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▶ Sazby a poplatky rok 2013
rok 2012 přinesl do života obce mnoho nového. S blížícím se
závěrem roku mi dovolte krátké ohlédnutí. Podařilo se nám
uskutečnit několik dlouhodobě plánovaných cílů, mezi ty nejdůležitější řadím projekt přístavby mateřské školky a související
projekt rekonstrukce školy. Pokročili jsme v drobných úpravách
ve všech obcích, ať už vlastní realizací akce, nebo fází přípravy
projektu. Mám radost z podpory ze strany Vás občanů a děkuji
Vám za cenné náměty na zlepšení. Jsem rád, že se nám podaří
udržet rozpočet obce v mírném přebytku a nevystavit tak obec
v roce 2013 jakékoliv finanční nejistotě.
Život v obci závisí na každém z nás a každý můžeme přispět k jeho zlepšení. Těším se
na setkání s Vámi na připravovaných společenských akcích. Přeji Vám i Vašim rodinám
krásný adventní čas, pohodové Vánoce a hodně zdraví a štěstí v příštím roce.
Lukáš Panchártek, starosta
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▶ Spalovna v Rybitví je opět ve hře
▶ Výsledky voleb do krajských
zastupitelstev
▶ Aktivity JSDH Srch
▶ Autobusová zastávka v Hrádku
▶ Běžecká sezóna zahájena

Svatý Martin
I do Srchu zase přijel v sobotu 10. listopadu Martin na bílém koni v červeném plášti. Přivítat ho přišli děti, rodiče a prarodiče, pro které bylo před
školou připraveno krásné vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ Srch.
Pestrý průvod s lampiónky v čele s Martinem na bílém koni se pak vydal od školy
k restauraci Na Hřišti. Na děti zde čekaly
perníčky a dospělí se mohli zahřát punčem. Skvělou náladu podtrhlo i výborné
počasí a hojná účast. Organizátorkám akce
Pavle Slezákové a Simoně Píšové jménem
účastníků moc děkujeme a těšíme se zase
na další ročník průvodu.
pokračování na str. 4

Svátek Sv. Martina
foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz
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Společenská kronika
V měsíci září oslavili v Srchu své sedmdesátiny paní Eliška Břeňová
a pan Josef Vašíček, osmdesátiny slavila paní Marie Hatáková z Hrádku.
V měsíci říjnu slavila v Hrádku 81. narozeniny paní Jaroslava Hlaváčková.
V Srchu jsme blahopřáli k osmdesátinám paní Danuši Adámkové .
I v měsíci listopadu jsme gratulovali, a to paní Libuši Uncajtikové ze Srchu
k 82. narozeninám a panu Františku Vlasákovi z Pohránova
k sedmdesátinám.
Blahopřejeme všem našim oslavencům a přejeme hlavně zdraví,
štěstí a hodně elánu do života.

Dočkáme se finiše u Finiše?
Skoro už tradičně přinášíme novinky
o stavu projektu mimoúrovňové křižovatky pro nové napojení na Hradec Králové a na Pardubice.
V září byl, po více než roce (!!), ukončen
výkup pozemků na straně u Stéblové. Dle
informací z Ředitelství silnic a dálnic jsou

práce na získání stavebního povolení i na
této straně již v plném proudu. Soutěž
na stavbu bude snad vypsána v lednu
nebo únoru a začátek realizace se plánuje
v průběhu května 2013. Opět jsme dostali
potvrzeno, že finance jsou zajištěny. Věříme, že je vše na dobré cestě.
-lp-

Územní plán
Návrh územního plánu je ve fázi kompletace připomínek příslušných orgánů. Novela stavebního zákona, která
byla konečně schválena, vstupuje
v platnost 1. 1. 2013.
Tato novela nám umožní řešit vysokou
rozestavěnost naší obce dle stávajícího
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návrhu ÚP, kterou kritizoval Stavební úřad.
Proto byl zastupitelstvu obce předložen
návrh na přepracování současného návrhu ÚP. Jak ovlivní tato okolnost rychlost vydání nového ÚP, to zatím nevíme.
Z předběžných jednání na Magistrátu města Pardubic a na Krajském úřadě vyplývá,
že by zpoždění nemělo být velké.
-jb-

Rozpočtové
provizorium

Aktuálně
z Pohránova

Prosincové zastupitelstvo schválilo
rozpočtové provizorium platné od
1. 1. 2013. V době tvorby obecního
rozpočtu (v listopadu) stále nebyl
schválen státní rozpočet, na kterém
jsme závislí. Také výši některých výdajových položek našeho rozpočtu budeme znát až na začátku roku 2013.
V hrubých rysech je rozpočet již připraven, nicméně zastupitelstvu bude
předložen ke schválení ke konci ledna
2013.
-lp-

V lokalitě Hejnský máme první zkolaudované novostavby. Novým obyvatelům Pohránova přejeme příjemné
bydlení v jejich nově vybudovaných
domovech.
Na podzim byla v Pohránově provedena oprava střechy na hasičárně. Na
opravách se podíleli také místní hasiči.
V příštím roce zde chystáme další opravy, tentokrát se budou týkat interiéru
hasičárny. Cílem je vytvořit důstojné zázemí pro setkávání občanů v rozrůstající
se obci.
-lp-

www.obecsrch.cz

SAZBY A POPLATKY
ROK 2013
Poplatky na rok 2013 za svoz odpadu
a za psy jsou splatné do 31. března 2013 a budou se vybírat na Obecním úřadě, a to:
11. 2. 2013 – 31. 3. 2013 v úřední dny
a navíc v pátek 15. 2. 2013: pro občany Pohránova od 16.15 do 16.45 hod.
v obecním domku v Pohránově a pro občany Hrádku od 17.00 do 18.15 hod. v obecním domku v Hrádku (naproti rybníčku).
Sazba místního poplatku za likvidaci
odpadu na rok 2013 pro trvale žijící
občany a majitele 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 – cena 50 Kč/ks.
• Poplatek za psa činí 120 Kč/rok a za druhého psa 250 Kč/rok (platí se za psy starší
3 měsíců).
• Služba zasílání SMS
– cena činí 100 Kč/rok.
• Pro ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu je možno ZDARMA využít služeb sběrného dvora
v Čeperce. Provozní doba: středa 11.00 až
17.00 hod. a sobota 8.00–14.00 hod.
• Bioodpad – svoz v intervalu 1x 14 dní
(duben–listopad). Poplatky za svoz bioodpadu a pronájem nádob budou uveřejněny začátkem roku 2013, protože nebyla zatím ukončena jednání se svozovou
firmou. Předpokládáme výrazné zlevnění
oproti roku 2012.
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 1 550 Kč/rok a u nádoby 240 l
pak 1 900 Kč/rok. Ceny za pronájem nádob
jsou stejné jako u občanů.
Svozový plán pro začátek roku 2013
• Komunální odpad: 10. 1., 24. 1., 7. 2.,
21. 2., 7. 3., 21. 3.
• Tříděný odpad (pytlový svoz): 2. 1.,
16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3.
Svozový plán na rok 2013 bude zveřejněn na webových stránkách obce a na
obecním úřadě. Obdržíte jej při placení
poplatků.

