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Vážení spoluobčané,
s končícím létem Vás všechny srdečně zdravím prostřednictvím
letošního druhého vydání obecního Zpravodaje. Věřím, že jste
si užili prázdniny, a že Vaše děti úspěšně zahájily nový školní
rok. V našich obcích se od dubna událo opět mnoho zajímavého, někdy i napínavého. Cílem tohoto čísla je nejdůležitější
události zrekapitulovat a shrnout vše podstatné. Najdete zde
i informace o tom, co nás ještě do konce roku čeká.
Přeji Vám příjemné čtení a barevný podzim.
Lukáš Panchártek, starosta

▶ Slavnostní otevření školy
▶ Územní plán
▶ Pernštejnský rok
▶ Hasiči informují
▶ Rozvrh aktivit v tělocvičně v Srchu

Slavnostní
otevření Základní školy
a mateřské školy Srch
Na konci dubna 2012 měli občané
možnost seznámit se na Dni otevřených dveří s přístavbou naší školy.
A na srpnovém Dni otevřených dveří
mohli poznat i novou podobu zrekonstruované staré budovy.
Rekonstrukcí školy, která byla zahájena
v květnu 2012, jsme získali nejen další třídu, která nám umožnila rozšířit výuku na
ucelený první stupeň základní školy, ale
i moderní kuchyň s jídelnou a prostornou
šatnu. Získali jsme také s minimálním navýšením nákladů prostornou a dobře a samostatně přístupnou knihovnu.
pokračování na str. 3

ZŠ a MŠ Srch
foto: Květoslava Doležalová

www.obecsrch.cz
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Společenská kronika
V druhé polovině dubna slavili 86. narozeniny paní Marie Kučerová
ze Srchu a 84. narozeniny pan Věroslav Haták z Hrádku. Osmdesátiny
oslavili pan Miroslav Kudrna ze Srchu a paní Marta Poláková z Hrádku.
Svou sedmdesátkou završila dubnová jubilea paní Vilma Konečná z Hrádku.
V měsíci květnu se radovaly v Srchu ze svých 89. narozenin paní Miroslava
Zvolská a z 84. narozenin paní Zdenka Hrdličková. V Hrádku slavil
81. narozeniny pan Josef Doležal. V měsíci červnu jsme mohli blahopřát
k 82. narozeninám paní Marii Hruškové z Hrádku, k 80. narozeninám paní
Marii Jarošové ze Srchu a paní Janě Vašíčkové z Hrádku k sedmdesátinám.
Ani měsíc červenec se neobešel bez gratulace. Slavili 87. narozeniny paní Jiřina
Mužíková ze Srchu, 84. narozeniny paní Bohumila Šprincová z Pohránova,
osmdesátiny pan Jindřich Jaroš ze Srchu a sedmdesátipětiny paní Marie Nová
z Hrádku. Měsíc srpen patřil převážně sršským oslavencům. Gratulovali jsme
k 91. narozeninám panu Stanislavu Panchártkovi,
k 83. narozeninám paní Heleně Hoškové, k 82. narozeninám
paní Haně Hlaváčkové a k 81. narozeninám paní Květoslavě Jakoubkové.
V obci Hrádek oslavila osmdesátiny paní Helena Doležalová.
Mezi první oslavence měsíce září patřil Josef Mazák ze Srchu,
na kterého čekala oslava 82. narozenin.
Všem našim spoluobčanům k jejich životním jubileím gratulujeme
a všem přejeme hlavně zdraví a hodně životního optimismu.

Archiv OÚ
Činností obecního úřadu vzniká velké
množství dokumentů, které podléhají
Spisovému, skartačnímu a archivačnímu řádu obce.
V rámci veřejné služby přes Úřad práce
jsme získali nově kvalifikovanou pracovní
sílu, která nám v současné době pomáhá
dát archiv do pořádku v souladu se Spisovým, archivačním a skartačním řádem.
Následně bude nutné v příštím roce ve
sklepě opravit a upravit místnost, která
bude splňovat všechny náležitosti pro

Tradiční rybí hody
Letos, jako již tradičně, uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů v Pohránově v sobotu dne 25. srpna rybí hody. V pátek tomu
předcházelo od rána chytání ryb v místním
rybníčku na udici a odpoledne pak následoval jejich výlov. Do sítí se chytil i kapitální úlovek, kapr dlouhý 90 cm. Za velkého
ohlasu dětí i dospělých byl vrácen zpět do
vody. Počasí přálo a k velkému sobotnímu
hodování se o dobrou zábavu postaralo
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správné uchovávání a archivaci dokumentů. Budoucímu vedení OÚ předáme
veškerou obecní dokumentaci náležitě
archivovanou a hlavně rychle dohledatelnou.
-lpTakto vypadala archivace po předání
před necelými dvěma roky

pár hudebníků. Poděkování patří organizátorům a všem, kdo s akcí pomáhali.
Věra Vrbová

