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Společenská KRONIKA
I letní číslo Zpravodaje přináší gratulace našim jubilantům.
Na konci měsíce dubna slavili v Hrádku paní Vilma Konečná 75. narozeniny
a pan František Bartoška 70. narozeniny.
V průběhu měsíce května jsme blahopřáli v Hrádku paní Terezii Kalhousové
k 84. narozeninám. V Srchu jsme přáli ke krásným 94. narozeninám paní Miroslavě
Zvolské a k 81. narozeninám panu Rudolfu Novotnému.
I měsíc červen měl své oslavence. V Srchu slavili 85. narozeniny paní Marie
Jarošová a paní Zdeňka Košťálová, 84. narozeniny pan František Zárybnický
a 81. narozeniny pan Rudolf Svědík. V Hrádku oslavila 75. narozeniny
paní Jana Vašíčková.
Měsíc červenec byl na oslavy hodně bohatý. V Srchu jsme gratulovali již
k 92. narozeninám paní Jiřině Mužíkové, k 85. narozeninám panu Jindřichu
Jarošovi, k 81. narozeninám panu Jaroslavu Křičeňskému a k 70. narozeninám
paní Anně Tomáškové a paní Zdeňce Jedličkové. V Hrádku slavili pan Miloslav
Stehno 81. narozeniny, paní Marie Nová 80. narozeniny
a pan František Rejmont 70. narozeniny.
V měsíci srpnu jsme blahopřáli v Srchu k 86. narozeninám paní Květoslavě
Jakoubkové a k 87. narozeninám paní Haně Hlaváčkové. V Hrádku jsme gratulovali
k 83. narozeninám paní Věře Benadikové, k 82. narozeninám
paní Marii Ledvinkové a paní Haně Šafaříkové.
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VÝZVA
k parkování
V poslední době jsme v našich obcích
zaznamenali nárůst stížností na nesprávné parkování vozidel na chodnících. Tato vozidla pak brání v chůzi
chodcům.
Často se stává, že v důsledku špatně
zaparkovaného vozidla na chodníku
musí chodci obcházet auta a vcházet
do vozovky. Některá vozidla stojí na
chodníku jen zčásti, avšak v našich obcích žije mnoho mladých rodin a chodci
s kočárky se na chodník prostě nevejdou
a musí rovněž vejít na silnici.

Všem oslavencům ze srdce blahopřejeme a do dalších let jim přejeme
hodně zdraví a štěstí.

Problémy
s provozem na novém
WORKOUTOVÉM hřišti
Rodiče dětských uživatelů hřiště
upozorňujeme, že na umístěné prvky
smějí děti až od výšky 140 cm. Pokud
hřiště navštěvují menší děti, nesou za
případný úraz plnou odpovědnost jejich rodiče.
Na hřišti byl mimo jiné instalován
pingpongový stůl. Bohužel po dvou
měsících provozu byl poničen vandaly,
kteří do něho ostrým předmětem udělali vrypy, jež budou mít negativní vliv
na odrazy pingpongových míčků. Velmi
mne mrzí, a má to asi i souvislost s poničeným pingpongovým stolem, že děti
skáčou po pingpongovém stole, lezou
zvenku po brankách multifunkčního hřiště a po síti na multifunkčním hřišti atd.
Celý areál vyšel obecní pokladnu na
cca 2,6 mil. Kč. Proto bych rád apeloval

na rodiče, aby vysvětlili svým dětem základní pravidla chování při užívání areálu.
Vzhledem k tomu, že nechceme
nečinně přihlížet ničení nového obecního majetku, necháme zde nainstalovat
kamerový systém, který nám vandaly
odhalí.
Text a foto: -lp-

Přitom zákon 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích mluví jasně. Stání na chodníku je nedodržením
§ 53 odst. 2) zákona, a to nerespektováním ustanovení, které uvádí, že jiní
účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku
nebo stezky pro chodce užívat, pokud
není v tomto zákoně stanoveno jinak.
Zastupitelé obce vnímají, že se jedná
o velmi citlivé téma. Jsme si vědomi, že
v dnešní době mají některé domácnosti dvě a více motorových vozidel, avšak
buďme k sobě ohleduplní, parkujme
svá auta tak, aby nikoho neomezovala,
a dodržujme literu zákona.
Pokud budou v některých lokalitách
v obci neustálé stížnosti ohledně špatného parkování, tak se vše bude muset
řešit s Policií ČR.
-am-, Foto: -lp-
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Jak pokročily
letošní
INVESTICE?
Stalo se již tradicí, že v letním čísle
Zpravodaje podáváme aktuální informace o probíhajícím investičním plánu.
V obci Hrádek přibylo vyžití pro občany
na fotbalovém hřišti, byly zde nainstalovány posilovací prvky – basketbalový
koš, pingpongový stůl a přenosné fotbalové branky. Obecní domek v Pohránově
se dočkal nové fasády, jejíž barevnost
je dle započaté tradice bílo-oranžová,

