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Společenská kronika
I v posledním čísle Zpravodaje tohoto roku blahopřejeme našim jubilantům
k významným životním výročím.
V měsíci září oslavili v Srchu 82. narozeniny paní Jiřina Zörnigová,
70. narozeniny paní Eva Kalhousová, 75. narozeniny paní Eliška Břeňová
a pan Josef Vašíček. 86. narozeniny slavila paní Jarmila Vágnerová.
V Hrádku jsme gratulovali paní Marii Hatákové k 85. narozeninám
a k 83. narozeninám panu Josefu Konečnému.
Ani měsíc říjen se neobešel bez gratulací. V Hrádku jsme blahopřáli
k 86. narozeninám paní Jaroslavě Hlaváčkové a panu Jaroslavu Novému
k 82. narozeninám. V Srchu se pak přálo k 85. narozeninám paní Danuši
Adámkové, k 70. narozeninám paní Marii Panchártkové a paní Jitce Turkové.
V listopadu oslavili v Srchu paní Libuše Uncajtiková 87. narozeniny
a pan František Vlasák 75. narozeniny.
Všem našim jubilantům přejeme ze srdce hlavně hodně zdraví, štěstí
a životního optimismu do dalších let.

Likvidace odpadů
v našich obcích
Objemný odpad
V roce 2017 byly poprvé přistaveny kontejnery na objemný odpad 3x ročně (namísto 2x v minulosti). Ukázalo se, že objemného odpadu je mezi našimi občany
stále více než dost a kontejnery byly i při
častějším přistavení naplněné. Z tohoto
důvodu budeme i nadále do budoucna
pokračovat v intervalu 3x ročně. První
svoz v roce 2018 proběhne v druhé polovině dubna.

Bioodpad
Pravidelný svoz bioodpadu využívá cca
150 domácností. Bohužel se stává během roku, že svozová firma neprovede
výsyp popelnic. Svozový automobil má
instalovánu váhu, která každou popelnici zváží. Aby nedošlo k rozbití popelnice,
pracovníci svozové firmy nevyprazdňují
velké popelnice, pokud váží cca 90 kg
a malé popelnice o hmotnosti cca 75 kg.
Chápu, že je to nešťastné, protože nám
všem je přirozené využít celý objem popelnice a neřešit, kolik to váží, ale bohužel tak to je. Zde se nabízí možnost si vzít
o jednu biopopelnici více a problém se

tímto vyřeší. Na základě výše zmíněného docházelo zřídka k drsné konfrontaci mezi občanem a pracovníky svozové
firmy, kteří se poslední dobou chovali již
nepatřičně. Z tohoto důvodu byla posádka na naši žádost vyměněna.
Dalším problémem, co vnímám, je konstrukce biopopelnice. Dříve byla perforovaná a bioodpad v ní vyhníval a nesmrděl.
V současné době svozová forma dodává
popelnice běžné (cenové důvody), které po naplnění velmi zapáchají. Vstoupil jsem do jednání se svozovou firmou
a hledáme možnosti, aby se od roku 2018
vydávaly opět biopopelnice, které jsou
k shromažďování bioodpadu určené.

Kontejnery na nedřevnatý materiál
V roce 2017 byly trvale umístěny kontejnery na nedřevnatý materiál, do kterých
lze ukládat listí, zbytky rostlin ze zahrady,
spadené ovoce, rákos atd. Kontejnery
budou i nadále v Srchu u „ohrady“, v Pohránově u rybníčku, v Hrádku u Obecního domku.
Velice děkuji všem, kteří třídí odpad a nezatěžují odpadem naše okolí.
-lp-

