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Společenská kronika
V letošním prvním čísle Zpravodaje blahopřejeme našim jubilantům
k významným životním výročím.
V měsíci lednu jsme přáli paní Mileně Akrmanové z Hrádku
k 89. narozeninám. Dále paní Marii Malé ke krásným 82. narozeninám a paní
Vlastě Horčičkové k 70. narozeninám. K sedmdesátinám jsme gratulovali také
panu Josefu Brandovi z Hrádku.
Únor zahájil svými 88. narozeninami pan Vladimír Chlápek ze Srchu
a pan Josef Kučera s 81. narozeninami. Slavila i paní Květuše Konířová své
85. narozeniny a k 87. narozeninám jsme popřáli paní Anně Kubátové taktéž ze
Srchu. K 80. narozeninám jsme popřáli panu Jaromírovi Břeňovi ze Srchu. Mezi
únorové oslavence z Hrádku patřil i pan Jiří Kreiner se svými 80. narozeninami.
V měsíci březnu se hodně slavilo. Z 87. narozenin se radovala paní Marie
Havelková. Gratulovali jsme panu Zdeňku Hoškovi k 83. narozeninám.
K sedmdesátinám jsme přáli panu Zbyňkovi Kolářovi z Hrádku a také panu
Jaroslavu Krupičkovi ze Srchu. Pan Josef Vašíček z Hrádku oslavil krásné
82. narozeniny. V Srchu slavila paní Hana Drbalová a to 75. narozeniny. Paní
Jaroslavě Drahorádové jsme přáli k 83. narozeninám. A březnové gratulace
uzavřel svými 85. narozeninami pan Bohuslav Vančura z Pohránova.
Ani měsíc duben se neobešel bez oslav, paní Marie Vlasáková z Hrádku
oslavovala 80. narozeniny a přáli jsme v Srchu k 70. narozeninám
panu Jiřímu Flégrovi.
Všem oslavencům přejeme z celého srdce hlavně pevné zdraví a krásné
chvíle strávené ve společnosti svých nejbližších.

Tříkrálová
sbírka
V sobotu 5. 1. 2019 se v našich obcích
uskutečnila tříkrálová sbírka.
Pořadatelem je Charita s vědomím
Obecního úřadu. V letošním roce vyra-

zilo pět skupinek koledníků, kteří vybrali
celkem rekordních 38 039 Kč. Jménem
obce Srch děkuji všem koledníkům,
Vaškovi Koubovi, který je hnacím motorem celé akce, a v neposlední řadě Vám
všem, kteří jste přispěli na dobrou věc.
Občané našich obcí patří k těm nejštědřejším dle statistik Charity.
Text: -lp-, foto: Václav Kouba
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Dotace
spolkům na
rok 2019
Každoročně jsou na základě schválení
zastupitelstvem obce Srch poskytovány dotace místním spolkům, které
se podílejí na kulturním životě našich
obcí nebo naše obce reprezentují na
různých závodech atd.
V letošním roce byly dotace rozděleny
následujícím způsobem:
TJ Sokol Srch
60 tis. Kč
FC TITANIC Srch
180 tis. Kč
Stáj Koníř
5 tis. Kč
SK Srch (běžci)
60 tis. Kč
Rybáři Srch
15 tis. Kč
SDH Srch
60 tis. Kč
(20 tis. provoz, 40 tis. mimořádně na
opravu závodního motoru)

SDH Hrádek
20 tis. Kč
SDH Pohránov
20 tis. Kč
Sdružení myslivců
25 tis. Kč
Všechny spolky musí svoji dotaci
řádně vyúčtovat poskytovateli vždy do
31. 12. t. r. Žádosti na následující rok se
přijímají do 30. 11. 2019 osobně na OÚ
nebo na starosta@obecsrch.cz.
-lp-

Volby do
evropského
parlamentu
Letošní volby do EP se budou konat
v pátek 24. května od 14:00 do 22:00
a v sobotu 25. května od 8:00 do 14:00.
V obci Srch se bude volit v budově
ZŠ a MŠ Srch (vchod z ulice Pohránovská). Občané Hrádku a Pohránova budou volit v Obecním domku v Hrádku
(u požární nádrže).
Zájemci o členství ve volebních komisích nechť mě kontaktují na e-mailu starosta@obecsrch.cz nebo na tel.:
602 136 558. Děkuji.
-lp-

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov vychází 3x ročně v nákladu 620 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, Ing. Michael Fabián, Roman
Bezdička. 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 31. 7. 2019. Ročník X, duben 2019, datum vydání 24. 4. 2019.

2

www.obecsrch.cz

duben 2019

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

investice 2019
Po velkých investicích v předcházejících letech, bude rok 2019 věnován
spíše opravám a přípravě investic na
následující roky (střecha školy, opravy
komunikací atd.).
V této době se dokončuje oprava
starých fotbalových kabin v Srchu. Vnitřní prostory byly zjednodušeny, vzniklo
větší zázemí pro údržbu sportovního
areálu. Druhá polovina kabin bude patřit
veřejnosti, je zde nová klubovna pro cca
15 lidí včetně sociálního zázemí pro pořádání různých kroužků atd. Venkovní sociální zařízení bylo také generálně opraveno. Budova dostane tradiční bílo-oranžovou fasádu.
V Pohránově finišuje oprava hasičské
zbrojnice. Po jejím dokončení se práce přesunou na hasičskou zbrojnici do
Hrádku. V Hrádku také bude prodloužen
chodník a instalovány betonové zábrany u krajské komunikace v pravotočivé
zatáčce ve směru od Pohránova.
Během května proběhne rekonstrukce polní cesty pod střelnicí v Srchu

a oprava lesní cesty podél horkovodního potrubí na pěší stezce na Kunětickou
horu.
V květnu plánujeme realizovat dotační
projekt v lesích kolem Srchu. Podrobnější
informace jsou v článku Lesní zábavná
stezka.
Během roku 2019 bude přeložena
část chodníku v ulici Pardubická. Chodník je místy propadlý a při deštích se zde
tvoří kaluže.
Oživení o nové atrakce se dočkají
také dětská hřiště.
V Srchu, v části ulice Lesní směrem
od hasičské zbrojnice, proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení instalací nových lamp a výměnou svítidel za LED.
V závislosti na stavu rozpočtu padne rozhodnutí, zda začneme již letos s postupnou výměnou starých sodíkových svítidel
veřejného osvětlení za novou LED technologii, která vykazuje lepší svítivost a je
úspornější oproti stávajícím technologiím.
Postupně bychom začali od nejstarších
lamp v Srchu.
Text a foto: -lp-

