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Krátké
zprávy

Společenská kronika
I v letošním posledním čísle Zpravodaje blahopřejeme našim jubilantům
k významným životním výročím. Přejeme jim všem z celého srdce
především zdraví a chvíle klidu a pohody v kruhu rodinném.
V měsíci září se hodně slavilo a to nejen v Srchu, ale i v Hrádku. Blahopřáli
jsme paní Ludmile Turkové k 70. narozeninám a také panu Jiřímu Drbalovi
ze Srchu k 75. narozeninám. V Hrádku oslavila své krásné 87. narozeniny
paní Marie Hatáková. V Srchu jsme gratulovali paní Jiřině Zörnigové
k 84. narozeninám. 70. narozeniny oslavil i pan František Sháněl
a 88. narozeniny slavila paní Jarmila Vágnerová. V Srchu se blahopřálo
paní Věře Kroužkové k 70. narozeninám.
V Hrádku oslavoval své 85. narozeniny pan Josef Konečný.
Měsíc říjen se neobešel bez oslav. Gratulovali jsme paní Jaroslavě
Hlaváčkové z Hrádku k 88. narozeninám. Dále jsme blahopřáli v Srchu
a to paní Danuši Adámkové k 87. narozeninám a paní Haně Zemenové
k 70. narozeninám.
V listopadu se přálo v Srchu paní Libuši Uncajtikové ke krásným
89. narozeninám.
Všem našim jubilantům přejeme z celého srdce hlavně zdraví
a radostné dny.

Samovýroba dřeva
Na rok 2020 opět přijímáme požadavky na samotěžbu. Vzhledem
k velkému množství palivového
dřeva se ruší limit na jednoho občana. Občané se mohou hlásit do pořadníku na OÚ nebo e-mailem:
starosta@obecsrch.cz. Prosíme,
nehlaste se přímo lesnímu hospodáři,
tím váš požadavek neurychlíte.
Děkujeme za trpělivost.
VÁNOČNÍ PROVOZ OÚ
Od 21. prosince 2019 do
5. ledna 2020 bude na OÚ zavřeno.
-af-

Tříkrálová sbírka v Srchu
4. 1. 2020
Oblastní charita Pardubice bude
opět po Novém roce organizovat
tradiční tříkrálové koledování v obci
Srch. Cílem této dobrovolné sbírky
je získání prostředků na dobročinné
účely s tím, že v příštím roce budou
peníze využity na rozšíření pomoci
a služeb pro rodiny s dětmi v nouzi
a dále na podporu domácí hospicové péče, humanitární pomoc a na
rychlou výpomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace.
V posledních letech v Srchu koledovaly vždy tři až čtyři skupinky koledníků, ale jak děti dospívají, bez nových
pomocníků a vedoucích skupinek by
nebylo možné v započaté tradici pokračovat.
Přivítáme další nové dobrovolníky
(děti i rodiče), kteří by chtěli přispět
dobré věci, získat radostnou zkušenost
se smyslem našich spoluobčanů pro
solidaritu a štědrost, ale zažít i zábavu
s kamarády a možnost vykoledovat si
také něco dobrého na zub.

Dobrovolníky, kteří by se chtěli
v naší obci zapojit do Tříkrálové sbírky, prosíme, aby se ohlásili na tel. číslo
603 753 340 nebo e-mail: vaclav.kouba@email.cz (Václav Kouba – Srch
278), resp. tel. č. 777 213 771 nebo
e-mail: b.malochova@atlas.cz (Barbora Malochová, Srch 338). Kolednické
oblečení, malá pozornost pro každého
dárce a kasičky zapečetěné OÚ Srch
budou zajištěny.
Tříkrálová sbírka proběhne v Srchu
(a pokud bude více skupinek, i v Hrádku a v Pohránově) v sobotu 4. ledna
2020.
Koordinátorem Tříkrálové sbírky
Oblastní charity Pardubice je
Mgr. Martin Lášek, tel.: 730 572 959,
mlasek@charitapardubice.cz,
www.pardubice.charita.cz/
trikralova-sbirka,
www.facebook.com/charitapardubice.
Václav Kouba

