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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
bude tomu již rok,
co jsem Vás oslovil
jako nový starosta
z titulní strany tohoto Zpravodaje.
Naším cílem bylo
nastavit nový styl
práce, jehož základ jsme postavili na otevřenosti, vstřícnosti a transparentnosti.
Dovolte mi krátce zhodnotit klíčové změny uplynulého roku.
Rozhodnutí o zbudování přístavby školky
zkvalitní život mladé generaci občanů,
udrží je nadále v obci a v budoucnosti
i zvýší rozpočtové příjmy obce. Zveřejňování a revize dodavatelských smluv na
obecním webu podporuje transparentnost, vytváří zdravou konkurenci a tím
přináší obci provozní úspory. 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 životní prostor
a bez Vaší podpory jej nezměníme. Jménem svým i svých kolegů děkuji za Vaši
podporu a za podněty a připomínky k naší
práci.
Největší radostí je, že naše obce za poslední rok výrazně ožily. Je to energie, která pochází od lidí, kteří nezištně pomáhají
a organizují skvělé akce. Děkuji všem za
jejich ochotu pomáhat a zlepšovat kvalitu
života v našich obcích.
Přeji Vám krásné Vánoční svátky a do roku
2012 hodně štěstí a zdraví pro Vás i Vaše
rodiny.
Lukáš Panchártek
starosta
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ZŠ a MŠ Srch
informuje
V naší škole se nyní připravujeme
hlavně na tradiční oslavy největšího
svátku roku – Vánoc.
V keramické dílně žáci vyráběli velké keramické figurky do betléma, který bude jednou zdobit vstupní halu naší nové budovy.
Také vyráběli i pro děti ze školky lampiónky
na již uskutečněný lampiónový průvod, při
kterém přivítali 12. listopadu svatého Martina na bílém koni s rudým pláštěm, kterým
podle pověsti zachránil život žebrákovi
před branami města, jak se učili ve škole.
Když se zde svatý Martin objevil, děti mu
zazpívaly písničku, kterou si při hudební
výchově pro něho nacvičily.
pokračování na str. 5

Zima
foto: Marek Doležal
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Obecní rozpočet 2011
Úspory v provozních nákladech obce
pomohly k dosažení celkového přebytku rozpočtu.
Rok 2011 ještě neskončil, ale už nyní je
patrno, že provozní náklady obce budou
nižší než letošní plán pro rok 2011 a skutečnost roku 2010. Podařilo se nám uspořit
v celoročním vyjádření téměř 400 tis. Kč,
zejména na nákladech za údržbu obce, na
pojistných smlouvách, ve smlouvách s mobilním operátorem, a mzdách a odměnách
zastupitelů. Efekty těchto úspor se ovšem
přelejí částečně až do příštího roku 2012.
V oblasti příjmů jsme především závislí na
rozpočtovém určení daní, o němž se do-

čtete na jiném místě tohoto Zpravodaje.
Další významnou položkou jsou kapitálové příjmy z prodeje stavebních parcel
v Pohránově, ty jsou však jednorázové
a nelze se na ně spolehnout v delším časovém období.
O konečném hospodaření obce v roce
2011 Vás budeme informovat na začátku
příštího roku.
V duchu zvyšování transparentnosti plánujeme rozpočet na rok 2012 zveřejnit
i s komentářem, aby každý měl přístup
k informacím, za co obec utrácí své finance.
Dále budeme zveřejňovat průběžné informace o plnění rozpočtu v daném roce.
Lukáš Panchártek

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy
Rok 2010
z prodeje parcel
plán
skutečnost
21,5 mil.

Rok 2011

7,8 mil.

plán

skutečnost – odhad

10,7 mil.

10,4 mil.

PROVOZNÍ VÝDAJE BEZ INVESTIC
Provozní výdaje
bez investic

Rok 2010
7,23 mil

skutečnost – odhad

7,25 mil

7,0 mil

Výkup pozemků ve Stéblové brzdí jednání o stavbě nového napojení na Hradec
a Pardubice. Ministr Dobeš dává zelenou. Bude to stačit?
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Letošní inverzní počasí nepřeje rozptylu
škodlivých látek v ovzduší. Žádáme občany, aby se zamysleli nad tím, co spalují ve
svých domácnostech v kotlích či kamnech
na tuhá paliva. Škodliviny, které vznikají domácím spalováním odpadu (např. plastů,
dřevotřísek, nápojových kartonů), nejsou
na komínech nijak filtrovány a všechno, co
pálením vznikne, se rozptýlí do nejbližšího
okolí. A rozhodně to nejsou látky zdraví
prospěšné. Správnému hoření tuhých paliv
navíc prospívá čistá spalinová cesta, a proto
by každý funkční komín měl být zkontrolován a pročištěn. Nebuďte prosím lhostejní
ke svému zdraví a ke zdraví svých sousedů.
Květoslava Doležalová

Pomozte navýšit
rozpočet obce

Rok 2011
plán

Sjezd u Finiše
Současný stav je takový, že je zde nadále
uzavřen sjezd a nájezd na naší straně komunikace, a na straně stéblovské byly vytvořeny žluté pruhy, které umožňují provizorní, ale bezpečnější sjezd i nájezd.
Na webových stránkách obce jsme Vás
již informovali o probíhajících jednáních,
z naší strany velice intenzivních, se všemi
zúčastněnými partnery. Jednalo se s Ředitelstvím silnic a dálnic a s OÚ ve Stéblové
a byly rozeslány dopisy na ministra dopravy, hejtmana našeho kraje i ŘSD. Z dopisu
ministra Dobeše, který nám odpověděl na
naši výzvu, vyplývá, že je snahou orgánů,
v této věci činných, realizovat tuto křižovatku v příštím roce z dosažených úspor na
stavbě nově budované rychlostní komunikace.
Klíčem k úspěchu jsou však stále výkupy
pozemků na stéblovské straně, aby bylo
možné vydat stavební povolení. Aktivně
usilujeme o větší zájem a intenzitu v jednáních s majiteli dotčených pozemků ze stra-

