik pozitivních zkušeností.

Usmívají se na Vás číšníci, kuchaři, barmani, uklizečky, prodavači, prodavačky
a to i přesto, že jsou celý den na nohách
a nevymlouvají se na to, kolik hodin nebo
dní mají zrovna odpracovaných. Čím to
je? Usmíváním si zlepšíte náladu a ještě
si prodloužíte život. Usmějte se na všechny, pěkně se narovnejte a prostě řekněte
„dobrý den“.
Uvidíte, že se budete cítit lépe a ještě
dostanete něco na oplátku – úsměv.
Autorka ze Srchu

Návštěva v Srchu
Vaši obec Srch navštěvujeme moc
rádi. Vždy se těšíme, když v dálce
uvidíme Kunětickou horu, podle které
k Vám odměřujeme vzdálenost.
Přejedeme dřevěný most v Kuněticích,
ocitneme se pod „Kuňkou“, odkud je to, co
by kamenem dohodil. Jezdíme do Srchu
k přátelům již sedmým rokem a za tento čas
se obec rozrostla velkou rychlostí. Nová
satelitní část již pomalu přerůstá svojí rozlohou původní zástavbu. Ale to nic nemění na tom, že se zde obyvatelé i turisté
cítí velice dobře. Máte zde vše, co k pohodlnému životu potřebujete – obchod,
hostinec, hřiště, kadeřnictví, dokonce
i zahradnictví. Jistě jsem nevyjmenovala zdaleka vše, ale to víte nejlépe vy,

Lesní
zábavná
stezka
V červenci byla dokončena ze sta procent dotační akce – lesní zábavná
stezka. Součástí jsou dvě odpočívadla v lese Jarošek, jedno na spojnici Srch – Staré Hradiště a druhé na
spojnici Srch – Ohrazenice.
Samotná lesní zábavná stezka začíná v Srchu u fotbalového hřiště za pa-
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místní. Škola i školka jsou vedeny v rodinném duchu. Panuje zde neuvěřitelný
klid, který ocení každý, kdo bydlel ve
městě nebo zažil jeho ruch. Na tomto
místě může člověk nerušeně odpočívat.
I okolí je velice pestré, kdo má rád historii
a zajímavá místa, je jich zde velké množství
k návštěvě. V parném létě si můžete vybrat,
zda chcete koupání v přírodní vodě nebo
na koupališti. Kdo chce trávit čas aktivně
v přírodě, je zde také mnoho možností
k objevování přírodních krás a zajímavostí.
Obec je udržovaná, příjemná, tak se
o ni starejte a považujte si tohoto příjemného místa, které je stvořeno ke klidnému
žití a bydlení.
Michaela Š., Prostějov

rovodním potrubím a končí u brokové
střelnice, její délka je zhruba 1,6 km.
Stezka má celkem dvanáct zastavení
a dvě odpočívadla na začátku a na konci. Na každém zastavení jsou vždy tabule, kde si mohou návštěvníci přečíst
zajímavé informace např. o zvířatech,
houbách nebo rostlinách, na které mohou narazit ve svém okolí. Na stezce
lze najít také lesní pexeso. Novinkou
výrobce jsou také dvě zastávky s interaktivními tabulemi. Když budete mít
u sebe mobilní telefon a stáhnete si konkrétní aplikaci, budete moci poslouchat
autentické zvuky zvěře.

Vážení spoluobčané, naše obec se
rozrůstá a máme stále více obyvatel.
Je pravda, že jsou to spíše mladší generace, ale i v tomto případě stojí za
rozmyšlení, zda bychom nemohli mít
vlastní kostel.
Samozřejmě, záleží na finančních
možnostech obce a rozhodnutí Vás občanů. Je to spíše vize do budoucnosti. Za
posledních 25 let vyrostly v Česku desítky kostelů, převážně římskokatolických.
Jde o to, mít kde v klidu popřemýšlet
a vzpomenout na své blízké zemřelé.
Nový svatostánek by mohl být využíván na svatební obřady, křtiny, koncerty
a smuteční rozloučení.
Například v nedaleké obci Budislav
u Litomyšle byl v roce 1994 postaven
nový kostel Boží lásky ve tvaru srdce.
Zkusme se nad tím zamyslet.
-mh-

ilustrační foto

Věříme, že se k dílu budou všichni
chovat slušně a ohleduplně.
Text a foto: -lp-

3

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Školka v přírodě
červen 2019 aneb hledá
se hastrman
V červnu vyrazily děti a paní učitelky z mateřské školy do školy v přírodě. Již
podruhé pro letní školu v přírodě padla volba na Horní Bradlo, Vršovskou bránu
– Oázu srdce, a to z několika důvodů. Dostupnost, krásné prostředí a ubytování,
výborná kuchyně, ochotný a milý personál a na prvním místě bazén, který jsme
každý den hojně využívali.