ZPRAVODAJ OBCÍ

prosinec 2012

Srch · Hrádek · Pohránov

Povánoční svoz
stromků

Investice 2013 a 2014
Zajímavé investice do zkvalitnění života v našich obcích budou pokračovat
i v dalších letech. Věříme, že zhoršování stavu ekonomiky je neohrozí. Bude
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Z drobných investic stojí za zmínku projektové přípravy na zvýšení bezpečnosti
na komunikacích. Je to téma, o kterém se
hovoří už řadu let.
Lukáš Panchártek

KNIHOVNA informuje
Milí čtenáři, přijďte se osobně přesvědčit, jaká lákavá nabídka
na vás čeká v naší knihovně v Srchu, všichni jste srdečně zváni.
V roce 2012 máme registrovaných více než
200 čtenářů ve věku od 3 do 90 let. Cena
registrace čtenářů do 15 let je 40 Kč/rok,
čtenář nad 15 let zaplatí 50 Kč/rok.
Knižní fond čítá přes 8 000 svazků knih, lze
zapůjčit i časopisy. Na rozsáhlosti fondu
mají podíl i dárci, kterým patří velký dík.
Troufám si tvrdit, že jsme jednou z velmi
dobře zásobených obecních knihoven
v okolí, 38 roků se o to také snažím.
Mezi oblíbené a hodně čtené autory patří
Vlastimil Vondruška, Táňa Keleová-Vasilková, Simona Monyová, Ivanka Devátá, Irena
Dousková, Sandra Brownová, Ariana Franklinová a další.
Děti mají také svoje oblíbence: Ferdu Mravence, Bořka Stavitele a Mašinku Tomáše.
Nepodařilo se nám zajistit 1., 2. a 7. díl roz-

sáhlé ságy od Cynthie Harrod – Eagles, jsou
beznadějně vyprodané. Pokud je někdo
máte a můžete je knihovně věnovat, budeme jen rádi.
Průběžně v rámci finančních možností stále
nakupujeme novinky. Hodně se rozšířil i počet knih pro starší děti.
Čtenáři si mohou najít na webových stránkách obce v katalogu knih, zda hledanou
knihu vlastníme.
Nově máme do knihovny bezbariérový
přístup, který je vynikající jak pro starší občany, tak pro maminky s kočárky. Vchod je
z boku budovy směrem od Pohránova.
Jako každý rok přeji všem hodně zdraví
a k přečtení samé zajímavé knihy.
Hana Pospíšilová,
knihovnice

Obecní zaměstnanec
Již přes rok čerpáme dotace z Úřadu práce a zaměstnáváme pracovníka na úklid
obce. Toto samozřejmě nepůjde donekonečna. Jsem přesvědčen, že obce naší velikosti potřebují stálou pracovní sílu, která
bude vždy k dispozici, což lze zabezpečit
pouze zaměstnáním člověka, nikoliv jako

živnostníka, ale na plný pracovní úvazek.
V listopadu bylo vypsáno výběrové řízení na
pozici Dělník na úklid a údržbu obce. Přihlásilo se několik uchazečů. S vítězem byla sepsána smlouva s nástupem výkonu práce od
1. 1. 2013.
-lp-

www.obecsrch.cz

Nová služba se osvědčila, a tak i po letošních Vánocích pro občany našich obcí
zdarma zajistíme POVÁNOČNÍ SVOZ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ. Tentokrát ve
třech pondělních termínech:
7., 14. a 21. ledna 2013. Zájemci nechť
ráno připraví stromky před dům, svoz bude
prováděn od 10 hodin.
-lp-

Podzimní drobné
investice a opravy
Ve všech našich obcích se pracuje na výstavbě betonových plat – podstavců pod
kontejnery na tříděné sklo, které budou
následně oploceny. Dále probíhá instalace
odpočinkových laviček, zejména do parků
a kolem rybníčku Vraťák.
Před zimou byly také provedeny opravy
na komunikacích zalitím příčných spár. Do
nich se dostávala voda, která v zimě zamrzala, a tím se snižovala životnost komunikací.
V ulici Za Hřištěm proběhla oprava komunikace na dalších dvou místech, která byla
lokálně propadlá kvůli špatnému napojení
trubek na šachtu.
Bohužel až na jaře opravíme poškozené
uliční šachty a vpustě. Opraveny budou
i nejhorší prolákliny v komunikacích, kde
se při deštích tvoří kaluže.
Na hrádeckém hřbitově přibyl slíbený box
na popelnici a opětovně byl nainstalován
stojan na kola.
-lp-

Seče trávy
V roce 2012 se uskutečnilo celkem
6 sečí. Zejména na přelomu jara a léta byla
tráva přerostlá. Na rok 2013 jsme tedy
objednali celkem 11 sečí, s intervalem
3 týdnů. S firmou, která tuto práci provádí, byla dojednána 20% sleva na každou
seč oproti roku 2012. Za sekání v příštím
roce zaplatíme cca 260 tisíc Kč. Pro srovnání uvádíme, že před rokem 2010 obec
Srch zaplatila stejnou částku za pouhé
4 seče.
-lp3
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Svatý Martin
pokračování ze str. 1
Martin se narodil kolem roku 316 v Panonii
(v dnešním městě Szombathely na hranici
Maďarska a Rakouska), kde jeho otec sloužil jako setník římských legií. Na otcovo
přání vstoupil do armády a byl přidělen
k jízdnímu pluku v posádkovém městě
Amiensu (v dnešní Francii). Když jednou
v třeskuté zimě projížděl městskou branou v Amiensu, spatřil žebráka třesoucího
se zimou a prosícího o almužnu. Dobrotivý a soucitný Martin tasil meč, rozťal svůj
plášť na dvě poloviny a jednu podal mrznoucímu chudákovi, aby se zahřál. Ve snu
pak Martin viděl Spasitele oblečeného do
žebrákovy poloviny pláště, jak říká: „Tímto
rouchem mne přioděl Martin ještě nepokřtěný“. Záhy se Martin nechal pokřtít,
odešel od vojska a u francouzského města
Poitiers založil mnišskou osadu, v níž vznikl první klášter na území Galie. Roku 371
byl zvolen ve městě Tours biskupem. Ve
Francii vykonal mnoho dobrého, proto jej
nazývali „apoštolem Galie, biskupem chudých a ochráncem francouzského národa“.
Svatý Martin patřil k nejoblíbenějším světcům a na jeho svátky, na svatomartinské
hody, se lidé v mnoha zemích odjakživa
velmi těšili.
Květoslava Doležalová
(Zdroj: České Vánoce Ludmila Ladýřová
a Jiří Škopek)

Obecní kronika
Chcete nahlédnout do historie obcí
Srchu, Pohránova nebo Hrádku? Zalistujte obecními kronikami.
Čerpat z nich lze nejen informace o vývoji
obcí od dob nejstarších až po současnost,
ale i o snahách našich spoluobčanů o to,
abychom se zde všichni cítili dobře, tedy
jako doma. Najdeme zde i informace o lidových zvycích a obyčejích a o živelných
pohromách, které naše obce postihly.
Kroniky obcí navazují i na obsáhlé kroniky
školní a kroniky Sboru dobrovolných hasičů, neboť jak škola, tak hasiči se svojí činností a dlouholetou tradicí velmi významně zapisují do dějin našich obcí.
Pokud má někdo zájem o bližší seznámení s nimi, uvádíme jejich přehled, rozsah
a umístění na webových stránkách obce.
Tam bychom také v budoucnu chtěli umístit kroniky samotné, v digitalizované podobě, aby byly přístupné široké veřejnosti. -jb4

