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Společenská kronika
V dubnovém vydání Zpravodaje se vrátíme ještě k prosincovým jubilantům,
na které jsme samozřejmě nezapomněli.
V Srchu oslavili na začátku prosince pan Otakar Kubát 85. narozeniny
a pan František Salavec 70. narozeniny a v druhé polovině prosince jsme přáli
paní Vlastě Koškové k 87. narozeninám a paní Marii Trojanové k 70. narozeninám.
V měsíci lednu jsme mohli gratulovat v Hrádku paní Mileně Akrmanové
k 87. narozeninám a panu Josefu Kučerovi k 70. narozeninám. V Srchu slavily
paní Marie Malá 80. narozeniny, paní Vlasta Klementová 70. narozeniny,
paní Hana Roubíčková 75. narozeniny a paní Vlasta Mazáková 86. narozeniny.
I v měsíci únoru se přálo, a to v Hrádku paní Miladě Jiráňové k 86. narozeninám.
V Srchu jsme gratulovali paní Marii Horynové k 70. narozeninám, paní Květuši
Konířové k 83. narozeninám, paní Anně Kubátové k 85. narozeninám
a k 70. narozeninám panu Václavu Zemenovi a panu Antonínu Sýsovi.
Ani měsíc březen nebyl bez oslav. V Pohránově jsme blahopřáli panu Bohuslavu
Vančurovi k 83. narozeninám a v Hrádku panu Josefu Vašíčkovi
k 80. narozeninám. I v Srchu se také hodně slavilo, a to již 92. narozeniny
paní Anděly Soukupové, 85. narozeniny paní Marie Havelkové, 84. narozeniny
paní Marie Černíkové a 81. narozeniny oslavili paní Jaroslava Drahorádová
a pan Zdeňek Hošek. Ještě jsme v Srchu gratulovali k 70. narozeninám
panu Arnoštu Zvolskému a paní Zdeňce Grmelové.
Na začátku dubna oslavila paní Jaroslava Hrubá ze Srchu 70. narozeniny.
Našim oslavencům k jejich významným výročím přejeme opravdu hodně
zdraví, štěstí, pohody a aby si užívali každého dne, který jim život přinese.

Investice 2017
V letošním roce díky vyšším daňovým
příjmům a díky mimořádným příjmům
z prodeje pozemku je v plánu větší
množství investic a oprav.
Co do objemu financí bude největší investicí propojovací chodník ze Srchu do Hradiště na Písku. Projekt je pod
stavebním povolením a je požádáno
o dotaci na SFDI. Stavba bude zahájena
po získání kladného/záporného stanoviska
o přidělení/nepřidělení dotace. Stavba
bude provedena ve spolupráci s obcí Staré Hradiště, která se na ni bude
podílet poměrovou částí,
podle toho, kolika procenty povede chodník
naším katastrem a kolika procenty katastrem
Brozany (Staré Hradiště)
– zde se jedná o 15 %.
Chodník bude široký 1,75
m a bude plně osvětlen.

V současné době jsou již vykáceny stromy podél komunikace v pásu 8 m. Takto široký pás byl nutný, protože chodník
bude na náspu, navíc mezi ním a komunikací bude příkop a ještě je nutno počítat
s rezervou, kvůli prorůstání kořenů.
Dalším
realizovaným
chodníkem
bude propojení Hrádku a Pohránova.
I zde bude chodník plně osvětlen. Stavba bude zahájena v letních měsících.
V Hrádku plánujeme také opravu příjezdo-
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Dotace
spolkům na
rok 2017
Obec Srch chce nadále podporovat
jak stávající, tak nově vzniklé spolky,
které se budou podílet na volnočasových aktivitách v obci nebo budou
obec reprezentovat.
Dotace místním spolkům byly schváleny vesměs ve výši, o kterou si spolky
požádaly:
TJ Sokol Srch
60 tis. Kč
FC TITANIC Srch
180 tis. Kč
Stáj Koníř
5 tis. Kč
SK Srch (běžci)
55 tis. Kč
Rybáři Srch
15 tis. Kč
SDH Srch
20 tis. Kč
SDH Hrádek
20 tis. Kč
SDH Pohránov
20 tis. Kč
Myslivci
20 tis. Kč
-lp-

vé komunikace ke hřišti. Akce bude brzy
pod stavebním povolením, realizace proběhne opět v letních měsících.
V Srchu na hřbitově budou vybudovány nové chodníky (starý, nový hřbitov),
bude opravena dělící zeď mezi starým
a novým hřbitovem a opravy se dočká
také márnice.
Volnočasové aktivity ve sportovním
areálu v Srchu budou podporovány instalací posilovacích prvků, pingpongového stolu a tzv. workoutové sestavy.
Sestava bude určena pro starší děti.
V Hrádku na hřišti se budují plochy pro
posilovací prvky, plocha na streetball, pingpongový stůl a byly zakoupeny mobilní
fotbalové branky.
Dlouho plánovaná garáž na komunální
techniku u školy v Srchu je ve fázi projektování. Trochu je zdržení z hlediska nekonečných byrokratických požadavků všech
institucí, tak snad se to letos podaří.
Mezi drobné investice lze počítat natažení fasády na obecním domku v Pohránově nebo výměnu oken v hasičárně
v Srchu.
-lp-, foto: -kd-
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Rozpočet 2017