Jak jsme prožili poslední
3 měsíce školního
roku 2018/19?
Po zimní škole v přírodě a barevném
týdnu jsme pokračovali v projektových
dnech – Afrika a Antarktida. Paní učitelky opět vymyslely zajímavé činnosti
týkající se těchto kontinentů.
Již tradičně proběhla anglická recitační
soutěž. Účastní se jí i nejmladší žáci – od
1. do 5. ročníku. Letos byla obrovská konkurence, všechny děti se moc snažily a i ti
nejmenší se naučili složité a dlouhé texty
a s perfektní výslovností vystoupili před
ostatními. Což vyžaduje velkou odvahu,
a to ještě v cizím jazyce.
V květnu a červnu jezdili žáci naší školy na plavecký výcvik do plavecké školy
v Pardubicích. Cílem výcviku je samozřejmě zvládnout různé plavecké styly, ale
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nejen to. Ti nejmladší se učí vody nebát,
bublat do vody, což vyžaduje také odvahu a nutný předpoklad pro další plavecký
výcvik. Pohyb je pro děti velmi důležitou
součástí života, obzvláště v dnešní době

srpen 2019
Na hastrmanské téma se paní učitelky předem připravily. Měly nachystané
kostýmy, diplomy, tajné úkoly pro děti
a také spoustu dobrot, aby měli hastrmani každý den něco pro děti na mlsání.
Děti při každém výletě do okolí potkaly
hastrmana Breburdu, který hledal nevěstu s věnem. Jak to tak ale bývá, vybral si
chudou hastrmanku Majolenu, která neměla ani jeden hrneček do výbavy. Děti
byly předem připravené, a tak u splavu
nechaly Breburdovi hrnečky, které si vezly z domova, aby si mohl vzít svoji lásku.
Jiný den se v lese objevil hastrman
Tonda i s malým pulečkem Čtvrtečkem,
který přijel Breburdovi na svatbu. Pokaždé dostaly děti od hastrmanů nějakou
odměnu, kterou musely v lese nebo
u vody najít a splnit u toho sportovní nebo
vědomostní úkoly.
Rychle nám to utíkalo. Táborák
s kytarou a opékání buřtů, stopovaná,
karneval se zmrzlinovým pohárem, plavecké závody a nakonec pravá hastrmanská svatba.
Vodník Breburda si vzal za ženu svoji vyvolenou Majolenu, Tonda jim to odsvědčil a malý Čtvrteček nesl nevěstě
vlečku. Děti měly oči vykulené, byla to
velká legrace. Všichni jsme se vrátili zdraví, spokojení a se spoustou zážitků.
Za rok jedeme znovu a schválně, kdo
nás pozná! Za MŠ -šp-, foto: archiv MŠ

počítačů a mobilních telefonů. Proto
naše děti mají sportovní možnosti – vedle
běžných sportovních aktivit také bruslení,
plavání, lyžování atd.
V průběhu celého školního roku žáci
čtou knihy podle své volby a za každou
knihu, kterou po přečtení donesou do
školy, dostávají od své paní učitelky žetony. Na konci školního roku za nasbírané
žetony „nakupují“ knížky. Kdo má více
žetonů, nakoupí více knížek.
Čteme, abychom mohli zase číst.
Text: -af-, foto: -bf-
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Školní výlet za Kelty
do Nasavrk
Ve čtvrtek 30. května jsme my, žáci
3. až 5. ročníku, vyrazili autobusem
do Keltského oppida v Nasavrkách,
kde nás čekal program s Kelty.
Po příjezdu jsme se nasvačili a rozdělili do skupinek, ve kterých jsme procházeli různá stanoviště. Mohli jsme si
například vyzkoušet, jak Keltové vařili, mleli obilí, tkali látky a stříleli z luku.