Ovzduší v našich
obcích

ny OÚ ve Stéblové. Nenecháváme věc náhodě a stáváme se důležitými prostředníky
v jednáních mezi majiteli pozemků, OÚ ve
Stéblové a firmami v okolí. Navíc hledáme
další záložní varianty.
Jiří Beránek

Příjmy obecního rozpočtu se skládají z mnoha položek. Nejvýznamnější částkou však je
rozpočtové určení daní, které se vypočítává
podle stavu obyvatel hlášených k trvalému
pobytu v obci k 1. 1. každého kalendářního
roku. Zjednodušeně řečeno, za každého trvale hlášeného obyvatele dostane obec ze
státního rozpočtu necelých 7 tis. Kč.
Mnoho spoluobčanů žijících trvale v našich
obcích plně využívá služeb placených obcí,
jako např.: svoz odpadů, noční osvětlení,
nebo dětská hřiště, avšak trvalé bydliště má
hlášeno na jiném místě. Pomozte prosím
obci získat více finančních prostředků nahlášením vašeho trvalého pobytu na obecním úřadě. Celá záležitost vám zabere jen
několik málo minut.
Lukáš Panchártek

Bioodpad
V letošním roce jsme spustili svoz bioodpadu, který probíhá v intervalu 1x za 14 dní.
Drobné počáteční nedostatky, jako např. že
svozová firma zapomněla vyvést někomu
popelnici, byly již odstraněny. Těm, kterých
se to týkalo, se velice omlouváme. Nyní se
sváží cca 70 popelnic. Případní noví zájemci
jsou vítáni a mohou se hlásit na OÚ nebo na
e-mail: starosta@obecsrch.cz. Ceny svozu
na rok 2012 zůstávají nezměněny, viz článek
„Poplatky na rok 2012“. Lukáš Panchártek
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Staré pověsti sršské
Z kroniky: kronika – I. díl, str. 153:
19. 3. 1918 – sběr zvonů v září r. 1917:
V Kunětickém kostele se shromažďují zvony
jako barevné kovy pro válečné zbraně. V naší
obci den před tím zvonek ze zvonice zmizel …
A jak to tehdy vlastně bylo? O zachráncích
zvonku před zničením v 1. sv. válce se píše
v téže kronice na str. 156, též v časopise „Krajem Pernštýnů“ č. 8 z 1. 4. 1938, kde autorka
článku Julie Staňková, učitelka a dcera řídícího učitele, který učil v Srchu, celou záležitost popisuje díky přímému svědectví obou
zachránců, pánů Josefa Salavce a Josefa
Malého:
Světová válka. Tři roky se již válčí a není naděje na brzký konec. Rakousko-uherská
armáda nemá již dostatek střeliva a zbraní. Zabavuje proto zvony. Z nich se lijí děla,
kterými jsou vražděni naši slovanští bratři tam na druhé straně. Je podzimní večer
28. září 1917. Mraky zatahují oblohu tak, že
není na krok viděti. Rolník Josef Salavec jde
k starostovi obce Srch s prosbou o potvrzení
prodloužení své krátké dovolené. Je vojínem
30. pěšího pluku ve Vysokém Mýtě. Byl již
třikrát raněn a nechce se mu proto od ženy
a dětí do zákopů, kde číhá smrt. U starostů
Zemanů je však dnes nějak smutno. Snad
je to tím, že starý výměnkář stůně … hovor
každou chvíli vázne. Až náhle paní starostová
ztiší hlas a ukáže na churavého výměnkáře:
„Náš dědeček má velkou lítost. Přišlo nařízení, že se 29. září zabaví zvonek ve prospěch
Rakousko-Uherské vlasti. Vojáci už jsou zde
a budou spáti u nás na výměnku. Mají hlídati
v noci zvonek, aby se náhodou neztratil. Dědeček skoro pláče, že mu zvonek nezazvoní,
až zavře navždy oči. Kdyby jej tak chtěl někdo
ukrást!“ – Proto ten smutek! Josefu Salavcovi
se hlavou honí myšlenky: „Mám – nemám?
Jsem rakouský vojín a prozrazení znamená
trest smrti. Sám zvonek přece sejmouti nemohu a budeme-li při činu dva, může se věc spíše
prozraditi. Náš zvonek! Má z něho býti zhotoven nástroj smrti! Možná, že právě on by byl
příčinou zabití kamaráda na druhé straně!“
Josef Salavec obejde zvoničku a jde, přesto,
že již bude 9 hodin večer, ke svému synovci
Josefu Malému, mladému ještě vojáku, ale
smělému a odhodlanému jako jeho strýc. Je
náhodou také doma na dovolené. Oba se
umluví, že kolem půlnoci, kdy se asi hlídky
u zvoničky budou střídati, zvonek sundají.
Vůdce výpravy Josef Salavec jde ještě jednou obhlídnout terén. Schová se u starostů
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O ukrytém zvonu
za otýpky a pozoruje vojáky. Slyší
rozkaz
velitele
hlídky: „Dva muži
neodstrojovat, hlídat zvonek do
půlnoci a dva po
půlnoci!“ Konečně
přichází půlnoc.
Psi venku štěkají
na hlídku, která
odchází k starostovým
spáti
a budí k vystřídání
druhou. Zatím nikdo u zvonku není. Oba spiklenci se dají rychle do práce. Je umluveno zapísknouti, stane-li
se něco mimořádného. Starší strýc Salavec
hlídá u starostů. Mladší synovec Josef Malý
přistavuje žebřík, leze na zvoničku, obaluje
srdce zvonku hadrem a kleštěmi tahá hřebíky,
kterými je zvonek nahoře k trámu připevněn.
Jde to pro tmu a rozčílení pomalu. Ještě chvíli
a bude vyhráno. V tom mu však upadnou
kleště a … hrůzo!! Zrovna na zvonek! Do nočního ticha zazní táhlý zvuk: bimmm …! Psi se
divě rozštěkávají. Strýc přiběhne a oba napjatě, oči upřeny do tmy, poslouchají, ozve-li se
poplach. Ale krom hlasitého bití ustrašených
srdcí je všude ticho. Oba se po chvíli upokojí.
