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▶ Rozpočet 2014
je mi potěšením, že Vás mohu opět přivítat v dalším vydání našeho místního Zpravodaje. Pokračujeme v podobném duchu
jako v minulých číslech. Pro mě je ze všech článků nejdůležitější téma sousedské pospolitosti, proto bych Vás chtěl pozvat
na celou řadu jarních akcí, které pořádá obec nebo různé občanské iniciativy. Na děti čeká tradiční dětský triatlon a na malé
i velké rybáře soutěž „O Stříbrný háček Obce Srch“. Hasiči ve
všech obcích opět budou zapalovat ohně na pálení čarodějnic.
Vedení obce připravuje zájezd pro milovníky českých tradic do
historického centra Botanicus v Ostré nad Labem.
Těším se na setkání s Vámi a přeji krásné jaro.
Lukáš Panchártek, starosta
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Žebratka bahenní
Foto: -jr-

Přírodní poklady
našich obcí IV
Chráněné rostliny
V katastrech našich obcí roste několik
set druhů rostlin. Můžeme mezi nimi
najít i druhy vzácné, které jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny (prováděcí
vyhláška č. 395/1992 Sb.).
Přímo v chráněném území přírodní rezervace Baroch, které částečně zasahuje i do
katastru obce Srch, nalezneme nenápadnou a lidskému zraku unikající kapradinu
hadilku obecnou (Ophioglossum vulgatum).
pokračování na str. 4

Foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V prosinci roku 2013 slavili svá jubilea v Srchu
pan Otakar Kubát 82. narozeniny a paní Vlasta Košková 84. narozeniny.
V Hrádku oslavil pan Josef Vlasák 75. narozeniny.
Nový rok 2014 jsme zahájili v lednu blahopřáním paní Mileně Akrmanové
z Hrádku, která slavila 84. narozeniny. V Srchu slavili pan Oldřich Nešetřil
87. narozeniny, paní Marie Hrubá 91. narozeniny
a paní Vlasta Mazáková 83. narozeniny.
V měsíci únoru jsme gratulovali v Hrádku paní Miladě Jiráňové k 83. narozeninám
a paní Marii Konířové k 82. narozeninám. V Srchu se také hodně gratulovalo.
Paní Květuše Konířová slavila 80. narozeniny a paní Anna Kubátová
82. narozeniny. 75. narozeniny oslavili pan Jaromír Břeň a pan Jiří Kreiner.
Ani měsíc březen se neobešel bez oslav. V Pohránově jsme blahopřáli
panu Bohuslavu Vančurovi k 80. narozeninám. V Srchu oslavila 89. narozeniny
paní Anděla Soukupová, 82. narozeniny paní Marie Havelková, 81. narozeniny
paní Marie Černíková a 70. narozeniny paní Hana Drbalová.
Duben zahájila oslavou 75. narozenin paní Marie Vlasáková z Hrádku.
Všem našim jubilantům ještě jednou přejeme k významným životním jubileím
jen to nejlepší a do dalších let hlavně hodně zdraví a veselou mysl.

Rozpočet 2014
Na zasedání zastupitelstva obce byl
schválen rozpočet na rok 2014.
Předpokládáme celkové příjmy ve výši
18,4 mil. Kč. Výdaje byly schváleny ve výši
16 mil. Kč. Přebytek 2014 i se zůstatkem na

konci roku 2013 činí cca 3,4 mil. Kč. Přebytek bude použit na financování předpokládaných investic v roce 2014. Některé investice budeme rozpočtovat až v závislosti
na tom, zda bude na ně přidělena dotace.
-lp-

PŘEHLED INVESTIC V ROCE 2014
Název investice
Spoluúčast obce
Vjezdy Hrádek
1,4 mil. Kč
Zateplení tělocvičny v Srchu
1,7 mil. Kč
Pořízení komunální techniky (vypořádání dotace z roku 2013)
2,4 mil. Kč
Opravy obecních nemovitostí
0,25 mil. Kč
Areál Hřiště v Srchu (komunikace)
2,5 mil. Kč

Územní plán
Návrh nového územního plánu (dále
jen ÚP) po posouzení příslušnými orgány dospěl do finální podoby. Uskuteční se jeho veřejné projednání.
Veřejné projednání územního plánu obce
Srch se bude konat dne 6. 5. 2014 od
17 hod v restauraci Pluto. Občané zde budou seznámeni s vytvořeným návrhem.
Přítomen bude zástupce z oddělení územního plánování pořizovatele tj. Magistrátu
města Pardubice – Odboru hlavního architekta a dále bude přítomen samozřejmě
i projektant, který celý ÚP zpracovává.
-jb2

Mimoúrovňová
křižovatka u Finiše
Začátkem letošního roku byla zahájena
stavba sjezdu z komunikace I/37 u autobazaru Finiš. Dle harmonogramu má být dílo
dokončeno v roce 2014. Poté bude obec
Srch přímo napojena na Evropskou dálniční síť.
-lp-, foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz

Supervolební
rok 2014
V roce 2014 nás čekají dvoje volby. Ve
dnech 23. a 24. května se konají volby do Evropského parlamentu. V září
2014 se budou konat volby do senátu
a také komunální volby do obecních
zastupitelstev.
Ve Zpravodaji dostane jakákoliv strana
nebo sdružení kandidující ve volbách
do zastupitelstva obce Srch bezplatně
prostor o velikosti jedné poloviny formátu A4. Materiály je nutno zaslat na adresu
redakce zpravodaj@obecsrch.cz nejpozději do 31. 7. 2014. Volit se bude na tradičních místech. Volební okrsek č. 1 bude volit
v budově ZŠ a MŠ v Srchu, volební okrsek
č. 2 (Hrádek, Pohránov) bude volit v obecním domku v Hrádku (naproti požární nádrži).
-lp-

Vyhodnocení ankety
JÍZDNÍ ŘÁDY
V dubnovém čísle 2013 byla uvedena výzva k připomínkám a návrhům
na zlepšení jízdních řádů MHD. Všem
účastníkům ankety děkujeme.