Prohlédli jsme si jejich vesnici, obydlí,
opevnění a sýpky i s jejich důmyslným
zamykáním.
Celý program byl nejen poučný, ale
i zábavný. Když jsme si užili s Kelty,
nakoupili nějaké ty dárečky pro rodiče
nebo drobnosti pro sebe, jako vzpomínku na dnešní výlet, pokračovali jsme
autobusem k nedaleké Keltské naučné

Loučení
s páťáky
Jako každý rok jsme se museli rozloučit s našimi žáky 5. ročníku.
Pět let uteče jako voda, děti mají
spoustu prožitků a zkušeností do života,
a nezbývá jim než opustit naši školičku
a vyrazit do větší školy v Pardubicích –
bývají to různé základní školy – např.
Štefánikova, Polabiny, Benešova, Ohrazenice nebo také víceleté gymnázium.
Děti měly poslední školní rok plný „páťáckých“ aktivit – spaní ve škole, výroba tabla, páťácká trička, vlastnoruční
vyšívání šerp, vystoupení na loučení
s páťáky.
V předposledním týdnu se ve škole
sešly nejen děti, ale jejich rodiče a další
přátelé a příbuzní, aby si právě páťáky
poslechli a zhlédli jejich vystoupení. To
se velmi vydařilo. Písnička „Za pět let“
byla velmi originální a děti ji doplnily na
závěr ještě svými básničkami o spolužácích.

Výlet
do Žlebů
Zatímco straší žáci jeli na školní výlet
do Nasavrk, žáci 1. a 2. třídy odjeli ve
stejný den do Žlebů. Cílem cesty byl
nejen zámek, ale i přilehlá obora.
Autobus nás zavezl až k zámeckému parku, ale nejdříve jsme zavítali do
obory, ve které jsou chováni dravci a bílí
jeleni. Děti nejvíce nadchlo představení s dravci, kdy jsme měli možnost se
o každém představiteli ptačí říše dozvě-
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stezce, která vede malebnou přírodou.
Celou jsme ji prozkoumali a trochu se
poučili nebo si připomněli, co jsme se
dopoledne dozvěděli.
Na konci našeho putování za námi
přijel autobus, aby nás dovezl zpět do
Srchu.
Počasí nám přálo, nezmokli jsme
a trochu unavení z celodenního pobytu
na čerstvém povětří a plni nových zážitků jsme se vrátili domů a moc se těšíme
na příští školní výlet.
Za ZŠ Srch
uč. Helena Šrůtková

Text písně Za pět let
Až si budem jednou vyprávět,
co prožili jsme za pět let,
v naší malé škole pod Kuňkou.
Bezstarostný byl to věk,
škola stála na dotek,
teď se všichni jinam rozprchnou.
Ten čas prostě nezastavíš,
dospívání nastává,
snad ten přesun s námi
moc nezamává.
Kdo ví, kde budem stát za pět let,
kam nás to zavane za deset.
Snad budem si rádi zpívat
a mládí užívat
jako teď i za pět let.
-mpbPo šerpování a ukončení vystoupení
všechny děti naší školy soutěžily na stanovištích, která pro ně připravili rodiče. Děti si
na stanovištích vysoutěžily kartičky a za ně
si potom mohly nakupovat ceny, dárečky.
Na závěr jsme si opekli buřty a po-

stupně jsme se rozešli do svých domovů
a ještě dnes vzpomínáme na vydařený
den. Našim páťákům přejeme pohodový
vstup do nové školy a hodně úspěchů
v následujícím školním roce.
Za ZŠ Srch uč. Andrea Fejfarová

dět něco zajímavého
a hlavně si ho zblízka prohlédnout. Odvážné děti
si pak ještě zkusily střelit
z luku a potom jsme se
přesunuli přes zámecký
park do zámku. Prohlídka zámku byla uzpůsobená věku dětí, jak svým
obsahem, tak délkou.
Počasí nám na výlet přálo
a v odpoledních hodinách
jsme se vrátili plní zážitků
domů.
-bf-
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rub r i k a
Letní číslo Zpravodaje mělo náročné
téma: „Památky UNESCO“. K létu se
hodí, protože se cestuje a děti některé
památky možná navštívily, a pokud ne,
i tak je mohly ztvárnit. Sami vidíte, jak se
s tím vypořádaly.
A co je to památka Unesco?
České dědictví UNESCO je sdružení
obcí a měst České republiky, na jejichž
území se nachází památka zapsaná na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Od roku 1991
se podařilo zapsat na Seznam světového dědictví UNESCO již celkem 12 míst
z celé České republiky. Dodejme, že
UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organisation, tedy Organizace
OSN pro výchovu, vědu a kulturu.
Výbor pro světové dědictví UNESCO
na zasedání v Baku rozhodl o zapsání
nových českých památek. Kladrubský
hřebčín a hornický region Krušnohoří
jsou dvě památky, které byly zapsány
na seznam UNESCO v červenci 2019.
Počet památek v České republice, které
se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na čtrnáct.