POVÁNOČNÍ SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Svoz bude proveden tentokrát
ve čtyřech pondělních termínech:
6. 1. 2020, 13. 1. 2020, 20. 1. 2020
a 27. 1. 2020. Zájemci nechť ráno
připraví stromky před dům, jejich
odvoz proběhne od 10 hodin.
SVOZOVÝ PLÁN PRO PŘELOM
ROKU 2019/2020
• Komunální odpad: 19. 12. 2019,
2. 1., 16. 1., 30. 1., 13. 2. 2020.
• Tříděný odpad – pytlový svoz plastů: 25. 12. – mimořádně ODPOLEDNE, 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2. 2020.
• Tříděný odpad – pytlový svoz papíru: 26. 12. 2019 – mimořádně, 8. 1.,
22. 1., 5. 2., 19. 2. 2020.
Svozový plán na rok 2020 bude
zveřejněn 5. 1. 2020 na webových
stránkách obce a na Obecním úřadě.
Občané jej obdrží při vyzvednutí známek na popelnice.
Svoz BIO odpadu bude probíhat také
v zimním období v měsíčním intervalu:
20. 12. 2019, 17. 1., 14. 2.,
13. 3. 2020. Od 13. 3. 2020 svoz
1× 14 dní.
-lp-
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Sumář investic v roce 2019
V druhé polovině roku 2019 byly naplánovány některé investice, které se
již bohužel nestihly zrealizovat.
Oživení dětského hřiště v Srchu
a rozšíření dětského hřiště v Pohránově
se přesouvá na zimní měsíce, protože
v té době budeme mít volnější kapacity na realizaci vlastní pracovní četou.
Částečné přeložení zvlněného chodníku
na ul. Pardubická jsme zatím stornovali

z důvodu nadměrného dopravního zatížení kamiony, které vozí materiál na
stavbu D35. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Lesní byly vyměněny
nejhorší sloupy.
Komplexní rekonstrukce bude řešena v rámci opravy komunikace naplánované na rok 2021 nebo 2022 v závislosti
na dokončení výstavby inženýrských sítí
v lokalitě Srch Jih.
text a foto: -lp-

Zvýšený provoz na
krajských komunikacích
Po celý uplynulý rok se dramaticky
zvýšil provoz kamionů na průtahových komunikacích.
Kamiony naváží až do roku 2021
miliony tun stavebního materiálu na
výstavbu dálnice D35. Návozy materiálu zatěžují téměř všechny krajské komunikace v okolních vesnicích
a městech. Obce s tím nic nemůžou

dělat, protože komunikace nejsou
v jejich majetku. Po realizaci celé akce
je údajně slíbeno cca 1,2 mld. Kč
na opravy poničených komunikací, tak
uvidíme, zdali půjdou peníze do oprav
rozbitých komunikací nebo na jiné
„potřebné“ projekty. Ve věci zklidnění
provozu jsou naše možnosti značně
omezené. Zpomalovací prvky nám ni-

Podzimní Michaelská
slavnost v MŠ
Svatý Michael stojí na přechodu léta
a podzimu. Dny se krátí, vše v přírodě
se připravuje k odpočinku, aby nabralo síly pro nové jaro.
Michael je zobrazen jako bojovník se
zlem, jež zobrazuje drak. Proto i v mateřské škole na podzim děti vyrábějí draky
v různé podobě a chystají si podzimní
lucerničky.
K podzimu patří také Michaelská
slavnost. Na této slavnosti předvedly děti
svým rodičům v obou třídách nenásilnou
formou, co vše se od září naučily. A tak
se zpívaly podzimní písně, rytmizovala se
říkadla s pohybem. Děti ukázaly i krátké
cvičení s hudbou a veselé taneční kreace.
Rodiče tak mohli vidět, že se všechny, i ty
nejmenší děti, zapojují do aktivit MŠ.
Potom se děti občerstvily sladkými
i slanými dobrotami, které připravily maminky dětí. Veselé dlabaní dýní patří neodmyslitelně k Michaelské slavnosti. Rodiče se společně s dětmi pustili do kreslení strašidelných vzorů na dýně. Někteří
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tatínkové si přinesli i velmi složité šablony,
což vzbudilo spoustu vtipných komen-

kdo neschválí, úsekové měření nám
nikdo nepovolí, protože město Pardubice, jako jediné oprávněné, nemá kapacity na jejich vyhodnocování. Policie
ČR nemá dostatečné kapacity na měření rychlosti. Obec má smlouvu ještě
s policií Opatovice nad Labem, která po
personálním zemětřesení opět funguje
a měla by v Srchu, Hrádku a Pohránově alespoň jednou týdně měřit rychlost.
Jsme často konfrontováni, že nejsme
schopni s touto situací nic dělat, ale
máme velmi, velmi omezené možnosti.
-lp-