Poděkování

Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 19. prosince 2016 rozpočet na rok
2017. Předpokládané příjmy jsou ve výši cca 26,5 mil. Kč a výdaje ve výši
23,3 mil. Kč. Letošní příjmy jsou vyšší díky prodeji pozemku na stavební parcely
mezi Srchem a Hradištěm na Písku (7,3 mil. Kč). Kladné saldo ve výši 3,0 mil. Kč
bude použito jako rezerva do příštích let.
Příjmy:
Daňové příjmy (Rozpočtové určení daní ČR)
Kapitálové příjmy
Nedaňové příjmy
(Pronájmy, zisk z těžby dřeva, vratky za vytříděný odpad atd.)
Jiné příjmy
(známé dotace v době pořizování rozpočtu)

17,9 mil. Kč
7,1 mil. Kč
0,78 mil. Kč
0,74 mil. Kč

Výdaje:
Výdaje na zajištění základního chodu obce, včetně základních oprav
Dotace na provoz ZŠ a MŠ
0,605 mil. Kč
Dopravní obslužnost (MHD 17)
1,17 mil. Kč
Dotace místním spolkům
0,39 mil. Kč
Mzdy zastupitelů (vč. odvodů)
0,685 mil. Kč
Mzdy zaměstnanců (vč. odvodů)
1,3 mil. Kč
Náklady na energie v obecních budovách
0,65 mil. Kč
Veřejné osvětlení (opravy, energie)
0,37 mil. Kč
Podpora výjezdové skupiny hasičů
0,21 mil. Kč
Likvidace všech odpadů (komunál, bio, objemný, tříděný)
1,6 mil. Kč
Péče o vzhled obcí (sekání, PHM, opravy techniky atd.)
0,65 mil. Kč
Opravy nemovitostí
0,24 mil. Kč
Výdaje na opravy, rekonstrukce
Rekonstrukce komunikace ke hřišti v Hrádku
Rekonstrukce chodníků, márnice na hřbitově v Srchu
Fasáda na obecním domku v Pohránově
Výdaje na nové projekty
Dokončení sportovního areálu v Srchu, oživení hřiště v Hrádku
(Zahrnut doplatek za multifunkční hřiště v Srchu)
Garáž komunální techniky v Srchu
Chodník Hrádek – Pohránov
Chodník Srch – Hradiště na Písku
Výdaje na obsluhu úvěru

Dětské hřiště
v Hrádku
V průběhu posledního roku zastupitelstvo obdrželo z obce Hrádek několik požadavků (petic), ve kterých jedna strana chtěla hřiště oplotit z důvodu bezpečnosti hrajících si dětí a
druhá strana naopak chtěla zachovat
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0,8 mil. Kč
1,1 mil. Kč
0,06 mil. Kč

3,6 mil. Kč
1,5 mil. Kč
1,5 mil. Kč
3,0 mil. Kč
1,95 mil. Kč
-lp-

současný stav, kdy je hřiště neoplocené, pouze oddělené od místní komunikace pásem dřevěného plůtku.
Na zastupitelstvu se rozhodlo, že hřiště se zatím oplocovat nebude a vyhoví
se většině.
Bohužel žijí mezi námi občané, kteří nechají svého psa udělat potřebu na
dětském hřišti a pak po něm ani neuklidí. Z tohoto důvodu hřiště nakonec
oplocovat budeme.
-lp-

K 31. 12. 2016 skončila z osobních
důvodů v zastupitelstvu obce Srch
členka Iva Vinklerová z Hrádku. Touto cestou bych chtěl Ivě poděkovat
za její dlouholetou práci pro obec
Srch. Iva i nadále bude působit v sociální komisi. Počet zastupitelů klesl
na 7. Minimální usnášeníschopné
množství je 5 zvolených zastupitelů.
-lp-

Revitalizace
mokřadních
biotopů
O investici mokřadních biotopů Březinka jsme již občany ve Zpravodaji informovali.
Jedná se o revitalizaci a úpravu velmi zarostlého a zpustošeného území za
hřbitovem v Srchu a v lese mezi Srchem
a Hradištěm na Písku.
Celkové náklady na tuto akci činily cca
0,55 mil. Kč. Poskytnutá dotace byla ve výši
0,27 mil. Kč a podíl obce byl 0,28 mil. Kč.
Setkáváme se neustále s názory, proč děláme mokřady, když není voda a jsou zatím vyschlé. Ano, voda až na výjimky chybí. Nicméně primárně byl hledán projekt,
kterým zvelebíme území naší obce, kde
budou moci naši občané trávit volný čas
procházkami a odpočinkem v přírodě,
a na který dostaneme dotace. Mohli jsme
udělat pouze výřezy stromů, odstranění
náletů, navést cesty a území zvelebit, ale
bylo by to všechno za naše peníze bez
dotací.
Bohužel v době udržitelnosti projektu nelze dělat jakékoliv úpravy k zajištění
vody. Na jaře budou osazeny ještě lavičky
a já věřím, že území bude dobře sloužit
našim občanům k jejich procházkám.
-lp-, foto: -kd-
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Úprava rybníku Vraťák
S touto investicí nebylo vůbec počítáno v rozpočtu ani nebyla naplánována.
Byla pouze naprojektována a čekalo
se na vhodný okamžik realizace. V lednu
uhodily tuhé mrazy a to byl impuls k realizaci této investice. Pokud by neklesly
teploty na -12 až -18 stupňů, technika by
se propadala a akce by nemohla být realizovaná.
Vraťák byl prohlouben v jedné třetině plochy o 90 cm, ve zbylé části se
prohlubovalo jen o 60 cm. Výkopek byl
zčásti použit na zmenšení rybníku (délka byla zkrácena cca o 16 m a šířka
o 2 m). Zbytek výkopku s vysokým obsahem jílu byl odvezen k likvidaci na skládku.
Na podélné straně u silnice byly instalovány dubové záplety, které zpevňují břeh.
Na jižní straně byl ponechán pozvolný
vstup. Projektant nechal provést hydrogeologický průzkum, který nám řekl,
o kolik můžeme maximálně rybník prohloubit, abychom ještě byli na nepropust-