Olomouc, Magdalena, 7 let

Litomyšl, Anna, 11 let

6

p ro

d ě t i

Místa, kde se nachází pámátky
UNESCO V České republice – Brno,
Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž,
Kutná Hora, Lednicko-valtický areál,
Litomyšl, Olomouc, Praha, Telč, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladruby, Krušnohoří.
Téma do dětské rubriky příštího Zpravodaje – „My, sourozenci“. Své výtvory
a nápady zasílejte na email: zpravodaj@
obecsrch.cz nebo afejfarova@email.cz.
Příspěvky zasílejte, prosím, do 15. listopadu 2019.
-af-

Staroměstský Orloj, Tereza, 13 let

Zelená Hora, Ondra, 15 let

Kladruby, Agáta, 10 let

Kroměříž, Vivien, 6 let

Vila Tugendhat, Adéla, 8 let

www.obecsrch.cz

srpen 2019

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Zkoušky
loveckých
psů u nás
v Srchu
Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Pardubice – Myslivecký spolek Staré Hradiště pořádal dne

4. 5. 2019 v Srchu zkoušky vloh ohařů
a ostatních plemen loveckých psů.
Slavnostní zahájení a ukončení bylo
v krásném prostředí u Vraťáku. Účastníci se mohli občerstvit v motorestu Pluto. Celkem bylo předvedeno 15 ohařů
a 8 ostatních plemen loveckých psů.
Vrchní rozhodčí byla Ing. Eva Pavlíková. Rozhodčí pro zkoušky ohařů byli František Salavec, Ivan Kaplan, Roman Moravec a Pavel Kaplan. Rozhodčí pro zkoušky ostatních plemen byli Ing. František
Kerda a Jaroslav Hýsek. Poté se účastníci
zkoušek se svými čtyřnohými kamarády

přesunuli na vykonání jednotlivých disciplín na pole v okolí Srchu. Vyhlášení vítězů zkoušek bylo opět u Vraťáku. Vítězem
zkoušek vloh ohařů se stal Pointer Brok
z Dřítečských revírů pod vedením Josefa
Rozkošného.
Vítězem zkoušek vloh ostatních plemen se stala fena border teriéra Bessi od
Spálené boudy pod vedením Jakuba Formana.
Ze Srchu jsme tam měli také zástupce
a to Ondru Svědíka s fenou jezevčíka Beny
od Hájíčků. Ve zkouškách také uspěli
v 1. ceně. Gratulujeme. Text a foto: -mh-

Restaurace Na Výsluní
Na Výsluní 236
533 52 Srch

AKCE

16. 9.–10. 11.

DÝŇOVÁ SEZÓNA

11. 11.–1. 12.

SVATOMARTINSKÉ HUSY

31. 12.

NOVĚ SILVESTROVSKÁ PÁRTY

Nutné závazné rezervace do konce řijna – hraje DJ Ronny – CZ hity – tel.: 777 184 275
www.obecsrch.cz
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ŽIVOT KE MNĚ PŘICHÁZÍ S LEHKOSTÍ, RADOSTÍ A SLÁVOU!!!

Chcete změnu ve svém životě? Dopřejte si sezení Bars… Uvolňuje tělo i mysl…
ACCESS BARS

– jemnými doteky na hlavě lehce a jednoduše mizí stres a bloky v mysli
i v těle…

ACCESS ENERGETIC FACELIFT

– přirozeně harmonizuje celé tělo, odstraňuje bolest a všechna omezení,
rozjasní obličej, navrací mladost, mizí vrásky…

TĚLESNÉ PROCESY

– harmonizují jednotlivé části těla – tělo si samo vybere proces, který je
pro něho nejpřínosnější…

AKUSTICKÉ OŠETŘENÍ TĚLA

– naladění těla i mysli na radost, hravost a harmonii…

p p p A co je všechno ještě možné s našimi těly? p p p

Těším se na setkání s Vámi !!!