Územní plán
Práce na územním plánu pokračují
V minulém čísle Zpravodaje jsme
uvedli, že návrh územního plánu
(dále jen ÚP) postoupil k projednání
příslušným orgánům a bylo přislíbeno veřejné projednávání v závěru tohoto čtvrtletí.
Bezprostředně před předáním ÚP do oběhu došlo k jeho pozastavení z důvodu
připomínky Stavebního úřadu, že naše
obce plánují nadměrnou bytovou výstavbu. Byla kvůli tomu zahájena další jednání
s Krajským úřadem a se Stavebním úřadem. Museli jsme také jednat s neopominutelným účastníkem řízení, se společností Techpark, která připravuje využití
pozemků podél „hradubické“ komunikace jako obchodní zónu. Konečně někteří
z Vás, kteří jste se zúčastnili červencového
zasedání zastupitelstva obce, jste se mohli
s jejich návrhy a neblahými důsledky pro
naši obec seznámit.
Po tomto zasedání zastupitelstva jsme
přizvali do komise pro ÚP další spoluobčanku paní Ing. Skladanovou, která je
v tomto oboru velmi zkušená. Na základě
jejích podnětů jsme nechali ještě dopracovat textovou část ÚP, a poté jsme požádali Stavební úřad o jeho propuštění
k projednání dotčeným orgánům. Jsme si
vědomi, že se budeme muset k zadání ÚP
opět vrátit, neboť je připravována novela
St
a
Stavebního
zákona, která nám zřejmě pom
ů omezit některé v minulosti naplámůže
no
o
nované
plochy rozvoje obce.
Ná
á
Návrh
ÚP se tak dostává do zpoždění oproti původním předpokladům a již nyní je
nu
nutno počítat zhruba s ročním zpožděním.
A ještě na závěr, vzhledem k dotazům některých z Vás, chci uvést jednu ze zásad
návrhu ÚP. A tou je, že na plánovaných
rozvojových plochách bytové výstavby
lze stavět pouze rodinné domy venkovského typu.
-jb-

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
PŘI ZÁPLAVĚ V HRÁDKU
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří nám dne 3. 5. 2012 pomáhali
při záplavě v Hrádku č. p. 35.
Dále děkujeme
Obecnímu úřadu za spolupráci
při budování nové kanalizace.
Marta Poláková s rodinou
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Slavnostní otevření Základní
školy a mateřské školy Srch
pokračování ze str. 1
Rekonstrukce proběhla v rekordním čase
i ve výborné kvalitě, za což musíme poděkovat
generálnímu dodavateli – firmě SK EKO a jejím subdodavatelům. Jmenovitě musím zmínit
přínos stavbyvedoucího pana Petra Christena
a parťáka Davida Hrubeše, kteří se výborně vypořádali s nástrahami rekonstrukce staré budovy. Velké poděkování patří také paní ředitelce,
učitelkám a školnímu personálu za jejich pomoc a trpělivost při rekonstrukci. Díky jejich píli
a snaze mají děti připraveno útulné prostředí,
ve kterém budou trávit hodně času.
Dne 3. 9. 2012 bylo tedy možno slavnostně zahájit nový školní rok 2012/13 v nových a pěkných podmínkách, a to jak pro děti v Mateřské
škole, kde byla kapacita dětí zdvojnásobena, tak
pro děti v Základní škole, kde vznikla již zmíněná další třída, prostory pro družinu a zájmové
kroužky. Rodiče určitě ocení i nově vzniklé parkoviště, které pomůže k větší bezpečnosti před
školou. Děkujeme také všem rodičům, kteří se
zúčastnili brigád na úklid školy.
Věřím, že i úprava prostranství okolo školy
a okolí pomníku padlých z 1. světové války pozvedla úroveň prostředí naší obce.
A když už jsme u letošního slavnostního zahájení školního roku 2012/13, připomeňme si
okamžiky slavnostního zahájení školního roku
1912/13 ze školní kroniky naší obce, tedy před
sto lety. Škoda jen, že se nám nezachovala kronika nejstarší, která by nám mohla připomenout
i školní události před dvěma sty lety.
-jb-

Fotoreportáž z otevření školy

Rodiče s dětmi před školou

Naši prvňáčci

Žáci 2.–3. třídy

Žáci 4.–5. třídy

www.obecsrch.cz
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ČARODĚJNICE
Letošní čarodějnice doprovázelo téměř letní počasí, hojná účast nás všech
a špekáčky pro děti zdarma.
-mf-

Povodně a kanalizace
V letošním květnu poznamenaly naše spoluobčany povodně, které vznikly při
silném přívalovém dešti. S průběhem povodní v našich obcích jste se mohli seznámit i v televizním vysílání.