Rekonstrukce domečku u školy

ZPRAVODAJ OBCÍ Srch · Hrádek · Pohránov
stejně jako ostatní obecní budovy. V Srchu bylo dokončeno workoutové hřiště a osazeny všechny posilovací stroje.
V červnu proběhla výměna oken v hasičárně v Srchu. Spolu s tím jsme se rozhodli vyměnit také podlahu v klubovně
a vymalovat. Další dokončenou investicí,
o které jsme se ještě nezmínili, je vybudování nového zpomalovacího retardéru
u školy v Srchu. Původní plastové retardéry byly nevyhovující, protože měly negativní vliv na okolní domy.
Retardér nebyl vybudován v celé šířce vozovky. Z každé strany je užší o 0,5 m, aby
nebránil odtoku vody ze silnice, která zejména při přívalových deštích stéká z celé
Pohránovské ulice do nejnižšího místa
u školy.

V době, kdy se k Vám dostává nové číslo
Zpravodaje, byly zahájeny stavební práce
na propojovacím chodníku mezi Srchem
a Hradištěm na Písku. Na akci se podařilo získat dotaci ve výši 1,75 mil. Kč ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Další investicí, která je v plném proudu, je
budování chodníků na hřbitově v Srchu.
Součástí této akce bude také oprava dělícího plotu mezi starým a novým hřbitovem
a oprava márnice. V září začne výstavba
garáží pro komunální techniku u školy
v Srchu v místě původního domečku, který byl zčásti zbourán.
Na podzim začne výstavba propojovacího chodníku z Pohránova do Hrádku
a také oprava příjezdové komunikace na
hřiště v Hrádku.
Text a foto: -lp-

Nový chodník do Hradiště

Hřiště v Hrádku

Obecní domek v Pohránově

www.obecsrch.cz

Nový chodník do Hradiště
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LETEM světem školním
rokem…
Rok se sešel s rokem a naši školáci se opět mohou pochlubit svými výsledky,
nejen výukovými.
Angličtinou se zabýváme již od předškolního věku. V uplynulém školním roce jsme
od třetího ročníku dělili jednu hodinu týdně, aby byl každý ročník samostatně a výuka
probíhala v menších skupinách. V příštím školním roce rozšíříme toto dělení již od
prvního ročníku. Na jaře jsme opět navštívili v Domě hudby anglické divadlo, pásmo
Fairytales – H. Ch. Andersen: The Little Mermaid (Malá mořská víla), The Swineherd
(Pasáček vepřů), The Snow Queen (Sněhová královna).
A jaké jsou výsledky letošní soutěže?
1. Nela Nováková, Kateřina Hermanová (2. r.) – How's the weather
Lucie Panchártková, Barbora Nováková (5. r.) – Piece by piece
2. Barbora Honsová, Vendula Šírová (5. r.) – Roar
Zuzana Novotná (4. r.), Agáta Fejfarová (2. r.), Vanesa Rázková (5. r.) – When will
my life begin
3. Vanda Halbrštátová, Viktorie Rázková (3. r.) – Five little monkeys
David Maloch, Laura Formánková, Jana Růžová, Regina Malá, Filip Stejskal,
Michaela Diblíková (1. r.) – How are you
Viktorie Koukalová, Terezie Cetkovská – My family
4. Karolína Cetkovská, Anežka Doležalová (5. r.), Monika Horčičková (4. r.) –
Gigantic turnip
Bohumil Čapek (4. r.) – Baby
Terezie Mihulková, Barbora Formánková, Kateřina Diblíková (3. r.) – Once
I caught a fish alive
Maxmilián Jílek, Adam Panchártek, Jakub Sykáček, David Votroubek,
Jan Křivka, Václav Maloch (3. r.) – I know an old lady
Radek Havlíček – My teddy bear
5. Petr Zadražil, Michal Havelka, Jan Zerzán, Daniel Krupauer (2. r.) – Jungle
rhyme
Soutěž měla velký úspěch. Žáci si vyzkoušeli vystupování před publikem, dokonce
v cizím jazyce. Byla radost poslouchat jejich správnou výslovnost, projev a odvahu,
s kterou prezentovali svá umění. Rozhodně svoji přípravu nikdo nepodcenil. Nakonec
si odnesli alespoň malou odměnu všichni účinkující.
Příští jaro nás čeká třetí ročník, na který se všichni opět těšíme :-).
Autoři: -mt- a A. Fejfarová, ZŠ Srch