ném jílovém podloží. Celkem bylo při práci
přeloženo 9000 m3 zeminy. Břehy budou
v dubnu osety travním semenem.
Proč jsme se odhodlali k této akci?
Rybník Vraťák je vstupní branou do Srchu. Byl již přes rok bez vody a jeho rovné
dno bez jakékoliv prohlubně neumožňovalo zadržení ani malého množství vody,
prostě buď bude voda a bude plno, nebo
vše najednou vyschne. Projektant se pokusil namodelovat rybník, aby se postupně zmenšoval nebo zvětšoval v závislosti
na množství vody. Zároveň se snažil vyřešit podemílání břehů ať už pozvolnějším
svahováním nebo záplety. Bohužel nelze
předpokládat a předpovídat přesné množství vody, aby se rybník úplně naplnil…
Na jaře po realizaci nějaká voda do
rybníku natekla, osobně jsem očekával,
že to bude větší množství. Bude záležet
také na počasí, pokud bude deštivý rok,
nateče vody více. Zatím neuvažujeme
o jiném způsobu naplnění rybníčku. -lp-

Využití volné plochy
U Vraťáku…
Postavit dům pro seniory či multifunkční dům služeb? Majitelem pozemků má zůstat obec a správcem
soukromá osoba? Nebo zatím nechat
pozemky ladem, sekat trávu a nechat
vše jako dobrou finanční rezervu?
Téma, jak využít volnou plochu
U Vraťáku, jsme otevřeli v minulém čísle
Zpravodaje i na Facebooku. Obec plá-

Výjezdová
jednotka
hasičů Srch
Výjezdová jednotka hasičů v Srchu
spadá do kategorie JPO III. Každý rok
je povolávána z dispečinku k mnoha
požárům nebo k technické pomoci.
K 31. 3. 2017 skončil její dlouholetý
velitel pan Tomáš Tupý. Za jeho odvedenou práci pro jednotku a také za práci pro
obec nad rámec jeho povinností bych mu
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nuje vypracovat projekt, který má dlouhodobý záměr (horizont 50 let a více),
a konzultovat jej s občany. Jaké jsou Vaše
nápady? Čím byste si chtěli zpříjemnit
život v obci? Co by bavilo Vás a Vaši rodinu? Prosím posílejte Vaše náměty na
e-mail: uvrataku@gmail.com a najděte si i skupinu na Facebooku: U Vraťáku
v Srchu. Těšíme se na Vaše příspěvky. -mf-

rád tímto poděkoval. Výjezdová jednotka
bude mít od května nového velitele. Bohužel neustále je problém v nízkém počtu
členů jednotky. Noví zájemci o vstup do
jednotky jsou vítáni.
-lp-, foto: -kd-
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Krátké
zprávy
Sečení obcí – Firmě, která se poslední čtyři roky starala o sekání obcí,
byla vypovězena smlouva z důvodu
špatného plnění předmětu smlouvy
a nekvalitně odvedené práce. Pro letošní rok jsme najali na zkušební dobu
živnostníky, kteří se budou starat se
svojí technikou o seče trávy v našich
obcích. Předpokládaný interval sekání
je jednou za tři týdny.
webové stránky obce – Naše
webové stránky byly vytvořeny v roce
2010. Bohužel v poslední době jsme
měli problémy s administrátorem,
a tak byla aktualizace některých základních údajů zpožděná. Někdy byl
i problém s rozesíláním hromadných
emailů o konání kulturních akcí. Za to
se všem omlouváme. Během dubna
budou spuštěny nové stránky, které
budou mít trochu jinou strukturu, ale
najdete tam vše podstatné o našich
obcích.