prosinec 2017

Krátké
zprávy
Prezidentské volby se uskuteční dvoukolově. První kolo proběhne
12. a 13. ledna 2018. Druhé kolo se
uskuteční 26. a 27. ledna 2018. Občané Srchu půjdou volit do budovy
ZŠ a MŠ v Srchu, občané Hrádku
a Pohránova půjdou volit do Obecního
domku v Hrádku (naproti rybníčku).
Zájemcům o voličský průkaz připomínáme, že OÚ bude během svátků
uzavřen.
Členství ve volebních komisích – Vzhledem k trvalému nedostatku členů ve volebních komisích
hledáme nové členy. Honorář za účast
ve volební komisi je pevně stanoven
zákonem a pohybuje se v rozmezí
1300–1500 Kč.
VÁNOČNÍ PROVOZ OÚ
Od 22. prosince 2017 do 1. ledna
2018 bude na OÚ zavřeno.
POVÁNOČNÍ SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ – Bude proveden tentokrát ve čtyřech pondělních termínech:
8. 1. 2018, 15. 1. 2018, 22. 1. 2018
a 29. 1. 2018. Zájemci nechť ráno
připraví stromky před dům, jejich
odvoz proběhne od 10 hodin.
SVOZOVÝ PLÁN PRO PŘELOM
ROKU 2017/2018
• Komunální odpad: 21. 12., 4. 1.,
18. 1., 1. 2., 15. 2., 1. 3.
• Tříděný odpad (pytlový svoz):
14. 12., 28. 12., 11. 1., 25. 1.,
8. 2., 22. 2., 8. 3.
Svozový plán na rok 2018 bude zveřejněn na webových stránkách obce
a na Obecním úřadě. Občané jej obdrží při vyzvednutí známek na popelnice.
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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
přijměte upřímné přání pohodových a klidných svátků nadcházejících Vánoc. Shon a starosti všedních dní ať alespoň v tento sváteční čas zmizí a nenechají pokazit radost z obyčejných okamžiků
rodinného štěstí.
Važme si maličkostí a netrapme se malichernostmi, které stejně nemůžeme ovlivnit.
Buďme zdraví a spokojení.

investice
2017
V zimním ohlédnutí za investičním děním navážeme na článek v zářijovém
čísle Zpravodaje.
Na podzim byly dokončeny chodníky na
hřbitově v Srchu. Součástí projektu byl
také nový propojovací plot mezi starou
a novou částí hřbitova. Společně s tím
byla opravena i márnice. Investiční náklady činily 1,2 mil. Kč.
Na konci října jsme převzali do užívání
chodník ze Srchu do Hradiště na Písku.
Chodník je široký 1,75 m, což zcela splňuje normu (1,5 m). Při projektování se
předpokládal určitý provoz a podle toho
se navrhovala jeho šíře. Byl to projekt na
zvýšení bezpečnosti chodců, o cyklostezce se ani neuvažovalo. Existují názory
občanů, že chodník je příliš úzký. Přijímám kritiku, mohli jsme jej udělat širší.
Nicméně nechme, ať čas ukáže, jak bude
využíván a zdali je jeho šíře dostatečná.
Stále probíhá výstavba garáže na komunální techniku u školy v Srchu. Na konci
listopadu byla dokončena střecha. Další
práce budou pokračovat s ohledem na
počasí. Nicméně doufám, že garáže budou dokončeny do 31. 3. 2018.
Oprava příjezdové komunikace v Hrádku probíhá v těchto dnech. Jedná se
o výměnu povrchu cesty, vybudování čtyř
lamp veřejného osvětlení. Ve výběrovém
řízení zvítězila firma SWIETELSKY a. s.

Foto: -lp-
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Psal jsem v minulém čísle, že na podzim
spustíme také výstavbu chodníku z Pohránova do Hrádku. Bohužel tuto akci
přesouváme na jaro, protože bychom ji
nestihli v letošním roce kompletně dokončit a do Vánoc převzít.
-lp-

Foto: -kd-

Foto: -kd-

Pamětní
plaketa
Dne 5. 10. byly na Krajském úřadě
Pardubického kraje předány pamětní
plakety Péče o válečné hroby zástupcům čtyř obcí Pardubického kraje.
Zástupce Ministerstva obrany České republiky Imrich Vetrák spolu s paní Jitkou
Bártovou z Krajského úřadu Pardubického kraje ocenili záslužnou práci obce
Srch na rekonstrukci památníků k uctění památky padlých vojáků v 1. světové válce na území obce. Další oceněné
obce byly: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná,
Lanškroun.
V našich obcích byly v loňském roce
zrekonstruovány celkem tři památníky
z 1. světové války, a to v Srchu u Základní školy, v Pohránově u dětského
hřiště a v Hrádku také u dětského hřiště.
O samotnou dotaci se nejvíce zasloužil
Ing. Jiří Beránek, který o ni žádal Krajský
úřad Pardubického kraje. Bohužel se tohoto ocenění obce nedožil. Za všechny
zastupitele obce moc děkujeme.
Aleš Maloch, Foto: -kd-
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Škola
informuje
Letošní celoroční téma projektových
dnů zní: Významné dny v roce. Jeden
den v měsíci se učíme projektovou
metodou. Pravidlem se staly tzv. projektové pátky.
Tento rok se v každém měsíci žáci
seznámí s významnými dny, svátky
a s tradičními českými zvyky pro dané
období. Sami si na projektové dny vyhledávají informace na Internetu a připravují
referáty a různé obrázky. Žáci pátého
ročníku zapisují svátky jednotlivých dnů
v roce do kalendáře, který je vyvěšen
v šatně školy. Tyto projektové dny rozšiřují znalost našich tradic, povědomí
o současném dění a o událostech okolo
nás. Žáci diskutují s učitelkami a vedou
polemiky na různá témata z daného období, která je zajímají.
Dne 11. listopadu jsme opět svým
vystoupením dětí z mateřské školy
i žáků ze základní školy ve spolupráci
s obecním úřadem přivítali příjezd svatého Martina a doprovodili ho na hřiště,