Starší obejde ještě jednou okolí a jde rovnou
k starostovým. Ale tam vše spí. V plné jistotě,
že nikdo zvon neodstraní, ani druhá hlídka
nevstala. Konečně je zvonek dole a rychle odnesen k Malým na dvůr. Oba odnášející jsou
strachy zpocení a rozechvělí. Pak zvonek zakopou pod víno u stodoly. Oba si přísahají, že
žádný třetí o tom nesmí zvěděti, a že bude-li
nutno, půjde jejich tajemství společného činu
s nimi do hrobu.
Druhý den je vesnice časně zrána na nohou.
Zvoník jde zvoniti ranní klekání. Zatáhne
za provaz a ten mu spadne na hlavu. Běží
k starostům, vzbudí je i vojáky. Vojáci, velmi
ustrašení, lamentují a svádějí vinu jeden na
druhého. Ihned podána zpráva do Pardubic
důstojníku, který měl ráno doraziti na odebrání zvonku. Důstojník už nepřišel, ale místo
něho se objevili ve vsi četníci. Nastalo velké vyšetřování. Nikdo však nemohl říci nic určitého,
spíše si každý sám pro sebe pomyslil: „Dobře
se stalo!“ Hledalo se ve studních, v okolních
domech, ba vyskytl se hlas, že na zvonku
leží nemocný otec pana starosty Zemana,
ale zvonek se nikde nenašel. Oba příbuzní
se zatím uradili, že zvonek ukryjí za humny.
V noci jej odnesli ve dvouušním košíku na
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pole Malých, na západ od Srchu, a zakopali
pod desátý stromek v aleji u cesty. Druhý den
ráno mladý pan Malý uvláčel pole branami.
Nikdo si toho nevšiml, přestože ve vsi bylo
pokračováno ve vyšetřování. Mnohým lidem,
o kterých se vědělo, že nejsou příliš nadšeni
pro Rakousko-Uhersko, bylo i hrozeno, ale
na oba strůjce podezření nepadlo. Manželka
pana Salavce a matka pana Malého sice něco
tušily, ale varovaly se v nebezpečné době mluviti. Válka zuřila dál. Oba muži činu se po čase
zase při jiné dovolené shledali a těšili se, jak
zvonek jednou bude zase vyzváněti.
Přišel 28. říjen 1918. Konec války. Vyhlášena
samostatnost! Téhož dne šli oba zachránci
pro zvonek. Kopou pod stromem, ale zvonku se dokopati nemohou. Lekli se, hledají
a jdou počítat. A vida! V radostném rozechvění přehlédli, že místo pod desátým stromkem
kopali pod jedenáctým. Konečně zvonek
dostali ze země, očistili a zase tak, že je nikdo neviděl, položili pod zvoničku na cihlový
podstavec. Ráno byla ves pobouřena prvním
chodcem, který zvonek uviděl. Kovář Nešetřil
jej hned zavěsil a v poledne už zase zvonek
vesele vyzváněl osvobozenému lidu. Co bylo
dohadů, kdo zvonek před rekvizicí zachránil
a docela se vyskytl i jeden místní člověk, který
si zásluhu činu chtěl sám přivlastniti. Ale oba
praví a skromní zachránci se tomu jen smáli
a mlčeli dále, až pravda jako vždy zvítězila.
V říjnu roku 1984 byla provedena generální
oprava dřevěného nosného sloupu i stříšky.
Zvonek byl odborně spraven a vyčištěn.
Dne 13. 10. 1984 se konala slavnost ke znovuuvedení zvonku do provozu. Pan kronikář
J. Pultar připomněl tuto příhodu a bývalá
zvonice, paní Chvojková, rozená Nešetřilová,
rozezvonila zvon a všichni poslouchali jeho
nádherný zvuk.
„Mějme své zvony ve vážnosti. Je v nich kus
historie obce, i vlasti.“
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Společenská kronika
V měsíci srpnu se v Srchu určitě hodně slavilo. Devadesáté narozeniny
oslavil pan Stanislav Panchártek, 82. narozeniny paní Helena Hošková,
81. narozeniny paní Jana Hlaváčková, a své osmdesátiny oslavila paní
Květoslava Jakoubková. Měsíc září patřil s oslavami panu Josefu
Mazákovi ze Srchu, který oslavil 81. narozeniny. Ani měsíc říjen se neobešel
bez oslav. V Hrádku oslavila osmdesáté narozeniny paní Jaroslava
Hlaváčková a v Srchu se přálo k 70. narozeninám paní Stanislavě Hoškové,
také paní Janě Sojkové a panu Františku Moravovi a k 82. narozeninám
panu Františku Zavřelovi. V listopadu oslavila své 93. narozeniny paní
Marie Vítková z Hrádku a 81. narozeniny paní Libuše Uncajtiková
ze Srchu. V posledním měsíci roku – prosinci slaví v Srchu 82. narozeniny
paní Vlasta Košková a osmdesátiny paní Marie Češková a pan Otakar
Kubát. Mezi nejvýznamnější jubilea tohoto roku patří narozeniny naší
nejstarší občanky paní Marie Vlasákové z Hrádku, a to již devadesáté osmé.
Všem oslavencům přejeme k jejich významným jubileím
hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Z vítání občánků
21.října jsme přivítali 10 našich nových občánků. Je potěšením opět popřát
šťastným rodičům a jejich dětem štěstí a lásku.

Investice v roce 2012
Hlavní investiční priorita pro rok 2012 se točí okolo školy a školky v Srchu. Dokončíme přístavbu školky a zahájíme rekonstrukci staré budovy školy.
Dalšími investičními akcemi bude kompletní rekonstrukce ulice Družstevní
a mnoho drobných projektů, jako jsou například nové boxy na kontejnery na tříděný odpad, zastávka v Hrádku nebo koše do
parků, které dostaneme sponzorským darem. Naším cílem je nadále investovat do
zlepšení každodenního života v našich obcích a velmi odpovědně zvažovat každou
vynaloženou korunu.