Zimní
údržba
Zimní údržba letos prověřila naši připravenost na zimu. Silnice a chodníky
se snad dařilo udržovat sjízdné, někdy
vzhledem k přívalům to chvíli trvalo.
Bohužel ke konci zimy, když byl zvýšený výskyt ledovky, jsme měli velké
problémy s ledem zejména na komunikacích. Před zimou jsem nezajistil solení,
protože jsem nepředpokládal, že k této
situaci dojde. Za to se všem, kterým
jsme způsobili problémy, omlouvám.
Po zimě jsme zakoupili vlastní sypač
jako nástavbu na Multicar, abychom byli
v tomto soběstační.
-lp-
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Myslivecký
spolek
Kunětická
hora
Náš myslivecký spolek, celým názvem
„MS – KUNĚTICKÁ HORA“, se sídlem
ve Starém Hradišti hospodaří na výměře 2062 hektarů, které spadají do
katastrů obcí Srch, Staré Hradiště,
Němčice, Kunětice a Ráby.
Máme pronájem od honebního společenstva Staré Hradiště. Tato výměra
2062 hektarů, kde provádíme právo myslivosti, se nazývá honitba. Vyskytuje se
zde zvěř srnčí, bažantí, zajíc polní, kachna březňačka, holub hřivnáč, zvěř černá
a v neposlední řadě i zvěř dančí. Největší
problém máme se zvěří škodící myslivosti. Lišky se v naší honitbě vyskytují ve
značném počtu a v loňském roce bylo
sloveno 48 kusů. Problematické jsou
nejenom lišky, ale i kočka domácí, která
patří, ač se to nezdá, k největším predátorům. Zvěř černá likviduje vše, včetně
srnčí zvěře.
Náš myslivecký spolek každý rok
předkládá honebnímu společenstvu ke
schválení plán chovu a lovu zvěře v honitbě. Každým rokem kupujeme a chováme
200 kusů bažantích kuřat, které v jejich
dospělosti vypouštíme do určených lokalit revíru. Loví se jen bažant kohout. Zajíce
polního lovíme v minimálním počtu, to je
do 10 kusů. Myslivost není jen o lovu zvěře, ale také hlavně o starosti a péči o ni.
V našem spolku provádí právo myslivosti
31 stálých členů, kteří se starají o 53 zásypů pro drobnou zvěř, 33 krmelců pro
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zvěř spárkatou a 25 slanisek, kde je zvěři
předkládána sůl.
Jedna z věcí, která nás hodně trápí,
je volný pohyb psů v honitbě. Tuto věc se
snažíme řešit lidským přístupem, ale někdy to moc nepomáhá. Tak jako myslivci
se musí řídit zákonem o myslivosti, tak
majitelé psů by měli dodržovat povinnosti
vyplývající ze zákonů a vyhlášek. Občanský zákoník (§ 415) říká: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke
škodám na zdraví, na majetku, na přírodě
a životním prostředí.“ Zákon o myslivosti zakazuje nekontrolovaný volný pohyb
psů, při kterém mohou slídit nebo pronásledovat zvěř v honitbě, za což může
hrozit pokuta a v krajním případě dovoluje i zastřelit psa, který pronásleduje zvěř.
Tuto činnost může vykonávat myslivecká
stráž, která je podle zákona o myslivosti
orgánem státní správy ustanovena pro
každou honitbu k ochraně myslivosti
a při výkonu své funkce používá ochrany
veřejného činitele.
Nikdo z nás nemá zájem na střílení
psů, vždyť jsme ve většině případů sami
aktivní kynologové. Víme velmi dobře,
kolik úsilí a finančních nákladů stojí výchova psa, ale je třeba respektovat určitá základní pravidla. Chození po polích,
která jsou v dnešní době soukromými
pozemky, s volně pobíhajícím psem ve
skutečnosti znamená bezcitné vyhánění
zvěře, obzvláště v době hnízdění a vyvádění mláďat. Pohybujte se proto se svými
pejsky po veřejných cestách. Ti psi, kteří
se nedají ovládat, musí být na vodítku.
Závěrem bychom chtěli požádat
všechny majitele psů o porozumění
a ohleduplnost k přírodě a zvěři. Je nutno
se chovat v přírodě tak, aby nám přírodní
bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo
co nejdéle. Děkujeme.
Libor Dvořák

Obecní výlet na
Letiště Václava Havla
28. 5. 2017
Výlet autobusem ze Srchu na exkurzi do zázemí letiště.
Vše zdarma.
Předpokládaný odjezd ze Srchu v 8.00 ráno (bude upřesněno).
Závazné přihlášky zasílejte emailem na
starosta@obecsrch.cz, telefonicky na 602 136 558
nebo hlaste přímo na OÚ. Kapacita 90 míst.
www.obecsrch.cz

Kontejnery
na bioodpad
Letos na jaře byly v Srchu u nové
ohrady na větve a v Hrádku u obecního domku trvale rozmístěny kontejnery na ukládání např. kořenů z rostlin,
rákosu, ostříhaných thují, vyčesané
trávy a jiného bioodpadu, který vzniká víceméně nárazově na jaře nebo na
podzim.
Jen v Srchu byl za měsíc kontejner
6x naplněn. Po zakoupení nového kontejneru plánujeme umístit kontejner také
v Pohránově.
Do kontejneru ale nepatří pravidelně
sekaná tráva ze zahrad, k tomu slouží
popelnice na bioodpad.
Děkuji všem občanům, kteří využívají
kontejnery vesměs v souladu s pravidly.
Předem děkuji za udržování pořádku
u těchto kontejnerů.
-lp-