Změna jízdních řádů MHD linky č. 17 proběhne od 1. září 2014. Zatím ještě nemáme definitivní podobu jízdního řádu, nicméně předpokládáme zahuštění odpoledních spojů ve všedních dnech, beze změny
stávajících odjezdů z Pardubic. Dále je
v návrhu posun sobotního ranního spoje
na pozdější odjezd. Také jsme zaznamenali návrhy na opětovné zavedení večerního spoje – odjezd z Pardubic ve 22.30.
O tomto ještě není rozhodnuto, neboť
proti mluví statistiky z dob, kdy tento spoj
byl provozován. Jeho tehdejší obsazenost
byla 1 až 2 cestující. O definitivní podobě
jízdního řádu budete včas informováni.
-lp-, ilustrační foto: -kd-
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Děti v mateřské škole v novém roce nezahálejí
Nový rok v MŠ jsme zahájili Tříkrálovým
koledováním. Tři králové, Kašpar, Melichar
a Baltazar s průvodem všech dětí zazpívali
a udělali novoroční znamení na všechny
dveře ve škole i školce. V lednu nás navštívilo také divadlo Ludmily Frištenské
s představením O bábě chřipce.

Předškoláky čekal zápis do 1. třídy ZŠ, kterému předcházela Hodina naruby. Děti
z první třídy se vrátily na chvilku do školky a budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, jak se
sedí ve školní lavici.

Paní učitelky připravily pro děti také Sněhové království aneb den v bílém, kdy
jsme se alespoň hravou formou pokusili
přivolat zimu a sněhovou nadílku.
Na začátku února jsme navštívili zahradnictví u Havlíčků. Paní Havlíčková provedla
děti po celém areálu a vyprávěla jim, co se
se všemi stromy a rostlinami děje v zimním
období a jak se o ně musíme starat. Začal
také plavecký výcvik na Majáku ve Štrossově ulici, kterého se účastní 22 dětí. Plavat
jezdíme každý týden a malí vodníci si v bazénu moc užívají.
Masopustní slavnosti se v obou třídách
rovněž vydařily. Děti předvedly rodičům,
co se naučily v zimním období. Všichni si
zatančili a také si užili mlsání dobrot, které
maminky napekly. Masopust v MŠ vyvrcholil divadelním představením Kouzlení
s klaunem, při kterém se celá školka otřásala dětským smíchem.
V březnu Matička Země cinkla svými klíči
u pasu a děti za zpěvu písní a říkadel vynesly Paní Morenu, aby ji utopily na Vraťá-

V základní škole od zimy do léta
V pátek 20. prosince jsme se rozloučili
s kalendářním rokem Vánočním večírkem v restauraci Pluto, který zorganizovala rada rodičů.
Nejprve děti předvedly milé vánoční vystoupení pod vedením svých učitelek
a poté nastala pravá vánoční veselice. Děti
tancovaly, až se hory zelenaly, rodiče na
chvilku zapomněli na každodenní starosti
a také se pěkně bavili. Každé dítko si odneslo výhru z bohaté tomboly, za kterou
děkujeme všem rodičům. Na prodej zde
byly i výrobky ze školního salonu, které
děti vyráběly. Fotky z večírku, ale i jiné
najdete na www.skolasrch>Základní škola>Společné akce – Vánoční večírek školy.
Leden se nesl v duchu příprav na zápis
do první třídy dnem naruby. K zápisu do
1. třídy ZŠ se dostavilo celkem 19 dětí,
vzhledem k odkladu školní docházky nastoupí v září 15 prvňáčků, tedy plný počet
daný pro naši školu.
Únor byl krátký díky jarním prázdninám.
Během jarních měsíců jsme se zúčastnili
projektu Zdravé zuby, preventivního programu Veselé zoubky a ještě nás čeká Den
zubů – návštěva studentek zubního lékařství, které děti seznámí s péčí o chrup.

ku. A skutečně, druhý den se nám jaro
předvedlo v plné parádě, takže hurá na
písek na krásnou novou školní zahradu.
Duben proběhl v rámci velikonočních
oslav, pečení mazanců a malování vajec.
Dne 25. 4. se koná den otevřených dveří
v MŠ pro nově přijaté děti, který je spojený
s divadelním představením O bílé kočičce.
Zopakujeme si také loňský Čarodějnický slet. Tolik čarodějů a čarodějnic jako
30. dubna ve školce se hned tak nevidí.
A co nás ještě čeká?
V květnu pojedeme na výlet na farmu
Apolenka, kde si děti pohrají se zvířátky
a zajezdí na koni. Chystáme také vystoupení dětí z pěvecko tanečního kroužku
Srchováček ke Dni matek.
V červnu nás čekají Svatojánské slavnosti,
škola v přírodě v Olešnici v Orlických horách a slavnostní vyřazení předškoláků
z MŠ.
A pak už se budeme těšit na prázdniny.
Šárka Pelíšková
foto: archiv ZŠ