Foto: Petr Fejfar
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Šachový turnaj

Foto: archiv školy

ČTENÍ PRO RADOST
Čtenářská soutěž s názvem Čtení pro
radost se stala na naší škole již tradicí.
Povinností je přečíst každý měsíc alespoň jednu knihu (minimum 10 žetonů/
rok). A jak mladí čtenáři dopadli?
Ročník/pořadí/čtenář/počet žetonů
1. 1.
2.
3.
4.
5.

Matyáš Málek
Michal Málek
David Maloch
Viktorie Koukalová
Radek Havlíček

130
78
37
33
28

2. 1.
		
2.
3.
4.
5.

Agáta Fejfarová
a Daniel Krupauer
Kateřina Hermanová
Nela Nováková
Kryštof Vopršal
Jan Zerzán

33
33
26
20
15
14

3. 1.
2.
3.
4.
5.

Vanda Halbrštátová
Ondřej Hrubeš
Terezie Mihulková
Barbora Formánková
David Votroubek

28
25
24
21
19

4. 1.
2.
3.
4.
5.

Monika Horčičková
Zuzana Novotná
Nicolas Weiser
Jiří Zerzán
Štěpán Havelka

32
25
20
19
17

5. 1.
2.
3.
4.
5.

Vanesa Rázková
69
Barbora Nováková
47
Barbora Honsová
36
Anežka Doležalová
30
Lucie Panchártková
16
-mt- a třídní učitelky, ZŠ Srch

www.obecsrch.cz

září 2017

ZPRAVODAJ OBCÍ Srch · Hrádek · Pohránov

TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
Školní družina v červnu ožila turnaji v hrách šachy, dáma
a piškvorky. První týden sehrálo 11 chlapců 55 partií v šachu.
Druhý týden mezi sebou hrálo 18 dětí dámu.

Třetí týden se míhaly 16 dětem před očima čtverečky ve hře
piškvorky. I ti, kteří se neumístili, předvedli velké zapálení pro hru.
A ostatní alespoň fandili a „radili“. -mt- a J. Zouharová, ZŠ Srch

ŠACHY
DÁMA – dívky
DÁMA – chlapci
PIŠKVORKY – dívky
PIŠKVORKY – chlapci
1. Jan Zerzán 1. Nela Nováková
1. Jiří Zerzán
1. Agáta Fejfarová
1. Jan Zerzán
2. Matyáš Málek 2. Kateřina Hermanová 2. Matyáš Málek
2. Kateřina Diblíková 2. Jiří Zerzán
3. Jiří Zerzán
3. Jana Růžová
3. David Votroubek a Jan Zerzán		
3. Jan Křivka a Nicolas Weiser
				
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
Každý žák si odnesl domů také Vysvědčení, kde jsou jeho
Již čtvrtým rokem se účastníme Olympijského víceboje, který pořádá český olympijský výbor na podporu zdravého ži- výkony zaznamenány. Škola opět získala ZLATÝ CERTIFIKÁT
za 100% účast.
votního stylu.
Výkony našich žáků si můžete přečíst na nástěnce u těloTento víceboj je zařazen v hodinách tělesné výchovy, kde žáci
cvičny.
plní určené disciplíny. Je podporován mnoha sportovními idoly.
1. ročník
Regina Malá
Matyáš Málek
Michal Málek
Viktorie Koukalová
Karolína Formánková

%
68
63
52
47
42

2. ročník
Nela Nováková
Jan Zerzán
Kateřina Hermanová
Petr Zadražil
Agáta Fejfarová

%
68
60
54
53
38

3. ročník
Jan Křivka
Vanda Halbrštátová
Václav Maloch
Adam Panchártek
Viktorie Rázková