KNIHOVNA OD ZÁŘÍ
v nových
prostorách

Zdravíme všechny čtenáře po prázdninách. Nastal nový školní rok a změny budou i v knihovně.
Během měsíce září se přestěhujeme do
nových prostor a vcházet do knihovny budeme tam, kde byl původní vchod do MŠ
a ZŠ naproti silnici vedoucí z Pohránova. Velkým plusem je umístění v přízemí budovy.
Proč jsem zmínila nový školní rok? Přítomnost dětí ve škole má vliv na provozní
dobu knihovny.
Již v předchozích letech jsme půjčovali
knihy každý pátek dětem MŠ a ZŠ. Budeme v této tradici pokračovat, a proto je
v pátek ve dnech školního vyučování
otevřeno od 7.00 do 8.30 hod. a od 12.00
do 13.30 hod. Základní výpůjční doba je
každý pátek od 16.00 do 19.00 hod. Je
samozřejmé, že si mohou i ostatní čtenáři
vypůjčovat ve všech otevíracích dobách.
Tak jsou v knihovně současně babička
s vnučkou nebo maminka se synem.
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, nás čeká to
nejtěžší – přestěhovat přes 8 000 knih.
Proto předem děkuji všem, kteří se budou
podílet na této práci. Děláme to nejen pro
sebe, ale i pro naše děti a vnoučata. Je velmi důležité naučit děti již od mateřské školy dobrému vztahu ke knihám a zároveň
čas, který tomu věnujeme, přináší pěkné
zážitky, jak čtenáři, tak posluchačům. Připomínám, že katalog knih Obecní knihovny je možné navštívit na stránkách obce.
Přeji si, aby se nám v nové knihovně všem
líbilo, a také se těším na setkání s Vámi, čtenáři.
Hana Pospíšilová, knihovnice
4

V Srchu byly vyplaveny některé sklepy
rodinných domů v ulici Nová a K Blahobytu. V Hrádku si připomeňme zaplavení pozemku a stavení včetně hospody u Polákových, škody na pozemku u Jezdinských a zaplavení domů
v okolí hrádecké požární nádrže. Došlo
i k propadu a vyplavení chodníku u autobusové zastávky na křižovatce u Hrádku.
Při náročné opravě jsme zjistili, že zde chyběly 2 metry dešťové kanalizace DN 400,
po realizaci splaškové kanalizace v nedávné minulosti. Drenáže v Hrádku při provádění nové kanalizace byly také přerušeny
a na jejich napojení na novou kanalizaci se
již nemyslelo. Poškozený byl i odpad požární nádrže v Hrádku. Také jsme zjistili, že
i v Srchu chybí 0,5 m kanalizačního potru-

bí k napojení na šachtu v ulici Za Hřištěm.
Prošli jsme území obce Hrádek s projektantem a na společném sezení s některými z hrádeckých občanů znalých věci
jsme prošetřili, v čem je problém a kterým
směrem hledat konečné řešení. Podstatné věci se nám snad již podařilo vyřešit
a opravit, ale na některé, ty záludnější, se
zatím připravujeme.
V Srchu jsme, po mnoha předchozích
průtazích, kamerově prověřili kanalizaci
v Nové ulici. Nepotvrdilo se však její poškození. Bylo provedeno kompletní pročištění kanalizace Na Kopečku a U Zvoničky. Nyní jsme před realizací kontrolních
šachet. Problémy s kanalizací v Srchu tímto ale zdaleka nekončí.
-jb-

ítání občánků
ít

25. května slavnostně přivítali zástupci našich obcí sedm nových občánků, tentokrát již v nově vybudovaných prostorách školy. Rodičům i jejich
dětem přejeme do života jen to nejlepší. Další vítání občánků budeme
pořádat na podzim.
Iva Vinklerová

www.obecsrch.cz
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Rybářské závody na Vraťáku
I pěkné počasí přispělo k hojné účasti na 6. ročníku rybářských
závodů „O stříbrný háček obce Srch“.
Dětských závodů se v sobotu 19. května
v dopoledních hodinách zúčastnilo
38 dětí, z toho v hlavní kategorii „děti bez
pomoci rodičů“ jich soutěžilo 28. Vítězem
se v této kategorii stala Lenka Hrobařová,
která nachytala celkem 563 cm ryb. Na
druhém místě, se ztrátou pouhého jednoho centimetru, skončil Adam Michalička
a jako třetí se umístil Michal Hrubeš
s 502 cm ryb. Další hodnocenou kategorií
byla soutěž o největší rybu, kde zvítězila
opět Lenka Hrobařová s kaprem 54 cm
a soutěž o nejmenší rybu, kde vyhrál Adam
Michalička s rybkou o velikosti 5 cm. V kategorii děti s pomocí dospělých bylo pořadí následující: 1. Štěpán Šnobl, 2. Pavel
Vincent, 3. Honza Prokeš. Všechny děti obdržely díky pomoci sponzorů a Obecního
úřadu spoustu krásných cen. Odpoledne
proběhly závody dospělých, na které dorazilo 26 závodníků. Nejlepším rybářem

v této kategorii se stal Radek Hančák
s 1 494 cm ryb, druhý skončil Ondřej
Mihalík s 1 459 cm a třetí Jirka Drbal
s 1 222 cm. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu rybářských
závodů a těšíme se na další ročník.
Petrův zdar
Petr Novotný
Občanské sdružení „Rybáři Srch“