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po velikonočních prázdninách začala
v 1. ročníku pedagogická praxe studentky.
Navštívili jsme dopravní hřiště v Pardubicích. Návštěva byla spojená s praktickou
výukou dodržování pravidel silničního
provozu chodců a cyklistů pod odborným
vedením strážníka městské policie.
Upozorňujeme, že na dny 2. a 9. května je
vyhlášeno ředitelské volno pro celou školu.
Od 11. 5. do 16. 5. se chystáme na letní
školu v přírodě do míst, která známe jen
v zimě, do Českých Petrovic. Od 19. 5. až
do konce školního roku nás čeká 10 hodin
kurzu plavání v Pardubicích. Pravidelně
k nám jezdí Kera-natur na motivační besedy o zvířatech. Školní rok zakončíme
výletem na Potštejn a slavnostním rozloučením s páťáky.
-mt-, foto: archiv ZŠ

www.obecsrch.cz

Do mateřské školy bylo přihlášeno celkem 36 dětí. Dle platných kritérií pro
tento školní rok (předškolní věk dítěte,
trvalý pobyt na území našich obcí, sourozenec ve školním zařízení, věk dítěte,
docházka a ostatní důvody hodné zřetele) bylo přijato 18 dětí na místa, která uvolňují předškoláci odcházející do
1. ročníku ZŠ.
Prohlašuji zde, že rozhodnutí jsem vykonávala s pečlivou důsledností dodržování daných kritérií.
Dále prohlašuji, že žádné dítě nebylo
přijato díky jakýmkoliv – jak se někteří
domnívají – sponzorským darům. To se
zde NENOSÍ. Tímto bych chtěla vyvrátit
veškeré pochybnosti a spekulace ohledně rozhodnutí o přijetí do mateřské školy v naší obci.
Také bych chtěla připomenout, že do
mateřské školy jsou přijímány děti, ne
rodiče. Proto v tomto ohledu není brán
zřetel na požadavky rodičů (vysvětlováno již několik let ombudsmanem,
veřejným ochráncem práv). To možná
vysvětluje některá nedorozumění.
Mgr. M. Tomanová, ředitelka školy
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Přírodní poklady našich obcí IV
pokračování ze str. 1
Většinou má jeden list, který je dlouze řapíkatý (v délce 3–8,5 cm, v šířce 2–4 cm).
Tvar listu je vejčitý až kopinatý. Barva bývá
olivově zelená. Plodná část je dlouhá až
18 cm a má formu jednoduchého čárkovitého klasu. Roste především ve světlých
lesích, na vlhkých až mokrých loukách
a pastvinách, výjimečně v rákosinách.
Dalším vzácným druhem, který je příbuzný
hadilce, je kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), rostoucí na východním okraji
katastru obce Srch, na břehu mělké lesní
tůně. Listy dorůstají velikosti 20–100 cm.
Řapík listu je stejně dlouhý jako celá čepel.
Čepel je jednou zpeřená, kopinatá a k vrcholu zúžená. Kapradiník nalezneme v bažinných olšinách, na rašelinných loukách,
ve vrbových porostech, na okrajích rybníků nebo v lesních bažinách.
V tůni, na jejíchž březích roste kapradiník
bažinný, nalezneme další vzácnou rostlinu, která dostala svoje jméno podle charakteristických žebrovitých listů, žebratku
bahenní (Hottonia palustris). Je to rostlina zpravidla ponořená pod vodou. Listy
většinou vzplývají na hladině
a vytvářejí růžici
peřenosečných
listů s čárkovitými
úkrojky.
Květenstvím je
hrozen, který je
nesen přímým
stvolem, vystupujícím až 30 cm
nad
hladinu.
Jednotlivé květy
jsou bílé až narůžovělé. NekvePrstnatec májový
toucí rostliny vy-

tvářejí půvabné
listové růžice.
Žebratka roste ve stojatých
a velmi pomalu
tekoucích vodách, vodních
příkopech a slepých ramenech
řek. Další lokalitou, kde byla
žebratka nalezena, je vodní
příkop na východním okraji
obce Pohránov.
Královnami
mezi rostlinami
jsou bezesporu
orchideje.
Jeden z druhů Hadilka obecná
roste i v okolí
našich obcí. Byl nalezen na dvou místech,
u Barochu a u Pohránovského rybníka.
Podle doby květu dostala tato orchidej
i své jméno, řeč je o prstnatci májovém
(Dactylorhiza majalis). Bývá 20–60 cm
vysoký s lysou lodyhou, má 4–6 listů, které jsou vejčité až kopinaté a mají na sobě
skvrny. Květenství bývá bohaté, válcovité, o délce 4–17 cm a nese na sobě až
50 květů, jejichž barva je většinou nachová, vzácně nalezneme růžové a bílé formy.
Roste na mokrých až bažinatých loukách,
slatinách, vřesovištích a rašeliništích.
Všechny uvedené rostliny je zakázáno
trhat, vyrývat nebo jinak poškozovat. Bohatě postačí se pokochat jejich krásou. Při
detailním botanickém průzkumu lze předpokládat nález dalších chráněných druhů,
které by se staly součástí přírodních pokladů našich obcí.
Text a foto: -jr-