Informace MŠ a ZŠ SRCH
31. prosince odchází do starobního důchodu paní
Ivana Červená, která celý svůj život zasvětila škole. Prvních
16 let byla učitelkou v mateřské škole, pak 12 let ředitelkou
MŠ a posledních 10 let vedoucí učitelkou MŠ a vedoucí školní
jídelny. Děkujeme jí za její celoživotní obětavou práci, kterou
věnovala výchově malých dětí. Do dalších let bych jí chtěla
popřát hlavně dobré zdraví, klid a pohodu.
Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2013/2014 se bude
konat dne 24. 1. 2013 od 15.00 do 17.00 hodin. S sebou: občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte. Povinná školní docházka začíná pro děti narozené v termínu od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007. Zapsány mohou být též děti narozené
v termínu od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007. Seznamovací hodina pro budoucí prvňáčky „Školákem na zkoušku“ se bude konat dne 17. ledna 2013 v 11.00 hodin.
Zápis do mateřské školy – odevzdání přihlášek do MŠ – 11. a 12. 3. 2013. Přihlášky
budou ke stažení na webu www.skolasrch.cz, případně k vyzvednutí přímo v MŠ.
Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny u vchodu do školy a na webových
stránkách www.skolasrch.cz dne 11. 4. 2013. Na webu školy najdete i aktuální informace ze života školy a přehled o vánočních akcích.
Dětem, rodičům a všem přátelům školy přeji za celý kolektiv zaměstnanců klidné Vánoce a do nového roku 2013 jen to nejlepší.
Milena Tomanová, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ
– vyloupených domů přibývá
Policie ČR informuje občany, že provádí
šetření k případům, kdy dosud neznámý pachatel, či pachatelé, v noční době,
navrtává rámy oken či terasových dveří
v oblasti kliky, přes vzniklý otvor pomocí
nezjištěného přípravku kliku odjistí, resp.
ji otočí do polohy „otevřeno” a následně
do domu vnikne. Zde obytné prostory
přízemí domů prohledává a z odložených
kabelek, peněženek, příručních pokladen, oblečení a dalších míst odcizuje zejména finanční hotovost a cennosti, jako
zlaté šperky a podobně. „Troufalost těchto
pachatelů je o to větší, že dosud zaznamenané případy vloupání se staly v době, kdy
majitelé nerušeně spali ve svých ložnicích,
převážně v horních patrech."
Místa, kde dochází k vloupání, jsou lokality s nově vystavěnými rodinnými domy
nacházejícími se v okrajových částech
obcí, či domy v tzv. satelitovém městečku.
V souvislosti se zvýšením trestné činnosti,
spočívající v krádežích vloupáním do rodinných domů, Policie ČR žádá občany,
kteří by mohli podat informaci o pohybu
možných pachatelů této trestné činnosti, o pohybu neznámých osob i vozidel

www.obecsrch.cz

v okolí jejich domů v dopoledních, odpoledních i nočních hodinách, aby laskavě
kontaktovali linku 158.
Částečnou ochranou může být u terasových dveří či na oknech umístěný přídavný
zámek zamykající rozvoru nebo lépe klika
s knoflíkem (s tzv. dětskou pojistkou),
popřípadě uzamykatelná klika. Kliky, ve
verzích s blokovacím tlačítkem nebo zámkem, brání zloději „posunout kováním”
nebo otočit jejím mechanismem. Také by
stačilo jednoduše umístit na rám okna
magnetický kontakt, do pokoje dát pohybové čidlo a vše napojit na bezpečnostní systém. V současné době nabízí takto
upravené kliky na svých webových stránkách mnoho firem, které jsou zaměřeny na
výrobu plastových oken.
Elektronické zabezpečení rovněž nainstaluje firma, zabývající se ochranou majetku. Jako další ochranu lze doporučit namontovat si tzv. předokenní rolety či mít
dobře vycvičeného psa.
V každém případě je hlavně na majitelích
domů, aby si své domy a byty řádně zajistili, eventuálně si tam pořídili alarmy.
redakce
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Krátké zprávy
Pomalu končí rok věnovaný rodu Pernštejnů, a tak na
rozloučenou s ním a s Perštejnskou vodárnou zavzpomínejte spolu s námi na Lázně v Srchu, jejichž vznik spadá snad také do doby slavných Pernštejnů.

„Vodě z vodárny byly přisuzovány asi nějaké léčivé vlastnosti, protože byly kdysi
zřízeny v Srchu i lázně. Stávaly na sever vedle nynější školy. Později se asi poznalo, že
voda nemá oněch léčivých účinků, které se
jí přisuzovaly, ale že je jen výbornou k pití,
a lázně zanikly.“
„Zdá se to pravdě nepodobné a přece
tomu tak bylo. Bývaly v Srchu panské lázně
a cesta od nich prý vedla ke Kunětické hoře
a k Pardubicům. Krajina sama napomáhala
k jejich vzniku.
V dřívějších dobách byl Srch s okolím jako
veliké jezero. Rybníky Srchovský, Oplatil
a Čeperka lesklými vodami zatopily kraj,
mohutné černé lesy vroubily jejich břehy.
Spící ticho rušila leda zvěř a hejna ptactva.
Jen hráze, vedoucí k Ždánickému dvoru, Hrobicům a Bohdanči, spojovaly Srch
s okolními vesnicemi.
Jak to tedy bylo s lázněmi v Srchu? Byly
prvním stavením v této vsi a stály na místě, jež je označeno č. 32 a na němž dosud
stojí zděná budova Josefa Čermáka, mého
otce. Tatínek je koupil od rolníka Nečesaného. Bylo to větší dřevěné stavení sroubené z mohutných dubů, jež měly až 1 m
v průměru, se smrkovými stěnami a kryto

došky. Kolem se šířila velká zahrada, jejíž
živé ploty tvořily hustě do sebe pletené
a srostlé keře, takže všetečné oko nemohlo
do zahrady viděti. Uvnitř byla jedna velká
místnost a řada drobných dřevěných komůrek, snad koupelen nebo kabin.
Dlouho tam však tatínek s rodinou nebydlel. Za letního odpoledne r. 1900 se
vypravili všichni daleko, až skoro k Hrobicům, na pole. Rodiče pracovali a děti
se koupaly v blízkém Bahýnku. Najednou nejstarší bratr Václav vykřikl: „Tatínku,
v Srchu hoří!“ Rychle zapřahali, spěchali
domů, ale již po cestě se dozvěděli, že hoří
u nich. Uvítalo je jen spáleniště. Všechno
shořelo, nic se neuchránilo. Chýlily se totiž
právě ke konci žně a to ve vsi zůstávali jen
starci a děti.
Na spáleništi se kopalo a stavělo. Při tom se
přicházelo na mnohé, což dokazovalo, že
to bylo pravděpodobně panské sídlo. Především veškerý materiál na této dřevěné
stavbě byl velmi důkladný a pěkný, jaký si
sotva mohl opatřit prostý občan. Futra ve
dveřích z krásného citronově žlutého dřeva měla mnohem větší rozměry, než jak se
dělávalo v obyčejných selských obydlích.
pokračování na str. 8