Kontejnery
na objemný
odpad
S přibýváním počtu obyvatel narůstá
i množství odpadu. Na přelomu března
a dubna byly v našich obcích tradičně
přistaveny velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad. Letos jsem sledoval plnění kontejnerů.
NECHÁPU, proč někteří občané
do tohoto kontejneru vozí větve a další
bioodpad, když jsou k tomuto účelu vyhrazena jiná místa v obci. To samé platí
o kovovém odpadu, který v ten samý den
sváželi místní hasiči přímo od domů občanů. Zbytečně se nám plní kontejnery
odpadem, který tam nepatří a který zabírá místo jinému objemnému odpadu.
Proto prosím příště veškerý bioodpad vozte na místa pro něj určená a případné železo nechte raději vedle kontejneru.
Tím, jak se naše obce rozrůstají, již
kontejnery nestačí. Letos budou ještě
provedeny dva svozy objemného odpadu. Mimořádný svoz je plánován na přelom července a srpna, tradiční podzimní
svoz bude v říjnu. O podrobnostech budeme občany včas informovat.
-lp-
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Lesní hospodář informuje
Co je nového v našich lesích? Obnova lesních porostů a pěstební práce
v obecních lesích pokračují i v tomto
roce.
Těžba lesních porostů proběhla
v roce 2017 na dvou místech. Nejdříve
byly pokáceny stromy u hřbitova v Srchu, kde jsme zachovali pouze nadějné
a zdravé exempláře ze spodní etáže.
Byly vybudovány pěšiny, jezírka a úkryty
pro živočichy, a tím vznikl lesík parkového charakteru příjemný k rekreačním
procházkám.
Hned na sousedním místě, od parovodu téměř až ke křižovatce v Hradišti na
Písku, jsme odtěžili pruh stromů v šířce
8 m od paty tělesa silnice. Tato část
lesa je vyjmuta z lesního půdního fondu. Stromy zde nebezpečně zasahovaly
do silnice a jeden topol byl téměř před
spadnutím z důvodu hniloby. Celkem
jsme zde vytěžili 120 m3 dřeva, zejména
dubového. Na tomto místě by měl vzniknout chodník, který bude zaručovat
bezpečný pohyb chodců mezi Srchem
a Hradištěm na Písku. Širší vykácený
pruh bude snižovat riziko pádu větví na
procházející chodce, či na sousední vozovce projíždějící vozidla. V budoucnu
může být využit pro vysázení aleje nižších okrasných stromů, například třešní,
sakur apod.
Další těžba proběhla v lese u Lázní
Bohdaneč. Jedná se o místo obklopené bažinami s jedinou přístupovou cestou. Ne nadarmo se toto místo nazývá
"Na konci světa". Lesy zde se nacházejí
v ochranném pásmu stolních a minerálních vod Lázní Bohdaneč. Z tohoto
důvodu musely být těžby "posvěceny"
ministerstvem zdravotnictví, které k nim
vydalo souhlasné stanovisko při schvalování lesního hospodářského plánu. Jednalo se zejména o těžbu nepůvodního
smrku, který v této lokalitě nemá co dělat, a proto byly kmeny napadeny měkkou hnilobou až do výše 4 m od pařezu.
Dále se vytěžila část porostů s usychajícím jasanem a borovicí. Zpracovali jsme
také velké množství vývratů. Vytěžilo se
zde 400 m3 dřeva. Celkově měl les charakter pralesa s neprostupným keřovým
patrem, což prospívalo životu divokých
prasat, která se tu hojně vyskytují. Při těžbě se musel dřevorubec provádějící těžbu spasit zběsilým útěkem na nedaleký
posed před rozvášněnou bachyní chrání-
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cí svá selata. Zachránila ho až přijíždějící
vyvážečka.
Tato lokalita je stanovištěm pro tzv.
tvrdý luh, kde se dobře daří dřevinám,
jako je dub letní, jilm habrolistý, javor mléč
i klen, olše šedá i lepkavá, lípa srdčitá
a jasan ztepilý. Plánujeme zalesnit nově
vzniklé holiny i těmito dřevinami, ovšem
kromě jasanu, který je v posledních letech již v mladém věku decimován houbovým onemocněním Chalarou.
Všechny paseky vzniklé z loňských
těžeb byly letos na jaře zalesněny dubem letním a lípou srdčitou. Vtroušeně
byla na paseky také zasazena třešeň
ptačí, která na jaře pěkně kvete a je
schopna v zápoji s jinou dřevinou vytvořit kvalitní vysoké stromy, dožívající se až
200 let. Včelaře tato dřevina v lese jistě
potěší. Celkově byla zalesněna plocha
1,65 ha na 4 pasekách. Vysázeno bylo

14 300 ks dubu, 2 000 ks lípy a 200 ks
třešně. Tyto dřeviny jsou v raném věku
pochoutkou pro zvěř, a proto musely
být všechny paseky oploceny. K tomu
se použilo 1,19 km lesnického pletiva
a 450 kůlů. Vzhledem k tomu, že ministerstvo zemědělství podporuje zalesňování listnatými dřevinami, bude čerpána
dotace na pokrytí nákladů spojených se
zalesněním.
Na nově vzniklých pasekách probíhá
uklid větví spojený se samovýrobou dřeva, tak jako v jiných letech. Paseky musí
být připraveny na zalesnění opět příští
jaro. Z důvodů předchozích suchých let
a napadení borovic jmelím narůstá v lesích počet souší. Většina je zpracována
nahodilou těžbou, zbytek samovýrobou.
Snažíme se, aby naše lesy byly zdravé, pestré a příjemné pro naše obyvatele.
Vladimír Flídr, OLH

chystané akce
Hasičské závody Hrádek
Pálení čarodějnic – Srch, Hrádek, Pohránov
Den matek – 10:00
Dětský triatlon, sraz v 8:30, start v 9:00,
nejstarší ročník startu: 2002, (Info: 607 284 729 – Petr Němec)
Obecní výlet Ruzyně
Hasičské závody na fotbalovém hřišti v Srchu „O pohár starosty obce“
a LPO od 13:00. Večer zábava od 20:00, k tanci a poslechu hraje skupina Splašené Noty.
9. 9. Hasičské závody Memoriál Františka Češky a LPO v Srchu na hřišti,
od 13:00
Přelom srpen/září
		
Rozloučení s prázdninami
29. 4.
30. 4.
11. 5.
14. 5.
		