Metoda
dobrého
startu v MŠ
V naší mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu
Srchováček, jehož nedílnou součástí
je příprava dětí na vstup do první třídy základní školy. Jednou z důležitých
forem je Metoda dobrého startu, kterou využíváme ve školce již šestým
rokem. Co to vlastně je?
Metoda dobrého startu přispívá
k rozvoji řeči a grafomotoriky, je to
vstupní etapa výuky čtení a psaní, klade
důraz na vnímání vlastního těla, fyzičného já. Na naší mateřské škole je zpracována do 25 lekcí, které mají stejnou
strukturu a řád.
Zahájení každé lekce vnímáme jako
společenskou událost. Tak jako dýchání
je základní fyzickou potřebou, tak dotek
je základní potřebou psychickou. Zařazujeme zde různé hmatové a dotykové
hry. Tak posilujeme smyslové uvědo-
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kde na všechny čekala sladká odměna.
Nyní se chystáme na vánoční oslavy
a tradice. I letos se všichni těšíme na Vánoční večírek. Žáci připravují pro rodiče

vystoupení, rodiče zase pro děti pestrou
tombolu a společně strávíme v České
hospodě příjemné odpoledne.
Při této příležitosti bych chtěla popřát jménem svým i svých milovaných
kolegyň vám všem, milí čtenáři, naši
vážení rodiče, a hlavně vám, naše milé
děti, KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY, klid
a pohodu. Važme si toho, co máme,
a poděkujme si v duchu za vše dobré
a v roce 2018 samé šťastné dny přeje
Milena Tomanová.

mění. Dalším krokem je posilování jazykových a komunikativních dovedností.
Zde mají děti různé modelové situace
z poslechu písní. Třetím krokem jsou pohybová cvičení, jež slouží k celkovému
uvolnění. Další fází je cvičení pohybově
akustické, kde děti pracují se dvěma
sáčky naplněnými kroupami. Vyjadřují
tak rytmus a pohyb. Nejobtížnější částí
cvičení je pohybově–akusticko–optická.
Děti mají pracovní listy a pracují s grafickou přílohou. Pohyb, který zachycuje
grafický vzor, je podmalován hudbou.
Děti, které pracují v kroužku Metody
dobrého startu, mají po každé lekci pocit dobře vykonané práce.
Za MŠ Pavla Hejná,
Šárka Pelíšková
foto archiv MŠ
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Evropská
vánoční
výměna
dekorací
V letošním školním roce se naše škola
zapojila do projektu „Evropská vánoční výměna dekorací“.
O jaký projekt se jedná? Projekt je
určený především žákům základních
škol po celé Evropě – v zemích Evropské unie. Podstatou projektu je vzdělávat žáky základních škol o evropských
zemích zábavnou a kreativní formou.
Nejenže žáci poznávají více tradice své
země, ale zároveň se učí o tradicích jiných evropských států. Prostřednictvím
vánoční výměny mají také jedinečnou
možnost seznámit se jak s cizím jazykem, tak s kulturou a historií jiné země.
Základní školy získávají zapojením do
projektu příležitost navázat kontakty
i pro budoucí spolupráci.
Jaký je postup?
Každá třída vyrobila vánoční ozdobičky, které lze zavěsit na vánoční stromeček. První ročník vykrajoval z včelích
plátů různé tvary, které ozdobil červenou mašličkou. Žáci z druhého a pátého
ročníku „napekli“ z papíru perníčky. Žáci
ze třetího a čtvrtého ročníku vyšívali na
kolečka z modrého kartonu bílé vločky.
Pátý ročník zároveň sepsal čtyřstránkový dopis o naší škole, vánočních zvycích
v České republice a přidal také vánoční
recepty na vosí hnízda a perníčky, to vše
v anglickém jazyce. Do každé obálky
jsme také přidali kapří šupinu pro štěstí.
Nyní už jsou obálky odeslané. Nám
už první pošta přišla 14. 11., a to z malé
školy na jihu Belgie.
Vyhlížíme netrpělivě další dopisy z Evropy s ozdůbkami a máme se jistě na co
těšit.				
A. Fejfarová a kolektiv učitelů ZŠ
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SAZBY a POPLATKY v roce 2018
Sazba místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2018
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 1x 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 a u nádoby 240 l je to
200 Kč/rok.
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.