ítání občánků
ít

Dne 11. a 12. ledna 2013 se uskuteční
Volba prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo bude o dva týdny později, tedy 25. a 26. ledna. Místo
konání voleb bude stejné jako u voleb
krajských. Pro volební okrsek Srch je to
budova ZŠ a MŠ v Srchu. Občané Hrádku a Pohránova budou volit v hasičárně
v Hrádku (naproti rybníčku).
V měsíci říjnu byla v Srchu dokončena
rekonstrukce ulice Družstevní. Stavba probíhala dle harmonogramu. Pro
osvětlení ulice byla zvolena technologie LED. Budeme sledovat kvalitu osvětlení a finanční náklady na jeho provoz.
Jedná se o pilotní projekt. Pokud se vše
osvědčí, naplánujeme rozšíření i do dalších ulic.
V říjnu přibyly na dětské hřiště v Srchu
nové herní atrakce – lanová pyramida
a kolotoč. Všem malým návštěvníkům
hřiště přejeme příjemné vyžití.
Zimní úklid komunikací bude i nadále
provádět firma ROLC s. r. o. Úklid chodníků bude obec zajišťovat vlastními silami.
Opět připomínáme, že pokud budete ve
své části obce nespokojeni se zimním
úklidem sněhu, dejte to, prosím, vědět na
Obecní úřad, abychom zajistili nápravu.
Jarní provoz sběrny dřevnatého materiálu ze zahrad v areálu u hřiště v Srchu
bude zahájen v sobotu 2. 3. 2013. Provozní doba: sobota 8–11 hod. a středa
16–18 hod. V roce 2013 bude omezeně
otevřeno také přes léto, přesné informace budou včas zveřejněny.
Termíny plesů v České hospodě v Srchu
– 25. ledna 2013 – Obecní ples (předprodej vstupenek – od 3. 1. 2013 na OÚ)
a 23. února 2013 – Hasičský ples.
PLACENÁ INZERCE

Skóre chlapců a děvčat bylo tentokráte vyrovnané 4:4
V pátek 2. listopadu přivítali zástupci Obecního úřadu našich osm nových občánků, opět ve škole. Do života popřáli všem hodně štěstí a lásky.
Děti ze ZŠ si připravily pro rodiče a jejich ratolesti milé vystoupení.
Iva Vinklerová, foto: Jan Ptáček

www.obecsrch.cz

PRODÁM
krajní, řadový rodinný dům 4+1
(167 m2) v Srchu – 2x koupelna,
2x WC, garáž, sklepy, půda. Se zahradou 500 m2 (částí zahrady je volná
stavební parcela 290 m2). V zahradě
jsou ovocné stromy. Cena 2,58 mil. Kč.
e-mail: marie120@seznam.cz, tel.:
736 658 137.
5
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Spalovna v Rybitví je opět ve hře
Na krajský úřad v Pardubicích podala firma AVE CZ žádost o integrované povolení, přestože začátkem roku 2010 dostala negativní stanovisko ministerstva
životního prostředí. Téma spalovny nám přiblíží zastupitel města Pardubic pan
Miroslav Rubeš.
Jakou má podle Vás šanci v současné
době projekt spalovny uspět?
Podle mne převážná část obyvatel Pardubicka doufá, že firma AVE CZ odpadové
hospodářství integrované povolení na
spalovnu nebezpečných a ostatních odpadů od krajského úřadu nedostane. Nejvyšší správní soud na podnět firmy zrušil část
územního plánu Rybitví, která neumožňovala nakládat s odpady na místě, kde stojí
zařízení staré spalovny. Společnost AVE
CZ si za této situace znovu požádala o integrované povolení. V rámci tohoto řízení
poslala řada účastníků krajskému úřadu
vyjádření. K těmto vyjádřením vypracovala
stanovisko agentura pro životní prostředí
CENIA. Krajský úřad koncem listopadu vyzval firmu AVE CZ k doplnění potřebných
podkladů a přerušil řízení. Řešení situace
kolem spalovny může ovlivnit skutečnost,
že rakouský majitel se v současné době
snaží firmu AVE CZ prodat.
Firma AVE snížila roční kapacitu
z 20 000 tun na 15 800 tun. Uživil by spalovnu jen odpad z Pardubického kraje?
Kapacita spalovny je v obou případech
stejná. Je dána výkonem spalovací pece,
který činí 2,7 tuny spáleného odpadu za
hodinu, tedy umožňuje spálit 20 000 tun
odpadů za rok. Spíše by se dalo považovat spalování „pouze“ 15 800 tun odpadu
ročně za jakýsi slib firmy. Těžko si lze ale
u nás představit, že by úřady mohly trvale
omezovat nějakou firmu ve využívání jejího zařízení. Při zajištění dostatku odpadů
by mohlo dojít k naplnění jeho skutečné
kapacity. V každém případě by se jednalo
o největší spalovnu umožňující likvidovat
nebezpečné odpady v republice. Svoz
odpadů by nesporně zahrnoval oblast
daleko přesahující Pardubický kraj. Nelze
do budoucna vyloučit ani jejich dovoz ze
zahraničí.
Myslíte, že by spalovna mohla zhoršit životní prostředí v Pardubicích a okolí?
Ovzduší Pardubicka je již dnes značně zatížené imisemi. Například v minulém roce
došlo 45krát k překročení dvacetičtyřhodinového imisního limitu nejvíce sledované
škodliviny, kterou jsou tuhé částice frakce
6

PM10. Podobný trend pokračuje i letos.
Navíc zde byly překročeny limitní hodnoty
pro oxid siřičitý, a to tak často, jako nikde
jinde v republice. Začátkem roku jsme si
„užili“ po celý týden smogovou situaci.
Spalovna by mohla vypouštět do ovzduší
i při šetrném provozu desítky tisíc kilogramů různých zdraví nebezpečných látek
každý rok. Dá se také očekávat negativní
dopad na složení odpadních vod a zvýšení
hluku v okolí provozovny.
A jak je spalování odpadu efektivní?
Uvádí se, že energie získaná při spalování
odpadů by se dodávala do teplárny Synthesie Semtín. Tvořila by ale jen několik
málo procent výkonu teplárny. Je třeba
dodat, že se ve spalovně naopak nemálo
energie také spotřebovává spalováním
zemního plynu, využitím elektřiny pro pohon technologických zařízení a na osvětlení, a také ve formě pohonných hmot
potřebných na provoz nákladních automobilů přivážejících odpad a odvážejících
zbytky, takže energetický výnos není nijak
veliký. Někteří lidé se domnívají, že spálením se odpadu zbavíme a nemusíme jej
tak alespoň skládkovat. Z 20 000 tun nebezpečného odpadu by ale také vzniklo
skoro 6 000 tun tuhých zbytků, které by se
odvážely na 40 kilometrů vzdálenou skládku nebezpečných odpadů.
Lidé si často dělají rovnítko mezi spalovnou komunálního odpadu a spalovnou nebezpečného odpadu. Můžete nastínit, jaký je mezi nimi rozdíl?
Komunální odpad neobsahuje příliš velké
množství nebezpečného odpadu a jeho
složení je relativně konstantní. Spalovací
proces se proto dá lépe regulovat. Není
zde tak velký předpoklad úniku zvláště
škodlivých látek do životního prostředí.
Zmíněná spalovna počítá se spalováním
stovek druhů nebezpečných odpadů nejrůznějšího složení a již jenom samotné jejich mísení je rizikovou záležitostí. Je také
větší nebezpečí úniku například těžkých
kovů nebo dioxinů do životního prostředí.
Podle mého názoru by na zvoleném místě
v Rybitví neměla stát ani spalovna komunálního odpadu.