28. 5.
24. 6.

www.obecsrch.cz
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p ro

Jarní číslo Zpravodaje si pro Vás připravilo opravdu zajímavé téma: „Jak by vypadala zvířata, kdyby se stravovala ve
fast foodu“. Moc děkujeme všem přispěvatelům za krásné
obrázky. Do dalšího čísla vymýšlely témata děti ve škole a my

www.obecsrch.cz

d ě t i

jsme jedno z nich vybrali: „Co by se učilo ve škole ve středověku?“ Kdo se chce opět zúčastnit, nechť zašle svoje příspěvky do 31. 7. 2017 na email: Zpravodaj@obecsrch.cz nebo
k_dolezalova@email.cz.
-kd-
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Angličtina
v MŠ Srch
„Do you speak English?“ „ Yes, I do.“,
odpoví předškoláci z mateřské školy
a ještě vám zazpívají krásnou písničku
a ne jednu! Proč? Protože navštěvují
1x týdně výuku anglického jazyka.
Tento kroužek má již dlouhou tradici
a je určen pro 5 až 6leté děti.
Formou her se děti učí základům cizího jazyka, hrají různé pohybové hry,
zpívají písničky, učí se básničky, počítají
a především si samy z obrázků vytvářejí svoji „První učebnici angličtiny“. Zde si

kreslí, plní zadané i domácí úkoly a tím se
přibližují ke vstupu do základní školy. Za
správně splněné úkoly dostávají do své
„učebnice“ velkou jedničku s hvězdičkou, na což jsou velmi pyšné a rády se
pochlubí rodičům i sourozencům.
Děti, které absolvují jeden až dva roky
výuky AJ, získají návyky a zodpovědnost
k učení, které se jim rozhodně neztratí
a mohou dále pokračovat v návaznosti v první třídě základní školy. Na konci
školního roku při slavnostech vždy rády
předvedou, co se naučily, a dostanou
své první velké vysvědčení s tou největší
jedničkou.
Za MŠ Zora Hartmanová
foto: archiv školy

duben 2017

POZVÁNKA
Srdečně zveme všechny babičky
a dědečky na
vystoupení pěveckého souboru
Srchováček ke Dni matek,
které se bude konat ve čtvrtek
11. 5. 2017 v 10:00
v MŠ Srch ve třídě Srdíčko.
Těší se na vás
děti a paní učitelky z MŠ.
Sbor dobrovolných hasičů Hrádek Vás
zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
které se koná v neděli 30. 4. 2017
u Obecního domku v Hrádku
Program pro děti od 17 hodin
Občerstvení zajištěno

SDH Hrádek Vás srdečně zve na závody v požárním útoku

III. ročník
Memoriálu
Františka Veverky
Soutěž proběhne v sobotu 29. dubna v Hrádku.
Program: 13:00–13:30 – prezence soutěžních družstev
13:45 – nástup
14:00 – zahájení útoků
Pravidla: kategorie – muži a ženy
2B úzké hadice (B65, C42) pro obě kategorie
2 kola – PS12 bez úprav
		
– PS12 s úpravami
terče sklopné, časomíra elektronická (SDH Hrobice)
pravidla vycházejí z Pravidel LPO 2016

XV. ročník
dětského
triatlonu
14. května | 9.00 | hřiště v Srchu
sraz závodníků v 8.30 na hřišti
pro jízdu na kole nutná
bezpečnostní přilba
Nejstarší ročník startu 2002
Přihlášky přijímá Petr Němec
tel.: 607 284 729
nebo přímo před
zahájením závodu.

Startovné 200 Kč za družstvo. Soutěž probíhá na vlastní nebezpečí.
Občerstvení, nápoje, zázemí po celou dobu soutěže zajištěno.
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PROJEKTOVÉ dny
ve škole
Již několik let jsou součástí výukového procesu projektové dny, každý rok
zaměřené na určité téma.
Naši žáci mají tyto dny v oblibě, mají
pocit, že si ve škole hrají. Ale opak je pravdou. A co je skvělé, že spolupracují navzájem nejen žáci, ale i paní učitelky, které
si s nadšením předávají nápady na pokusy či jiné aktivity. Příprava na projektové
dny není jednoduchá, je časově náročná
a vzájemnou kolegiální spoluprací si předáváme své zkušenosti, ze kterých nakonec největší užitek a radost mají naši žáci.
A já jim všem za to moc děkuji. Letošní
rok je věnovaný přírodním živlům.
Milena Tomanová
Dnešní školní vyučování už nevypadá
jako dříve. Učíme se stejné věci, ale jednou za měsíc si vyučování zpestříme tzv.
projektovým dnem na předem připravené
a rozmyšlené téma. Děti se učí celý den
v bloku a to tak, že zjišťují informace na
dané téma, ve skupině je zpracováváme
a utváříme si přehled a probíráme společně získané poznatky. Někdy vyrazíme
i do terénu. Např. při tématu oheň jsme
navštívili místní hasičárnu nebo jsme byli
pomoci s úklidem naší obce. Jsou to
všechno aktivity, kterými se děti učí jinak.
Získávají všeobecný přehled, sáhnou si
na problémy z druhé strany, tak, jak si
představoval sám Jan Ámos Komenský
ve Škole hrou. Děti se na tyto dny velmi
těší a bývá to příjemný a pestrý den pro
všechny.
Andrea Fejfarová,
tř. učitelka 4. a 5. ročníku
Nej z našich projektových dnů:
Září a říjen – téma vzduch: pouštění
draků, pokusy – některé předvedla paní
učitelka, další čtyři si vyzkoušeli žáci sami
ve skupinkách.
Listopad a prosinec – téma oheň:
oheň v pravěku, pohádka Človíček, který
vykřesal první plamínek, video Jak primitivně vykřesat oheň, oheň v pohádkách,
hry na čerty, oheň dobrý sluha, ale zlý
pán, povídání o nebezpečí požáru. Jak se
zachovat při požáru, návštěva místní hasičárny.
Leden a únor – téma voda: koloběh
vody, hra Cesta dešťové kapičky, kde žáci
procházeli stanoviště jako kapka vody,