v úřední dny na Obecním úřadě (dále jen
OÚ). V pátek 16. 2. 2018 mohou navíc platit občané Pohránova v obecním domku
v Pohránově od 16:15 do 16:45 a občané
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 5. 2. 2018 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
a jednotlivé vybírané částky budou rozděleny podle druhu, 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, nespárují se
nám platby a bude nutno vše zdlouhavě
dohledávat.
V případě, že nebudete mít zájem
využívat např. službu bio, oznamte tuto
skutečnost na OÚ do 9. 1. 2018. Pokud
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.

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ NA ROK 2018
Poplatky na rok 2018 za svoz odpadu,
za psy a SMS zprávy jsou splatné do
31. 3. 2018.
Jako doposud lze zaplatit poplatky hotově, a to od 12. 2. 2018 do 31. 3. 2018

Příklad:
Čtyřčlenná rodina (rodiče Jan Vomáčka,
Hana Vomáčková, děti Pavel Vomáčka,
Petra Vomáčková) využívá jednu velkou
popelnici, jednu velkou bio nádobu, služ-

bu SMS a ještě vlastní psa. Ve schránce
najdou Vomáčkovi do 5. 2. 2018 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 biodpadu
a 200 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
UPOZORNĚNÍ
(VS = 4, SS = 1337)
-lpRádi bychom Vás upozornili na jeden zásadní poznatek z posledních pytlových

sběrů v obci. Svozová firma přišla se zjištěním, že dochází k záměně obsahu u
jednotlivých typů pytlů. V několika případech byly svezeny modré pytle obsahující
plast nebo naopak žluté pytle plné papíru. Proto Vás žádáme, když už věnujete svůj

Co do pytlů

čas třídění odpadů, dbejte i na jejich správné uložení podle příslušných barev.

PATŘÍ

PATŘÍ
Plastové
obaly
Sáčky, fólie, nákupní
tašky, vymyté kelímky
od jogurtů,
PETPlastové
lahve obaly
od nápojů,
Sáčky, fólie, nákupní tašky,
pěnový
polystyren
vymyté kelímky od
jogurtů, PET
lahve od nápojů, pěnový
polystyren

Noviny, časopisy
katalogy,
telefonní
noviny, časopisy
seznamy,
neznečištěné
katalogy,
telefonní
seznamy,
neznečištěné
papírovépapírové
sáčky,
papírové sáčky,
papírové
ubrousky,
papírová
ubrousky,
papírová
lepenka, karton, kancelářský
lepenka,
papír, knihy,
sešity,karton,
letáky, čistý
kancelářský
papír, knihy,
obalový papír
sešity, letáky, čistý
obalový papír
Vypláchnuté krabice od mléka,
džusů apod.

Vypláchnuté krabice
od mléka, džusů apod.

plasty
Co do pytlů
plasty

papír
papír

NEPATŘÍ

Sklo, papír,
kovy, textil
NEPATŘÍ
Linolea a výrobky
z PVC
Molitan, guma, kabely
Plastové
Sklo,
papír, obaly
kovy, textil
Linolea achemickými
výrobky z PVC
znečištěné
Molitan, guma, kabely
látkami,
oleji
atd.
Plastové obaly znečištěné

chemickými látkami, oleji atd.