www.obecsrch.cz

Pracoval jste na inspekci životního prostředí. Myslíte si, že se dá zajistit dostatečná kontrola spalování a dodržování
limitů?
Už z informací firmy AVE CZ je zřejmé, že
kontrola dovážených odpadů by byla jen
namátková a spíše orientační. Také spalovací proces nelze regulovat podle obsahu
škodlivin už proto, že nejvíce nebezpečné
emise se měří jen dvakrát ročně, ale složení
odpadů se mění neustále, protože se jedná
o jeho velice různorodou směs. Jednorázové měření emisí provádí soukromá firma
vybraná a placená provozovatelem a ve
vzájemně dohodnutém termínu. Připomínám, že i při splnění emisních limitů je třeba
počítat s tím, že do ovzduší mohou odcházet ročně tuny škodlivých látek. Případné
překročení emisních limitů by mohlo ze
strany úřadů znamenat uložení nápravného opatření a pokuty provozovateli.
V čem spatřujete hlavní nebezpečí spalovny v Rybitví?
Pokud bych shrnul své hlavní námitky ke
spalovně, musím konstatovat, že za zcela
nevhodné považuji umístění spalovny do
bezprostřední blízkosti obydlených domů
v Lánech na Důlku a Srnojedech, nedaleko a na návětrné straně krajského města,
a že trvale by do ovzduší odcházely zdraví
nebezpečné látky. Kontrola spalovacího
procesu by byla nedokonalá a v případě
havárie by nebyl dostatek času na upozornění nebo evakuaci lidí. Došlo by k většímu
zatížení silnic převážením nebezpečného
nákladu.
Jaký je nyní postoj radnice ke spalovně?
Před časem jsem vypracoval zprávy pro
Radu i pro Zastupitelstvo města Pardubic,
ve kterých jsem se snažil objektivně popsat
záměr firmy AVE CZ. Zastupitelé nakonec
hlasováním odmítli opakovanou snahu firmy na provozování spalovny v Rybitví. Na
zasedání zastupitelstva jsem také navrhl,
aby se město, nejlépe ve spolupráci s krajem, pokusilo několikaletý spor s firmou
AVE CZ definitivně vyřešit nabídkou odkoupení jejího zařízení a jeho následnou likvidací. Byl by to velkorysý krok jak vůči občanům, tak vůči firmě AVE CZ. Ta v roce 2006
koupila starou a nevyhovující spalovnu
pouze za několik milionů korun, ale těžko
říci, jakou částku by za ní dnes požadovala.
Děkuji za rozhovor. Květoslava Doležalová
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných
12.–13. 10. 2012
Okrsek 1 – Srch
Voliči
v seznamu
918

Vydané
obálky
404

Okrsek 2 – Hrádek, Pohránov
Volební Odevzdané
účast v %
obálky
44,01
404

Platné
hlasy
399

% platných
hlasů
98,76

55
43
70
60
28
79
8
51
77
26
16
57
35
93
7
53
22
83
20

Koalice pro Pardubický kraj
Komunistická str. Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Východočeši
TOP 09 a Starostové pro PAK
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana zelených
Strana svobodných občanů
NEZÁVISLÍ
Strana soukromníků ČR
Suver.-Strana zdravého rozumu
Sdružení sportů České repub.
Česká pirátská strana
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Nár. socialisté – levice 21. stol.
Komunistická str. Českosloven.
Moravané

Vydané
obálky
115

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
54,50
115

Platné
hlasy
112

% platných
hlasů
97,39

Výsledky hlasování

Výsledky hlasování
Kandidátní listina
číslo název

Voliči
v seznamu
211

Kandidátní listina
číslo název

Platné hlasy
celkem
v%
78
71
56
47
44
35
12
12
9
7
5
5
4
4
3
3
2
2
0

19,54
17,79
14,03
11,77
11,02
8,77
3,00
3,00
2,25
1,75
1,25
1,25
1,00
1,00
0,75
0,75
0,50
0,50
0,00

43
60
55
70
8
26
7
79
28
53
35
16
51
20
22
57
77
83
93

Platné hlasy
celkem
v%

Komunistická str. Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
Koalice pro Pardubický kraj
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
NEZÁVISLÍ
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
TOP 09 a Starostové pro PAK
Východočeši
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
Sdružení sportů České repub.
Strana soukromníků ČR
Strana zelených
Moravané
Nár. socialisté – levice 21. stol.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana svobodných občanů
Komunistická str. Českosloven.
Česká pirátská strana
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Aktivity JSDH Srch
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Srch zasahovala v roce 2012 celkem třináctkrát.
První výjezd byl u obce Staré Ždánice, kde
hořel nízký porost na náspu mezi rybníky,
pod vedením vysokého napětí. Největším
zásahem v tomto roce pro nás byl požár
v areálu Synthesie ve firmě REKLA, spol.
s r. o., který trval 5,5 hodiny (od 4.30 do
10.00). Hořely zde ropné produkty, určené k ekologické recyklaci. Dále jsme zasahovali v obci Brozany, kdy ve večerních
hodinách jistí občané pálili elektrické kabely pro získání mědi. V obci Stéblová pro
změnu hořel nízký porost okolo příkopu
u železniční trati, hned za pomníkem na
památku železničního neštěstí u Stéblové
ze 14. listopadu 1960.
Na začátku května, kdy naše obce postihly přívalové deště, jsme odčerpávali vodu
z domů, dělali zábrany proti vodě přitékající z pole do obydlí a hloubili odtokový
kanál. Nejvíce byla postižena obec Hrádek,
kde voda zaplavila domek za místní restaurací. Přetékala zde také požární nádrž,

o kterou se přečerpáním vody postarali
členové JSDH Hrádek. Zasahovali jsme
pak i v obci Srch, kde nestíhala přečerpávací stanice v lokalitě Za Hřištěm a voda se
rozlila do okolních zahrad. Při těchto záplavách jsme zasahovali od 18 do 22 hod.
Planý poplach jsme letos měli ve firmě
Radka spol. s r. o. v Lázních Bohdaneč, kde
se patrně porouchalo čidlo elektronického
požárního systému. Pak jsme opět zasahovali z důvodu přívalového deště, tentokrát
ale v obci Rybitví, kde jsme čerpali vodu
z rodinného domku. Naproti tomu v obci
Staré Ždánice řádil oheň. Hořela střecha