tářů. Děti pomáhaly a všichni se u toho
dobře bavili. Nakonec jsme si dýně vystavili na okna školky. Slavnost se nám moc
vydařila a budeme se těšit s podzimním
králem a skřítky podzimníčky zase za rok.
Za MŠ Šárka Pelíšková,
foto: archiv MŠ
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Farmářské trhy na
naší škole
Jako každý rok, věnujeme většinou
poslední pátek v měsíci projektovému
dni, letos jsme zvolili téma Zemědělství
žije.
V září jsme hned v prvním týdnu měli
projektový den a zaměřili jsme se na dožínky a obilí, jelikož s koncem léta, kdy
je již úroda sklizená, je ten pravý čas na
oslavu a veselí po těžké práci. Děti se
seznámily s pojmem dožínky, jak vypadaly nástroje na kosení obilí dříve i jaké
zemědělské stroje se používají dnes,
poznávaly obilí, pracovaly ve skupinách
a namalovaly si dožínkové věnce.
V říjnu jsme ve spolupráci s rodiči
připravili farmářské trhy. Děti si měly přinést cokoliv z vlastní zahrady, co jejich
rodina vypěstovala nebo doma zavařila
či jiné nápady, které by se mohly na farmářských trzích objevit. A že to opravdu
byly fantastické a překvapující produkty od ovoce, zeleniny přes bylinky, čaje,
zavařeniny, výrobky z přírodních materiálů až po zákusky, buchty a jiné výbor-

né dobroty. Nejprve jsme od dětí jejich
krásné balíčky „vykoupili“ za tolary, vystavili jako na trhu v tělocvičně a začal trh.
Děti nadšeně za své tolary nakupovaly vystavené zboží od svých kamarádů.

prosinec 2019
Tento den se opravdu vydařil, velké díky
patří rodičům, kteří s dětmi připravili skvělé
produkty. Pro velký úspěch bychom tyto
trhy rádi příští rok zopakovali.
Již teď se těšíme na další zajímavá témata z oblasti zemědělství jako například
včelařství, přednáška místního zemědělce,
bramborový den a jiné zajímavé aktivity,
které nás čekají v následujících měsících.
Helena Šrůtková, učitelka ZŠ

Pohybové aktivity na naší škole
Víte, kdo je Dancingcrackers? My
jsme to chtěli zjistit, a proto jsme
k nám do školy 22. 10. 2019 pozvali
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Jaroslava Havelku, lektora taneční skupiny. Přijel natěšený naše děti
něco nového naučit.

Taneční skupina Dancingcrackers
pořádá spoustu akcí, campy, veřejné
akce a vystoupení a mimo jiné jezdí i do
škol učit děti tančit. Věnuje se tanečním
stylům street dance. Jedná se o populární
a velice oblíbený tanec, který můžete
často vidět v hudebních videoklipech.
Hodí se pro holky i kluky.
Děti se naučily tančit sestavu, choreografie byla zajímavá a přizpůsobená
věkové skupině našich děti. Akce se líbila, bylo to pro děti něco nového, zajímavého a hodina tělesné výchovy vždy
nečekaně rychle utekla.
Další zajímavá návštěva, a to profesionálních trenérů mládeže, proběhla
19. 11. 2019. Jejich projekt se jmenuje
Škola v pohybu a je zaměřený na podporu pohybových aktivit v mateřských
a základních školách. V hodinách tělesné výchovy hrály děti netradiční hry
s míči, hry na postřeh a pozornost a na
závěr si i zasáňkovaly. Děti byly spokojené a vše absolvovaly s velkým nadšením
a zápalem.
Petra Brožková,
učitelka ZŠ
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rub r i k a

p ro

Rubrika pro děti je důležitou součástí
našeho Zpravodaje, téma tentokrát znělo „My, sourozenci“. Děti se tématu ujaly
s nadšením a vážností, ztvárnily sebe
a své sourozence, příp. svoje bratrance

nebo sestřenice. Tvoření je bavilo a opět
nás přesvědčily o své kreativitě a nápaditosti. Sami se můžete podívat na této
stránce. Nové téma promyslely děti, padaly různé návrhy, ale nakonec zvítězilo

Edita Jičínská, 3. ročník

Eliška Jedličková, 3. ročník

d ě t i
„Moje nejoblíbenější sportovní aktivita“. Své výtvory a nápady zasílejte na
email: zpravodaj@obecsrch.cz nebo afejfarova@email.cz. Své příspěvky posílejte
do 31. 3. 2020.
-af-