www.obecsrch.cz

dále debata o živočiších žijících v blízkosti vody a ve vodě,
velké skupinové práce v malování, lepení
a hledání informací.
Březen a duben
– téma Země: Země
jako planeta, země
jako půda nezbytná
k životu. Vycházka
věnována poznávání
rostlin v okolí školy a na zahradách, pozorování a charakteristika změn počasí.
A co nás čeká v květnu a červnu? Shrnutí a opakování všeho, co jsme se o živlech naučili.
Helena Šrůtková,
tř. učitelka 2. a 3. ročníku
Během projektových dní se zaměřuji
na názorné a praktické ukázky, na hry,
soutěže, skupinové práce, na vyrábění
a společný rozhovor. Podstatný je dětský
zážitek, vytváření hodnot a pozitivních
vztahů ve třídě. V úvodu prvního projektového dne jsme si vysvětlili, co jsou živly
obecně. U každého z nich děti dokázaly
řízeným rozhovorem vyjmenovat, čím je
pro nás daný živel nezbytný a zároveň
v čem spočívá jeho ničivý význam. Získané informace jsou propojené s reálným
životem.
U tématu „vzduch“ jsme si na praktických příkladech ukázali, že vzduch je
všude kolem nás. Pro žáky byl například
zábavně-poučný pokus s lahví, vodou
a dvěma brčky, či využitá procházka na
čerstvém vzduchu k pouštění draků.
Ani u projektového dne „OHEŇ“ nechyběla názorná ukázka. Pozornost žáčků upoutal třeba pokus se zapálenou
svíčkou a sklenicí, kterou
jsme zamezili přívod vzduchu
a malí badatelé si tak mohli
ověřit závislost hoření na přístupu vzduchu. Výrazný dojem zanechala také návštěva místní hasičárny, kde si
žáci prohlédli hasičská auta,
vyzkoušeli hasičskou přilbu
a od pana Tupého si vyslechli
poznatky zkušeného hasiče.
Během výuky o vodě
jsme se v první třídě zaměřili

na využití vody a koloběh vody. Každý si
namaloval kapku vody a společně jsme
si zahráli hru „deštík“, nechyběla ani řada
pokusů. Do projektového dne „voda“ jsem
zahrnula preventivní program podporovaný drogerií DM Veselé zoubky, během kterého se děti zábavnou formou dozvěděly
důležité informace např. o čištění zubů,
zdravé výživě, o zubním kazu… Po vypracování pracovního listu žáci získali i malý
dáreček.
V posledním projektovém dni „země“
se žáci začali připravovat na blížící se svátky jara. Z PET láhve si vyrobili veselý květináč, do kterého si na zahradě zaseli velikonoční osení. Pak jsme ho společně ve
škole zalévali a radovali se z toho, že nám
pšenice, ječmen i řeřicha začaly klíčit. Na
velikonoční prázdniny si každý žák domů
donesl krásnou sváteční výzdobu.
Pro radost a povzbuzení jsme si každý
projektový den společně zazpívali píseň,
která byla tematicky laděná do vybraného živlu, např. u „vzduchu“ si děti oblíbily
píseň Hlavně, že jsme na vzduchu, nebo
u vody nechyběla nestárnoucí žánrová
klasika Holka modrooká.
Hana Bártková,
tř. učitelka 1. ročníku
Foto: archiv školy

9

duben 2017

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Kaleidoskop událostí
Mikulášská besídka

Vánoční jarmark – poděkování

V „Naší“ nově otevřené hospodě v Hrádku se v prosinci konala již tradiční Mikulášská besídka. I když dětiček bylo o trochu
méně než v předchozím roce, zábavu si užili všichni. Děti se
nebály dvou ošklivých čertů ani se nestyděly recitovat před přísným Mikulášem a nemusely tak vyhledat ochranná křídla anděla. Po počátečních hrách a soutěžích tak mohli být všichni
čertíci i andílci odměněni nadílkou i řízečkem.
Foto: SDH Hrádek

11. 12. se konal již podruhé Vánoční jarmark v Srchu, kterého se
účastnilo téměř 30 prodejců s rozmanitým sortimentem. Jediné,
co chybělo, bylo štěstí na počasí. Poděkování patří všem účastníkům, které neodradil ani silný vítr doprovázený výpadkem
elektrické energie. Děkujeme organizátorům, kteří se podíleli jak
finančně, tak organizačně. Největší dík si však zaslouží naši hasiči, kteří i přes nepřízeň počasí přispěchali na pomoc a připásali
venkovní prodejní stánky k vlastnímu osobnímu automobilu a při
výpadku energie zapojili elektrocentrálu, díky které vše mohlo
lépe fungovat. Za organizátory Miroslava Hrubá.
Foto: Kateřina Jezdinská

Rybitevský bagr
26. 12. na volejbalovém turnaji „Rybitevský bagr“ obsadili volejbalisté ze Srchu 3. místo.
Foto: David Černý

Vánoční večírek ZŠ Srch
16. 12. se rodiče, děti a příznivci školy dobře pobavili a vánočně
naladili na Vánočním večírku školy. Konala se zde i sbírka na
Eriku Beranovou. Vybralo se 3486 Kč a vše bylo odevzdáno
mamince Eriky. Všem dárcům ve jménu Eričky děkujeme.
Bližší informace o Eričce na: www.kruckyproericku.cz
Text: paní Sykáčková, foto: -lp-