www.obecsrch.cz

se solárními panely a hrozilo nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Naštěstí byl
požár zlikvidován velmi brzo a nedošlo tak
k větším škodám.
V srpnu byl opět výjezd do firmy Synthesia a.s., kde došlo k úniku nitračních plynů.
Zde jsme zůstali dvě hodiny jako záloha
u vodního zdroje. Dále jsme zasahovali
zase v obci Staré Ždánice, tentokrát hořela v ubytovně molitanová matrace, kterou
patrně zapálily děti. K požáru nás přivolali
i do Starého Hradiště, kde hořelo v místní
restauraci, ale před příjezdem jsme byli
operačním střediskem odvoláni zpět, protože vznikající požár zlikvidoval HZS Pardubice. V obci Rybitví na nás čekal opět
požár, a to v rodinném domku, který byl
také zlikvidován HZS Pardubice dříve, než
se stačil dále rozšířit.
Při posledním 13. výjezdu jsme jeli zasahovat do areálu Semtína. Tentokrát hořely plasty ve firmě SK-EKO Systems s.r.o.
Postupně jsme rozebírali a hasili plastový
odpad. Zákrok trval 4,5 hodiny.
Tomáš Tupý, velitel JSDH Srch
foto zdroj: http://pardubice.idnes.cz/
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První zmínky o první základní škole v Srchu
– pokračování ze zářijového čísla Zpravodaje
Roku 1866 byla krutá válka v Čechách,
zvláště u Hradce Králové mezi vojskem
Rakouským a Pruským. 3. července po
celodenních bojích byla rakouská vojska
zcela rozprášena.
A jaký byl další osud školy v Srchu?
„Roku 1871 byla c. k. zemskou školní radou
povolena Třídní škola V Srchu, kteroužto c. k.
školní rada započala dne 5. dubna 1873 stavěti ze školní pokladny.
V r. 1873, dne 5. dubna začal stavět stavitel
Karel Brož z Pardubic školu novou, dvoutřídní. Tím byla postavena jen polovina (první
a druhá třída a dva pokoje). Ostatní část staré budovy zůstala opravena státi.
Nařízením místní školní radě z 28. 12. 1878,
by předložili plán k dostavení druhé polovice školní budovy, by se tak školní mládež
do třetí třídy rozděliti mohla. Tohoto roku

vykoupila místní školní rada školy Srch kus
zahrady na půlnoční straně, kde jsou položené pozemní trubky k odvádění vlhkosti ze
zadního pokoje školy, od Jana Nečesaných
za dobře umluvenou částku 160 zl. r. m, asi
přes 21 čtverečných sáhů.
Když dětí přibývalo, započala se stavěti druhá polovina dne 1. května 1879.
O této stavbě – dostavbě je Protokol psaný Ignácem Křepelou dne 10. května 1879.
Cena byla 6 274 zlatých, proto na návrh
předsedy Fr. Zemana přispěl každý i z přiškolených obcí 1 zl. 65 kr.
Budova sestávala ze čtyř tříd, knihovny, bytu
řídícího (dole pokoj a velká kuchyně, spižírna,
komora a nahoře pokoj) a bytů pro učitele (jeden nahoře a jeden dole), dřevníku, záchodů
a na východní straně zahrady pro pěstování
ovoce, zeleniny a květin.
Postup učitelů od roku 1873:

Dne 1. 2. 1873 byl pan učitel Ignác Křepela
jmenován řídícím učitelem.
Dne 31. 12. 1873 přistěhoval se první výpomocný pan učitel František Koldín a od
2. ledna 1874 již se ve dvou třídách vyučovati
počalo.
Dne 3. ledna 1881 počalo se vyučovati ve
zdejší škole ve třetí třídě, kteréžto sem byl
dosazen zkušený pan učitel Karel Horák
z Pardubic.
Dne 3. prosince 1876 byl po p. inspektorovi
V. Lešetickém jmenován novým inspektorem
pan J. V. Šťovíček.
Po odchodu Ignáce Křepely do penze stal se
1. 3. 1883 řídícím učitelem p. Josef Křepela.
Dalším učitelem byl Bedřich Ipser a po jeho
odchodu do Živanic pan Josef Čapek z Rokytna.
Škola jest od r. 1875 ve IV. třídním platu, tj.
400 zl. za rok.“
Sepsala Milena Tomanová

Patronace stromů na Vraťáku
Při podzimních úpravách okolí Vraťáku dostal rybníček svoji oficiální tabuli. Svoje místo zde nalezly i lavičky, které jsou zabetonované a takto je do
vody nikdo nehodí. Máte už i vy svou cedulku na Vraťáku?
V minulém Zpravodaji jsme informovali o umístění prvních stojánků s cedulkami patronů stromků a jsme rádi, že se stále jejich řady rozšiřují. A protože je v našich obcích
stromů mnohem více, můžete být jejich
sponzory nejen okolo Vraťáku. Je jen na
Vás, zda budete chtít podpořit výsadbu
zeleně svou patronací pro děti, vnoučata
nebo celé rodiny a přispět tím k hezčímu
a zdravějšímu prostředí našich obcí.
-jb-
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pokračování ze str. 5
Pod hlínou, která byla místo podlahy ve
velké světnici, se dokopal tatínek k velikému ohništi z dlaždic a cihel, jdoucímu přes
místnost. Cihly se značně lišily od nynějších.
Byly delší a právě tak široké jako dlouhé.
V ohništi zůstalo ještě spousta popela,
střepy a nádoby. Nový dům stavěli napříč
starého a museli tedy kopati nové základy. A tu narazili místy na těžké kamenné
plotny, jež několik lidí nemohlo uzvednouti. Někde jim v práci překážely mohutné
kmeny dubů napříč položené, které museli
tesařskou pilou přeřezati, aby mohli položit základ. Také na schody přišli, ale ty zasypali. Rovněž mnohé předměty našli, ale
o těch však již tatínek neví, kam se poděly.
Teprve nyní si na mnohé vzpomíná a lituje,
že si tehdy lecčeho blíže nevšiml.“
Sepsala: Květoslava Doležalová
(Zdroj: „Krajem Pernštejnů“ – Z minulosti
k přítomnosti – Pověstná vodárna v Srchu
– Marie Poláková, Z minulosti Lázní
v Srchu – Vlasta Čermáková)
foto: Marek Doležal
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Hrádecká hospoda na stříbrném plátně
Začátkem října tohoto roku se prostory Naší Hospody v Hrádku proměnily ve filmový ateliér, ve kterém se
natáčela nová česká komedie „Franta
a Jarin: Přišel jsem na rande“ režiséra
Jakuba Duška. Natáčení se stalo pro
občany obcí Hrádek, Srch a Pohránov
nezapomenutelným zážitkem, ze dne
na den se z nich staly filmové hvězdy.
Jak název napovídá, ve filmu se setkávají
dva vesničtí kamarádi Franta a Jarin. Franta
(Tomáš Fišera) pozve na rande do hospody
pohlednou slečnu Katku (Kateřina Veckerová), před kterou si hraje na něco, co není.
Frantovi ale zhatí plán Jarin (Radek Kuchař),
který má obrovský talent Frantovi vždy vše
pokazit.
„Původně jsme chtěli natáčet v Praze, ale
v Hrádku nám poskytli lepší podmínky, tak
už jsme neváhali,“ říká za celý tým režisér

Zlepšení prostoru v okolí výstupní
zastávky MHD v Hrádku směrem
od Pardubic zatím brání dopravní
inspektorát.

filmaři vybrali právě Naši hospodu. Věříme,
že se díky tomu stane cílem více lidí, “ řekl
provozovatel Naší hospody v Hrádku Drahomír Hlaváček.
Předpremiéra filmu proběhne na jaře 2013
v Naší hospodě v Hrádku a po té na televizní stanici Prima Cool. O přesném datu promítání komedie v „hollywoodském stylu“
budou občané včas informováni.