Oprava starých fotbalových kabin v Srchu

Kdo se
pozná?
Vzhledem k budoucí výstavbě v lokalitě Srch – Jih bylo zadáno projekční
firmě posouzení dopravy v lokalitě Olšina, ulicích Na Výsluní, Lesní a v nové
lokalitě Srch – Jih.
Jedním z jistých výstupů bude propojení ulice K Olšině s ulicí Pardubická
(mezi rybníkem Vraťák a horkovodním po-
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trubím). Dále chceme vyřešit bezpečnou
dopravu občanů a dětí směrem ke škole,
případné usměrnění některých ulic a možná také instalaci značek Obytná zóna. Vše
s ohledem na zklidnění provozu (například
přednost zprava). Co nás k tomu vede?
Za prvé je to nárůst automobilů v těchto
lokalitách a za druhé chování některých
našich spoluobčanů (stále stejných), kteří
si pletou místní komunikace se závodním
okruhem a nerespektují dopravní předpisy
a rychlost 50 km/h jim nic neříká. Také nechápou, že se na silnici mohou pohybovat

Lesní
zábavná
stezka
Obec získala dotaci ve výši 850 tisíc
korun (100 % výdajů) na instalaci dřevěných prvků na lesních pozemcích
v majetku obce.
V lese Jarošek budou instalována na
dvou místech odpočívadla (stůl, dvě lavice, odpadkový koš). Jedno odpočívadlo bude u cesty Srch – Hradiště, druhé
u cesty Srch – Ohrazenice.

Za potrubím u sportovního areálu vznikne Lesní zábavná stezka, která
skončí u brokové střelnice. Na začátku
a na konci budou opět lesní odpočívadla a dále po celém úseku dlouhém
1,7 km bude deset zastavení. Bude zde
například tabule s popisem lesního života, myslivecké názvy částí zvířat, poznávání hub atd. Doba nahrává také zapojení
mobilní techniky, proto bude na několika
zastaveních možnost využití aplikace
v mobilním telefonu, která dokáže napodobit zvuk zvířete, podá nám podrobné
informace o zvířeti atd. Realizace proběhne v květnu až červnu.
-lp-

nebo si hrát děti a že když nevidí za zatáčku, tak by měli zpomalit. Vážení závodníci, buďte ohleduplnější, více předvídejte
a hlavně nechte svoje ega stranou!
Dopravní řešení budeme muset posoudit i v jiných částech našich obcí.
V minulosti jsme to řešili formou ankety
a pokud si většina občanů nepřála námi
navržené opatření, tak se nerealizovalo.
Ale vzhledem k narůstající jízdní agresivitě navrhneme určitá opatření, která pak
realizujeme (nebojte, nepůjde o plastové
retardéry).
-lp-
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Pohádky
v mateřské škole
Pohádky sahají hluboko ke kořenům
lidské moudrosti a vynášejí ji na povrch prostými slovy a obrazy. Tím si
lze vysvětlit klidnou a šťastnou náladu
dětí, poslouchajících pohádky. Cítí se
zapojeny do proudu životní moudrosti
a osudu světa…
Pohádka týdne je proto jedním z velmi
důležitých rituálů v mateřské škole, kde
využíváme prvky waldorfské pedagogiky.
Je po dopolední svačince. Děti si
chystají polštářek a sedají si do půlkruhu. Po probuzení a přivítání se skřítkem
zapálí paní učitelka svíčku a děti mohou
vstoupit pohádkovou branou do pohád-

kové říše. Paní učitelka usedá mezi děti,
vybrnkává na kantelu jemnou melodii
a zpívá: „Poslouchejte pohádku popředu
i pozpátku, poslouchejte děti, jestli k nám
přiletí…“ Pečlivě vybranou pohádku pro
to které období v roce vypráví paní učitelka v nezměněné podobě celý týden, aby
se s jejím obsahem mohly děti dokonale
spojit. Děti pro tuto chvíli opouštějí třídu,
aby jako princové putovaly přes devatero
hor a řek, aby statečně vzdorovaly všem
nástrahám a nebezpečenstvím a získaly
srdce krásné princezny. Pohádka dozněla, ale vnitřní obrazy žijí dále v duších
dětí. Svíčka zhasíná a paní učitelka hraje