…Objednejte si svůj čas jen pro Vás :-), doba sezení cca 1–1,5 hodiny…
Hanka ZÍVROVÁ p Srch p tel.: 605 242 308
MEZINÁRODNĚ CERTIFIKOVANÝ PRAKTIK SPOLEČNOSTI ACCESS CONSCIOUSNESS
8
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ROZPIS
DOMÁCÍCH
ZÁPASŮ
Soutěž I.B TŘÍDA
Klub FC TITANIC SRCH "A"
ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ FC TITANIC SRCH
KOLO
DEN ZÁPAS
Soutěž DATUM
I.B TŘÍDA ČAS
17:00
FC Titanic Srch "A"
TJ Slavoj Choltice
Klub 2 FC17.8.2019
TITANIC SRCH
"A"SO
ROZPIS
SRCH Srch "A"
4 DOMÁCÍCH
31.8.2019ZÁPASŮ
17:00 FC
SOTITANIC
FC Titanic
SK Řečany n. Labem 1920
KOLO
DEN
ZÁPAS
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I.B TŘÍDA ČAS
6
FC Titanic Srch "A"
SK
Rozhovice
2 14.9.2019
17.8.2019 16:30
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TJ Slavoj
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Klub 4 FC5.10.2019
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Slatiňany
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FC Titanic Srch "A"
Řečany n.
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Slatiňany
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31.8.2019 13:30
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ZÁPAS
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FC Titanic
Titanic Srch
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TJ
Svratouch
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14.9.2019 15:00
16:30 SO
FC
SK Sokol
Rozhovice
2 17.8.2019 13:30
17:00
Choltice
13
FC
TJ
Cerekvice
9 2.11.2019
5.10.2019 15:30 SO
SO
FC Titanic
Titanic Srch
Srch "A"
"A"
SK Slavoj
Spartak
Slatiňany
Klub 4 FC31.8.2019
TITANIC SRCH
"B"SO
17:00
FC Titanic Srch "A"
SK Řečany n. Labem 1920
11 19.10.2019 15:00 SO
FC Titanic Srch "A"
TJ Sokol Svratouch
16:30 SO
FC Titanic Srch "A"
SK Rozhovice
Soutěž6 IV.14.9.2019
TŘÍDA - PŘELOUČSKO
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FC Titanic Srch "A"
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FC Titanic Srch "A"
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TITANIC SRCH
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Ždánice
17:00 NE
"B"
SK
Řečany
n. Labem
1920
Klub 2FC
TITANIC
"B" FC Titanic Srch Soutěž
IV. TŘÍDA –TJ
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TŘÍDA - PŘELOUČSKO
9 IV.18.8.2019
6.10.2019
16:00 NE
SK Sokol
Dolany
1.9.2019
17:00
NE
FC Titanic
Titanic Srch
Srch "B"
"B"
TJ
Staré
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9 6.10.2019 16:00 NE
FC Titanic Srch "B"
SK Dolany
4 FC TITANIC
1.9.2019SRCH
17:00
NE žáci
FC Titanic Srch "B"
TJ Sokol Staré Ždánice
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Informace a přihlášky na emailu
2 OP-Mladší
29.8.2019přípravka
17:00 ČT
FC Titanic Srch ML žáci
FK Pardubice - dívky
Soutěž8
- PŘELOUČSKO
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17:00 ČT
FCpřípravka
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Baník Chvaletice
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vysilackyada@centrum.cz
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ČT přípravka
FC Titanic Srch ML žáci
SK Starý Máteřov
Klub 4 FC12.9.2019
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3.10.2019přípravka
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- PŘELOUČSKO
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Baník Chvaletice
2
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10:00
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mladší
Semín
Klub FC TITANIC SRCH mladší přípravka
5
21.9.2019
10:00
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Titanic
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KOLO
ČAS
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Soutěž DATUM
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7
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Klub 9
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mladší
přípravka
19.10.2019
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FC
Titanic
Srch
mladší
přípravka
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31.8.2019 10:00
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FC Titanic
Titanic Srch
Srch mladší
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Semín
9
19.10.2019
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přípravka
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5 21.9.2019 10:00 SO
FC Titanic Srch mladší přípravka
FK Pardubice - dívky
KOLO DATUM
ČAS
DEN ZÁPAS
7 5.10.2019 10:00 SO
FC Titanic Srch mladší přípravka
Přelovice
2 31.8.2019 10:00 SO
FC Titanic Srch mladší přípravka
Semín
9 19.10.2019 10:00 SO
FC Titanic Srch mladší přípravka
Choltice
7. 9. Ukončení prázdnin
5 21.9.2019 10:00 SO
FC Titanic Srch mladší přípravka
FK Pardubice - dívky
7 5.10.2019 10:00 SO
FC Titanic Srch mladší přípravka
Přelovice
dětské soutěže, překvapení
9 19.10.2019 10:00 SO
FC Titanic Srch mladší přípravka
Choltice
tradiční zápas starousedlíci