%
66
64
62
58
57

4. ročník
Jakub Krupička
Monika Horčičková
Marián Malý
Kristián Zívr
Bohumil Čapek

%
75
63
60
50
57

5. ročník
Barbora Nováková
Anežka Doležalová
Karolína Cetkovská
Jiří Herman
Barbora Honsová

%
77
65
63
54
54

Proběhl i turnaj ve vybíjené, kde vyhrál 4. ročník nad páťáky a třeťáky a 2. ročník těsně po remíze nad prvňáky.
-mt- a H. Šrůtková, ZŠ Srch
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ
V červnu se konalo školní a následně
okresní kolo přírodovědné soutěže,
kterou za naši školu reprezentovali
naši nejlepší soutěžící – za 3.–5. ročník. Zde byla opět mezi nejúspěšnějšími Kateřina Havlíčková, gratulujeme!
Ročník/pořadí/soutěžící
1. 1. Radek Havlíček
2. Terezie Cetkovská a Adam Rychlík
3. Tereza Kadlecová a Michal Málek

MATEMATICKÝ KLOKAN
Každoroční soutěž v matematických dovednostech a úvahách
Ročník/pořadí/soutěžící/body
2. 1. Nela Nováková
2. Kateřina Hermanová
		 a Jan Zerzán
3. Agáta Fejfarová
3. 1.
2.
		
3.

Kateřina Diblíková
Ondřej Hrubeš
a Jakub Sykáček
Barbora Formánková

49
37
37
22
56
53
53
46

Ročník/pořadí/soutěžící/body
4. 1. Jiří Zerzán
2. Nicolas Weiser
3. Monika Horčičková
5. 1.
2.
		
3.

74
73
70

Barbora Honsová
83
Karolína Cetkovská
81
a Kateřina Havlíčková
81
Barbora Nováková
73
-mt- a tř. uč., ZŠ Srch

2. 1. Jan Zerzán
2. Kateřina Hermanová
3. Agáta Fejfarová
3. 1.
2.
3.
4.

Václav Maloch
David Votroubek
Anna Fejfarová
Barbora Formánková

4. 1.
2.
3.
4.

Monika Horčičková
Bohumil Čapek
Jiří Zerzán
Tereza Kuthanová

5. 1.
2.
3.
4.

Kateřina Havlíčková
Barbora Honsová
Barbora Nováková
Jiří Herman
-mt- a H. Šrůtková, ZŠ Srch
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POZVÁNKA na přednášku
světoznámého
horolezce Radka Jaroše,
který zdolal všech
14 osmitisícových
velikánů

pátek 27. října,
18:00
hospoda
U Kamenických
v Srchu
Přednáška je určena občanům žijícím v našich obcích a je zdarma.
Rezervace emailem na: starosta@obecsrch.cz,
telefonicky: 602 136 558 nebo na OÚ.

Více na: http://www.radekjaros.cz/koruna-himalaje
www.obecsrch.cz
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RUB R I K A

P RO

D Ě T I

V naší oblíbené rubrice pro děti vám přinášíme opět vydařené výtvory, tentokrát na téma: „Co by se učilo ve škole ve
středověku?“ V dalším čísle budeme mít téma: „Čeho se nej-

víc bojím“. Kdo se chce zúčastnit, nechť zašle svoje příspěvky do 15. 11. 2017 na email: Zpravodaj@obecsrch.cz nebo
k_dolezalova@email.cz.
-kd-

Kačka Hermanová

Terezka Kuthanová a Zuzka Novotná

Janička Růžová

Terezka Kadlecová

Jiří Herman a Jakub Krupička

Vojta Štefček a Bohumil Čapek
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Zimní TÁBOR
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 se zaměřením na rekreační sport a veškeré pohybové
aktivity se uskuteční v obci Jívka od 11. do 17. března 2018.
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. Postaráno je i o dopravu k lyžařským vlekům a o jízdné
na nich. Kapacita tábora je 40 dětí, cena činí 1500 Kč. Přihlášky na www.ldtjivka.cz/zimni-tabor.html. Pro případné informace nás můžete kontaktovat na tel. 773 008 921, nebo email:
zdt.jivka@centrum.cz. Těší se na vás kolektiv instruktorů!
David Votroubek
Foto: Penzion Kobr v Jívce