Sršský poklad znovu
objeven!
Zatímco většina školních dětí trávila
poslední únorový týden na horách,
hrstka statečných začala pátrat po
ztraceném pokladu obce Srch.
Celému pátrání předcházel místy až
strašidelný zápis z místní kroniky pocházející z roku 1515. Z něj se děti dozvěděly, že sršský poklad zmizel za záhadných okolností právě v tomto roce.
Po navštívení všech v kronice zmiňovaných míst – srsšká zvonička, vodárna
a radnice – byl u vodárny objeven vzkaz
nabízející možnost sršský poklad znovu
nalézt. Vzkaz předem varoval, že to nebude nic lehkého, ale místní děti se jen
tak něčeho nezaleknou, takže se ještě
ten den s chutí pustily do práce.
Úkol zněl jasně – během pěti dnů
získat pět klíčů, které napoví, kde se poklad nachází.
V průběhu pátrání děti zjistily, že zmizení pokladu přímo souvisí s otevřením
místní vodárny, ke kterému došlo opět
v již zmiňovaném roce 1515. Jeden den
byl tedy věnován legendě vážící se ke
stavbě stojící v těsné blízkosti školy. Děti
se seznámily s rodem Pernštejnů, který
v té době sídlil v nedalekých Pardubicích, s legendou, která se s vodárnou
pojí, a dokonce se přenesly v čase do
roku 1515, aby se mohly přímo zúčastnit slavnostního otevření a prožít si tuto
chvíli na vlastní kůži. Na počest příjezdu
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Viléma z Pernštejna jsme nacvičili středověkou píseň a obstarali jsme pravá
sršská esíčka, abychom tak vzácnou
návštěvu uctili, jak se patří. Celá vodárenská záležitost byla ještě zpestřena
možností osobně nahlédnout do útrob
samotné stavby, kterou nám ochotně
povolilo vedení obce.
Co ještě musely děti na cestě za
ztraceným pokladem absolvovat? Seznámily se s rokem 1515, na chvíli se
převtělily do obyvatel Srchu, kteří byli
v obci přítomni zrovna, když došlo ke
zmizení pokladu, prožily si pravou středověkou školu s nekompromisním
a velmi přísným kantorem, který je učil
latinskému jazyku, plnily vědomostně
a fyzicky různě náročné úkoly, ale hlavně
musely rozklíčovat 5 hádanek zaznamenaných na klíčích, které každý den za
velkého úsilí získaly.
Jak to dopadlo? Jak už bylo řečeno,
místní děti jsou statečné a odhodlané,
takže i když někdy měly k získání klíče
namále, nakonec všechny klíče obdržely, všechny hádanky rozluštily a poklad
obce Srch po dlouhých 504 letech znovu nalezly. Ovšem jelikož byl poklad na
pohled velmi lákavý a oplýval magickou
mocí probouzet chuťové buňky, musíme
s lítostí konstatovat, že v současné době
je již Srch opět bez pokladu.
B. Coufalová, učitelka 1. roč. ZŠ

duben 2019
a zpívá: „Poslouchejte pohádku popředu
i pozpátku, poslouchejte děti, jestli pryč
odletí…“
Je zážitek pozorovat děti, když poslouchají pohádky. Sedí s očima do široka rozevřenýma, zcela ponořeny do
vyprávěného děje a ztotožněny s pohádkovými hrdiny. Děj pohádky provází
děti krajinami fantazie. Ve vnitřním světě
fantazie si vyzkoušejí odvahu, vytrvalost,
věrnost a lásku k dobru – vše, co budou
jednou potřebovat ve skutečném světě.
Vyprávění pohádek je nepostradatelnou součástí každého dne ve školce.
Po aktivních činnostech během dne se
mohou děti vnitřně zklidnit vplynutím do
vyprávěného děje. Malé dítě se v pohádkovém světě cítí v bezpečí, proto potřebuje řeč pohádek, neboť je plna pravdivých
obrazů. Š. Pelíšková, ved. učitelka MŠ

Evaluace
školy
Jak naši žáci hodnotí
základní školu v Srchu
V lednu jsme rozdali našim žákům dotazník s patnácti otázkami, kde jsme se
jich ptali, jak se jim naše škola líbí, zda
chodí do školy rádi, jak hodnotí jednotlivé předměty, jak hodnotí své učitele
a ředitelku školy, školní družinu a školní klub, přestávky, akce a výlety, případně, co by chtěli ve škole změnit.
Vesměs byli všichni žáci se školou
spokojeni, na všechny otázky odpovídali
kladně, dokonce velmi kladně. Výsledky
hodnocení nás velice potěšily a vážíme
si jejich upřímných odpovědí.
Jediné, co jim chybí, je druhý stupeň, který už bohužel není, kam umístit. Dle informací a zpětné vazby, kterou
z pardubických škol máme, se naše děti
vůbec nemusí bát, že by tento přestup
nezvládly. Jak mi bylo potvrzeno několika řediteli, patříme mezi nejlepší školu
z okolí Pardubic a žáci ze Srchu mají velice dobré jméno, jsou na výuku druhého
stupně velmi dobře připraveni a vše zvládají. Co velice kladně hodnotí je, že naši
žáci umí samostatně pracovat.
Výsledky evaluace školy jsou k nahlédnutí na nástěnce školy u hlavního
vchodu.
M. Tomanová,
ředitelka školy
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Za akcemi
naší školy
Předvánoční čas jsme pojali aktivně
a s nápadem a kromě již zmíněného
Vánočního večírku jsme se opět zapojili
do projektu „Evropská vánoční výměna
dekorací“.
Žáci vyráběli vánoční ozdobičky na
stromeček a tvořili informační balíček
o tom, jak se slaví Vánoce v jejich zemi.
Obojí pak ve spolupráci se střediskem
Europe Direct zaslali zúčastněným partnerům do jiné evropské země. V průběhu
prosince přicházeli žákům ozdobičky a informační balíčky z celé Evropy. Každoročně se výměny účastní přes 200 základních
škol z různých členských států Evropské
unie. Stromeček u vchodu naší školy byl
tedy opět ozdoben vyrobenými ozdůbkami sousedních evropských států.
Aby toho nebylo málo a žáci naší školy
jen netvořili, zajeli jsme se podívat v adventním čase na zámek do Doudleb nad
Orlicí. Zdejší zámek byl nejen krásně vánočně nazdoben, ale ve čtyřech částech
zámku jsme viděli zámek v časové proměně napříč stoletími. Zámecký personál měl
vše dokonale připravené a žáci byli vtaženi
do dění na zámku.
Hned po vánočních prázdninách čekalo děti překvapení v podobě „Left handed day“, kdy jsme celý den zkoušeli psát,
malovat, zkrátka používat levou ruku místo pravé a leváci obráceně. Zjistili jsme, že
to není vůbec jednoduché.
V lednu také proběhl „Pink day“ –
všichni jsme přišli v něčem růžovém. Pro
děvčata nebylo obtížné najít růžové ob-