Na přípravě a organizaci se podílel provozovatel Restaurace Na Hřišti pan Miloslav
Hrnčíř, obecní úřad, paní Petra Tupá a místní hasiči. Tento den byl určen především
dětem a veškeré akce byly přizpůsobeny
jejich přáním a potřebám. Jako vždy měly
velikou radost ze skákacího hradu a různých atraktivních soutěží. Nadšené byly z
rybolovu a malování na obličej, kterého se
ujala paní Jitka Bezdičková. Za její trpělivost a obětavost jí patří naše poděkování.
Pro každé dítě byla přichystána odměna.
Děkujeme sponzorům: panu M. Hrnčířovi,
paní Rykrové, panu Š. Hrnčířovi, paní Po-

Na sobotu 6. října jsme pro zájemce
připravili POZNÁVACÍ AKCI. Jelikož je
letošní rok Rokem Pernštejnů, navštívíme pivovar Pernštejn v Pardubicích.
Očekávat můžete prohlídku výrobních
prostor pivovaru včetně ochutnávky.
V případě zájmu je možno také navštívit pivovarskou restauraci. Zájemci se
mohou hlásit přímo na OÚ, případně
e-mailem. Počet osob je omezen. Doprava tam a zpět včetně vstupu je pro občany zdarma. Odjezd od OÚ je plánován
v 10.00 hod.
Nejpozději v měsíci září bude provedeno
drobné OŽIVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
v Srchu, neboť počet atrakcí zcela neodpovídá množství malých návštěvníků
hřiště, kteří v obci žijí. Chystáme také
projekt na vyžití pro starší děti a v neposlední řadě i pro dospělé, ale o tom
je předčasné zatím mluvit, neboť vše je
teprve na začátku.

Uvítání prázdnin
Dne 30. června odpoledne proběhla
v Srchu na fotbalovém hřišti akce pro
děti a dospělé „Uvítání prázdnin“.

Krátké zprávy

spíšilové, panu Beránkovi a panu Karbanovi. Díky přistavenému hasičskému autu
se z našich dětí stali na chvíli malí hasiči.
Se svými rodiči sledovaly ukázky školy bojových umění, které zajistil pan Šaroch. RC
Team Benátky u Hradce Králové představil
elektrická auta jezdící rallye – modely 1:10
a děti si samy vyzkoušely rádiové řízení
vozů. Taneční vystoupení dětí sršské mateřské školy bylo milé a dojemné. Mladší žáci
FC Titanic Srch předvedli ukázku fotbalového tréninku a poměřili své síly v krátkém
přátelském utkání. Měli šanci získat hodnotné ceny přesným kopem do fotbalové branky. Grilované vepřové kýty a uzené klobásy
chutnaly všem. A to i přesto, že se ručička
teploměru vyšplhala k 33 stupňům. Pozvání
pořadatelů přijali extraligoví pardubičtí hokejisté pan Cetkovský a pan Nosek. Při této
příležitosti se konala jejich autogramiáda
a byl vystaven mistrovský pohár z uplynulé
hokejové sezóny. Taneční zábavu pro starší a pokročilé vystřídala večerní diskotéka.
Celou předprázdninovou akci moderoval
pan Martin Louvar, který pouštěl hudbu pro
všechny generace. Podařený večer zakončila diskotéka s videoprojekcí. Všichni se pobavili při karaoke.
Miloslav Hrnčíř, Srch

www.obecsrch.cz

V měsíci září bude probíhat v Srchu REKONSTRUKCE DRUŽSTEVNÍ ULICE.
Výběrové řízení bylo zcela otevřené.
Nabídku podalo devět firem a nejvýhodnější cena byla nabídnuta cca 977 tisíc Kč
s DPH. Projektovaná cena a zároveň
předpokládaná cena zakázky byla přitom 1,5 milionu Kč. Oproti projektované
ceně ušetříme půl milionu korun.
Pro letošní rok bylo objednáno celkem
ŠEST SEČÍ OBECNÍCH TRAVNÍCH
PLOCH, což je o jednu seč více než vloni a o dvě více než v roce 2010. Termíny
jsou stanoveny vždy na začátku roku
a v průběhu roku se těžko mění. Bohužel
v červnu a v srpnu po vydatných deštích
došlo k velkému nárůstu trávy, která pak
hyzdila naši obec. Za toto se omlouváme
a musíme se z toho poučit. Dětská hřiště,
prostranství na hřišti v Srchu a také okolo Vraťáku mají jiný režim sečí, a to každé
dva až tři týdny.
POZOR ZMĚNA! – VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA se letos budou konat 12.–13. 10. 2012, tentokrát ve
škole.
PŘIPRAVUJEME TYTO DALŠÍ AKCE –
Martin na bílém koni a Vánoční besídka
ZŠ a MŠ.
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Za dvojnásobný srpnový únik nitrózních plynů do ovzduší z pardubické Synthesie nestálo lidské zavinění, jak zjistila vyšetřovací komise.
Za únikem jedovatých plynů stála technická závada na prasklém sítu, která zapříčinila únik drobných částic nitrocelulózy do zásobníku s odpadní kyselinou.
Ve spojitosti s vysokými teplotami došlo
k rozkladu těchto částic. Tato reakce způsobila vývin plynu, který poškodil zásobníky a unikl do ovzduší.
Oxidy dusíku ze Synthesie unikly již
v červenci 2010, tehdy nebezpečný mrak
plynů putoval na Lázně Bohdaneč. Možná si mnozí vzpomenete, že to bylo v noci