Další akce v Hrádku
Jakub Dušek a pochvaluje si nasazení místních štamgastů coby hospodského komparsu. „Pro mě je to obrovský zážitek,“ nechal se slyšet jeden z věrných hospodských
zákazníků, nadšený Mirek Benák.
V letních měsících projedou vesnicí Hrádek stovky cyklistů mířících za koupáním
k písníkům. Ti si mohou zpříjemnit svůj
výlet návštěvou Naší hospody, kde budou
vystaveny fotky z natáčení. „Jsme rádi, že si

Autobusová
zastávka v Hrádku

24. listopadu proběhlo „Setkání Hrádeckých rodáků“, k poslechu hrála „Živaňanka“.
1. prosince zavítal do Hrádku i Mikuláš se
svými pomocníky. Pro děti měl opět nachystanou bohatou nadílku a všechny děti
si to moc užily.
Naše Hospoda v Hrádku se na Vás těší
a ráda Vás přivítá také na Silvestrovském
rozjezdu 29. 12. 2012 od 20 hod.
Text a foto: Jakub Hlaváček

Již na počátku volebního období jsme
se rozhodli vylepšit pro cestující MHD
výstupní zastávku v Hrádku, která se nachází v bezprostřední blízkosti křižovatky směr Pohránov. Výstup zde není ani
pohodlný, ani bezpečný. Tento rok se na
prostoru zastávky podepsalo i nepříznivé
počasí, tak jsme ho chtěli opravit v rámci
naléhavých oprav.
Byly zpracovány tři varianty řešení. Ukázalo se však, že pro Dopravní inspektorát
(DI) není vyhovující ani jedna. Důvodem
jsou nevyhovující zastávkové a křižovatkové rozhledy, i při snížení rychlosti
v celém prostoru křižovatky na
50 km/hod. Bohužel nepomohla ani argumentace současným stavem, který je
v porovnání i s nejméně vhodnou navrhovanou variantou naprosto nevyhovující. Není zde ani omezena rychlost.
Další řešení a realizaci oprav jsme tedy
nuceni odsunout snad na příští rok, neboť
DI hodlá vyzvat majitele komunikací SÚS
Pardubice k celkové změně řešení křižovatky a v souvislosti s tím řešit i novou
zastávku.
Provedli jsme alespoň úpravy stávající
nástupní zastávky ve směru na Pardubice,
a to ošetření jejího bezprostředního okolí,
opravu oplechování, celkový nátěr a zhotovení lavičky a plochy pro vylepování
plakátů.
-jb-

PODĚKOVÁNÍ
OBČANŮM
Děkujeme našim spoluobčanům v Hrádku, kteří nezištně pomáhají s péčí o náš
společný životní prostor, zvláště paní
Akrmanové za úklid kolem pomníčku
padlých, paní Konečné za úklid kolem
kontejneru na sklo, panu Prorokovi za
úklid silnice v křižovatce a panu Vávrovi,
který pečuje o studnu na hřbitově.
Všem občanům, kteří pracují na zvelebování našich obcí a kteří sekají obecní
pozemky před svými domy, také moc
děkujeme.
Iva Vinklerová

www.obecsrch.cz
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Vánoční setkání u Bahýnka
V loňském roce bylo na Štědrý den uspořádáno milé odpolední „Setkání občanů u Bahýnka“.

Z rybníčku Vraťák jsme vytáhli i 72 cm
dlouhého amura. Koncem října 4. sezóna rybaření, organizovaná občanským sdružením Rybáři Srch, skončila.

Pan Hrnčíř podával horký punč
z příspěvku obce a nápoje, které si donesli občané. Proběhla
i ochutnávka cukroví přítomných hospodyněk. A jak ukazuje i fotografie, byla zde příjemná a veselá vánoční nálada,
kterou si přítomní odnesli s sebou domů pod své stromečky.
A protože dobré nálady není
nikdy dost, zveme všechny
občany i letos k „Vánočnímu setkání u Bahýnka“, které
se uskuteční na Štědrý den
v 15 hodin.
Text a foto: -jb-

Pojeďme společně na hory
Dne 9. 3. 2013 pořádá obec zájezd do Pece pod Sněžkou. Přidejte se ke svým
sousedům a přihlaste se na obecsrch@obecsrch.cz nebo přímo na obecním úřadě. Zájezd je z velké části dotován obcí, proto cena za cestu autobusem je jen 50 Kč.
„Sjezdaři, běžkaři, snowboarďáci, pojeďte na hory!“ Odjezd od Obecního úřadu bude
v 7.00 hod.
-mf-

SDH Srch
Děkujeme za přízeň, kterou nám celý rok
věnujete, a doufáme, že tomu tak bude
i v roce následujícím. Také děkujeme VŠEM
NAŠIM SPONZORŮM, jak místním, tak i těm
přespolním. Jsme jim nesmírně vděčni.
Na únor příštího roku chystáme Dětský karneval (16. 2. 2013) a Hasičský ples

(23. 2. 2013 ve 20.00 hod). Obě akce se
budou konat v České hospodě v Srchu.
O detailech budete ještě včas informováni.
Za celý SDH Vám přeji krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a životních úspěchů.
Za SDH v Srchu Petra Tupá

Na přelomu prázdnin přešla prodejna v Srchu
na nový pokladní systém
Změna pokladního systému se zákazníků
dotýká pouze v označování zboží, které
nebude nadále označováno papírovými
cedulkami na regálech, ale budou nahrazeny cenovkami na výrobcích. Nové účtenky
jsou přehlednější. Platbu je možno provádět hotově nebo platební kartou.
Nově od července tohoto roku se rozšířila
prodejní doba také na státní svátky, kdy
je otevřeno jako v sobotu. Otevírací doba
o Vánocích bude ještě upřesněna a včas
vyvěšena na dveřích prodejny a na webových stránkách: web.coopsrch.wbs.cz.
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Úlovky
na Vraťáku