Náklady na investice v celkové výši okolo
4,5 mil. Kč budou kryty z prodeje parcel
v Pohránově a rozpočtového přebytku
roku 2011. Neočekávám další zadlužování
obce bankovním úvěrem.
Rozpočet na rok 2012 půjde ke schválení zastupitelstvu v únoru příštího roku,
a poté bude vyvěšen na webu obce a samozřejmě zveřejněn i ve Zpravodaji.
Lukáš Panchártek

Dluh obce významně poklesl prodejem
stavebních parcel v Pohránově
Ve třetím čtvrtletí roku 2011 nastalo zásadní oživení v prodeji stavebních parcel
v Pohránově, kdy se během jednoho měsíce podařilo prodat šest parcel. Dluh stavební firmě, který činil v polovině roku
sedm miliónů, se tak snížil pod jeden milion korun. Prodej zbylých jedenácti parcel
je úkolem pro příští rok.
Lukáš Panchártek
4
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Prevencí
proti korupci
Co má společného klasický western
a Karlovy vary, Hodonín, Černošice,
Srch a další tři obce? Název Sedm
statečných.
Pojem korupce v naší společnosti v poslední době trochu zdevalvoval, protože
o ní mluví každý, a často vidíme případy,
kdy zloděj volá:„Chyťte zloděje!“ Naše obec
se rozhodla aktivně jít proti tomuto společenskému nešvaru účastí v celostátním
projektu „Sedm statečných v boji proti korupci“. Občanské sdružení Oživení provede
v příštím roce detailní audit fungování obce
a doporučí kroky, které povedou k prevenci proti možným netransparentním jednáním zástupců obce v budoucnu.
To je naprosto klíčové. Praxe totiž ukazuje,
že obce, které posilují otevřenost a transparentnost a naopak omezují možnosti
pro skrytá jednání, vynakládají finanční
prostředky efektivněji. V těchto obcích se
pak zároveň lépe žije a jsou tam zdravější
mezilidské vztahy. Účast v tomto projektu
je dobrou investicí do budoucna a jeho cílem je přesáhnout více než jedno volební
období.
Michael Fabián

Poznejte své
sousedy na lyžích
nebo v pivovaru!
Společenský život za poslední rok
v našich obcích výrazně ožil. Díky Vašim
námětům plánujeme na rok 2012 další
akce, které věřím, že Vás zaujmou. V našich plánech figurují například: plavba
na parníku Arnošt, exkurze do výrobních prostor pardubického pivovaru
Pernštejn nebo lyžařský zájezd do blízkých hor. Uvažujeme o večerním lyžování i celodenním výletu o víkendovém
dni.
Sledujte obecní web nebo se informujte přímo na Obecním úřadě. Přesné termíny budou zveřejněny v dostatečném
časovém předstihu. Akce se budou konat při dostatečném počtu zájemců.
Lukáš Panchártek
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Martin na bílém koni přijel!
Hodně přes dvě stovky lampiónků
viděli kolem sebe účastníci průvodu.
A v čele Martina na bílém koni.

motivací pro Pavlu Slezákovou a Simonu
Píšovou založit tradici svatomartinských
pochodů v příštích letech.
Michael Fabián

Skvělá nálada, teplota vzduchu těsně nad
bodem mrazu a hodně lidí. Opravdu hodně
lidí. Průvod dětí, rodičů, babiček a dědečků
šel od rybníčku Bahýnko až k hospodě na
Hřišti. Děti si na konci průvodu zasloužily
perníčky a stateční dospělí užívali doušků
svařáku. Bylo skvělé vidět tolik spokojených lidí, kteří si dopřáli jednoduchý, ale
bohatý zážitek – přítomnost svých přátel
a sousedů. Úspěch této akce je jasnou

ZŠ a MŠ Srch informuje
pokračování ze str. 1
Ve školce i ve škole cestovaly děti s paní Kadlečkovou při besedě až do Ameriky, kde
poznávaly život zvířat, která se v tamní krajině vyskytují.
Uskutečnili jsme podzimní sběr papíru,
kterého se podařilo odevzdat 2,1 t, což
činí celkem 4 410 Kč. Účastníme se též „Recyklohraní“, při kterém děti plní různé úkoly a sbíráme vyřazené elektrospotřebiče.
Za to pak získáváme body.
Základní škola je ještě přihlášena již druhým rokem do projektu Ovoce do škol,
kde žáci dostávají zdarma 1x za 14 dní
ovoce (mrkev, bluma, mandarinka, hruška,
ovocná šťáva, … dle sezony), které dotuje
Ministerstvo zemědělství. To také přispívá
na Dotovaná mlíčka, jogurty a Laksymáčky, které si mohou děti ve škole kupovat za
výhodnější ceny. Místo 13 až 15 Kč za kus
(viz hypermarkety) platí děti do 5 Kč. Žáci si
kupují tzv. mléčné šeky, na které si odebírají mléčný výrobek, který jim právě přijde
k chuti.

Žáci ze školy právě ukončili výcvik v plavecké škole Zéva v Hradci Králové, za odměnu
si poslední den užili v aquacentru. Všichni
instruktoři plavání se na nás vždy těšili, jak
nám sdělili, protože prý takto vychované
děti často při výcviku nemají. Spolupráce
bude pokračovat i v příštím roce. Fotografie jsou vyvěšeny na našich stránkách školy
v sekci základní školy.
Na pátek 16. prosince připravujeme pro
všechny občany Vánoční besídku s kulturním programem. Žáci ze základní školy,
děti z mateřské školy a kroužky při naší škole si pro Vás připravily program s vánoční
tematikou a velice se na Vás těší. Také vyrobily malé dárečky, které si budete moci na
besídce zakoupit – v ceně, jakou si určíte
sami. Vstupné je dobrovolné. Čeká Vás také
malé občerstvení a velké kulturní překvapení!
A na závěr – vážení občané, pojeďte s námi
22. prosince do Národního divadla, máme
volná místa! Podrobnosti najdete na www.
skolasrch.cz
Telegraficky:
Zápis do 1. třídy ZŠ se bude konat dne 9. února 2012 mezi 15. a 17. hodinou. V lednu bude nachystán
pro veřejnost Den otevřených
dveří. Někteří rodiče nás již ve
škole navštívili, aby si prohlédli, kam chtějí své dítko zapsat.
Zápis do mateřské školy pro
příští rok se koná ve dnech
1. a 2. března 2012. Během
února bude na webových
stránkách školy vyvěšena přihláška, kterou vyplníte a ve
dnech zápisu donesete paní
učitelce do mateřské školy.
Milena Tomanová