a nezpůsobilo to takový poprask, jako
když tentokrát oranžový mrak zahalil po poledních hodinách Pardubice.
Pro názornost, zda se obyvatelé našich
obcí mohli nadýchat jedovatých plynů,
uvádíme fotografii, která byla pořízena
21. 8. 2012 v 12.51 hod. na silnici vedoucí
do Hrádku. Zejména u druhého výbuchu
došlo ke špatnému informování okolních
obcí a doufáme, že toto nebude tradičně
zameteno pod stůl.
-lp- a -kd-

foto: Iva Vinklerová

Lokalita Hejnský – Pohránov
Další pozemky našly své nové majitele

Křižovatka u Finiše
– JAKÝ JE
POSLEDNÍ VÝVOJ?

Na straně u Srchu je již vydáno stavební
povolení. Na straně u Stéblové finišuje výkup pozemků, a až bude dokončen, bude
se také žádat o stavební povolení. Na základě toho může pak Ředitelství silnic
a dálnic (dále jen ŘSD) vyhlásit soutěž na
tuto stavbu. Bohužel letos již ŘSD nestihne
stavbu zahájit, neboť zmíněné procedury
mají své lhůty. Nicméně existuje příslib blokace peněz na tuto stavbu v příštím roce
z Operačního programu dopravy. Na jaře by
se tedy mělo začít se stavbou celé mimoúrovňové křižovatky. Tyto informace jsme
obdrželi z ŘSD.
-lp-

Informace
Z HRÁDKU
Parkurové
rkurové skákání
V sobotu 18. 8. 2012 se v obci Hrádek již
tradičně uskutečnily závody koní v parkurovém skákání. Memoriál Josefa Poláka provázelo slunečné počasí.
Iva Vinklerová

Na květnovém zastupitelstvu byla
schválena prodejní akce na zbylé pozemky v lokalitě Hejnský. Jednalo se
o méně atraktivní pozemky, na které
se již delší dobu nenašel kupec. Po slevě vyjde m2 pozemku na 860 Kč. Sleva
na pozemky je časově omezena.
Po vyhlášení této akce se podařilo prodat
další tři pozemky a šest jich stále na své
majitele čeká.
V současné době zkoušíme i jiný model
prodeje pozemků. Investor na své náklady
postaví na jednom z neprodaných pozemků vzorový dům, a poté ho prostřednictvím
realitní kanceláře bude nabízet zájemcům.
My do projektu vložíme pozemek, za který
ve finále inkasujeme námi požadované finance.
-lp6

www.obecsrch.cz

Dětský den v Hrádku
Dne 24. 8. 2012 proběhl dětský den v Hrádku, kterého se zúčastnilo 40 dětí. Zúčastněné děti, po splnění osmi úkolů, dostaly každý tašku plnou dárků.
Tímto bych chtěl všem, kteří pomáhali mladým závodníkům, moc poděkovat.
Aleš Maloch
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Celostátní projekt „Po stopách šlechtických
rodů“ má za úkol seznámit veřejnost s různými aspekty dějin šlechty jako například
s jejím hospodařením, kultivací krajiny či
politickým působením. Letošní rok byl vyhlášen Rokem Pernštejnů, kteří i v Srchu zanechali svou stopu.
Mezi nejvýraznější osobnosti šlechtického rodu Pernštejnů patří Vilém z Pernštejna (1438–1521). A právě za jeho vlády
byla roku 1515 postavena v Srchu vodárna. V kronice obce se uvádí: „Je to
klenutý sklep o délce 8 m a světlosti
3,5 m. Odtud se vedla velmi chutná voda
pomocí dřevěných trub k napájení kašny na pardubickém náměstí a do pardubického zámku. Na tu dobu to bylo
vynikající technické dílo. Voda tekla samospádem a potrubím v délce více jak
8 km, které překonalo i tok Labe. Ve vodárně voda neustále přetékala přes vrch, nezamrzla a tekla do vodní nádrže.“ Vodárna

leží v úrovni ochozu pardubické Zelené
brány, což je značný výškový rozdíl.
Historici hledali po archívech doklad, který
by potvrzoval, že naši předci v roce 1515
byli schopni vést dřevěné vodovodní potrubí pod korytem řeky Labe na pardubický
zámek, ale dosud nebyl nalezen. Jedinou
možností, jak dokázat existenci vedení vody
ze Srchu do Pardubic, by byl archeologický
průzkum. Staří pamětníci si kdysi vypravovali o tom: „jak při kopání příkopu mezi
poli na místech, kde se říká v Jesinkách,
našli zbytky dřevěných širokých rour, položených směrem od Srchu k Pardubicům“.
Na vodárnu se v průběhu staletí napojili