Další změnou je nový e-mail prodejny
035@jednotapce.cz. I nadále nás můžete kontaktovat na tel. čísle 466 415 745
nebo na mob. telefonu vedoucí prodejny
723 409 232.
S přicházející zimní sezónou připomínáme, že stále platí naše nabídka starším
spoluobčanům, kdy po telefonické dohodě můžeme donést nákup domů.
Do nového roku přejeme našim zákazníkům a všem spoluobčanům hodně zdraví
Miroslava Hrubá
a štěstí.
vedoucí prodejny Jednoty Srch

www.obecsrch.cz

Rybářskou sezónu hodnotíme velmi
úspěšně hned z několika důvodů. Oproti loňskému roku došlo ke zvýšení počtu
malých rybářů do 15 let – povolenku si jich
vyzvedlo 63 z celkem vydaných 79 kusů.
Díky mírné zimě nedošlo k žádnému podstatnému úhynu ryb a nasazením dravců
v loňském roce se úspěšně zredukovalo
množství přemnožené plevelné střevličky
východní. Zdárně proběhl 6. ročník rybářských závodů „O stříbrný háček obce Srch“
a zajisté si každý všiml, že obec zrealizovala výsadbu nové zeleně a umístění laviček
v okolí Vraťáku. K naší radosti se pro spoustu místních rodin stal Vraťák cílem procházek za oblíbenou zábavou, kterou je
krmení věčně hladových ryb pečivem. Pro
připomenutí, rybí osádku zde tvoří následující druhy: pstruh duhový, okoun říční,
štika obecná, kapr obecný, amur bílý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, karas stříbrný, karas obecný, karas zlatý, střevlička
východní a slunka obecná. Zatím největší
nám známou ulovenou rybou na Vraťáku
je amur 72 cm dlouhý. Věříme, že se v příštím roce podaří další skvělé úlovky!
Petrův zdar
Text a foto Petr Novotný
„Rybáři Srch“
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Přijďte zvítězit
sami nad sebou.

Bude to Vaše hodina

Řekne-li se „H-centrum“, většina lidí si představí sportovně-relaxační areál s nejširší nabídkou
služeb pro využití volného času. Řekne-li se „sport a relax“, většina lidí si vzpomene na
osobní přístup, špičkové vybavení a přátelskou atmosféru v H-centru. Rozhodnout se začít
nový život, najít ztracenou rovnováhu a zvítězit sami nad sebou je s námi opravdu možné.
Protože my jsme H-centrum.
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www.hcentrum.net

tenis 0 badminton 0 florbal 0 volejbal 0 stolní tenis 0 horolezecká stěna a bouldering 0 fitness
a cardio 0 bowling 0 kinesis 0 TRX 0 jóga 0 pilates 0 flowin 0 flexi bar 0 bosu 0 step aerobic
0 cvičení pro těhotné – batolata – děti 0 spinning 0 zumba 0 zdravotní cvičení 0 kruhový trénink
0 vířivky 0 saunový svět 0 solárium 0 masáže 0 zábaly 0 kosmetika 0 pedikúra 0 firemní akce
a školení 0 hlídaný dětský koutek 0 konferenční sál + salonek 0 sportovní a relaxační bar
www.obecsrch.cz
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Běžecká sezóna
zahájena
SK Srch, za podpory obce Srch, zahájil běžeckou sezónu „Sršskou devítkou“ – závodem zařazeným do
poháru Východních Čech. Na start
se postavilo 80 startujících. Na obou
okruzích byli vidět i běžci ze Srchu.
Prvním závodem byl také zahájen „Zimní
pohár Srchu“. Mezi 30 startujícími se objevilo několik nových běžeckých nadšenců
ze Srchu.
Na konci listopadu vyvrcholila běžecké sezóna v Srchu, a to 5. ročníkem Sršského maratonu a 3. ročníkem Sršského
půlmaratonu. Maraton byl opět s mezinárodní účastí, na start se postavili závodníci Maďarska, Polska a USA. Závodu
se zúčastnil i triatlonista Petr Vabroušek,
účastník několika Ironmanů na Havaji. Za

Úspěchy v horských ultra maratonech
Dálkové horské běhy jsou opravdu
náročný koníček. Vyznavači tohoto
sportu, musí překonávat překážky –
nepřízeň počasí, extrémní výstupy na
vrcholky a sestupy do údolí. Odměnou
jim však jsou krásy přírody a především pocit, že člověk v cíli zvítězil nejen nad všemi nástrahami tratě, ale
i sám nad sebou.
Závodníci mohou měřit své síly v sérii
závodů horských dvojic. Jedním takovým závodem je například seriál „Horská
výzva“, který měl letos tři závody dlouhé
60–70 km, a to v Koutech nad Desnou
(Jeseníky), na Klínovci (Krušné Hory) a ve
Špindlerově Mlýně (Krkonoše). A právě
ve Špindlerově Mlýně skončil na krásném
3. místě v kategorii MIX i borec ze Srchu
Jirka Hrubeš, který se závodu dvojic zúčastnil spolu se svou sestrou Renatou
Linhartovou. Startovalo se ve Skiareálu Svatý Petr a trasa vedla přes Labskou
boudu, Sněžku a Liščí horu. Horská výzva
je dobrodružstvím, ke kterému je zapotřebí skvělá kondice a smysl pro orientaci
v terénu. Dvojice Hrubeš a Linhartová

přesvědčila, že tyto předpoklady má. Celkově za celý seriál závodů ve své kategorii
skončila také na 3. místě a v seriálu bez
rozdílu kategorií osmá ze 192 dvojic.
Letos se tato dvojice zúčastnila i Mistrovství republiky Adidas TERREX – Continental
Beskydská sedmička, kde obsadila rovněž
3. místo ve své kategorii. Jejich velkým
úspěchem je i 21. místo v závodě 5BV
v Beskydech, kterého se zúčastnilo celkem
600 závodníků. Úkolem bylo obejít 5 beskydských vrcholů (cca 120 km) ve stanoveném limitu.
Gratulujeme k jejich skvělým výkonům
a držíme jim palce v dalších závodech.
-kdFoto: Nikola Linhartová

Starousedlíci opět zvítězili nad Náplavami
Tentokrát slunečné počasí provázelo 2. ročník fotbalového derby „Starousedlíků
proti Náplavám“, které se konalo v rámci akce Rozloučení s prázdninami.

Účastníci běhu

SK Srch běžel půlmaraton Dušan Jirásko,
a ze Srchu Aleš Maloch a Rudolf Prix. Maraton zaběhli nejrychleji Petr Vabroušek
(2:41 hod.) a Radka Zbíralová (3:21 hod.)
a v půlmaratonu byli nejrychlejší Milan Uchytil (1:18 hod.) a Dana Jiřičná
(1:41 hod.). K úspěšnému závodu dopomohlo nejen krásné počasí, ale i zázemí
v kabinách FC Titanic Srch s restaurací Na
Hřišti, kde na závodníky čekal vyhlášený
„Sršský řízek“. Závod se uskutečnil díky
podpoře obce Srch, spolupráci s SK OMT
Pardubice a pomocí dalších sdružení v Srchu. Díky všem divákům za skvělou atmosféru, kterou pro závodníky vytvořili.
Text a foto: Luboš Jirásko

Krásné datum 9. 9. 2012 přilákalo stovku dětí na hřiště rozloučit se s prázdninami. Čekaly
na ně soutěže, hry a dokonce i kolotoč. V pozdním odpoledni se pak opět utkala mužstva
Starousedlíků a Náplav ve fotbalovém zápase. I letos stálo štěstí opět na straně Starousedlíků, kteří vyhráli nad Náplavami na penalty s konečným výsledkem 5:4. Ve sportovně
vypjaté atmosféře diváci shlédli celou řadu fantastických fotbalových momentů. Že jde
v tomto derby především o to, jakou žízeň si hráči udělají, dokládá fotografie a skutečnost,
že věkový rozdíl mezi náplavami a starousedlíky se postupně stírá.
text a foto: -mf-
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