David Maloch, 4. ročník

Jakub Mojžíš, 3. ročník

Jakub Šprinc, 3. ročník

Kateřina Krupičková, 3. ročník

Kristýna Michálková, 3. ročník

Kristýna Sykáčková, 3. ročník

Michal Málek, 4. ročník

www.obecsrch.cz

Michaela Diblíková, 4. ročník

Tomáš Šlechta, 4. ročník
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SAZBY a POPLATKY v roce 2020
Sazba místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2020
pro trvale žijící občany a majitele domu
nebo rekreačního objektu je stanovena
dle schválené Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích na částku 500 Kč/
rok.
• Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok a u nádoby 240 l je to
200 Kč/rok.
• Pytel na mimořádný svoz komunálního
odpadu – 50 Kč/ks.
• Poplatek za psa – 120 Kč/rok a za
druhého psa – 250 Kč/rok (platí se za
psy starší 3 měsíců).
• Služba zasílání SMS – 100 Kč/rok.
• Pro ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu je možno ZDARMA využít služeb sběrného dvora
v Čeperce. Provozní doba: středa
11.00–17.00 a sobota 8.00–14.00.
Sazba místního poplatku za likvidaci bioodpadu při intervalu svozu 1× za
14 dní (duben–listopad) je stanovena
ve výši 150 Kč/rok/číslo popisné.
Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok. Distribuci nádob na 240 l
svozová firma z důvodu vysokého procenta reklamací pozastavila.
Podnikatelé, kteří chtějí mít zajištěn svoz
odpadů přes naši obec, se musí dostavit na OÚ k podepsání smlouvy. Ceny
za svoz jsou stanoveny podle velikosti
nádob. U nádoby 120 l je to 1550 Kč/
rok a u nádoby 240 l pak 1900 Kč/rok.
Ceny za pronájem nádob jsou stejné jako
u občanů.

Likvidace
bioodpadu
Velice si vážíme, že v drtivé většině využíváte možnosti likvidace bioodpadu
v rámci sběrných míst po obcích a tím
máme čisté okolní lesy.
Nicméně bych tímto rád apeloval na
rozlišování, co a kam ukládat. V Hrádku
za Obecním domkem (u rybníčku) je trvale
přistaven zelený kontejner, do kterého lze
ukládat bioodpad. Větve se ukládají vedle
kontejneru na hromadu a ta je poté spálena v rámci „Čarodějnic“. V Pohránově
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VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ NA ROK 2020
Poplatky na rok 2020 za svoz odpadu,
za psy a SMS zprávy jsou splatné do
31. 3. 2020.
Jako doposud lze zaplatit poplatky hotově, a to od 10. 2. 2020 do 31. 3. 2020
v úřední dny na OÚ a navíc v pátek
21. 2. 2020 pro občany Pohránova
v Obecním domku v Pohránově od 16:15
do 16:45 a pro občany Hrádku od 17:00
do 18:15 v Obecním domku v Hrádku (naproti rybníčku).
Také v letošním roce lze platit poplatky i převodem z účtu.
Každý poplatek musí být z důvodu
správného spárování a zaúčtování zaplacen pod jiným specifickým symbolem.
Do 7. 2. 2020 obdrží všichni občané
do svých schránek platební předpisy
a bude na každém, zda se rozhodne přijít
platit hotově, nebo zaplatí poplatky převodem z účtu.
V platebním předpisu bude mít každý
poplatník vlastní variabilní symbol,
jednotlivé vybírané částky budou rozděleny podle druhu a ke každé bude přiřazen
vlastní specifický symbol. Nemusí být
vše hrazeno ze stejného účtu, důležité
je, aby seděly k hrazeným částkám symboly. Pokud by se zaplatilo vše jednou
částkou, bez rozdělení podle předpisu,
nespárovaly by se platby a bylo by nutno
vše zdlouhavě dohledávat.
V případě, že nebudete mít zájem
využívat např. službu bio, oznamte tuto
skutečnost na OÚ do 10. 1. 2020. Po-

u rybníčku budou od příštího roku přistaveny dva kontejnery, jeden bude na bioodpad a druhý na větve. Na jaře, kdy se
dělají největší prořezy, bude možno dávat
větve také na hromadu vedle dětského hřiště a ty budou následně odvezeny.
V Srchu za hřištěm jsou trvale přistaveny tři
kontejnery na bioodpad, do kterých NELZE
ukládat větve. Větve a jiné dřeviny se ukládají do uzamčeného areálu. Otevírací doba
je mimo zimní měsíce vždy ve středu od
16 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Velice často se stává, že nám tam občané vozí větve mimo otevírací dobu. Je-li větví více, lze zapůjčit mimořádně klíče.
Často se ale stává, že nám větve někteří