Uhlový papír (kopírák),

voskovaný
papír, papír
uhlový
papír (kopírák),
voskovaný
papír,
papír znečištěný
potravinami,
znečištěný
potravinami,
obvazy, vložky, pleny. Pergamen,
obvazy,
vložky,
pleny.
pauzovací papír, dehtový papír, sklo,
Pergamen,
pauzovací
plasty,
textil
tetrapack

tetrapack

papír, dehtový papír,
sklo, plasty, textil

Papír, plasty, sklo

Papír, plasty, sklo

Zřízení kolumbária
Co je to kolumbárium? Kolumbárium je stavba na hřbitově
určená pro ukládání pohřebních uren.
Jelikož stavba kolumbária není levnou záležitostí, zjišťujeme
touto cestou zájem našich občanů o tuto službu. Zatím uvažujeme o kolumbáriu na hřbitově v Srchu. V případě zájmu nebo
dotazů mě kontaktujte. Děkuji.
Lukáš Panchártek

www.obecsrch.cz
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TJ SOKOL Srch
Naše řady se opět rozšířily a tělocvična v Srchu je plně využita.
Hýbou se i ti nejmenší. Vždyť jen na cvičení předškoláků
chodí téměř 30 dětí a tvoří opravdu skvělou partu. Jsme moc
rádi, že našim občanům není sport cizí. Chtěla bych opět apelovat na úklid v tělocvičně a dále pak na včasné placení členských
příspěvků.
Děkuji všem, kteří se podílejí na chodu TJ Sokol Srch
a pomáhají na sportovních a společenských akcích.
Text a foto: Pavla Slezáková za TJ Sokol Srch

Nabídka volného pracovního místa
Obec Srch vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:
Dělník pro údržbu obce. Uzávěrka přihlášek je 15. 1. 2018.
Životopisy je možno zaslat elektronicky na
starosta@obecsrch.cz nebo zanechat na OÚ.

Jste unavení a bez energie?
Ničí Vás bolesti zad, hlavy, rukou nebo nohou?
Chcete se cítit zase skvěle a pocítit okamžitou úlevu?

Chcete oživit své
prostředí něčím
novým?

Masáže pro zdraví a relax

Interiérové
vůně

• dlouholeté zkušenosti
• unikátní kombinace přírodních olejů a
esencí připravovaná na míru přímo
před masírováním
tip:
• výběr z regeneračních a relaxačních
Indická masáž
masáží
hlavy a obličeje
– antistresová
• místo:
◦u mě – prostory se nachází v Srchu
◦u Vás – luxus salonu doma nebo v kanceláři

• přírodní
• ruční výroba
• různé druhy

Centrum relaxace – Jana Diblíková
Srch a okolí
+420 605 77 05 11
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Pardubické
hudební jaro 2018
Od 4. 3. do 6. 5. 2018 proběhne 40. jubilejní ročník Pardubického hudebního jara. Od roku 2013 je pořadatelem festivalu obecně prospěšná společnost BAROCCO SEMPRE
GIOVANE.
Koncerty festivalu se konají s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice a dalších subjektů.
V rámci tohoto festivalu se budou moct diváci těšit na
25 koncertů, operních a baletních představení, která se uskuteční v koncertních sálech, divadlech, památkových objektech
a dokonce i v Tipsport aréně v Pardubicích, kde vyšla akusti-

ka velmi příznivě. Festival právě zde zahájí Česká filharmonie
Slavnostním koncertem ke stému výročí založení Československé republiky cyklem symfonických básní „Má vlast“ Bedřicha Smetany, která v Pardubicích vystoupí po 38 letech.
Prolog festivalu bude velkolepý, opět věnovaný 100. výročí
založení republiky. V Operním představení Bedřicha Smetany
„Libuše“ uvidíme Evu Urbanovou.
Mezi velké zajímavosti patří i Violoncellový recitál věnovaný
k 70. narozeninám legendárního světoznámého violoncellisty
Mischa Maiského. K 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka vystoupí
na koncertě Janáčkův komorní orchestr a operu Liška Bystrouška mohou diváci zhlédnout v provedení operního souboru
Slezského divadla Opava. Trochu netradiční bude vystoupení
vokálního seskupení 4TET s Jiřím Kornem. Festival se rozloučí
Slovanskými tanci Antonína Dvořáka v provedení Filharmonie
Brno.
V rámci festivalu mohou studenti s kartou ISIC získat slevu
20 % na vstupenky.
Text: -kd-, Foto: www.pardubickehudebnijaro.cz

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
konané 20.–21. října 2017
Volební okrsek Srch:
Volební účast: 73,48 %
1
Občanská demokratická strana
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
Česká str.sociálně demokrat.
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8
Komunistická str.Čech a Moravy
9
Strana zelených
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
15 Česká pirátská strana
20 TOP 09
21 ANO 2011
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
26 REALISTÉ
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
30 Strana Práv Občanů

www.obecsrch.cz

20,36 %
0,14 %
4,38 %
3,53 %
5,09 %
0,99 %
0,28 %
2,40 %
13,86 %
6,50 %
28,42 %
0,14 %
5,09 %
1,69 %
6,93 %
0,14 %