Sportovní klub SRCH CHYSTANÉ AKCE
SK Srch opět připravil na letošní běžeckou sezonu
2017/2018 závod pro celou rodinu – Sršský slalom dne
16. 9. 2017.
Dne 18. 11. 2017 jsou všichni zváni na již tradiční Maraton/Půlmaraton/Čtvrtmaraton. Registrace od září na stránkách
sksrch.cz. Další závody proběhnou dle rozpisu.
Text: Lubomír Jirásko

Rozpis závodů
SK Srch 2017/2018
Sršská devítka/Zimní pohár Srchu – 1. závod 1. 11. 2017 18:00
Maraton/Půlmaraton/Čtvrtmaraton/Štafeta

18. 11. 2017 10:00

Zimní pohár Srchu – 2. závod

13. 12. 2017 18:00

Zimní pohár Srchu – 3. závod

10. 1. 2018 18:00

Zimní pohár Srchu – 4. závod

14. 2. 2018 18:00

Zimní pohár Srchu – vyhlášení

14. 3. 2018 18:00

9. 9. MEMORIÁL FRANTIŠKA ČEŠKY A LPO
v požárním útoku na fotbalovém hřišti v Srchu
16. 9. UKONČENÍ PRÁZDNIN
dětské soutěže s překvapením
fotbalový turnaj Starousedlíci x Náplavy
volná zábava s hudbou
		 – fotbalové hřiště v Srchu
16. 9. SRŠSKÝ SLALOM
– prezentace v 8:30
27. 10. PŘEDNÁŠKA
HOROLEZCE RADKA JAROŠE,
		
přemožitele 14 světových osmitisícovek,
		
18:00, hospoda U Kamenických v Srchu
11. 11. MARTIN NA BÍLÉM KONI
2. 12. ROZSVÍCENÍ STROMU + vánoční koncert
24. 12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U BAHÝNKA

VOLBY
do Poslanecké
sněmovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Občané Srchu budou volit v budově ZŠ a MŠ v Srchu (vchod
z ulice Pohránovská). Občané Pohránova a Hrádku budou volit v obecním domku v Hrádku.
-lp-
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
III. ročník memoriálu Františka
Veverky
Uskutečnil se 29. 4. v Hrádku za velice příznivého počasí den
před pálením čarodějnic. Štěstí tentokrát přálo pořádně „nadupanému“ mužstvu Stéblová D, a tak putovní pohár cestoval ze
Srchu do sousední Stéblové. V ženách byly nejúspěšnější borkyně z Hrobic. Ovšem největším zpestřením závodů bylo družstvo dětí a dětiček z Doubravic, kterým patří veliký obdiv.
Foto: Romana Kolmanová

Tradiční pálení čarodějnic
Poslední dubnový den patřil tradičnímu pálení čarodějnic. U nás
v Hrádku jsme měli sice jen jednu, velice ošklivou, ale zato na
pořádné hromadě. Takže když si děti zasoutěžily a dospělí se
občerstvili, mohli všichni společně strávit dlouhou část večera
podívanou na hořící vatru a trpělivě vyhlížet, kdy konečně zahoří
i ta Ježibaba.
Foto: Romana Kolmanová

Čarodějnice v Srchu
Dětský triatlon

I v Srchu zaplál letos čarodějnický oheň. A jako každý rok se
přišli pobavit na hřiště malí i velcí.
Foto: Lucie Hrubešová

14. 5. změřily své síly děti při tradičním dětském triatlonu. Děkujeme organizátorům a všem zúčastněným za výbornou atmosféru.
Foto: -mf-
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Výlet na Letiště Václava Havla

Charitativní běh pro Veru

Mezi letadly v Ruzyni si mohli účastníci výletu 28. 5. prohlédnout
vše opravdu hodně zblízka.
Foto: Lukáš Panchártek

Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem za účast
a štědré dary na charitativní akci
„Cheers – běh pro Veru“, díky
které se podařilo vybrat neuvěřitelných 123 850 Kč. Verča tak
nadále může pokračovat ve své
rehabilitaci a neustále na sobě
pracovat. Je Vás mnoho, komu
bychom chtěli poděkovat. Velké DÍKY patří dobrovolným hasičům ze Srchu a Pohránova
a obci Srch, díky kterým tato
akce vůbec mohla proběhnout,
dále všem lidem, kteří se jakkoli
podíleli na organizaci, a v neposlední řadě Vám všem, kdo
jste se zúčastnili a tím Verče pomohli. Věřte, že každá pomoc je
pro Verču moc důležitá a my si jí
neskutečně vážíme. Na fotografii můžete vidět, jaké i díky Vám
Verča stále dělá pokroky, že se
už dnes dokáže postavit na nohy. Samozřejmě je to stále s naší
pomocí, ale pokud to půjde tímto tempem dál, tak to určitě jednoho dne zvládne sama, bez naší opory. Jsme moc rádi, že na
Verču stále myslíte a snažíte se pomoci.
Ještě jednou moc DĚKUJEME!