Hrušeň polnička v poli
Památný strom – hrušeň v Srchu – jsme
vám čtenářům v jednom čísle Zpravodaje již představili. Víte ale o tom, že
v katastru obce Hrádek máme hrušeň
ještě krásnější?
O moudrosti našich předků svědčí také
mnohé stromy rostoucí volně v krajině.
Naši dědové moudře sázeli stromy, aby jim
při odpočinku po práci poskytly stín, ve
vhodnou dobu je občerstvily svými plody,
byly hnízdištěm ptáků nebo orientačním
4

bodem v krajině. Jeden takový strom vysazený minimálně před 100 lety roste v poli
v západní části katastru obce Hrádek. Jedná se o nádherný exemplář hrušně polničky, obvod jejího kmene dosahuje téměř
300 cm. Tento exemplář patří určitě mezi
nejkrásnější a největší hrušně rostoucí na
území Pardubického kraje. Její krásu můžete posoudit na obrázku. Každopádně
tato hrušeň je dalším kandidátem na památný strom a zvyšuje bohatství přírodního pokladu našich obcí.
Text a foto:-jr-
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Krátké zprávy
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili POPLATKY NA ROK 2014, že od
května jim nebudou vyváženy popelnice.
Na webu obce je zprovozněna záložka
SLUŽBY V OBCI, kde je možné uveřejnit informace o jakékoliv místní firmě či
živnostníkovi, včetně nabízených služeb.
V případě zájmu zasílejte údaje na adresu: starosta@obecsrch.cz.
V březnu opět zahájil provoz OPLOCENÝ AREÁL na hřišti v Srchu, který slouží
K UKLÁDÁNÍ DŘEVNATÝCH MATERIÁLŮ z našich zahrad. Reagovali jsme na
potřeby občanů, provoz areálu v letošním roce bude v delším časovém období.
Provozní doba: 1. březen–31. květen
(středa 16–18 hod., sobota 8–11 hod.),
1. červen–31. srpen (sobota 9–11 hod.),
1. září–30. listopad (středa 16–18 hod.,
sobota 8–11 hod.).
SBĚR PAPÍRU ZŠ – kontejner na papír
bude přistaven k budově ZŠ ve dnech
22.–29. 4. 2014 a poslední sběr v tomto
školním roce bude 6.–13. 6. 2014.
Dne 11. 5. 2014 se uskuteční každoroční
ÚKLID OKOLÍ NAŠICH OBCÍ ve spolupráci s myslivci a sokoly. Sraz bude v 8.00
u hasičárny v Srchu. Zváni jsou všichni,
kterým není okolí našich obcí lhostejné.
Na konci prázdnin se můžete opět těšit
v Pohránově na RYBÍ HODY a v Srchu
na již tradiční fotbalový turnaj STAROUSEDLÍCI PROTI NÁPLAVÁM, společně s akcí hlavně pro děti – ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI.
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Rozhovor s Leošem Šimánkem
Na sklonku minulého roku se obci podařilo zorganizovat pro občany přednášku cestovatele Leoše Šimánka, který se s rodinou plavil na nafukovacích
člunech podél pobřeží Aljašky v severním Pacifiku. Šimánkovi byli první,
kteří takovou plavbu podnikli.
Při příležitosti návštěvy Leoše Šimánka
v naší obci jsme mu položili pár otázek, které
souvisely s jeho nevšední plavbou v severním Pacifiku.
Plavba na nafukovacích člunech kolem
Aljašky byla jistě náročná. Bylo něco, co
Vás zaskočilo?
Začátek cesty byl velice dramatický, protože jsme vjeli přímo do velkého větru, kde
byly až 2m vlny. Potom jsme měli ohromné štěstí. Ze zálivu Princ Williams jsme se
museli dostat skoro 1 000 km podél otevřeného Pacifiku a my tam měli bezvětří.
Díky tomu jsme to vůbec zvládli. Opravdu celá expedice byla založená na štěstí.
Zaskočila nás ale jedna věc. Nikdy bych
netušil, že by se něco podobného mohlo
stát. Připluli jsme k ledovci Columbia glacier a k našemu překvapení na mapě zakreslené čelo ledovce tam ve skutečnosti
nebylo. Byly tam jen nalámaný ohromný
bloky ledu. Při odlivu seděly ty bloky ledu
na dně. Napadlo nás, že se k čelu ledovce,
které se za těch deset let, co byly mapy
vydaný, posunulo o několik kilometrů dál,
prokličkujeme mezi těmi kusy ledu. Všechno vypadalo výborně, ale dostali jsme se
do labyrintu, z jedné slepé uličky do další
slepé uličky. Voda začala náhle stoupat,
všechno začalo plavat, ledy se přesouvaly
a začaly se srážet. Gigantické bloky ledu
byly jako rodinné domky, hrozně nebezpečná situace. S tím vůbec nikdo nepočítal, to je přesně ono, to nás zaskočilo,
zaskočil nás ten příliv, který nám udělal
velkou čáru přes rozpočet. Zachránili
jsme se tím, že jsme se dostali z ledového
chaosu, že jsme přistáli na břehu. Museli
jsme čekat zase několik hodin, než zase
voda opadne, abychom bezpečně mohli
prokličkovat ven. To bylo veliký zaskočení
přírody, byli jsme úplně bezmocní. Další
zaskočení bylo, že nás napadnul grizzly
medvěd. Proti tomu bych se ubránil, kdybych u sebe měl v našem člunu pušku.
Medvěd se rozzlobil, když mu jeden racek, kterého lovil, spadl blízko k našemu
člunu. Měl strach o tu svoji kořist a chtěl
si ji bránit a napadnout nás. Couvali jsme
s motorovým člunem hned vedle skály, kde