i domy ve spodní části obce a ještě dnes
do několika domů voda samospádem teče.
V roce 2001 byla vodárna zapsána do seznamu Kulturních památek České republiky.
V letech 2001 a 2002 nechala obec, za starostování p. Chlápka, celou vodárnu obnovit a zrekonstruovat.
Den otevřených dveří letos kromě školy měla i „Pernštejnská vodárna“. Občané
mohli na sklonku léta nahlédnout za zamčené dveře této Kulturní památky. Zážitek
byl podtržen i přítomností Pernštejna Viléma 11° přímo z Pivovaru Pernštejn, který zaujal historické nadšence i laiky.
V příštím čísle Zpravodaje se můžete těšit
na vyprávění o lázních v Srchu…
Květoslava Doležalová
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První zmínky o první základní škole v Srchu
Školní výuka v Srchu začala před více jak dvě stě lety. Pojďte se s námi trochu
poohlédnout do historie naší školy.
Dějiny staré školy v Srchu z roku 1804
„Škola zde žádná nestála. Až ku konci
18. století a začátkem 19. století vyučoval
zdejší dítky švec z č. 13.
Teprve roku 1804 byla postavena škola dřevěná, která stála na místě nynějším. Budova
byla opatřena věžičkou, v níž se nacházel
zvonek ‚Ave Maria’ z Vosic. Učitel měl tehdy i zvonění na starosti, kteréž potrvalo až
do rozboření školy r. 1873. Zvonek onen byl
potom pověšen pod nynější věžičkou u sv.
kříže.
Stará budova sestávala se ze školní světnice
na východní straně. Tam byla jedna třída.
Dále z bytu učitele – jedna velká a jedna
malá světnice, kuchyň, chlév a dřevník. Školu

navštěvovaly dítky ze Srchu, Hradiště Nového i Starého, Hradiště na Písku, Stéblové, Pohránova, Hrádku a též z Ohrazenice. Ti pak
chodili do Rosic.“

Postup učitelů od roku 1804 do roku
1883
„1. učitel – Josef Slavík
2. učitel – Jan Procházka (do r. 1842)
3. učitel – Václav Trojan
(v letech 1842 – 1. 5. 1846)
4. učitel – Josef Slavík (1846–29. 6. 1847)
5. učitel – Matěj Zárybnický
(29. 6. 1847–1. 1. 1855)
Obce Hradiště na písku, Hrádek, Pohrajnov
a Stéblová kunětického p. správce do školy

Srchovské dovážeti budou. Obce ku škole
Srchovské přiškolené se zavázali proto, že
určený plat pr. 222 zl. 21 kr., tehdy oni jsou
doplatit povynni… ze dne 26. února 1852.
6. učitel – J. Jičínský (1. 1. 1855–13. 2. 1856)
7. učitel – 1. řídící učitel: Ignác Křepela
(správcem od 3. 2. 1856 do 28. 2. 1883, kdy
odešel do penze).
Dne 13. února roku 1856 přistěhoval se Ignác Křepela, potvrzen jsa od vyššího místa
do Srchu za učitele…
Služné bylo na počátku 105 zl., později
240 zl. za rok.
Roku 1866 byla krutá válka v Čechách zvláště u Hradce Králové mezi vojskem Rakouským a Pruzským …“
Na pokračování se můžete těšit v příštím
čísle Zpravodaje.
Sepsala Milena Tomanová

Ukliďme si svět
Ve čtvrtek 19. dubna jsme se vydali na velký úklid do lesa. Na tuto celoškolní akci
s názvem „Ukliďme si svět“ jsme vyrazili dostatečně vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a nezbytným batůžkem plným dobrého jídla a pití od rodičů.
Cestou jsme si splnili pár úkolů s přírodovědným zaměřením, dokonce jsme si
v lese stihli zatancovat „RECYKLOTANEC
LESNÍCH SKŘÍTKŮ“ za kytarového doprovodu paní vychovatelky. Letos jsme, na
rozdíl od minulých let, sesbírali pouze jeden pytel s papírovým odpadem a jeden
pytel s odpadem plastovým. Později jsme
se dozvěděli, že tu již byli před námi jiní
skřítkové, a to dospěláci ze Srchu. To se
ten náš les Jarošek má! Konečně se může
nadechnout z plných plic …
Milena Tomanová, ředitelka školy

Ceník placené inzerce
1/8 strany
na šířku
90 x 60 mm

1/2 strany
na šířku
186 x 125 mm

1 800 Kč

5 000 Kč

1/2 strany
na výšku
90 x 254 mm

5 200 Kč

1/4 strany
na výšku
90 x 125 mm

3 000 Kč

1/16
strany
na výšku
40 x 60 mm

950 Kč
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Slevy
při opakování
3x a více ........ 3 %
5x a více ........ 5 %
10x a více ....10 %
Ceny jsou uvedeny
s DPH
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Rozpis závodů pořádaných SK Srch
v roce 2012/2013
ZÁVOD