www.obecsrch.cz

Krátké zprávy
V měsíci listopadu byla provedena
OPRAVA KOMUNIKACE NA KOPEČKU,
která spočívala ve vyfrézování povrchu
vozovky s výměnou přídlažby. Bohužel
základ komunikace je ve velmi špatném
stavu a kompletní rekonstrukce, která by
byla nejlepším řešením, by představovala částku cca 7 mil. Kč. Komunikace není
v majetku obce, takže jsme rádi i za tu nejnutnější opravu, na kterou jsme nemuseli
vynaložit vůbec žádné prostředky.
Obec Srch zdarma zajistí pro občany
našich obcí POVÁNOČNÍ SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ, a to v termínech:
pondělí 9. 1. 2012 a pondělí 16. 1. 2012.
Zájemci nechť ráno připraví stromky před
domem, svoz bude prováděn od 10 hodin. Věříme, že tato služba bude pro
všechny přínosem.
ZIMNÍ ÚDRŽBU v předchozí zimní sezóně prováděla firma ROLC s. r. o., která se
osvědčila jako spolehlivá, a proto s touto
firmou budeme spolupracovat i v letošní zimní sezóně. Naším cílem je neustále
zlepšovat služby našich dodavatelů. Pokud budete nespokojeni se zimním úklidem ve své části obce, dejte nám to prosím vědět, rádi Váš požadavek vyřídíme.
V nadcházející zimní sezóně přichází Jednota Srch s BEZPLATNOU SLUŽBOU
PRO SENIORY NEBO NEMOCNÉ STARŠÍ SPOLUOBČANY, kterým nabízí donášku nákupu do domu. Vaše objednávky prosím volejte na tel.: 466 415 745,
kde si dohodnete čas dodání. Všem svým
zákazníkům i ostatním spoluobčanům
přeje Jednota Srch do nového roku hlavně hodně štěstí a zdraví.
V prosinci v Srchu provádíme kompletní
KONTROLU OBECNÍHO ROZHLASU
s následnou optimalizací tak, aby byl slyšet kvalitně a hlavně po celé obci.

Plesová sezóna 2012
Myslivecký ples • 14. ledna
Ples ZŠ a MŠ • 28. ledna
Hasičský ples • 11. února
Obecní ples • 10. března
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Poplatky na rok 2012
Sazba místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2012 pro trvale žijící občany
a majitele rekreačního objektu je stanovena dle schválené Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích na částku 500 Kč.
Poplatky na rok 2012 za svoz odpadu a za psy jsou splatné do 31. 3. 2012 a budou
se vybírat:
v pátek 17. 2. 2012
pro občany Pohránova od 16.15 do 16.45 hodin
pro občany Hrádku od 17.00 do 18.15 hodin.

Vytvořte si
skvělý vánoční dárek
pro své blízké.

A od 13. 2. 2012 v úřední dny na Obecním úřadě v Srchu.

vše online...
INZERCE

Pro podnikatele, kteří chtějí mít zajištěn svoz odpadů naší obcí, je nutné dostavit se
k podepsání vypracované smlouvy. Ceny za svoz jsou stanoveny podle velikosti nádob.
U nádoby 120 l byla cena stanovena na 1 550 Kč a za nádobu 240 l na 1 900 Kč bez
poplatku za pronájem.
• Osoby, které v našich obcích žijí a nejsou přihlášeny k trvalému pobytu, jsou povinni si
rovněž uzavřít smlouvu o svozu odpadů. Částka je stanovena podle objemu nádob.
• Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí 130 Kč na rok a u nádoby 240 l je to 200 Kč na
rok.
• Svozový plán na rok 2012 bude zveřejněn na webových stránkách obce a dále ho obdržíte při placení poplatků.
• Pro ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu je možno ZDARMA využít
služeb sběrného dvoru v Čeperce. Tento sběrný dvůr je otevřen ve středu od 11.00
do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
• Pytel na mimořádný svoz komunálního odpadu – cena 50 Kč/ks.
• Bioodpad – svoz duben – listopad v intervalu 1x za 14 dní (celkem 16 svozů).
Nádoba 120 l – poplatek za pronájem 120 Kč/rok, poplatek za jeden svoz 50 Kč.
Nádoba 240 l – pronájem 170 Kč/rok, jeden svoz 70 Kč (při počtu 2x 240 litrů je cena
za svoz obou nádob celkem 100 Kč).
• Poplatek za psa činí 120 Kč/rok a za druhého psa 250 Kč/rok. Poplatek se platí za psa
staršího 3 měsíců.
• Služba zasílání SMS – cena činí 100 Kč/rok.

Svozový plán na začátku roku 2012
Komunální odpad – 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 8. 3., 22. 3.
Tříděný odpad (pytlový svoz) – 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24.2., 9. 3., 23. 3.