Vánoční
večírek
Předvánoční čas pro někoho může
být nejkrásnějším obdobím v roce.
V dnešní uspěchané době to však pro
většinu z nás znamená spíše období
shonu, nervozity a starostí.
Proto se my, rodiče žáků ZŠ, vždy
moc těšíme na krásnou akci, která nás
donutí trochu zpomalit a umožní se potkat s přáteli, obdivovat usilovnou práci
paní učitelek a v neposlední řadě potěšit se z šikovnosti našich ratolestí. Touto
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Bruslení na Závodišti
lečení či doplňky ve svém šatníku, ale
i chlapci se zapojili a někteří tuto akci pojali
velmi vtipně.
Poslední lednový pátek jsme při projektovém dnu objevovali nový kontinent
Severní Ameriku a také nás navštívil pán
z Kera Natur, aby nám povyprávěl o zvířatech tohoto světadílu a ukázal také některé živé exempláře.
Zpestřením rozdávání pololetního vysvědčení byla přednáška pana Cyrila Podolského, autora večerníčku Krysáci.
V letošním roce jsme využili poprvé
možnosti bruslení na pardubickém Závodišti. O bruslení projevila zájem většina
žáků naší školy. V rámci tělesné výchovy jsme v měsíci lednu a únoru vyráželi
jednou týdně zdokonalit se v dovednosti
bruslení. Při poslední naší lekci jsme se
také jako škola zúčastnili „víceboje škol“.
Jednalo se o 10člennou skupinku žáků,
která zdolala trať, kde děti projely mezi

kužely, podjely pod hrazdičkami, vystřelily
na branku pukem, překonávaly překážky
překročením, bruslily pozadu a nakonec
objely maskota. Sice jsme v tomto klání
škol nevyhráli, ale děti byly nadšené, že se
mohly zúčastnit, a to je to nejdůležitější.
Poslední únorový pátek před odjezdem na školu v přírodě jsme měli projektový den na téma Jižní Amerika, některé
třídy tento den pojaly karnevalově jako
v Riu. Jiné zase s indiánskou tématikou.
V březnu jsme s příchodem jara udělali
barevný týden a každý den přišli oblečeni do školy v jiné barvě. Pondělí ve znamení červené, úterý v modrém, ve středu
ve žlutém, ve čtvrtek v zeleném a v pátek
v černém oblečení. Děti se opravdu snažily a někdy přišly v úžasných modelech.
Bylo to příjemné zpestření všedních dní.
Už se těšíme na další zajímavé nápady
a aktivity v příštích měsících.
Kolektiv učitelek ZŠ, foto: archiv ZŠ

akcí je tradiční Vánoční večírek, pořádaný každý rok před Vánocemi za podpory
školy, rodičů a pana Kamenického, který
nám zapůjčuje prostory. Děti se těší, že
poznají „svět dospělých“, kdy se mohou bavit jako jejich rodiče, tančit, zpívat
a soutěžit. Nechybí ani bohatá tombola,
kterou děti milují. Na oplátku nám rodičům děti předvedou hudební a divadelní
představení, u kterého většina maminek
zatlačí slzu hlavně u písničky Tisíc andělů. Aby byl Večírek dokonalý a mohli jsme
si všichni užívat příjemnou atmosféru, je
důležitá příprava. Všichni musí dle svých
možností přiložit ruku k dílu. Děti o půl
hodiny dříve vstávají, aby mohly ráno ve

škole nacvičovat vystoupení, paní učitelky se obrní ještě větší trpělivostí než jindy, aby děti správně namotivovaly, rodiče
mají starosti s výběrem cen do tomboly.
Také je potřeba připravit a vyzdobit sál,
roztřídit a zabalit tombolu, zajistit kapelu a domluvit vše ostatní. Podobné akce
nejsou samozřejmostí a jsem velmi ráda,
že v naší obci jsou dospěláci ochotni
obětovat čas, energii a úsilí, aby bylo
možné zažívat krásné okamžiky s našimi
dětmi. Ráda bych tímto vyjádřila poděkovaní všem, kteří se na přípravě a realizaci
Večírku podílejí.
Jménem rodičů
Zuzana Formánková
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Škola v přírodě,
tentokrát na sněhu
Letošní školu v přírodě prožilo našich
49 žáků ZŠ od 25. 2. do 1. 3. 2019 se
svými pedagogy a instruktory v Českých Petrovicích v Orlických horách.
Sportovní areál nás přivítal zcela zasypaný sněhem, a tak po příjezdu, vybalení zavazadel, dobrém obědě a důkladném seznámení s bezpečností jsme

všichni nazuli lyžařské boty a lyže a podle zdatnosti jejich ovládání byli rozděleni do čtyř družstev. Nováčci se rozjezdili
na cvičném kopečku. Od úterý už byli na
svahu úplně všichni a každé dopoledne
i odpoledne dýchali na lyžích čerstvý
horský vzduch.
Během týdne se všichni pomalu, ale
jistě zdokonalovali nejen v lyžování, ale
i v sebeobsluze, úklidu a samostatnosti. Tady patří poděkovat starším dětem,
které těm nejmladším neváhaly v případě potřeby přispěchat na pomoc.
Večery probíhaly v režii chlapců
z 5. ročníku a všechny příjemně překvapil a pobavil především Ondra Hrubeš
jako moderátor, takže všechny soutěže,
například Superstar, byly velmi originální.
V pátek dopoledne se pokazilo (do
té doby bezchybné) počasí, takže balení
kufrů proběhlo v klidu.
Odpoledne, po příjezdu ke škole,
všichni skončili v objetí svých rodičů,
unavení, ale spokojení a ošlehaní čerstvým povětřím.
Děkujeme všem za krásný týden.
Text: Jana Zouharová,
vychovatelka ZŠ, foto: archiv ZŠ

duben 2019

Slavíci
z Madridu
Psaní ale bude
o našich slavících
Slavík, pták, kterého každý zná. Je to
především díky vyhlášené pěvecké anketě. Kdo slavíka v přírodě viděl? Asi
málokdo. Spíše ho uslyšíme, než uvidíme. O tom, že v okolí Srchu hnízdí
3 druhy slavíků, tak o tom vědí jen ornitologové a velcí přátelé přírody.
Slavík obecný je nejhojnějším druhem
slavíka a v tu správnou dobu ho můžeme slyšet tzv. tlouct z každého keře.
Slavík je veliký asi jako vrabec (délka těla
15–16,5 cm). Tělo má hnědé, kostřec
a ocas jsou rezavočervené, břicho má šedobéžové a hrdlo je o něco světlejší. Nad
okem se táhne nevýrazný světlý proužek.
Hnízdo mívají dobře ukryté na zemi v keřích a snášejí do něho 4 až 6 vajec. Na
zimu slavík odlétá do tropické Afriky.