KDY

SRŠSKÁ DEVÍTKA – 10. ROČNÍK

V KOLIK

7. 11. 2012 ........................... 18.00 hodin

MARATON – 5. ROČNÍK

24. 11. 2012 ........................... 10.00 hodin

ZIMNÍ POHÁR SRCHU

14. 11. 2012 ........................... 18.00 hodin

ZIMNÍ POHÁR SRCHU

12. 12. 2012 ........................... 18.00 hodin

ZIMNÍ POHÁR SRCHU

9. 1. 2013 ........................... 18.00 hodin

ZIMNÍ POHÁR SRCHU

13. 2. 2013 ........................... 18.00 hodin

ZIMNÍ POHÁR SRCHU

13. 3. 2013 ........................... 18.00 hodin

Patronace stromů
na Vraťáku
V minulém Zpravodaji jsme uveřejnili
nabídku pro občany STÁT SE PATRONY
NOVĚ VYSÁZENÝCH STROMŮ za poplatek 1 500 Kč. Zatím jsme předali patronaci
osmi občanům, kteří již mají své cedulky se zvolenými osobními údaji patrona
před svým stromem u rybníčku Vraťák.
-lp-

SK Srch zve všechny milovníky pohybu k účasti na pořádaných závodech.
„…Přijďte si s námi zaběhat …“ Více informací na www.sksrch.cz.
Luboš Jirásko
ZPRAVODAJ
OBCÍ
.
.

VÝZVA PRO OBČANY

SRCH

HRÁDEK

POHRÁNOV

Vydává Obecní úřad Srch
Ročník II

Kdo bude mít příspěvek do Zpravodaje
a bude ho chtít otisknout,
může naši redakci kontaktovat i prostřednictvím
e-mailu: ZPRAVODAJ@OBECSRCH.CZ

prosinec 2011

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
bude tomu již rok,
co jsem Vás oslovil
jako nový starosta
z titulní strany tohoto Zpravodaje.
Zpravodaje
p
j
Naším cílem bylo
nastavit nový styl
styl
práce jehož základ
práce,
základ jsme postavili na oteote
vřenosti, vstřícnosti
vřenosti
vstřícnosti a transparentnosti
transparentnosti.
Dovolte mi krátce zhodnotit klíčov
klíčové
é změzmě
ny uplynulého roku.
Rozhodnutí o zbudování
zbudování přístavby školky
školky
zkvalitní život mladé
mladé generaci občanů,
občanů,
udrží je nadále v obci a v budoucn
budoucnosti
osti
i zvýší rozpočtové
rozpočtové příjmy obce.
obce Zveřej
Zveřejňování a revize dodavatelských
dodavatelských smluv
smluv na
obecním webu podp
p poruje
j transparent
p
nost, vytváří zdravou konkurenci, a tím
přináší obci provozní
provozní úspory.
úspory Pravidelná
Pravidelná

Z OBSAHU
veřejná zasedání zastupitelstva v místních
restauracích dávají možnost širší účasti
občanů. Angažujeme se v celostátních
projektech usilujících o snižování korupčního prostředí.
Naší snahou bude i nadále pracovat na
ještě větším zapojení občanů na chodu
obcí Jde o náš společný
obcí.
sp
polečnýý životní prostor
prostor
a bez Vaší podpory
podpor y jej nezměníme.
nezměníme Jmé
Jménem svým i svých kolegů děkuji za Vaši
podporu a za podněty
podněty a připomínky k naší
práci.
práci
Největší radostí je,
je že naše obce za popo
slední rok výrazně ožily. Je to energie, která pochází od lidí,
lidí, kteří nezištně pomáhají
a organizují skvělé
skvělé akce. Děkuji všem
všem za
jejich ochotu pomáhat
pomáhat a zlepšovat kvalitu
života v našich obcích
obcích.
Přeji Vám krásné Vánoce a do roku 2012
hodně štěstí a zdraví p
pro Vás i Vaše rodiny.
y
Lukáš Panchártek
starosta

·
·
·
·
·
·
·
·

Slovo starosty
Obecní rozpočet 2011
Sjezd u Finiše
Martin na bílém koni přijel!
Plesová sezóna 2012
Poplatky na rok 2012
Co nového v Hrádku?
Přístavba Základní školy a Mateřské
školyy
· Postup prací na územním
územním plánu
· Maratón v Srchu opět
opět s mezinárodní
účastí
· Starousedlíci vyhráli
vyhráli …

str. 7

ZŠ a MŠ Srch
informuje
informu
je
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Hasiči informují

Fotbalová Tip liga
Populární tipovací soutěž čtenářů Deníků Tip liga si pro vyhlášení finále jarní části Tip
ligy 2012 našla zázemí v Srchu v Restauraci Na Hřišti. Podstata této hry fotbalových
fanoušků tkví ve správném tipování co největšího možného počtu z deseti vybraných
fotbalových utkání, která se objeví na tiketu pro dané kolo. V Srchu si ceny převzalo
11 oceněných soutěžících, tedy stejný počet jako je hráčů v základní sestavě mužstva.
-kd-