grizzly lovil mladé racky z hnízd. Byli jsme
z toho v totálním chaosu, medvěd byl od
nás 3 m a vypadalo to, že skočí do toho
člunu. Jak jsme rychle couvali, člun narazil
motorem na skálu, která nebyla hluboko
pod vodou, motor vyletěl z vody ven a začalo to strašně ječet. Ten medvěd se vyděsil a nezaútočil. To bylo další velký štěstí. To
byly tedy dva momenty velice kritické, ale
dopadlo to dobře.
Plavil jste se s celou rodinou. Vaší dceři
v té době bylo šest let. Jak ona snášela
tuto cestu?
Děti si neuvědomovaly vůbec žádné nebezpečí. Právě ten nápad s tím, že bychom
se mohli podívat k tomu ledovcovému
čelu, vzešel od mého syna a já jsem si neuvědomoval, co by se mohlo stát. Dětem se

to ohromně líbilo. Když dcera pozorovala
z druhého člunu toho medvěda, co útočil
proti nám, tak z toho měla ohromnou legraci, jak jsme blízko toho velkého hnědého medvěda, jak má velké drápy. To bylo
ohromný. Pořád byly akce, pořád bylo co
dělat. Když bylo špatný počasí, hráli jsme
kanastu nebo člověče nezlob se. Žena se
s dcerou potom učila, protože byla před
první třídou. Chtěla s námi hrát kanastu,
tak se musela naučit počítat do 1000. Potom měla s sebou knížku, tak jsem jí říkal,
máš maminku učitelku, ať tě naučí písmenka. Když bylo špatný počasí, tak ji naučila

www.obecsrch.cz

abecedu a potom si dcera četla sama. Ona
se na té expedici naučila číst a počítat. Ve
škole se pak naučila jenom psát. Jakubovi
bylo už třináct, to už byl chlap jako já.
A jaký zážitek Vás nejvíce nadchl?
Mě ohromně nadchlo, že tam zvířata nemají vůbec strach z lidí. Viděli jsme vydru
na pár metrů, jak si rozbíjí kamenem škebli,
jak kdyby se předváděla. Nebo keporkaka,
který se točil přímo před naším člunem.
Pozoroval jsem orla a zblízka jsem ho fotografoval. Lidí tam bylo hrozně málo, zvířata asi neměla žádné špatné zkušenosti,
neměla strach. To je to, co mě fascinovalo
a ty gigantické ledovce a celá ta divočina,
ta neobydlená krajina. Vesničky jsou roztroušeny od sebe 500 km. Mě ta lidskou
rukou nedotčená divočina nadchla.
Kam máte v plánu s rodinou vyrazit
příště?
Máme v plánu jet úplně do jiného kraje.
Naše děti už s námi necestují. Už mají úplně jiné povinnosti. Takže my s manželkou
vyrážíme na ostrovy do Tichomoří. Byli

jsme na Maledivách, na Mauriciu. Příště nás čeká francouzský ostrov Reunion,
jihovýchodně od Mauricia. To je ostrov,
který má jednu velice aktivní sopku, jednu
z nejaktivnějších. Mě ty sopky vždycky fascinovaly. Tak to je náš příští cíl, a pak bude
knížka o ostrovech Indického oceánu.
Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl: Lukáš Panchártek
Foto Zdroj: www.chrudimdnes.cz
(V rámci zachování autentičnosti nedošlo
v odpovědích pana Šimánka k větším jazykovým úpravám. Pozn. red.)
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Likvidace odpadů v roce 2013
V roce 2013 jsme mohli konečně provést
meziroční porovnání vyprodukovaného
odpadu z našich obcí s rokem 2012. Bohužel dříve nešlo porovnávat, neboť se
v minulosti manipulovalo s odvezeným

množstvím odpadu a statistiky by nebyly
přesné. Jak to tedy dopadlo?
Připravili jsme pro vás malý přehled o nakládání s odpady.
-lp-

Druh odpadu

Celkem vyprodukováno na občana v kg
2012
2013
Směsný komunální odpad
166,5
177,3
Tříděný odpad (plast, papír)
20,1
28
Sklo
7,7
11,5
Objemný odpad
27,8
27,2

Meziroční změna
(%)
+6,5
+39
+49
–3

Péče o zeleň a úklid v obci
Za uplynulé tři roky bylo v našich
obcích vysázeno cca 100 stromů.
I v letošním roce přibydou další stromy do našich obcí. Chystáme se vysadit javory podél komunikace v obci
Pohránov.
V roce 2014 bude realizováno, stejně jako
v minulém roce, cca 13 sečí obecní zeleně
v intervalu nejdéle tří týdnů. Z dotací jsme
pořídili zametací vůz, který bude zametat
krajnice v našich obcích v pravidelných intervalech a tím snižovat prašnost a zlepšovat životní prostředí.
Text a foto: -lp-

Mám rád svého psa „Alíka“. Dopřávám mu
vyváženou stravu, pamlsky a vitamíny. Poskytuji mu lásku, navštěvuji s ním veterináře,
když je třeba, dopřeji mu i drahou operaci.
Velice rád s ním chodím na procházky, je to
dobré pro mě i pro něj. Můj pes se proběhne
a vykoná svoji potřebu. A co potom udělám
já? Nechám Alíka, aby se vykadil klidně před
brankou souseda. Když jsem líný, tak to tam
nechám, třeba to někdo uklidí. Tímto svým
chováním dávám najevo, jak jsou mi všichni lhostejní, že se starám jen o svůj majetek
a pěstuji nenávist vůči psům, i když oni za
to vůbec nemohou. A v neposlední řadě
i nenávist vůči pejskařům, kteří po svých
psech uklízí.
Co mě k tomuto zamyšlení přivedlo?
Je normální, že pes štěká a běhá, ale není
v pořádku sbírat před brankou psí exkrementy a vrcholem neslušnosti je hodit sáček s nimi za plot na cizí pozemek.
Nemučte své okolí, používejte sáčky určené k psí potřebě, jsou na stojanech
u odpadkových košů, které obec pravidelně vyváží. Použité sáčky zde můžete vždy
pohodlně odhodit a nemusíte je pohazovat po okolí.
Miroslava Hrubá
(„Svoboda jednoho člověka začíná tam, kde
končí svoboda druhého člověka.“ pozn. redakce)