Svozové plány budou vyvěšeny na stránkách obce Srch a na OÚ.
Lukáš Panchártek

Rybáři v Srchu letos vydali
59 dětských povolenek
Ke konci října došlo k ukončení letošní rybářské sezóny na Vraťáku. Na počet rybářů
se jednalo o velmi úspěšný rok. Občanské
sdružení „Rybáři Srch“ vydalo 80 povolenek, z toho 59 pro děti! Každý si určitě
dobře zachytal, neboť zejména malých
ryb je na Vraťáku opravdu hodně. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří schraňují
staré pečivo a krmí jimi ryby, protože přírodní potravy je na Vraťáku nedostatek
a museli jsme po celý rok ryby dokrmovat
obilím. Bohužel jsme se setkali i s negativními událostmi, kdy někteří z rybářů nedodržovali pravidla a ulovené ryby si odnášeli
domů! Věříme, že pro příští rok už se mezi
6

kalendáře
fotoknihy
etikety na víno
hrnky

námi zloději neobjeví a přibudou další
opravdoví rybáři.
Petr Novotný
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Co nového v Hrádku?
Mikulášská
3. prosince 2011 přišel jako každoročně do
hospody v Hrádku Mikuláš se svými pomocníky, aby dětem nadělil bohatou mikulášskou nadílku. Pro děti byla připravena
i diskotéka, kterou to všechno začalo. Poděkování za tuto akci patří SDH v Hrádku. Doufáme, že si všichni užili báječnou atmosféru
a zase za rok se budou na Mikuláše těšit.

Nehoda karlovarských ochotníků nezhatila dětský den v Hrádku
Na sobotu 20. srpna 2011 bylo pro děti naplánováno v Hrádku na hřišti rozloučení s
prázdninami. Byla dohodnuta účast Divadla z bedny z Karlových Varů.
Divadelní herci však v tento den nepřijeli.
Osud nám nebyl nakloněn a hercům se

stala v Praze dopravní nehoda. Z tohoto
nemilého důvodu bylo dětské odpoledne
a divadélko zrušeno a celá akce musela být
přesunuta na další den.
Druhý den herci Divadla z bedny bez problémů dorazili a odpoledne plné pohádek,
soutěží a zábavy se nakonec uskutečnilo.
Děti si mohly nakoupit odměny v imaginárním obchůdku, vyrazit si pamětní mince a na závěr se svezli na čtyřkolce.
Velké díky patří sponzorům, kteří na tuto
akci přispěli. Dále musíme poděkovat
Obecnímu úřadu Srch za rychlé oznámení
změny termínu.
I přes komplikace se tato akce vydařila a za
rok se můžete těšit na další letní akci.
Marta Holická
SDH Hrádek

Přístavba Základní školy
a mateřské školy
Přístavba školy pokračuje podle časového plánu a v rámci rozpočtu. Nové parkoviště je již k dispozici s předstihem.
A topit se bude v příštím roce levněji.
Již několik měsíců intenzivně probíhají
práce na přístavbě ZŠ a MŠ. Výstavbu školy sledujeme denně kontrolami na stavbě
a na pravidelných 14denních kontrolních
dnech.
V letních měsících byla provedena spodní stavba a podříznutí části staré budovy,
přičemž se zjistilo, že pod školou jsou silné
prameny vody, které musely být dodatečně
odvedeny. Potvrdilo se tím, že podřezání
staré budovy je nezbytností, abychom zabránili dalšímu vlhnutí zdiva a vzniku plísní.
Tato situace již řadu let školu pronásleduje
a zhoršuje tak hygienické podmínky žáků,
učitelů a personálu a v minulosti nás již stála hodně úsilí a finančních nákladů.
Byly provedeny i nezbytné úpravy na propojení staré budovy s přístavbou (sociální
zařízení MŠ, chodba a úprava jídelny), aby
v průběhu školního roku byl co nejméně
chod školy narušován. Hrubá stavba objektu dnes již stojí a nyní se dokončuje střecha
a podkladní vrstvy fasády. Uvnitř probíhají
realizace instalací a do vánoc by měla být
osazena i okna, aby stavba byla uzavřena
a zateplena a mohly tak práce nerušeně po-

kračovat k březnovému dokončení. V předstihu byly provedeny práce na sociálním zařízení u tělocvičny a na náhradním vstupu
do tělocvičny, aby mohla být od září uvedena do předčasného užívání tělocvična
a knihovna, jak pro potřeby školy, tak i Vás
občanů. Bylo také s předstihem zprovozněno nové parkoviště u Zástavy, za účelem
vyšší bezpečnosti školáků a občanů při provozu stavební mechanizace, neboť původní plány předpokládaly částečnou uzavírku
chodníku a komunikace podél školy.
Zároveň se pracuje i na přípravě rekonstrukce staré budovy, kde musíme v příštím roce
během letních prázdnin zrekonstruovat
především stávající přízemí budovy. Nová
kuchyň a jídelna je již nutností, abychom
ukončili letité dohady s hygienou.
V rámci hledání úspor provozních nákladů
a zjednodušení provozu technického vybavení jsme nechali zpracovat změnu ve
vytápění budovy, kdy bude ušetřena jedna
místnost v důsledku sloučení staré kotelny
a kotelny přístavby a nové kotle budou tak
umožňovat efektivnější provoz v kaskádě
pro starou i novou budovu a tělocvičnu.
Omlouváme se Vám za ztížené provozní
podmínky v okolí školy a ve škole samotné
v důsledku provádění úprav a jsme přesvědčeni, že všechny úpravy povedou ke
zkvalitnění života v obci.
Jiří Beránek