Rozpis domácích zápasů
FC TITANIC SRCH

Sršská
vysílačkiáda

Restaurace
na hřišti v Srchu
30. 11. 2019 končí dlouholetý nájemce tamní restaurace, pan Hrnčíř.
Obec Srch tímto vyhlašuje výběrové řízení na pronájem restaurace Na
Hřišti. Bližší informace lze získat na
starosta@obecsrch.cz nebo na telefonu 602 136 558.
V rámci transparentnosti bude
ustanovena výběrová komise, která

stanoví kritéria výběru nejvhodnějšího
nájemce.
Kritéria budou zveřejněna na
webových stránkách obce. Jediné kritérium rozhodně nebude jenom cena,
ale např. také spolupráce na kulturních a sportovních akcích pořádaných
na fotbalovém hřišti atd.
-lp-

chystané
akce

vs. náplavy
14. 9. Sršská vysílačkiáda
21. 9. Memoriál Františka
Češky
Hasičské závody v Srchu
22. 9. Sršský slalom
28. 9. Turnaj – Pétanque
9. 11. Martin na bílém koni

30. 11. Rozsvícení stromu
bude Vánoční Jarmark
		
upřesněn
Turnaj dvojic v pétanque
24. 12. Vánoční setkání
v sobotu 28. 9. 2019 od 13:00, hospoda Na Hřišti v Srchu
u bahýnka
Přihlášky na emailu rybari.srch@gmail.com nebo na místě.
Informace + pravidla na vývěsce u hospody Na Hřišti
Petr Novotný

www.obecsrch.cz

		
bude Zájezd do Národního
upřesněn technického muzea
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Kaleidoskop událostí

Cestovatelská přednáška

Čarodějnice v Srchu

V pátek 24. května se v Srchu konala tradiční cestovatelská
přednáška, tentokrát na téma Doteky konců světa – Arktida
a Antarktida.
Foto: -lp-

Poslední dubnový den se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic
v Srchu.
Foto: -mf-

Triatlon

Živaňanka

Květen je ve znamení dětského triatlonu v Srchu. Letos nám
počasí moc nepřálo, což ale nemělo vliv na výkony našich dětí.
Foto: -lp-

V neděli 7. 7. se konal na hřišti v Srchu koncert kapely Živaňanka,
který si nenechalo ujít 60 hostů. Děkujeme moc kapele za
krásný kulturní zážitek.
Foto: Miloslav Hrnčíř

Hasičské závody
Pohránov

Čarodějnice
Pohránov

Dětský den
Pohránov

29. 6. se v Pohránově konal 5. ročník
Memoriálu bratří Hlaváčků.
Foto: Petra Hošková

Také v Pohránově se 30. 4. tradičně
pálilo.
Foto: Simona Píšová

V sobotu 1. 6. se konal v Pohránově
dětský den včetně rybářských závodů.
Foto: Petra Hošková
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Sbor dobrovolných hasičů v Srchu

V sobotu 4. 5. se konal v Srchu na hřišti
nultý ročník orientačního běhu. Účast
ukázala, že v následujícím roce se určitě
bude konat první ročník.
Foto: Jiří Belej

pořádá v sobotu 21. září 2019 od 14:00 hod.
na fotbalovém hřišti v Srchu
XX. ročník

Memoriálu Františka Češky
v požárním útoku žen a mužů.

Soutěž je zařazena do ligy Pardubického okresu.
Srdečně Vás zvou hasiči.