Vážka hnědoskvrnná
aneb jedna z našich vzácných vážek
Vážkař neboli odonatolog (člověk zabývající se vážkami) zná a umí určovat
jednotlivé druhy vážek (v ČR bylo dosud zjištěno 74 druhů).
Měl by znát i jejich stanovištní nároky, tj. místa (v tomto případě různé vody:
stojaté, tekoucí, rybníky, bažiny, prameniště, řeky, potůčky), kde žijí. Když k tomu
zná ještě dobu, kdy létají, červen nebo
září apod., tak je to ideální. Dokonalé je
to v případě tzv. místní znalosti (víme, jak
v dané oblasti vypadají rybníky a další vodní plochy, vodní toky). Já sám se
zabývám vážkami od roku 1998, dalo
by se říci, že vše z úvodu znám, Srch
a okolí znám také. V ten správný den jsem
vyrazil na jediné místo kousek od Srchu,
kde jsem mohl nalézt jeden vzácný vážčí
druh. Povedlo se, byla tam jedna z našich
vzácných vážek: vážka hnědoskvrnná.
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Tělo vážky hnědoskvrnné má délku 41–45 mm. Zbarvení samečka a samičky je dost odlišné, dospělý sameček
je celý světle modrý, zatímco samička
je žlutohnědá. Na čele jsou sameček
i samička zbarveni bíle. Křídla jsou čirá
s hnědou plamkou. Je to typický pionýrský druh, dospělci létají od června do poloviny září.
V celé České republice se vážka hnědoskvrnná vyskytuje vzácně. Je zapsaná
v červeném seznamu ohrožených druhů
bezobratlých jako druh ohrožený.
Kde vážku hnědoskvrnnou u Srchu
a blízkém okolí můžeme pozorovat? Vypravte se k silnici I/37 Pardubice – Hradec
Králové a sledujte odvodňovací betonové
kanálky s velmi malým bahnitým nánosem, budete-li pozorní, vážka vám neunikne.
-jr-

Dalším druhem slavíka je slavík tmavý,
který je od obecného špatně odlišitelný.
Dají se poznat podle zpěvu a ornitologové, kteří kroužkují ptáky, tyto slavíky rozeznávají podle délky letek. Zimuje v jihovýchodní Africe.
Třetím druhem je nejkrásněji zbarvený slavík modráček středoevropský.
Popisovat ho nebudu, všechny podstatné barvy vidíte na obrázku. Tento druh
hnízdí především v porostech rákosu,
orobince a ostřic na okrajích rybníků. Na
zimu odlétá do severní Afriky a přední
a jižní Asie.
Ať už vyrazíte kamkoli v okolí Srchu,
Hrádku a Pohránova nebo k Pohránovskému rybníku, Barochu a Velké Strouze, zaposlouchejte se nebo se pozorně
dívejte, třeba některého slavíka spatříte.
I oni patří mezi naše poklady přírody.
-jr-

www.obecsrch.cz
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Sběrný dvůr v Čeperce
Sběrný dvůr v Čeperce slouží na základě smlouvy mezi obcemi také našim občanům. Do loňského roku byl
správce sběrného dvora velmi benevolentní a za drobnou tekutou pozornost neřešil, jaký odpad se naváží,
jaké množství, jak je vytříděn atd. Byla
to chyba, která se naplno projevuje
právě v této době a obec Čeperka si
je toho vědoma.
Sběrný dvůr je v současnosti pod
správou soukromé firmy, která se specializuje na recyklaci odpadů, a díky tomu
se zcela diametrálně změnily podmínky
pro ukládání odpadu. Pro občany, kteří
byli zvyklí, že cokoliv přivezou, tak v Čeperce nechají, je to šok. Zcela běžné jsou
sprosté nadávky, vyhrožování obsluze
a naopak. A to je nepřípustné. Vše již je
tak vyhrocené, že obec Čeperka hrozí výpovědí smlouvy okolním obcím.
Občané našich obcí jsou zdaleka největším „zákazníkem“ sběrného dvora,
tudíž chování některých Srchováků je logicky více vidět.
Podstata sběrného dvora je umožnění ukládání odpadů z domácností, ale
již vytříděného! Není to tak, že občan

Krátké
zprávy
Svoz biopopelnic byl svozovou
firmou přesunut na následující den po
svozu komunálního odpadu. Svoz komunálního odpadu je tedy každý druhý
čtvrtek, svoz bioodpadu bude v pátek.

doveze vozík všeho možného a, obsluho, vytřiď si to! Obsluha samozřejmě není
schopná toto dělat a z odpadu se pak stává netříděný, který končí na skládkách za
úplně jiné peníze. Na to nemusí být sběrný
dvůr, ale za každou obcí můžou být velkoobjemové kontejnery, které se po naplnění
svezou, a vše je vyřešeno. Ale opět zdůrazňuji, to není ten postup, který chceme
a proč sběrné dvory vznikly!
Takže jak postupovat? Níže jsou uvedena pravidla Sběrného dvora v Čeperce
a my je budeme respektovat, nebo nebudeme mít žádný sběrný dvůr.
Na Sběrný dvůr v Čeperce při prokázání totožnosti a trvalého pobytu
předložením občanského průkazu obsluze sběrného dvoru můžete ukládat:
• Velkoobjemový odpad – jedná se
např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské
linky atd. Vše musí být rozloženo
na jednotlivé komodity – dřevěná
dvířka, kovové panty, dřevěný rám,
skleněná výplň – jinak nebude odpad odebrán.
• Plasty, papír a papírové obaly (vět-

ší papírové obaly rozřežte na menší
kusy).
• Kov a kovové obaly, sklo, dřevo
(není myšleno biologický odpad ze zahrad).
• Nebezpečné odpady (fasádní polystyren, oleje, barvy), elektrozařízení
větších rozměrů, oděvy.
Použité pneumatiky odevzdávejte
přednostně na místech zpětného odběru
pneumatik. Při zakoupení pneumatiky totiž automaticky platíte za její recyklaci.
Na sběrný dvůr lze odvézt 200 kg
na jedno číslo popisné za jeden měsíc.