kud nastane situace, že již byl vystaven
a doručen předpis, tak platbu neprovádějte
a následně oznamte.
Známky na popelnice včetně pytlů budou vydávány při placení v hotovosti, při
platbě bezhotovostní budou vydány cca
týden po zaplacení.
Příklad:
Čtyřčlenná rodina (rodiče Jan Vomáčka,
Hana Vomáčková, děti Pavel Vomáčka,
Petra Vomáčková) využívá jednu velkou
popelnici, jednu malou bio nádobu, službu SMS a ještě vlastní psa.
Ve schránce najdou Vomáčkovi do 7. února 2020 obálku s předpisy.
Předpis pro Jana Vomáčku bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(variabilní symbol 1, specifický symbol
1337)
2. Poplatek – 200 Kč za pronájem popelnice (VS = 1, SS = 3722)
3. Poplatek – 150 Kč za likvidaci bioodpadu a 130 Kč pronájem popelnice na
bioodpad (VS = 1, SS = 3723)
4. Poplatek – 100 Kč za SMS (VS = 1, SS
= 3341)
5. Poplatek – 120 Kč za psa (VS = 1, SS =
1341)
Předpis pro Hanu Vomáčkovou bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 2, SS = 1337)
Předpis pro Pavla Vomáčku bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 3, SS = 1337)
Předpis pro Petru Vomáčkovou bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 4, SS = 1337)
-lp-

občané také přehazují přes plot. Malé
množství zdatnější člověk bez problémů přehodí. Horší je to s různými pařezy
a většími větvemi, které jsou těžké a při přehození se plot ničí, jak lze vidět právě nyní.
Proto se, prosím, snažte dodržovat otevírací dobu, nebo si vypůjčte mimořádně klíče
na OÚ. Děkujeme za pochopení.
text a foto: -lp-
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Sběrný dvůr Sběr
v Čeperce rostlinných
olejů
Sběrný dvůr v Čeperce slouží mimo
jiné také našim občanům na základě
smlouvy mezi obcí Srch a obcí Čeperka.
Před rokem se vyměnil provozovatel
sběrného dvora a spolu s ním i pravidla
provozu – veškerý odpad se musí před
odvezením na sběrný dvůr roztřídit podle
svého druhu (např. nelze kov se dřevem
atd.). Bohužel dříve byla pravidla mnohem benevolentnější a někteří občané
se nemohli smířit s novými pravidly. To
mělo za následek časté vulgární výměny názorů mezi oběma stranami. Řešení na sebe nenechalo dlouho čekat –
obec Čeperka nám chtěla vypovědět
smlouvu. Po roce od nově nastavených
pravidel se situace velmi zlepšila a ostré
hrany se již skoro obrousily. Abychom
mohli i nadále sběrný dvůr využívat,
musíme neustále dodržovat několik pravidel: na sběrný dvůr vozit pouze vytříděný odpad, stavební odpad vzhledem
k malé kapacitě raději nevozit. Snažit se
dostavit do sběrného dvora nejpozději
půl hodiny před zavírací dobou. Provozní doba je středa 11:00–17:00 a sobota
8:00–14:00.
Velice děkuji za pochopení, protože
jiná možnost se nenabízí!
-lp-

Knihovna
informuje
Obecní knihovna sídlí v budově ZŠ
a MŠ v Srchu. Otevírací doba je každý
čtvrtek 7–8 hod, 12–14 hod, 16–19 hodin.
Poplatek za členství je 100 Kč/rok/
dospělí, 50 Kč/rok/dítě. K zapůjčení
je několik tisíc knih, které jsou pravidelně doplňovány o nové tituly.
Katalog je k dispozici na adrese:
http://obecsrch.cz/knihovna-2/.
Během roku skončila knihovnice
paní Bajerová. Tímto bych jí chtěl poděkovat za její aktivní a kvalitní práci. Od
1. 6. 2019 do 1. 9. 2019 jsme se domluvili na spolupráci s paní Klaudií Veselou
ze Srchu. Knihovna tedy funguje v sestavě Renata Šafářová, Klaudie Veselá.
-lp-
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Na začátku prosince byly v Srchu
u prodejny COOP a na točně MHD
umístěny sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky.