www.obecsrch.cz

Zdravá zeleň –
symbol moderní
a zdravě
fungující obce
I v našich obcích se pečuje o zeleň.
V letošním roce provedla v obci Srch Správa CHKO Železné hory prohlídku vzrostlých stromů na veřejných prostranstvích.
Výsledek prohlídky nebyl u všech stromů
uspokojivý, např. břízy na hřišti musely být
skáceny a byly nahrazeny novou výsadbou.
Dále byly a ještě budou prováděny na doporučení prořezy a zpevnění některých
stromů, zejména lip. Ošetření se týkalo
i některých léta neudržovaných keřů. Na
jaře bude pokračovat prohlídka stromů
v Hrádku a Pohránově.
Zcela nově zelení osázenou částí se stalo
území naproti areálu Vágner při příjezdu
do obce Srch. Toto území mělo být ozeleněno již v minulosti, kdy probíhalo zasíťování pozemků investorem. Je velká
škoda, že tehdy si nedal Obecní úřad toto
jako podmínku pro udělení souhlasu se
zasíťováním. Obec tak mohla nyní ušetřit
prostředky za osázení. Nyní se zde podařilo vysázet stromořadí habru, který není
citlivý na sucho ani na silnější mrazy. Tento druh se dožívá 150–200 let.
Nově byl také otevřen oplocený areál pro
odkládání dřevnatých materiálů ze zahrad
v Srchu u hřiště za kabinami. Využívat jej
mohou všichni občané našich obcí zcela
zdarma. Po skončení zimního klidového
období bude provozní doba vždy ve středu
od 16–18 hodin a v sobotu od 8–11 hodin. Přesný termín jarního znovuotevření
bude ještě včas upřesněn. V souvislosti
s tím upozorňujeme občany, že nebude již
možno odkládat větve, které se pak pálily
při čarodějnicích, za rybník Vraťák, jak bylo
doposud zvykem. K odkládání bude sloužit jen a pouze nový areál. Pevně věříme,
že se tím zamezí skládce na Vraťáku, kam
nebyly voženy pouze větve, a omezí se
i ostatní skládky odpadu ze zahrad v okolních lesích či na cizích pozemcích.
Spoluobčanům, kteří se starají o čistotu
a pořádek v našich obcích, moc děkujeme. A nám všem do nového roku přejeme
zdravou zeleň ve zdravé obci.
Květoslava Doležalová
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Informace SDH Srch
• SDH v Srchu má k dnešnímu dni 38 členů,
z toho 9 žen a 29 mužů.
• 3. 9. 2011 proběhl XII. ročník Memoriálu Františka Češky a soutěž Ligy Pardubického Okresu. Počasí se moc vydařilo
a vše se povedlo k naší spokojenosti.
• I letos naši hoši pojezdili spousty soutěží
a v LPO (liga pardubického okresu) se umístily na krásném 6. místě z 11 soutěžních
družstev.
• Jako každoročně naši dobrovolní hasiči
hlídkovali na Zlaté přilbě, která se konala
2. 10. 2011.
• Výjezdová jednotka měla také letos několik výjezdů a naši hoši byli letos opravdu hodně vytíženi, i vzhledem k tomu, že
vše dělají po práci, ve svém volném čase.
Prvním výjezdem byl ranní požár na rychlodráze, kde hořelo osobní auto. Dále následoval požár pod Kunětickou horou,
kde jednotka strávila pár nočních hodin,
místo zdravého spánku. Naši hasiči byli
i u požáru v Lázních Bohdaneč, kde hořely plastové výrobky ve firmě Transform.
Posledním požárem byl vzrostlý topol
u autobazaru Finiš.
• Výjezdová jednotka letos dostala nové
auto Ford Transit, které bude sloužit jako
doprovodné vozidlo k požárům. Také se
bude samozřejmě používat i k požárnímu
sportu a hoši si tak alespoň najezdí kondič-

Postup prací
na územním plánu
Práce na územním plánu obcí se posouvají dopředu. Na začátku roku
můžete očekávat návrh územního
plánu na webu obce, a na jaře pak
jeho veřejné projednávání. Tlak investorů na vybudování průmyslové
zóny pokračuje, sledujte další dění.

ní jízdy, které jsou do výjezdu povinné. Na
auto byly dány dotace ve výši 130 000 Kč
a zbytek doplatila Obec Srch. Celková
částka za auto se vyšplhala ke 400 000 Kč.
PLÁN PRÁCE NA ROK 2012
11. 2. 2012 Hasičský ples
Sběr starého železa
Pálení čarodějnic
Pouťová zábava
Memoriál F. Češky
Zlatá přilba
(Ke všem chystaným akcím se včas dozvíte
termíny.)
Závěrem bych chtěla Všem našim občanům
popřát do Nového roku 2012 hodně zdraví,
štěstí a životního optimismu. Doufám, že
rok nadcházející bude pro nás pro všechny
ještě lepším rokem, než byl tento.
Za SDH v Srchu Petra Tupá starostka SDH

Senátor Antl podpořil mládežnický
sport
V říjnu opět navštívil naši obec senátor JUDr. Miroslav Antl a předal dětem
z našeho mládežnického oddílu deset
nových kvalitních fotbalových míčů.
Senátor Antl, sám aktivní sportovec, dlouhodobě podporuje mládežnický sport
a plní tak i svoje volební sliby voličům svého
volebního obvodu. Již v minulosti poskytl,
v různých částech našeho obvodu, sportovní potřeby pro mladé fotbalisty, volejbalisty
a basketbalisty.
Jiří Beránek

Milí čtenáři a všichni návštěvníci knihovny v Srchu,
na závěr roku Vám chci poděkovat za přízeň a popřát Vám do dalšího roku zdraví, spokojenost a ke čtení samé zajímavé knihy. Děkujeme za knižní dary, jenž obohatily náš
fond, který je ke zhlédnutí i na webu. Úroveň knihovny se hodně zlepšila, a tak doufáme,
že se podaří najít pro ni vhodné prostory, aby mohla i nadále sloužit všem občanům našich obcí.
Hana Pospíšilová, knihovnice