Volební okrsek Hrádek, Pohránov:
Volební účast: 75,23 %
1
Občanská demokratická strana
7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
8
Komunistická str.Čech a Moravy
9
Strana zelených
10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
12 Strana svobodných občanů
14 Občanská demokratická aliance
15 Česká pirátská strana
20 TOP 09
21 ANO 2011
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
26 REALISTÉ
28 Dělnic.str.sociální spravedl.
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

6,21 %
2,48 %
9,93 %
2,48 %
0,62 %
1,24 %
0,62 %
8,69 %
3,10 %
38,50 %
3,72 %
1,24 %
0,62 %
9,31 %
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rub r i k a

p ro

d ě t i

Moc děkujeme všem dětem ze Základní školy v Srchu, že přispěly svými krásnými obrázky do našeho Zpravodaje. Téma
znělo: „Čeho se nejvíc bojím“.
-kd-

Laura Svozilová, 1. ročník

Aneta Votroubková, 1. ročník

Eliška Nehněvajsová, 1. ročník

Alžběta Malochová, 1. ročník

Michal Málek, 2. ročník

Eliška Jedličková, 1. ročník
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Sara Lang, 1. ročník
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Přírodní poklady
našich obcí
Vydra říční

v různých částech roku, od února do června. Páření přitom
probíhá ve vodě. Délka březosti je značně proměnlivá, ale nejčastěji trvá 63 dnů, přičemž občas dochází i k utajené březosti.

V rámci katastru našich obcí máme několik vodních toků,
všechny byly ale vybudovány uměle.
Nejvýznamnější je Velká Struha, svůj význam má i zavodněný příkop, který je veden na východní straně obce Pohránov
a po severní straně obtéká Pohránovský rybník. Máme zde
i vodní plochy, největší a nejvýznamnější je samozřejmě Pohránovský rybník, v každé obci se nachází hasičská nádrž,
v Srchu je dále Bahýnko, Vraťák, nádrž u fotbalového hřiště
a malý rybníček u bývalé skládky. Ve všech uvedených vodách se vyskytují ryby různých druhů a velikostí, prostě ideální potravní nabídka pro královnu našich vod, kterou je vydra
říční.
Vydra říční je velká lasicovitá šelma s dokonale přizpůsobeným tělem pro život ve vodě. Tělo je protáhlé, štíhlé. Vydra má krátké končetiny s plovacími blánami a svalnatým, zužujícím se ocasem. Tělo je dlouhé 50 až 80 cm,
ocas 30 až 50 cm. Vydra váží 5 až 12 kg, samci jsou výrazně větší. Tělo pokrývá krátká světle až tmavě hnědá srst
s bílou spodinou. Srst je velmi hustá, protože je to jediná
ochrana vydry před chladem. Na jednom centimetru plochy těla jich roste přes 50 000, takže celé tělo je pokryto
80 až 100 miliony chlupů. Díky svému tělu je vydra mistrem
plavcem. Plave rychlostí přes 7 km/h, z vody dokáže vyskočit až do výšky 90 cm. Pod vodou vydrží bez problémů
1 minutu a dokáže se potopit až do hloubky 15 m. Samozřejmě se pohybuje i po souši, kde během ve skocích dokáže
vyvinout rychlost až 15 km/h, délka skoku je mezi 150 až
160 cm a je schopna překonat výšku 1,5 m. Za den bez problémů ujde 16 km.
Při svých migracích překoná i 2000 m vysoká horská
pásma. Její teritorium je 10 až 30 km vodního toku, záleží
na jeho zarybněnosti. Živí se přitom především vodními živočichy, zvláště pak rybami, občas i měkkýši, obojživelníky,
drobnými savci nebo mladými vodními ptáky. Vydra se páří