Jde o černé nádoby o objemu 240 l
s pevně uzavřeným víkem a vhozovým
otvorem na boku nádoby. Olej lze ukládat
např. v pevně uzavřených PET lahvích.
Olej nelze do nádob volně lít. Do nádob
nelze ukládat ani žádný jiný olej (např.
hydraulický, motorový). Pokud se tato
služba osvědčí, tak budou další nádoby
instalovány také do Hrádku a Pohránova.
-lp-

Restaurace na hřišti v Srchu
30. 11. 2019 skončil na vlastní žádost
dlouholetý provozovatel Hospůdky na
Hřišti pan Miloslav Hrnčíř. Tímto bych
mu chtěl poděkovat za spolupráci na
pořádání kulturních akcí a za kvalitní
pohostinské služby, které využívali nejen místní, ale také přespolní.
Od září probíhalo výběrové řízení
na nového provozovatele. Nejprve byl
v souladu se zákonem o obcích zveřejněn
záměr pronájmu restaurace, následně byl
uveřejněn inzerát na webu a ve Zpravodaji. Výběrovou komisi tvořili všichni zastupitelé. Byla stanovena kritéria hodnocení
nabídek s jejich procentuální váhou – výše
nájmu 25 %, reference – 25 %, podnikatelský záměr – 40 %, rozvoj a nové akce –
10 %. Písemnou žádost o účast ve VŘ
podalo 5 zájemců, kteří byli pozváni na
společnou schůzku, které se zúčastnili pouze 4 zájemci, poslední se z VŘ
odhlásil. Složení uchazečů: pan Láník,
Srch, manželé Tyčovi, Srch, paní Nedělová, Hradiště na Písku, pan Fišar, Pardubice. Na schůzce byly prezentovány

požadavky obce na nového nájemce,
bylo představeno zázemí nových kabin
a zodpovězeny dotazy uchazečů. Na
základě těchto informací mohli uchazeči vypracovat svůj podnikatelský záměr. Ten nakonec předložili tři zájemci
(p. Láník, manželé Tyčovi, p. Fišar), čtvrtá
zájemkyně p. Nedělová se odhlásila. Na základě kritérií a zpracovaného podnikatelského záměru si každý zastupitel udělal svoje
pořadí nabídek a následně se hlasovalo o vítězi. Na prvním místě se jednohlasně umístil p. Fišar, na druhém manželé Tyčovi, na
třetím p. Láník. Vítězi gratulujeme, ostatním
děkujeme za jejich účast a nabídky.
Vítězný uchazeč p. Petr Fišar je současným
provozovatelem
restaurace
U Nouzů v Hradišti na Písku. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Během
zimních měsíců budou vyměněna okna
a dveře a provedeny drobné opravy na
rozvodech vody a kanalizace. O opětovném otevření restaurace budete včas informováni.
Roman Bezdička
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Tomáš Šnírer
S V A T E B N Í

F O T O G R A F

Příznivá cena
· Svatební focení nabízím již od 3500,-

Spousta formátů
· Momentky z ranních příprav
· Portréty nevěsty, ženicha i hostů
· Stylizované fotky novomanželů
· Fotokoutek s vtipnými a tématickými rekvizitami

Profesionální úprava fotografií
· Vybrané snímky profesionálně upravím
a zašlu vám je ve vysokém rozlišení

www.photosnirer.cz / +420 777 611 377 / info@photosnirer.cz

VŠE V ŽIVOTĚ KE MNĚ PŘICHÁZÍ S LEHKOSTÍ, RADOSTÍ A SLÁVOU!!!

ACCESS BARS® – TECHNIKA, KTERÁ MĚNÍ ŽIVOT!!!
Dopřejte luxus svému tělu… dopřejte si změnu…
Pozvěte do života více toho, po čem skutečně toužíte…
Terapie Access Bars®

– jemná ruční technika uvolňující mysl, stres, bolest a migrény…
zvyšuje energii, zlepšuje spánek, mizí vady řeči…

Terapie Energetic Facelift – jemné doteky, které aktivují krásu a mladost těla…
zlepšuje libido, mizí vrásky, ekzémy a alergie…
AKUSTICKÉ TĚLo

– nadstandardní terapie, která harmonizuje tělo a vytváří radost a lehkost
Volný termín pro Vaši terapii na čísle 605 242 308
FACILITUJI JEDNODENNÍ MEZINÁRODNĚ CERTIFIKOVANÉ KURZY:

ACCESS BARS® a ENERGETIC FACELIFT

*** přihlášky na kurzy na tel.: 605 242 308 nebo na mail zivrova@atlas.cz ***
Na přání vystavím dárkový poukaz na terapie či na kurz :-)

p p p JAKOU ZMĚNU SI SPOLEČNĚ DOVOLÍME? p p p
Kontakt: Hana Dvorská p Srch p tel.: 605 242 308
MEZINÁRODNĚ CERTIFIKOVANÝ PRAKTIK A FACILITÁTOR SPOLEČNOSTI ACCESS CONSCIOUSNESS®
8
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Obec Srch pořádá