Fotbalový turnaj

Obhájil Titanic Srch vítězství
z prvního ročníku turnaje
„O pohár obce Srch“?
V sobotu 14. července se na fotbalovém hřišti konal již druhý ročník turnaje v malé kopané „O pohár obce
Srch“.
Účastnilo se ho deset týmů rozdělených
do dvou skupin. V rámci skupiny se hrálo
systémem každý s každým. Dva nejlepší týmy z každé skupiny pak postoupily
do semifinále a ostatní se utkaly o 5. až
10. místo se stejně umístěným týmem ve
druhé skupině. V prvním semifinále Titanic Srch remizoval s týmem Bonaparti 4:4
a se štěstím postoupil na penalty (5:4).
V druhém semifinále Sokolíci prohráli se
Slovanem Pardubice 1:3. Ve finále v souboji o vítěze turnaje domácí Titanic neponechal nic náhodě, rozstřílel Slovan 5:0
a obhájil tak loňské vítězství. V zápase
o třetí místo Bonaparti porazili Sokolíky
6:4. Na dalších místech pak bylo pořadí
následující: 5. Panter Kolesa, 6. Vichr z hor,
7. Staré Hradiště, 8. Bukovka, 9. Druhej
Dech, 10. Vysoká n. L. Nejlepším střelcem

turnaje se stal Petr Pavlíček se 13 góly (Slovan), nejlepším hráčem byl vyhlášen Tomáš Rolínek a nejlepším brankářem Vlasta
Mičjan (oba Titanic). Za to, že se turnaj podařil, patří poděkování sponzorům, Obecnímu úřadu a všem, kteří se na uspořádání
turnaje podíleli. Hned po ukončení turnaje
týmy vyjádřily svoji spokojenost a většina
si rezervovala účast v příštím ročníku.
Petr Novotný

Vítěz turnaje domácí Titanic Srch

ROZVRH AKTIVIT V TĚLOCVIČNĚ V SRCHU
PONDĚLÍ

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

NEDĚLE

CVIČENÍ DĚTI 3–6 LET ..................................... (od 16.30 hod.)
VOLEJBAL ...................................................................... (17.30–19.00 hod.)
PILATES ............................................................................. (19.00–20.00 hod.)
ZUMBA S EDITOU PRO DOSPĚLÉ ..... (1x za 14 dní od 19.30 hod.)
NOHEJBAL ..................................................................... (18.00–19.30 hod.)
CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI .................................. (od 10.15 hod.)
AEROBIC + POSILOVÁNÍ .............................. (1x za 14 dní)
ZUMBA S KLÁROU PRO DĚTI................... (17.00–19.00 hod pro mladší,
potom hodina pro starší)
ZUMBA S KLÁROU PRO DOSPĚLÉ .... (19.00–20.00 hod.)
NOHEJBAL MUŽI ................................................... (18.00–19.30 hod.)

PŘESNÉ TERMÍNY CVIČENÍ BUDOU VYVĚŠENY NA STRÁNKÁCH OBCE ZAČÁTKEM ZÁŘÍ!

SDH v Srchu si dovoluje pozvat občany všech našich obcí na fotbalové hřiště
v Srchu, kde se dne 15. září v 13.00 hodin uskuteční Liga pardubického okresu
a již 13. ročník Memoriálu Františka Češky.
Soutěžit se bude v požárním útoku mužů
a žen. Rozhodně bude na co koukat, tak určitě přijďte. Vystoupí zde také taneční skupina T-BASS Pardubice v podání juniorů
a dospělých. Občerstvení pro všechny
bude zajištěno. Moc se na vás těší Vaši hasiči.
Za SDH Srch Petra Tupá
V minulém zpravodaji nebyla uvedena
správně informace ohledně náboru nových členů do Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a do SDH, uvádíme
informaci o náboru ještě jednou.

Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce
Jednotka kategorie JPO 3 je jednotkou,
která má svoji působnost rozšířenou
i mimo katastr obce a její minimální početní stav je 12 členů. V dnešní době má
jednotka přesně 12 členů.
Tímto tedy žádám občany obce Srch o doplnění této jednotky alespoň o 1–2 členy.
Člen musí být plnoletý, fyzicky a zdravotně
způsobilý, musí být spolehlivý a flexibilní.
Každoročně se podrobit lékařské prohlídce, účastnit se odborné přípravy (min.
40 hod. ročně), podílet se na výzvu velitele
JSDH na údržbě požární techniky a v neposlední řadě se účastnit na výzvu operačního střediska požárních a technických zásahů. A to i v době zasahující do pracovní
doby člena.
Rád bych také oslovil občany Pohránova,
kde bych potřeboval jednoho zástupce,
nejlépe člena SDH, který bude znalý místních podmínek a na kterého bych se mohl
v případě mimořádné události obrátit s žádostí o pomoc.
Zájemci, hlaste se na tel. 604 144 852.
Tomáš Tupý

SDH
Dovoluji si nabídnout možnost přidat se
do SDH v Srchu a rozšířit tak naše řady. Pokud Vám je více jak 15 let a máte chuť reprezentovat naši obec v hasičském dresu,
určitě se ozvěte a můžeme se dohodnout
na podrobnostech.
Volejte na tel. 724 226 624.
Petra Tupá
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