Ukončení prázdnin

7.9.2019

fotbalové hřiště
15:00 - dětské soutěže s překvapením
17:00 - fotbalové utkání
náplavy x starousedlíci
18:30 - volná zábava s hudbou

Srdečně Vás zvou obec Srch a Sokol Srch
www.obecsrch.cz
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13. ročník rybářských
závodů O Stříbrný háček
obce Srch
Tradiční rybářské závody na Vraťáku proběhly letos za krásného počasí
v sobotu 18. května.
Ráno v 7:30 nahodilo své pruty
31 dětí, které měly dvě hodiny a dvacet
minut čas předvést své rybářské umění.
V hlavní kategorii „děti bez pomoci rodičů“ závodilo 17 malých rybářů a vítězem
se stal Matyáš Málek, který nachytal
387 cm. Zajímavostí je, že vloni vítězka
nachytala 388 cm. Druhé místo s 344 cm
obhájila z předchozího roku Tereza Háj-

ková a třetí skončila loňská vítězka
Sofie Samková s 314 cm. V kategorii
„děti s pomocí rodičů“ závodilo 14 dětí
a pořadí bylo následující: první Vilém Mišovský (411 cm), druhý David Hájek
(344 cm) a třetí Markéta Málková
(321 cm). Nejmenší rybu v délce 5 cm se
podařilo ulovit Kubovi Dvořákovi, největší
rybu v délce 56 cm chytila Tereza Hájková
stejně jako vloni.
Odpoledne nastal čas dospělých
rybářů, kterých letos dorazilo celkem

Zimní
Zimní
běžecká
tábor
sezóna zahájí
slalomem
Jako každý rok SK Srch zahájí svou
pořadatelskou sezonu Sršským slalomem, který se bude konat dne 22. září
2019.
Pokračovat bude Zimním pohárem
Srchu a největší akcí je Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmaraton, který
se bude konat dne 16. listopadu 2019.
Na všechny akce jste všichni zváni
nejen jako závodníci, ale i jako diváci.
Informace budou aktuálně zveřejňovány na stránkách SK Srch.
Luboš Jirásko
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Federace strojvůdců ČR ZO Pardubice společně s ČD a.s. a obcí Srch opět
pořádá zimní dětský tábor pro děti
zaměstnanců skupiny Českých drah
a obyvatel obce Srch.
Tábor je zaměřený na rekreační sport
a veškeré pohybové
aktivity se uskuteční
v obci Jívka od 9. do
15. února 2020. Ubytování je zajištěno v penzionu Karel Kobr v Jívce. V areálu penzionu
je tělocvična, vnitřní bazén a v okolí mnoho lyžařských vleků. Strava
je zajištěna 5x denně,
včetně pitného režimu.

srpen 2019
23. Pořadí bylo následující: 1. Petr
Novotný (1055 cm), 2. Míra Dvořák
(814 cm), který chytil 3 zlaté rybky (!!!),
3. Olda Havlíček (809 cm). Nejmenší rybu
(8 cm) ulovil Jarda Koníř a největší rybu
(54 cm) chytil Martin Hájek.
A na závěr opět trochu statistiky: děti
nachytaly 226 ks ryb (průměr 7,29 ryby na závodníka / oproti loňsku nárůst
o 35 %), dospělí 478 ks (průměr 19,92 ks
na závodníka / +48 %) – celkově tedy
704 ks ryb (12,8 ks na závodníka /
+54 %). Rozhodčí napočítali dětem
5.593 cm (průměr na závodníka 180,42 cm
/ +57 %), dospělým 11.696 cm (487 cm
na závodníka / +56 %), celkově to bylo
17.289 cm (314 cm na závodníka / +68 %).
Z uvedených čísel je zřejmé, že výsledky jsou podstatně lepší než v loňském
roce, což je zapříčiněno hlavně větším
uměním našich rybářů a částečně i navýšením počtu ryb ve Vraťáku (přirozené
rozmnožování a dokoupení dalších ryb,
podařilo se sehnat zejména líny, okouny
i čtyři úhoře). Průměrná velikost chycených ryb činila 24,5 cm (nárůst o 9 %).
Celkem se pak chytilo 12 zlatých rybek
(5 děti + 7 dospělí).
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům, díky kterým se opět
podařilo zajistit krásné ceny pro všechny
závodníky!
Petrův zdar
Text a foto: Petr Novotný
Občanské sdružení Rybáři Srch

Postaráno je i o dopravu k lyžařským vlekům a o jejich jízdné. Kapacita tábora je
40 dětí, cena činí 1800 Kč. Pro případné informace nás můžete kontaktovat na
tel. 773 008 921, nebo email: zdt.jivka@
centrum.cz. Přihlášky jsou dostupné na
http://ldtjivka.cz/zimni-tabor.html.
Těší se na Vás kolektiv instruktorů!
David Votroubek
Foto: Penzion Kobr v Jívce

www.obecsrch.cz