OBECNÍ PLES

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Dřeviny prorůstající
na obecní pozemky
Dřeviny prorůstající skrz ploty na
obecní pozemky jsou překážkou
při sekání obecních pozemků
a často brání také v užívání
chodníků.
Naši zaměstnanci již mnohokrát
ořezali části dřevin „za plotem na

obecním“, což někdy nelibě nesli jejich majitelé. Tímto žádáme občany,
aby si pravidelně ořezávali prorůstající dřeviny na obecních pozemcích.
Na jaře před zahájením sezony budou nejvíce zasahující větve ořezány
pracovníky úřadu.
-lp-

7. března 2020 | 20.00 hod. | Česká hospoda

Vstupné 100 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina
SPLAŠENÝ NOTY
Bohatá tombola

Zvou pořadatelé

Pozvánka na výlet do

Národního
technického muzea
v Praze 21. března 2020
Přihlášky na OÚ nebo na starosta@obecsrch.cz
Vstupné:
důchodci a děti do 15 let zdarma, ostatní 200 Kč.
Doprava zdarma.

KONCERT SKUPINY

ŽIVAŇANKA
TJ SOKOL SRCH
zve všechny kluky a holky,
mamky a taťky na

3. ročník Vánočního
florbalového turnaje
23. 12. 2019 | 14:00–17:00
tělocvična ZŠ a MŠ Srch
Dotazy a registrace na
Bohumil.capek77@gmail.com
tel.: 605 854 206

www.obecsrch.cz

V sobotu 2. 2. 2020 se od 15 hodin uskuteční
v České hospodě U Kamenických
koncert skupiny Živaňanka. Vstup zdarma.
Občerstvení zajištěno.

chystané akce
24. 12. 2019 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U BAHÝNKA v Srchu
18. 1. 2020 myslivecký ples Česká hospoda, Srch
2. 2. 2020 koncert skupiny Živaňanka
Česká hospoda, Srch
22. 2. 2020 HASIČSKÝ PLES Česká hospoda, Srch
29. 2. 2020 OBECNÍ VÝLET NA HORY
7. 3. 2020 OBECNÍ PLES, Česká hospoda, Srch
21. 3. 2020 Výlet do Národního technického muzea
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K a l e i d o s k o p u d á l o st í

Rybí hody

Vysílačkiáda

SDH Pohránov pořádal 24. 8. 2019 tradiční a velmi oblíbené
Rybí hody v Pohránově
Foto: Simona Píšová

V sobotu 14. 9. 2019 proběhla za podpory obce Srch 1. vysílačkiáda v areálu multifunkčního hřiště v Srchu. Příznivců závodů
RC modelů "na silnici" i "do terénu" bylo dostatek a závodníci
školou povinní a hlavně ti dospělí si toto první klání užili. Více informací na http://vysilackiada.cz.
Foto: Aleš Nehněvajsa

Memoriál Františka Češky
V sobotu 21. 9. 2019 se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Srchu
již XX. Ročník Memoriálu Františka Češky.
Foto: -lp-

Martin na bílém koni
Také letos nám 9. 11. Martin na bílém koni zkusil přivézt sněhovou nadílku.
Foto: David Kopecký

Sršský slalom
V sobotu 22. 9. 2019 se uskutečnil tradiční Sršský slalom.
K vidění byly opět kvalitní sportovní výkony závodníků všech
věkových kategorií.
Foto: Zuzana Panchártková

Vánoční jarmark
Mikuláš
v Pohránově

Vánočního jarmarku v České hospodě U Kamenických se 8. 12.
zúčastnilo přes 20 prodejců a stovky návštěvníků.
Foto: M. Hrubá

Tradiční Mikulášské besídky
v Pohránově se letos
zúčastnilo více jak 30 dětí.
Foto: Simona Píšová
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Kaleidoskop

Rozsvícení vánočního stromu

V sobotu 30. 11. 2019 jsme tradičně rozsvítili vánoční strom
v Srchu U Zvoničky. Ozdobené stromečky jsou i v Hrádku
a Pohránově.
Foto: -am-