Vozík pro Milana
V loňském roce občané přispěli na zakoupení nového invalidního vozíku
pro našeho občana, Milana Lorence.
Dobrovolné příspěvky jste nám nosili ještě
v průběhu měsíce září, a tak se nám poda-

řilo vybrat celkem 9 120 Kč. Obec přispěla
částkou 8 806 Kč. Vozík jsme v říjnu objednali a na konci měsíce předali Milanovi.
Nyní ho sice nevídáte na jeho pravidelných projížďkách po Srchu, protože se zotavuje po ataku nemoci, ale věříme, že ho

Ceník placené inzerce

PLACENÁ INZERCE
1/8 strany
na šířku
90 x 60 mm

1/2 strany
na šířku
186 x 125 mm

230 Kč

500 Kč

1/2 strany
na výšku
90 x 254 mm

500 Kč

1/4 strany
na výšku
90 x 125 mm

300 Kč

1/16
strany
na výšku
40 x 60 mm

150 Kč
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již brzy uvidíme, jak nabírá spolu s jarním
sluníčkem síly.
Děkujeme všem, kterým není lhostejný
nepříznivý osud jiných lidí.
Renata Voralová
TJ SOKOL Srch

Slevy
při opakování
3x a více ........ 3 %
5x a více ........ 5 %
10x a více ....10 %
Ceny jsou uvedeny
s DPH

www.obecsrch.cz
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Střípky z historie MŠ
1977–1978: Zrušena ZDŠ. Kapacita dětí
stoupla ze 17 na 26, během roku až na
34 dětí. Přízemí budovy bylo zpřístupněno
k využívání pro veřejnost.
1978–1979: Školní rok zahájila nová paní
učitelka Ivana Žáková (z Brna), která v únoru
odešla do Chomutova. Místo ní nastoupila
důchodkyně paní Olga Křišťanová. Přibyly
akce pro děti – kreslení na chodník, branný
závod a tajný výlet.
Rok 1980 byl OSN vyhlášen Rokem dítěte.
1980–1981: Do školy chodilo 30 dětí, které
jely poprvé na školku v přírodě (1.–7. června
do Jívky u Hronova na chatu VČE Opatovice).
Začala spolupráce s knihovnou – (p. Pospíšilová – půjčovala knihy), kreslilo se na asfalt,
informace pro rodiče vycházely v místních
Srchovských novinách. Ředitelkou školy byla
paní M. Ťápalová a děti učila p. I. Červená.
Dále pro školu pracovala školnice p. Vlasta
Košková a kuchařka p. Miluše Brandová.
1982–1988: Kapacita se pohybovala v rozmezí 35–30 dětí. Vzdělávalo se v rámci „obecně prospěšné společnosti“ – kurzy, přednášky, hospitace, brigády ve škole, v JZD. Školy
v přírodě se konaly v Tesle v Horním Bradle,
v Horním Jelení. V roce 1986 začalo cvičení
s dětmi, v roce 1988 byly instalovány nové
průlezky na zahradě.
Rok 1989: Proběhly velké politické změny
– listopadová revoluce. MŠ navštívila představení „Popelka“ ve VČD, konal se ples školy
a byla zrušena skalka.
Rok 1990: Novou školnicí se od 1.1. stala
paní Eva Poláková (do r. 2010). V březnu ode-

• dokončení

šla do důchodu ředitelka paní Ťápalová a na
její místo nastoupila paní Ivana Červená.
Novou paní učitelkou se stala slečna Radka
Pohořelská.
1991–1992: Kapacita se držela na 30 dětech, po 14 letech byla obnovena činnost
ZŠ (1.–3. ročník). Byly upraveny prostory
v budově školy.
1993–2008: MŠ v průměru navštěvovalo
25 dětí. V roce 1994 se stala ředitelkou ZŠ
Mgr. Dana Sklenářová po Martinu Novotném. Ředitelkou MŠ byla paní Ivana Červená, děti učily Radka Pohořelská (Stieberová)
do r. 2000 a od r. 2001 Jana Králová (vedla
výuku na flétnu). V roce 2003 po 50 letech
došlo opět ke spojení základní a mateřské
školy, škola získala právní subjektivitu, ředitelkou byla Mgr. Dana Sklenářová, paní
Ivana Červená se stala vedoucí učitelkou MŠ.
Pro děti bylo uskutečněno mnoho akcí: plavání, drakiáda, vynášení Moreny, výlety do
ZOO Dvůr Králové, divadelní představení,
výlety do Pardubic, opékání vuřtů a školy
v přírodě (od r. 2002 v Horním Bradle na
téma Rákosníček).
2008–2009: Kapacita dětí se zvýšila na
28 dětí, místo ranní ŠD děti chodily do MŠ.
V prosinci děti navštívily betlém v Třebechovicích, vánoční dílny s rodiči (zdobení perníčků), v dubnu jely na výlet opět do ZOO Dvůr
Králové, pasovaly předškoláky, účastnily se
plavání a v červnu se loučily na prázdniny
a i s paní ředitelkou Danou Sklenářovou, která ze zdravotních důvodů odstoupila a odešla do ZŠ Rybitví.