Brigáda: úklid lesa
Na jaře se v našich obcích zase uklízelo. Všem zúčastněným
dobrovolníkům moc děkujeme.
Foto: Aleš Maloch

I nadále můžete poskytovat finanční dary
na transparentní účet 4418030379/0800
s variabilním symbolem 1111 a poznámkou, že se jedná
o dar pro Verču. Budeme moc rádi za jakýkoli příspěvek.

Krůčky pro Eričku
14. 6. se v Srchu na hřišti uskutečnilo charitativní fotbalové
utkání hokejových hráčů Dynama Pardubice s fotbalovými hráči
Sparty Praha. Díky všem hráčům a divákům se podařilo vybrat
přes 130 tisíc korun pro Eričku, kterou trápí postvakcinační encefalopatie.
Foto: https://goo.gl/photos

Nadační fond Pardubice sobě a rodina Ležákových
Foto: Aneta Ležáková a Miroslav Mrňák
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BĚŽCI ze Srchu na
Hradeckém koloběhu
Hradeckého koloběhu se účastní smíšené dvojice na trati dlouhé 19 km, kdy
jeden běží, druhý jede na kole a vyměnit se mohou kdykoli.
20. května se konal v Hradci Králové
již šestý ročník tohoto netradičního zá-

vodu a zúčastnili se jej i běžci ze Srchu.
Rekordem trati je čas 1:06:05. Letos se
na start ve dvou kategoriích OPEN a nově
i FAMILY, pro kterou byla povolena účast
dvou běžců stejného pohlaví v rámci
jedné rodiny, postavilo 90 dvojic. Na výborném 10. místě se
v kategorii žena–muž
s časem 1:16:08 umístili Jiří Hrubeš a Alena
Hrubešová. Ze Srchu
se dále zúčastnil tohohle závodu Lubomír Jirásko, který ve dvojici
s Markétou Sákrovou
skončil na 58. místě
s časem 1:32:31.
-kd-,
Foto: Jan Kubec,
Zdroj:
www.sportvisio.cz

Zlato z MS žen v hokejbalu
v Srchu
Čeští hokejbalisté si z mistrovství světa konaného na začátku června v Pardubicích zlato neodnesli. Zato ženský
národní tým získal kov nejcennější –
zlatou medaili.
V českém ženském výběru si zahrála i hráčka ze Srchu Lucie Rejlová,
která je klubovou hráčkou HBC Hradec
Králové a se starším dorostem Hradce
letos získala stříbrnou medaili v extralize staršího dorostu. Na mistrovství republiky žen získala také stříbrnou medaili, kde byla navíc vyhlášena nejlepší
hráčkou turnaje.
Ve finále porazily Češky tým USA, který si v semifinále poradil s obávaným týmem Kanady. Zápas to byl napínavý, když
těsně před koncem padl vyrovnávací gól
a muselo se prodlužovat. V prodloužení
rozhodla střela Anety Lédlové. Celkové
skóre bylo 4:3 a Češky se poprvé v historii mohly radovat ze zlaté medaile na
mistrovství světa v hokejbalu.
Moc gratulujeme Lucce Rejlové k titulu mistryně světa i k dalším jejím letošním úspěchům.
-kd-, Foto: Jiří Rejl
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NÁBOR
nových
hráčů
FC Titanic Srch přijímá nové hráče
(chlapce i dívky) do dvou věkových
kategorií – U8 (rok narození 2009
a výše) a U10 (rok narození 2007 až
2008).
Pro bližší info nás můžete navštívit
přímo na hřišti v Srchu každé úterý
a čtvrtek od 17:00, případně nás
kontaktujte na telefonních číslech
607 284 729 a 776 286 260.

Foto z turnaje v Cholticích: J. Šrajer

Foto z loňského ročníku: J. Rejl
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