Ukončení
prázdnin v Srchu
Ukončení prázdnin se uskutečnilo vzhledem k nepřízni počasí v místní tělocvičně.
Ještě teď jsme plni dojmů z toho, jaká byla na akci atmosféra. Bylo to pro nás všechny úžasné odpoledne. Pardubický
kouzelník David Kopecký zaujal nejen děti, ale i dospělé publikum. Děkujeme všem, že přišli, potkali se, zastavili se, popovídali si a užili si tento den.
Pavla Slezáková

www.obecsrch.cz
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Vandalismus
v Hrádku
Je mi moc líto, že
v Hrádku dochází
k opětovnému ničení
veřejných věcí. Jedná
se o vývěsku s jízdním
řádem MHD v Hrádku.
Při cestě do práce
MHD jsem zjistila, že
na zastávce je potrhaný
nečitelný jízdní řád autobusu č. 17. Požádala
jsem Dopravní podnik
města Pardubic o jeho
vylepení. DPM Pardubice jízdní řád vylepil.
Neuběhlo ani 14 dní
a tato situace nastala
znovu. Znovu jsem požádala DPM Pardubice o vylepení jízdního řádu. Zástupce DPM
Pardubice mi sdělil, že nový jízdní řád vylepili, ale opět byl stržen. Oznámil mi, že hledají jinou formu vyvěšení jízdního řádu,
aby nedocházelo k této formě vandalismu.
Před uzávěrkou Zpravodaje je jízdní řád vyvěšen.
Prosím, neničte věci, které ostatním lidem mohou posloužit
a pomoci, i když třeba Vám nepřipadají důležité!
				
-mh-

TJ Sokol Srch
Dětí, které touží po pohybu, je v našich obcích čím dál víc.
Těší mě, že také dopolední cvičení „rodiče a děti“ je stále více
oblíbené a navštěvuje ho bezmála 30 dětí. Děti se poznají před
nástupem do mateřské školy a maminky letos tvoří opravdu
skvělou partu. Děkuji, děkuji, děkuji a přeji všem krásné vánoční
svátky v kruhu nejbližších.
Za TJ Sokol Srch Pavla Slezáková
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Sršský
maraton

K úspěchu akce přispěla obec Srch,
která poskytla zázemí v areálu fotbalového
hřiště, a dále i Vy, kdo jste se chovali ohleduplně k běžcům a strpěli jste dopravní
omezení, za což Vám děkujeme.

prosinec 2019
I tento rok je každou druhou středu
v měsíci odstartován v 18:00 hodin závod Zimního poháru Srchu.
text a foto: Za SK SRCH
Lubomír Jirásko

Dne 16. 11. 2019 se konal v Srchu tradiční, již 12. ročník Sršského maratonu, půlmaratonu a čtvrtmaratonu.
Tento ročník měl i rekordní účast
220 běžců, jako každý rok i s mezinárodní účastí. Této účasti přispělo i překrásné počasí. Poprvé byl přesunut start, cíl
i občerstvovací stanice do areálu hřiště,
což přineslo i drobnou úpravu trati, která
nepatrně omezila provoz na Pardubické
ulici v Srchu. Tuto změnu i zázemí si běžci
pochvalovali. Závodu se účastnili i běžci
ze Srchu, kdy Adam Slezák na trati 5 km
obsadil krásné 3. místo a štafeta Srchováků obsadila dokonce 1. místo.

1. ročník turnaje v pétanque Vítězství
v Českém
s mezinárodní účastí
Poháru 2019
V sobotu 28. 9. 2019 zorganizovali
Rybáři Srch první ročník turnaje dvojic v pétanque, kterého se zúčastnilo
22 startujících a to včetně dvou závodníků z Francie!
V hlavní kategorii dětí se hrálo systémem každý s každým a nejvíce bodů
získali Jakub Tyč a Kryštof Vopršal, na
druhém místě skončily Kristýna a Kateřina Netolických a na třetím místě se
umístily Petra Netolická a Natálie Novot-

ná. Dospělí se nejdříve utkali ve dvou základních skupinách a poté podle umístění hráli o konečné pořadí. Na prvním
místě skončili Jan Machač a Michelle
Málková, kteří ve finále porazili Vojtěcha
a Jiřího Novotných. Velkou zásluhu na
konání turnaje měl Petr Němec, který
nám pomohl nalajnovat šest hřišť, tímto
mu moc děkujeme.
Petr Novotný, Rybáři Srch
Foto: Michael Fabián

Jiří Koníř se starokladrubským koněm Generalissimus Regia zvítězili
v seriálu závodů v ČR, který je nazván
Český pohár České jezdecké federace v jízdě spřežení.

V sezóně 2019 jsme čtyřikrát zvítězili, jednou obsadili čtvrté a jednou sedmé
místo, a tím ukončil náš kůň závodní kariéru. Jako poděkování za jeho sportovní
výkony jsme pro něj zařídili postsportovní důchod, kde si bude užívat volnosti na
pastvinách.
Pro příští sezóny připravujeme nového sportovního koně, který by měl nahradit odcházejícího, velmi úspěšného
"koníka".
Za sportovní stáj
Koníř Hrádek z.s. Jiří Koníř
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