2009–2010: Dětí přibylo a nastal problém
s jejich umístěním do MŠ. Obecní úřad uvažoval o přístavbě školy. 1. 7. 2009 nastoupila
nová ředitelka školy Mgr. Milena Vránová
(od r. 2011 Tomanová), která se do Srchu přistěhovala. Dále zde pracovaly vedoucí učitelka MŠ Ivana Červená a učitelka MŠ Jana
Králová. Společná škola v přírodě proběhla
v hotelu Kapitán na Seči a v rámci spolupráce s MŠ Hradiště na Písku se konalo společné
divadelní představení.
2011–2012: Nový starosta obce, Ing. Lukáš
Panchártek, přes některé problémy prosadil přístavbu školy, která byla dokončena
v dubnu 2012. Kapacita MŠ byla navýšena
o 100 %, o celou jednu novou třídu MŠ. Přes
prázdniny proběhla oprava staré budovy,
kde došlo k modernizaci školní kuchyně
s novou moderní přípravnou a výdejnou jídel. Knihovna dostala lépe přístupné nové
prostory a od září 2012 získala základní škola po rekonstrukci 5. ročník.
2012–2013: Kapacita MŠ se zvýšila na
50 dětí. Byly přijaty všechny děti od tří let.
V prosinci 2012 odešla paní Ivana Červená
do důchodu a na místo vedoucí učitelky
nastoupila nově přijatá paní učitelka Šárka
Pelíšková (žijící v Hrádku). V září spolu s ní
nastoupila paní učitelka Pavla Hlavičková
(bytem v Němčicích). V lednu 2013 nastoupila paní učitelka Zora Hartmanová a paní
učitelka Pavla Hejná, obě z Pardubic.
Sepsala: -mt(Pro milovníky historie připravime opět něco
dalšího z našich kronik. Pozn. redakce.)

i některé z kronik ztratily nebo jsou uloženy
neznámo kde. Pokud by se mezi vámi pamětníky našel někdo, kdo může pomoci
objevit ztracené kroniky, budeme velmi
rádi.
Pro zajímavost uvádíme malý výňatek ze
seznamu kronik, z kterého je zřejmý rozsah
a způsob zpracování.
Kronikáři a zahrnutá období:
Název: Kronika (na deskách), Kronika obce
Srch – díl I. (na titulním listu)
Časový rozsah: Od nejst. dob do r. 1998
Vedena: 1980–1998
Počet stran: 395
Formát: 30 x 42
Vazba: Polokožená se zlaceným nápisem
Vybavení: Texty, kresby, fotografie, novinové výstřižky

Uložení: Obecní úřad Srch, info SOkA č. sk.
857
Poznámka: Kronikáři:
Jaromír Pultar, Srch 124, 1980–1993
Vladimír Chlápek, Srch 129, 1994–1998
Čerpáno ze školních kronik (I.–III. z let 1856,
1905–1940, a pozdější), z Pamětní knihy
dobrovolných hasičů v Srchu (z let 1902 až
1945), z vypůjčených zápisků, z kronik Hrádku a Stéblové, z historických zápisků pana
Zdeňka Cinkana (historik, přechodné bydliště – Srch, čp. 19).
-jb-

Obecní kroniky
Kroniky našich obcí Srchu, Hrádku
a Pohránova jsou pěkná a rozsáhlá
díla. Nemáme jen obecní kroniky,
které vypovídají o událostech a rozvoji našich obcí, ale i kroniky naší Základní školy, Mateřské školy, Sboru
dobrovolných hasičů i různé kroniky
mladých hasičů a pionýrů.
Celkem o naší místní historii vypovídá
23 písemných knih, nové záznamy jsou vedeny elektronicky.
Naší snahou bude digitalizace nejdůležitějších historických informací a záznamů
a jejich následné zveřejnění na webu obce,
aby se s nimi mohl seznámit každý zájemce. Bohužel ne v každé době se podařilo
zachytit potřebné informace a bohužel se

www.obecsrch.cz
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
100. narozeniny

Vánoční setkání

Prosincová oslava 100. narozenin Marie Vlasákové se konala v Naší
hospodě v Hrádku. Oslavenkyni přišli popřát i zástupci obce. Rodačka z Hrádku (rozená Vašíčková) zde prožila celý svůj život.
Foto: Radka Trojanová

Vánoční setkání občanů na Štědrý den u rybníčka Bahýnko se stalo již tradicí. Na opozdilce už zbyl jen teplý čaj.
Foto: Marek Doležal

Tříkrálová sbírka aneb kam putovaly vykoledované dobrůtky
Lstivě se nám dospělým podařilo přesvědčit malé koledníky, že
je skvělé se rozdělit. Díky tomu jsme poslali hromadu sladkostí

sdružení „I my” (www.imy-sdruzeni.cz) z jihočeské Soběslavi
a sladkosti byly použity jako ceny do dětských soutěží během
dubnové akce nejen pro handicapované děti a jejich rodiče –
Malá paralympiáda. Sdružení „I my” poskytuje službu tzv. rané
péče pro rodiny s opožděnými dětmi a dětmi s postižením.
V letošním roce občané Srchu podpořili Tříkrálovou sbírku částkou téměř 20 000 Kč. To je více než v předchozích letech. Organizátoři této sbírky děkují za vaše příspěvky a štědrost a děkují také
za koledníky, kteří letos vytvořili již čtyři skupinky. Pro ně je sbírka
důležitou událostí, dává jim dobrý příklad do dalšího života a samozřejmě mají velkou radost z každého daru. A zpěv koled, jak se
zdá, je nikdy neomrzí. V příštím roce bychom rádi uskutečnili sbírky i v Pohránově a Hrádku. Případné zájemce prosíme, nechť
kontaktují pana starostu.
Foto: Michael Fabián