V jednom vrhu bývá jedno až čtyři mláďata, která se rodí slepá
a téměř neosrstěná. Oči se jim otevírají po 31–34 dnech života, s matkou zůstávají jeden rok a pohlavní dospělosti dosahují ve druhém až třetím roce života. V přírodě se mohou dožít
i více jak 18 let.
Vydra žije v Evropě, západní, střední, jižní, východní
a jihovýchodní Asii a severozápadní Africe. U nás byla vydra
ještě do konce 20. století velmi vzácným zvířetem. Důslednou ochranou, zlepšením čistoty vody a prostředí, zprůchodněním migračních bariér se dnes s vydrou můžeme potkat
u vodních toků a vodních ploch na celém území naší republiky. Přestože je vydra chráněným živočichem, jejím největším nepřítelem stále zůstává člověk. Vydra působí „škody“
v rámci rybničního a rybářského hospodaření, proto bývá nezákonně lovena. Mnoho vyder zahyne při překonávání silnic
pod koly aut.
Možná si řeknete, co je to za nesmysl, vydra v katastru
našich obcí nemůže být. Pobytové značky (její trus a stopy) jsou však pravidelně nalézány u Pohránovského rybníka,
Velké Strouhy, vodního příkopu u Pohránova. Tak k těmto
vodám někdy vyrazte na procházku, při troše štěstí byste tu
královnu našich vod mohli spatřit. Vydra je dalším přírodním
pokladem našich obcí.
Text a foto: Jiří Rejl

Těžby dřeva
v roce 2018

Samovýroba
dřeva

Za prodej dřeva z těžeb
v obecních lesích jsme utržili
v tomto roce cca 250 000 Kč.
Obdrželi jsme dotaci na zalesnění ve výši 140 000 Kč.
V roce 2018 předpokládáme
provedení těžby v obecním lese
u Lázní Bohdaneč a v lese „Jarošek“. Všechny těžby probíhají
dle schváleného lesního hospodářského plánu.
-lp-

V roce 2018 bude opět pokračovat samovýroba dřeva. Už
nyní se mohou občané hlásit do pořadníku na Obecním
úřadě (dále jen OÚ) nebo e-mailem: starosta@obecsrch.cz.

www.obecsrch.cz

Foto: -kd-

Postup zůstává stejný jako doposud. Se zájemcem se
spojí lesní hospodář a ukáže mu na místě, co může vytěžit.
S každým zájemcem sepíše smlouvu, kde se za samovýrobu
stanoví přesná částka, kterou je nutno poté zaplatit na OÚ.
Občany prosíme o trpělivost, protože od nahlášení samovýroby po realizaci může uběhnout i několik měsíců. Jelikož nám
lesy neustále prosychají, tak dřeva bude dost.
-lp-
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Kaleidoskop událostí
Vítání občánků

Mikulášská besídka v Pohránově

Opět jsme radostně vítali do naší obce nové občánky.
Foto: Jan Ptáček

Hasiči připravili pro děti v hasičárně v Pohránově besídku s hudbou, tancem a soutěžemi. Vládla super nálada.
Foto: Simona Píšová

Ukončení prázdnin
Foto: Michal Fabián

Vánoční koncert v České hospodě
Foto: -lp-

Svatý Martin
Lampionový průvod a přivítání Martina na bílém koni se letos
konalo přesně na svátek Martina 11. 11. Foto: Michal Fabián

Rozsvícení stromu
V sobotu 2. 12. jsme již potřetí slavnostně rozsvítili vánoční
strom v lokalitě u Zvoničky. Vánočně se občané mohli naladit
i na Vánočním koncertě v České hospodě.
Foto: -kd-
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Zimní tábor
Tábor se zaměřením na rekreační sport a veškeré pohybové aktivity se uskuteční v obci Jívka 11.–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: http://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

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Letní příměstský
tábor POHODA
tělocvična ZŠ Srch (zázemí), hřiště, les…
6.–10. srpna 2018
13.–17. srpna 2018
7.30 –17.00
1 550 Kč
Cena zahrnuje celodenní program, svačiny,
obědy a pitný režim.
Věk dětí: vhodný pro děti již od 3 let
Místo:
Termín:
Termín:
Čas:
Cena:

Pavla Slezáková, cvičitelka TJ Sokol Srch
od roku 2010, tel.: 606 618 250
Přihlášky zasílejte na e-mail: rd.srch@seznam.cz
Do přihlášky uveďte jméno a příjmení dítěte, datum
narození, tel. kontakt.

Obec Srch pořádá

OBECNÍ PLES
26. ledna 2018 | 20.00 hod. | Česká hospoda

chystané akce
15. 12. Večírek školy

Vstupné 100 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina
SPLAŠENÝ NOTY

24. 12. Vánoční setkání U Bahýnka
26. 1. Obecní ples

Bohatá tombola

3. 2. Hasičský ples
10. 2. nebo 17. 2.
		