Na sběrný dvůr nelze ukládat:
• Biologický odpad – v obci Srch je
mnoho možností na jeho likvidaci –
biopopelnice, kontejnery na drobné
bio, ohrada pro větve a větší bioodpad.
• Stavební odpad – sběrný dvůr neodebírá.
Občan si musí na své náklady zajistit
kontejner na odvoz sutě. Obec Srch nabízí přistavení kontejneru na suť do 2 m3 za
poplatek 1000 Kč. U větších akcí je nutno
zajistit kontejner u specializované firmy,
která odpad zlikviduje na skládce.
Sběrný dvůr neodebírá odpad
vzniklý podnikatelskou činností!
-lp-

Obec Srch zve na

CESTOVATELSKOU
PŘEDNÁŠKU
Ing. Oldřich Bubák – významný český polárník
Téma: Doteky konců světa – Arktida a Antarktida

Kolumbárium na hřbitově
v Srchu se se zpožděním již v této
době realizuje. Zájemci o využití této
nabídky nechť se obrací na e-mail
starosta@obecsrch.cz nebo na tel.:
602 136 558.
Pozvánka MŠ na vystoupení
Děti a paní učitelky z mateřské školy
Srch zvou všechny babičky a dědečky na vystoupení pěveckého souboru
Srchováček ke Dni matek, které se
koná ve čtvrtek 16. 5. 2019 v 10:00
ve třídě Srdíčko. Moc se na Vás těšíme.
-lp-

www.obecsrch.cz

Pátek 24. 5. 2019 | 18:00 | Česká hospoda U Kamenických
Přednáška pro občany žijící v našich obcích zdarma
Rezervace na OÚ nebo na starosta@obecsrch.cz, 602 136 558
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rub r i k a

p ro

Téma rubriky pro děti ve vydání Zpravodaje, které právě držíte
v ruce, zní: Kde domov můj. Jeho význam se dá vyložit různými
způsoby, někteří se zaměřili na svůj vlastní domov, jiní to pojali
vlastenecky ve vztahu k České republice.
Kde domov můj… Všichni tato slova známe, ale znamenají mnohem více. Píseň, která poprvé zazněla 21. 12. 1834 ve
Stavovském divadle v Praze při premiéře hry autorů J. K. Tyla
a Fr. Škroupa Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Píseň zpíval slepý houslista Mareš, který v ní opěvoval krásu české
země. Získala si velkou oblibu a byla zpívaná při různých příležitostech v Praze i na venkově. Hymnou se stala po roce 1918.

8
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A co je fidlovačka? Je to ševcovský nástroj, který se používal
k hlazení (fidlování) kůže. A byla to taky oblíbená jarní slavnost
pražských ševců, která se konala vždy po Velikonocích. Symbolem této slavnosti byla břízka ozdobená jarními květy a stuhami a na vrcholku byla připevněná ševcovská fidlovačka.
A jak toto téma uchopily naše děti, můžete vidět na následujících stranách.
Téma na příště vybraly děti srchovské školy – „Památky
UNESCO“. Opět se těšíme na nápadité a originální výtvory.
Na email: Zpravodaj@obecsrch.cz nebo afejfarova@email.cz
prosíme o příspěvky do 31. 7. 2019.
-af-

www.obecsrch.cz
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FC Titanic Srch pořádá

XVl. ročník Dětského triatlonu

Sbor dobrovolných hasičů Pohránov
Vás zve na tradiční

(jízda na kole, běh, střelba ze vzduchovky)

neděle 12. května 2019 od 9:00
Sraz účastníků v 8:30 na hřišti v Srchu

Závodníci budou rozděleni do soutěžních kategorií společných
pro dívky i chlapce před zahájením závodu.
Nejstarší možný ročník narození pro účast je 2005.
Startovat se bude v časových intervalech. Trať závodu bude
vytyčena v areálu hřiště a jeho okolí mimo veřejné komunikace.
Pro jízdu na kole je předepsaná bezpečnostní přilba.
Při vlastním závodě u nejmladších je možný doprovod rodičů
po celé trase.
Přihlášky přijímá Petr Němec, tel.: 607 284 729
nebo přímo před zahájením závodu.
Ukažte sportovního ducha
a přijďte si zazávodit o pěkné ceny.
Těšíme se na Vaši účast!

v sobotu 22. 6. 2019
Místo konání: u rybníčka v Pohránově
Program:

7:00–9:30 chytání ryb – děti
9:45 vyhlášení výsledků
10:00–12:00 soutěže
14:00–17:00 chytání ryb – dospělí

Spolek Rybáři Srch ve spolupráci s Obcí Srch
a za podpory sponzorů pořádají

Pro vítěze soutěží jsou připraveny ceny.

13. ročník rybářských závodů

inzerce

O stříbrný háček obce Srch
sobota 18. května 2019 / Vraťák
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme ve všech
kategoriích rezervaci na e-mail: rybari.srch@gmail.com.

Kategorie

Děti do 15 let: prezence 8:00–8:30, startovné 0 Kč
vyhlášení výsledků 12:00
Dospělí:
prezence 12:30–13:00, startovné 150 Kč
vyhlášení výsledků 18:00
Závodů se mohou zúčastnit pouze obyvatelé obcí Srch, Hrádek,
Pohránov a pozvaní hosté. Ostatní pravidla budou upřesněna
před začátkem závodů. Vítězové budou odměněni pěknými
cenami. Občerstvení zajištěno na místě.
Těšíme se na vaši účast

Rybáři Srch

Obec Srch zve na

KONCERT SKUPINY

ŽIVAŇANKA
7. července 2019
16:00–18:00
fotbalové hřiště v Srchu
Vstupné zdarma * * * Občerstvení zajištěno
Rezervace na OÚ,
e-mailu: starosta@obecsrch.cz
nebo na tel.: 602 136 558
www.obecsrch.cz

Alena RYZA Ryznerová
Vás srdečně zve na stálou

výstavu obrazů
do restaurace Na Výsluní v Srchu
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Kaleidoskop událostí
Obecní ples

Hasičský ples

Večírek školy

16. 2. 2019 se konal tradiční Obecní ples. V sobotu 26. 1. 2019 se plesalo na Hasič- Děti z naší školy si užily plno zábavy na
Foto: -lp- ském plesu.
Foto: P. Tupá Večírku školy.
Foto: -lp-

Memoriál Fr. Veverky

Ženy Srch

20. dubna se v Hrádku konal V. ročník Tradiční setkávání spolku Ženy Srch v hamemoriálu Františka Veverky v požárním sičárně.
Foto: -mhútoku.
Foto: -rk-

Lyžařský zájezd
Obecní lyžařský zájezd tentokrát do Deštného v Orlických horách.
Foto: -mf-

chystané akce
Pálení čarodějnic
Srch 18:00, Hrádek 17:00, Pohránov 18:00

30. 4.