8

www.obecsrch.cz

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o stavu prací na územním plánu našich
obcí. Tento dokument se dotýká každého
z nás a z Vašich reakcí vidíme, že i Vy máte
o vývoj tohoto dokumentu velký zájem,
proto zde uvádíme informaci o dalším
vývoji územního plánu (dále jen ÚP).
Náš ÚP úzce souvisí s ÚP města Pardubic. Ing. Zárubová z Útvaru hlavního architekta města Pardubic byla
převedena do pracovního týmu pro
ÚP města Pardubic a my jsme měli
být převedeni k jiné pracovnici. Po
jednání s vedoucí Útvaru urbanismu
a architektury Ing. arch. Petrou Nacu
jsme na základě příslibu účinné spolupráce obdrželi ujištění, že bude naše
spolupráce s Ing. arch. Zárubovou
pokračovat. Díky tomu jsme s malým
zpožděním oproti předchozím předpokladům obdrželi koncem září zadání ÚP,
doplněné o připomínky dotčených orgánů ke schválení. Zastupitelstvo toto
zadání schválilo na říjnovém zasedání
a postoupilo je do dalšího zpracování
Ing. arch. Mudruňkovi, který byl vybrán
ve výběrovém řízení jako zpracovatel
územního plánu již minulým zastupitelstvem obce.
Na základě jednání s Ing. arch. Mudruňkou lze očekávat dokončení návrhu ÚP
do ledna 2012 a tento návrh bude zveřejněn na našich internetových stránkách tak, abyste si jej mohli včas nastudovat před jeho veřejným projednáním,
které proběhne na jaře příštího roku.
Na závěr bych Vás ještě chtěl informovat, že i nadále trvá tlak ze strany investorských skupin na využití pozemků
u „hradubické“ komunikace na vytvoření a rozšíření „průmyslové zóny“. Zde
však platí usnesení zastupitelstva obce
o schválení zadání ÚP, kde byl potvrzen
závěr komise pro ÚP o možném růstu
obce, ovšem s vyloučením růstu průmyslové zóny.
Jiří Beránek

ZPRAVODAJ OBCÍ
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JiƎí ZamasƟl
KƎiēenského 306
Dašice 533 03
e-mail: zamajiri@seznam.cz

tel.:774 260 708
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Informace FC Titanic Srch

TJ SOKOL SRCH

Již 12. ročník žákovského turnaje v sálové kopané pořádá v sobotu 17. 12. 2011
FC Titanic Srch. Sraz se koná v 8,30 hod v tělocvičně v Srchu.
Tříčlenná družstva – složení:
1. hráč do 8 let 2. hráč do 10 let 3. hráč neomezený věk

Ve školním roce 2011/2012 mají cvičební skupiny následující vedoucí cvičitele:

Přihlášky přijímá Petr Němec, mobil 607 284 729.
Je možno se přihlásit i přímo na místě před zahájením turnaje.

Maraton v Srchu opět s mezinárodní účastí
Orálek se stal vítězem 4. ročníku sršského maratonu. Hrubeš a Maloch statečně
reprezentovali domácí barvy.
Na konci listopadu uspořádal Sportovní
klub Srch již 4. ročník Sršského maratonu
a byl to opět závod s mezinárodní účastí.
Na startu byli zástupci České republiky,
Slovenska a Maďarska. Avizovaný závodník

z Tanzánie nakonec nedorazil. V 10.00 se na
startovní čáru postavilo celkem 91 závodníků. Závod maratonu suverénně ovládl
vítěz předcházejících ročníků Dan Orálek
z Brna, kdy časem 2:28:00 překonal svůj
vlastní traťový rekord. Z žen nejrychleji trať zaběhla Markéta Gruberová
z Březnice v čase 3:39:00. Vítězem půlmaratonu se stal Miloš Kratochvíl z Pardubic
v čase 1:18:00 a za ženy Vilma Podmelová z Brna v čase 1:56:00. Ze sršských závodníků se na start maratonu
nepostavil žádný závodník, byli vzornými
hostiteli a plně se věnovali organizačním
povinnostem. Naproti tomu v půlmaratonu Jirka Hrubeš doběhl na krásném 9. místě
(1:33:00) a Aleš Maloch na 12. místě
(1:36:00). Závod perfektně organizačně zvládl místní SK Srch ve spolupráci
s Obcí Srch. Zázemím podpořila úspěch
akce restaurace Na Hřišti, kde závodníky
ještě čekal na zdolání vyhlášený sršský
řízek.
Tento závod byl vyvrcholením běžecké sezóny na sršských tratích a stále populárnější středeční Sršské devítky.
Jiří Rejl

skupina děti – Pavla Slezáková
skupina ženy – Simona Píšová
skupina volejbal – Simona Píšová
skupina badminton – Simona Píšová
skupina nohejbal – Petr Bartoš
skupina fotbal – Petr Bartoš
skupina tenis – Václav Sklenář
skupina floorbal – Jaromír Šrajer
Rozvrh hodin tělocvičny je k nahlédnutí
na webových stránkách obce. Pokud Vás
některá z výše uvedených aktivit oslovila,
neváhejte kontaktovat vedoucího cvičitele skupiny nebo se dostavte do tělocvičny
přímo v konkrétní hodinu dle rozvrhu.
Naši nejmenší sokolníčci se fotili s vánoční
tématikou a ještě se mohou těšit na předvánoční divadýlko.
Všem přejeme krásné vánoční svátky plné
radosti, rodinné pohody a sladkého cukroví.
cvičitelé TJ SOKOLU SRCH

Starousedlíci vyhráli nad Náplavami až v penaltovém rozstřelu
Vytrvalý déšť a severozápadní vítr.
A vítězství Starousedlíků v nultém ročníku fotbalového derby.
Poslední srpnový víkend pořádali nadšenci z TJ Sokol Srch společnou akci pro děti
a jejich rodiče. Pro děti bylo připraveno
pásmo zábavy, písniček, pohádek a soutěží
o sladké odměny. Zábavný program si pro
ně připravilo divadlo z Bedny z Karlových
Varů. K největší dětské atrakci patřil skákací hrad, přestože celé odpoledne vydatně
pršelo.
Hlavní atrakcí zábavního odpoledne pro
rodiče bylo fotbalové utkání starousedlíků

proti občanům naplaveným do Srchu
z různých koutů země. Počasí sice nepřálo,
ale bojovníci na obou stranách podali skvělý sportovní výkon.
V normálním čase se po remíze 6:6
vítěz nenašel, tak
rozhodly penalty,
kdy starousedlíci,
možná i díky lepší
znalosti prostředí,
častěji trefili svatyni
protivníka.
Bojovnost na hřišti
i nadšení desítek

diváků dávají naději na to, že se z akce stane
tradiční letní derby.
Simona Píšová a Michael Fabián
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