Obecní výlet na hory
		
(termín bude upřesněn dle počasí)
		

www.obecsrch.cz

Zvou pořadatelé
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Voda do
Vraťáku se
díky počasí
vrací
Rybářské závody se konaly v Pohránově. Jak si určitě všichni všimli,
tak voda ve Vraťáku pomalu přibývá
a doufáme, že do příštího roku se tento stav ještě zlepší.
I když to tak nevypadá, tak v nejhlubším místě je nyní hloubka přes jeden metr.
Kvůli nízkému stavu vody nebylo letos
možné vysadit do Vraťáku ryby. Dalším
důvodem, který neumožnil výsadbu, byla
tzv. „mrtvá“ voda (ve vodě nebyl žádný
život, plankton, rostliny, které by umožňovaly rybám přežít). Na jaře sem bylo
přemístěno pouze několik větších kaprů
z rybníčku za hřištěm, kterým pravidelné
krmení zajišťovali Jirka Bosák s Martinem Němcem. Dosáhlo se chovatelského úspěchu, protože že se nám kapři ve
Vraťáku vytřeli a v létě zde již plavalo několik desítek, možná stovek malých kapříků. Věříme, že se zdárně dožijí jara.
Rybářské povolenky se tak letos vydávaly pouze na Zástavu, kam se nám
podařilo sehnat nějaké ryby od známých
v Rohovládové Bělé a v Lázních Bohdaneč. V obou případech jsme zorganizovali „brigádu“ pro naše členy a kamarády
a ryby jsme nalovili a přepravili do Srchu
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a rovněž do Pohránova do hasičské nádrže.
V červnu 2016 jsme poskytli naše
„know how“ z pořádání rybářských závodů hasičům v Pohránově a pomohli
jsme jim s organizací jejich rybářských
závodů v rámci dětského dne. Na oplátku nám pohránovští umožnili pořádání
našeho 11. ročníku rybářských závodů
„O stříbrný háček Obce Srch“ na jejich
hasičské nádrži. Letošní ročník bohužel
poznamenalo špatné počasí v průběhu
celého týdne před závody a zřejmě toto
bylo hlavní příčinou nízké účasti dětí, kterých přišlo pouze jedenáct. Vítězem kategorie děti bez pomoci rodičů se stala
Nela Henychová se 124 cm nachytaných
ryb, druhá skončila Kristýnka Priknerová
(94 cm) a třetí Ondra Motyčka (70 cm).
V kategorii dětí s pomocí rodičů bylo
pořadí následující: 1. Eliška Urbancová,
2. Matyáš Málek a 3. Daniel Martinec.
Nejmenší rybu (16 cm) i největší rybu
(29 cm) chytila Eliška Urbancová. Kategorie dospělých už byla z hlediska účasti veselejší. Zúčastnilo se 25 závodníků.
Vítězem se stal Michal Samek s 300 cm
nachytaných ryb, druhý byl Petr Novotný (242 cm), třetí Martin Hodík (179 cm).
Nejmenší rybu chytil Míra Pánek a největší Michal Samek.
Věříme, že příští rok bude pro nás radostnější než ten letošní a znovu se vrátíme k rybaření na Vraťáku.
Petrův zdar
Petr Novotný
Občanské sdružení Rybáři Srch
Foto: Pavla Stárková
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Běžecká
sezóna
zahájena
SK Srch za podpory obce Srch zahájil běžeckou sezónu „Sršskou devítkou“, závodem zařazeným do poháru
Východních Čech a prvním závodem
„Zimního poháru Srchu“. Na start se
postavilo 60 startujících. Na obou okruzích byli vidět i běžci ze Srchu.
V listopadu vyvrcholila běžecká sezóna v Srchu. Na start 10. ročníku Sršského
maratonu, půlmaratonu a čtvrtmaratonu
se postavilo celkem 200 běžců, nejen
z České republiky, ale i ze Slovenska, Rakouska a Dánska. Letos se závodu neúčastnil nejstarší běžec na maratonských
tratích Jiří Soukup. Ale letošního závodu
se zúčastnila pouze 15letá Silvia Strachanová, kdy maratonskou trať ukončila
v čase 4:46:21 hodin. Máme radost, že
se letos poprvé na start postavil závodník, který půlmaratonskou trať absolvoval
pouze pomocí paží na formulce a dojel
na druhém místě.
SK Srch přeje příjemné prožití vánočních svátků a pohodový start do nového
roku 2018.
Lubomír Jirásko
Foto: Jiří Rejl

www.obecsrch.cz