Orientační běh Srch

4. 5.
12. 5.

Dětský triatlon
Srch, sraz v 8:30, start v 9:00 (info: Petr Němec – 607 284 729)

18. 5.

Rybářské závody Srch

24. 5.

Cestovatelská přednáška v Srchu

22. 6.

Rybářské závody + dětský den Pohránov

29. 6.

Hasičské závody v Pohránově
Živaňanka – koncert v Srchu na hřišti

7. 7.

Rybí hody Pohránov

24. 8.

Ukončení prázdnin Srch

7. 9.

Hasičské závody Srch

21. 9.

	Obecní výlet do Národního technického muzea – termín bude
upřesněn v srpnovém čísle Zpravodaje
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Orientační
běh v Srchu
Co je to orientační běh? Znalci by řekli, že nejlepší sport na světě. Odborníci by řekli, že nejzdravější.
Proč? Můžete ho provozovat společně, na jednom místě a v jednom čase
celá rodina. Je pro děti od 3 let po důchodce nad 75 let. Při závodě si můžete
vybrat kategorii, která bude odpovídat
vašemu věku, zkušenostem, běžecké
kondici, chuti závodit i hmotnosti. Navíc
se běhá intervalově, to znamená, že do
ukončení závodu nikdo neví, kolikátý doběhl, a nemůže se smát soupeři, zda ho
porazil nebo naopak…
Jedná se o venkovní, outdoorový
sport, běhá se po lese, loukách, občas
se pořádají i městské sprinty, ale ty jsou
menšinou. A kde je nejzdravější vzduch?
No přece v lese.
K provozování orienťáku nepotřebujete žádné drahé náčiní či výbavu a nemusíte platit pronájem tělocvičny. Stačí
obyčejné boty na běh a lehce otrhané
lehké oblečení do lesa. Nejdražší věc je
buzola, ale na počáteční osahání sportu
není třeba ani ta.
Orientační běh se běhá celoročně
v celé České republice. Hlavní sezona
začíná vždy od poloviny března a končí
na začátku listopadu. Jsou pořádány celostátní žebříčky A, B a regionální soutěže – například Východočeský pohár nebo
Liga Vysočiny. V nich si pak závodník volí
kategorii C nebo D dle svých parametrů –
vizte výše.
Jak vypadá takový orienťácký závodní víkend? Týden předem se nahlásíte
na webu pořadatele závodu nebo svého oddílu do příslušné kategorie. Cca ve
čtvrtek vyjdou na netu startovní listiny,
takže víte, jak brzy/pozdě musíte dorazit
na místo určení. Místo určení se nazývá
shromaždiště. Tam jsou oddílové stany,
kde se převlékáte, stánky s občerstvením, prezentace, vyčítání čipů po závodě
a tzv. tabule, na které jsou startovní listiny, popisky a průběžné výsledky. Přijdete na shromaždiště, z tabule si vezmete
popisky, což je malý papírek s počtem
kontrol, jejich kódem a piktogramem,
co máme konkrétně v lese na místě této
kontroly hledat (vývrat, výrazný strom,
rozcestí, konec cesty, vodní rýhu atd…).
No a ve chvíli, kdy se začne blížit váš
startovní čas, vyrazíte na start. Po závodě
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se dostanete zpět na
shromaždiště, kde se
po převléknutí všichni
sejdou u piva a proberou spolu u mapy, který
hustník nemohli najít,
kde byl hluboký potok
a kdo běžel z bodu A
do bodu B levou nebo
pravou cestou.
Existuje něco jako kategorie Příchozí:
to znamená, že se nemusím nikam hlásit
dopředu, přijedu až ráno v den závodu na
shromaždiště, zaprezentuji se a pokud je
dostatek map pro tuto kategorii (nebo má
na shromaždišti pořádající oddíl barevnou
tiskárnu), tak můžu vyrazit také. Jedná se
o lehkou kategorii na úrovni 12letých dětí
s kontrolami v blízkosti cest, kde by se
neměla ztratit ani osamocená žena.
Další zvláštní kategorií je HDR = hoši,
dívky, rodiče. Jedná se o kategorii pro
malé děti, většinou je trať sjízdná i kočárkům, kde si děti zkouší chodit s mapou
po lese pod dozorem pozorných a orientovaných rodičů.
K závodu ve všech kategoriích s výjimkou HDR potřebujete čip. Ten vám většinou půjčí pořádající oddíl proti záloze.
Stručně k pravidlům: startuje se
v přesně určeném čase dle startovní listiny. Kdo přijde pozdě na start, má smůlu
– čas už mu běží. Vyběhnete k mapám,
vezmete si mapu určenou pro svoji kategorii, zorientujete se v mapě a vyrážíte do
hloubi lesa. Základním principem je v co
nejkratším čase posbírat (= cvaknout čipem do elektronické krabičky nebo orazit
kleštěmi do papírové průkazky) v přesně daném pořadí všechny kontroly (jsou
očíslovány), které jsou na mapě vyznače-