Vánoční turnaj ve fotbalu
Příznivci fotbalu se opět o Vánocích sešli na fotbalovém utkání
v tělocvičně v Srchu, aby změřili své síly.
Foto:-lp-
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Kaleidoskop událostí
Tříkrálová sbírka

Obecní ples

V lednu byl mráz okolo 16 stupňů pod nulou, přesto se sešly
4 skupinky dětí, aby se vydaly na každoroční Tříkrálovou sbírku.
Letos děti vybraly 22 660 Kč, opět o něco více než v roce 2016.
Velmi děkujeme za štědrost lidí v našich obcích.
Foto: -mf-

27. 1. si milovníci plesů přišli zatančit do České hospody v Srchu. Čekala je i bohatá tombola.
Foto: -lp-

Obecní výlet na hory
V únoru už dva autobusy dopravovaly účastníky na letošní
obecní zájezd na hory. Že bylo dobře, dokazuje odpolední snímek z Černé hory.
Foto: -mf-

Jarní tábor pro děti
Během jarních prázdnin se konal první ročník znovuobnovených
zimních dětských táborů pořádaných FSČR. Tohoto ročníku se
zúčastnilo také 9 dětí ze Srchu. Každý den byl nabitý zajímavým
programem: lyžování ve skiareálu Radvanice, odpolední „wellness“ v bazénu, procházky po okolí penzionu či večerní mistrovství Jívky v člobrdu. Počasí nám přálo, sněhové podmínky
na sjezdovce byly velice dobré a děti si tábor užily. Příští ročník
se uskuteční v termínu 11.–17. 3. 2018.
Foto: David Votroubek

Cestovatelská přednáška
Poutavé vyprávění Martina Stillera o cyklocestování po americkém kontinentu si mohli občané vyslechnout 24. března
v České hospodě v Srchu.
Foto: -lp-
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Multifunkční
hřiště
v Srchu
Minulý podzim byla zahájena a letos na jaře
dokončena výstavba multifunkčního hřiště
v Srchu.
Při výstavbě byla provedena také příprava
na osvětlení hřiště, pro případ, že bychom museli posunout jeho provoz z kapacitních důvodů
až do večerních hodin. Na hřišti lze provozovat
mnoho sportů: volejbal, basketbal, nohejbal, malá
kopaná, tenis atd. Povrch hřiště tvoří dvouvrstvá
hmota na bázi pryže. Rezervační systém bude
přes webové stránky obce Srch. Jeho spuštění se
předpokládá na poslední týden v dubnu. Aplikace bude postavena tak, aby v případě, že zadaná
rezervace nebude moci být zadavatelem využita,
půjde zrušit a šanci tak dostanou další případní
zájemci. Vše bude tvořeno s ohledem na maximální kapacitní využití hřiště.
-lp-, foto: -kd-

Trable s rybami pokračovaly…
Jako by toho nebylo v loňském roce
málo. Začátkem října jsme museli
výlovem zachraňovat ryby z Vraťáku
a přestěhovat je do Zástavy u školy,
kde měly druhý rok po sobě přečkat
zimu. Jenže koncem listopadu se
všechny ryby objevily na hladině, lapaly po vzduchu a my jsme hledali důvod, proč tomu tak je.
Martin Hurt zařídil expresní zpracování rozboru vody, ze kterého byl
zjištěn abnormální nedostatek kyslíku.
Konzultovali jsme situaci s odborníky
a s největší pravděpodobností byla způsobena přemnožením sinic v Zástavě.
Po masovém odumření sinic se projeví nedostatek kyslíku ve vodě zejména
u dna, kde ho odebírá tlení hmoty. Přístupu kyslíku do spodních vrstev pak brání
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tzv. pyknoklina – vrstva oddělující vodu
s odlišnou hustotou. Snažili jsme se situaci řešit čeřením vody čerpadly, ale ani
to nepomohlo, došlo k úhynu menší části
ryb. 2. prosince jsme museli přistoupit
k dalšímu výlovu, který byl sice plánovaný na poledne, ale posunul se až do
nočních hodin, protože jsme neodhadli rychlost vypouštění vody ze Zástavy.
A tak opět díky pomoci hasičů, kteří nasadili do akce výkonnější čerpadla, se
nám již při teplotách pod nulou podařilo
ryby vylovit a přemístit je do Pohránova
do místní hasičské nádrže. Bohužel ani
tady nebyl trampotám konec. Nádrž byla
dlouho zamrzlá a přestože pohránovští vysekávali do ledu díry, aby se voda
okysličovala, došlo i tady k úhynu ryb
a zimu bohužel část z nich nepřežila.

Rád bych nyní napsal, jak to bude letos vypadat s rybářskou sezónou, ale to
zatím nevíme. Každý si určitě všiml změn
na Vraťáku i jeho okolí (o kterých se píše
na jiném místě Zpravodaje) a přetrvávajícího nedostatku vody. V letošním roce
tak nepředpokládáme rybolov a rybářské
závody na Vraťáku. Bude možné chytat
na Zástavě u školy, kam nyní sháníme
nové ryby.
O začátku rybářské sezóny, výdeji
povolenek a dalších novinkách budeme
informovat operativně na naší nástěnce
na hřišti, případně ve spolupráci s Obecním úřadem budou informace předány
přes sms či emaily.
Petrův zdar
Petr Novotný
Občanské sdružení „Rybáři Srch“
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