ny a pospojovány plnou červenou čarou.
Můžete tedy teoreticky běžet přesně po
této čáře, kterou si přenesete do terénu,
tedy tzv. „po azimutu“ nebo pokud se
vám les zdá zarostlý, je možno oběhnout
po cestě. Další povinný pevný bod je
vždy až následující kontrola. Pokud takto
orazíte všechny kontroly včetně poslední tzv. sběrné kontroly, upalujete do cíle,
kde znovu orazíte čip. Pak si dojdete čip
vyčíst na prezentaci a dostanete lístek
s časem, kterého jste dosáhli.
Když už jste si udělali žízeň, tak zamíříte do osvěžovny, kde u hořkého či
sladkého moku zhodnotíte svůj závod,
pochválíte děti, manželku, babičku, že
každý svoji trať také zvládl s bravurou.
No a pak už je vyhlášení závodníků,
kteří se umístili na stupních vítězů v žákovských a dorosteneckých kategoriích.
Kdo si bude chtít zkusit orienťák, tak
bude mít možnost – v Srchu bude letos
organizován závod pro místní veřejnost
(závod Pardubického zimního poháru
proběhl letos 24. 2.). Kdo si ho nebude
chtít zkusit v Srchu, tak ideální a nejbližší
možnost bude v Přelovicích 2. 11. Nejbližší oddíl orientačního běhu je Lokomotiva Pardubice, nábor probíhá celý rok:
http://lpu.cz/src_new/nabor.php.
Text: J. Belej, ilustrační foto

Obec Srch pořádá

0. ročník ORIENTAČNÍHO BĚHU V SRCHU
4. května 2019, začátek 15:00
sraz na hřišti v Srchu ve 14:30
Kategorie: Děti s dospělými (délka trasy 1,5 km)
		
trať bude schůdná i pro kočárky
Dospělí
(délka trasy 2,5 km)		
Děti
(délka trasy 2,5 km)
Ceny a občerstvení zajištěny
Přihlášky na starosta@obecsrch.cz, tel.: 602 136 558 nebo na místě
PROSÍM O PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM
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FC Titanic
Srch
Premiérově v našem Zpravodaji věnujeme pár řádků také místnímu fotbalovému klubu. Tým „A“ hraje okresní
přebor a v polovině soutěže je první
s nedostižným náskokem bodů.
Tým „B“ nás reprezentuje ve III. třídě.
Mládežnické týmy U11 a U9 se perou
v okresním přeboru přípravek. Celkem má
klub 95 členů, z toho 40 členů je v mládežnických kategoriích, především místních dětí.
Klub pobírá obecní dotaci ve výši
180 tisíc korun ročně. Z této dotace se
platí členství ve FAČR, náklady na rozhodčí, pronájmy ploch v zimní přípravné fázi,
nákup míčů, dresů, praní dresů, úklid kabin atd. Další částky jdou také do úprav
fotbalového hřiště (hnojivo, posezónní
údržba, sítě atd.).
V roce 2018 byla z dotací zakryta zadní část tribuny a v letních měsících bude
také obnovena ochranná síť kolem celého fotbalového hřiště a bude realizováno
nové zábradlí kolem hrací plochy na jižní
a západní straně, protože je to povinnost
vyplývající z fotbalových stanov. Současné zábradlí je poničené, polámané a nefunkční. Akce budou realizovány z dotací.

Fotbalové hřiště slouží všem našim
občanům pro hraní fotbalu a jiných míčových her. Jménem všech členů klubu ale
apeluji na pejskaře, aby nepouštěli své
psy na fotbalovou plochu. Nejde o to, že
se pes po hřišti proběhne, ale často nechá svoji značku, která ničí trávník. Stejně
tak žádáme rodiče, aby poučili své děti,
aby nejezdily na hrací plochu na kolech.
Děkujeme za pochopení a uvidíme se
na fotbale!
Text_ -lp-, foto: P. Zadražil

Vydávání povolenek
zahájeno
Po úspěšném testování „elektronických“ povolenek v loňském roce,
kdy bylo vydáno celkem 52 povolenek, budeme je i letos zasílat emailem.
Zájemci o povolenky mohou posílat žádosti na náš e-mail rybari.srch@
gmail.com, s uvedením jména, příjmení,
adresy. Dále je třeba uvést, zda žádáte
o povolenku dětskou (do 15 let), nebo
dospěláckou. Povolenka bude zájemci
obratem zaslána na email a ten si ji pak
vytiskne nebo nechá uloženou v mobilu. Ryb je na Vraťáku i na Zástavě dost,
plánujeme ještě doplnit nějaké dravce.
I díky mírnému počasí ryby přežily zimu
v pořádku, došlo k úhynu jen pár kusů.
Voda postupně ve Vraťáku přibývá, ale
ke spokojenosti ještě dost centimetrů
chybí. Nicméně budeme věřit, že hla-
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dina rybníka se díky dešťům ještě zvýší.
Pršet by však nemuselo 18. května,
kdy na Vraťáku proběhne 13. ročník
rybářských závodů O Stříbrný háček
obce Srch. Od 8:30 proběhne soutěž
dětí (kategorie dětí s pomocí rodičů
a kategorie bez pomoci), odpoledne
budou závodit dospělí. Tradičně budou připraveny krásné ceny a poháry.
Stejně jako vloni budeme, s ohledem
na nižší počet míst, přijímat rezervace
startovních míst.
Pro všechny kategorie je možno
posílat požadavky na rezervace na náš
email rybari.srch@gmail.com, stejně tak
jako požadavky na závodní místa vedle
sebe.
Petrův zdar
Petr Novotný
Spolek Rybáři Srch

duben 2019
Nábor mladých fotbalistů
Rádi bychom přivítali nové tváře do
našeho fotbalového oddílu FC Titanic
Srch. Primárně ročníky 2010–2014 pro
doplnění přípravky. V současné době
hrajeme dvě soutěže a v obou bojujeme o první místo. V zimní pauze jsme
zváni na halové turnaje, odkud pravidelně vozíme poháry.
Pro bližší informace, prosím, volejte
Petr Zadražil, tel.: 776 286 260.

Zimní
lyžařský
tábor
Třetí ročník zimního lyžařského tábora
v Jívce byl opět ve spolupráci Federace strojvůdců ČR a obce Srch.
15 srchovských lyžařů se mohlo za
krásného počasí věnovat nejen lyžování,
ale i tradičním dětským radovánkám.
Text a foto: David Votroubek
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