O historii Srchu

Výlet na hory

V lednu měli občané možnost vyslechnout na přednášce poutavé
vyprávění PhDr. Františka Šebka o historii Srchu a jeho okolí. Akci
svojí účastí podpořilo 80 diváků. Dozvěděli jsme se například, že
v roce 1933 zde byl nalezen bronzový poklad. Z dalších zajímavostí nelze zapomenout na počet usedlostí, které zde po skončení
„třicetileté války” zbyly. Z předválečného počtu 17 usedlostí přežilo 7 stavení.
Foto: Květoslava Doležalová

Malí a velcí lyžaři si užili lyžařský zájezd v Jánských Lázních s dostatkem mrazu a sluníčka. Příští rok pojedeme zase.
Foto: Michael Fabián
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Obecní ples

Hasičský ples

Každoroční Obecní ples opět provázela dobrá nálada a spousta
zajímavých cen v tombole. Děkujeme všem sponzorům za jejich
přispění.
Foto: Michal Fabián

Hudba, tanec, zábava – to vše mohli občané najít na Hasičském
plese v České hospodě.
Foto: Jindra Havel

Dětský karneval TJ Sokol Srch

Vánoční večírek školy

Dětský karneval, pořádaný TJ Sokol Srch v tělocvičně školy, doprovázela radost a smích dětí, kterých se přišlo pobavit a zatancovat
si opravdu hodně.
Foto: Klára Voralová

Vánoční večírek školy se vydařil. Tentokrát se do penzionu Pluto
děti i dospělí přišli příjemně vánočně naladit.
Foto: Milena Tomanová

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ AKCE
27. 4.
20. 5.
24. 5.
7. 6.
14. 6.

DĚTSKÝ TRIATLON
povídání KAMČATKA DIVOKÁ A KRÁSNÁ
rybářské závody „O STŘÍBRNÝ HÁČEK OBCE SRCH“
TRADIČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY v Pohránově
OBECNÍ VÝLET – Botanicus, Ostrá n. Labem

Zveme všechny občany na povídání
Mgr. Jiřího Rejla

KAMČATKA

divoká
k a krásná
k

CHYSTANÉ AKCE SDH SRCH
26. 4. SBĚR STARÉHO ŽELEZA
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
28. 6. O POHÁR STAROSTY OBCE + LPO (hasičské závody)
A VEČERNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
13. 9. MEMORIÁL FRANTIŠKA ČEŠKY A LPO (hasičské závody)

20. květen 2014 | 19.00 | penzion Pluto
vstupné dobrovolné

www.obecsrch.cz

hudební doprovod Vítek Troníček
(kapelník skupiny Marien)
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Volejbal Srch

Rybáři informují

Dne 28. 12. 2013 vyrazilo naše
družstvo volejbalistů ze Sokola
Srch na utkání okolních vesnic
do Rybitví.

Povolenky na další rybářskou sezónu
můžete obdržet v Hospůdce Na hřišti. Opět se můžeme letos těšit na tradiční rybářské závody. Podařilo se na
Vraťáku zahnízdit kachnám?

Konal se zde turnaj Rybitevský bagr
– 1. ročník o putovní pohár starosty
obce.
Pohár jsme měli na dosah, ale nakonec z toho bylo slušné 2. místo
ze sedmi zúčastněných družstev,
která se utkala v tomto prvním ročníku. Těšíme se, že příští rok budeme o stupínek lepší a pohár dovezeme domů.
Text a foto: Simona Píšová

Zimní pohár Srchu 2013–2014
Dne 12. 3. 2014 byl ukončen Zimní pohár Srchu 2013–2014, seriál pěti závodů,
který byl zahájen dne 13. 11. 2013.
Počasí letošní teplé zimy přilákalo mnoho
běžců, mezi nimi i velký počet nových běžeckých nadšenců ze Srchu. Hlavního závodu se účastnilo 60 běžců a 10 běžců Lidového běhu, převážně dětí. Za pozornost

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
TĚLOCVIČNY V SRCHU
O prázdninách bude probíhat
rekonstrukce tělocvičny (výměna oken,
střešní krytiny, zateplení). Po dobu
rekonstrukce bude tělocvična mimo
provoz. Děkujeme za pochopení.

stojí, že se našeho závodu účastnil nejstarší
běžec Jiří Soukup (ročník 1927) a nejmladší
pětiletý Václav Maloch. U dalších závodů se
v listopadu 2014 na Vás těší Sportovní klub
Srch.
Lubomír Jirásko

XII. ročník
DĚTSKÉHO TRIATLONU
jízda na kole, běh, střelba ze vzduchovky
neděle 27. dubna | 9.00 | hřiště v Srchu
nejstarší možný ročník narození 1999,
pro jízdu na kole nutná bezpečnostní přilba
Přihlášky přijímá Petr Němec, 607 284 729
nebo přímo před zahájením závodu.

Obec Srch zve občany na výlet

DO HISTORICKÉHO CENTRA BOTANICUS
V OSTRÉ NAD LABEM
Akce se koná 14. června, sraz v 8.30 před Obecním úřadem.
Autobus bude hrazen obcí.
Ceny vstupného: Dospělá osoba 99 Kč, děti, studenti, důchodci 60 Kč.

Pro obyvatele našich obcí byla rybářská
sezóna v roce 2014 na Vraťáku zahájena
v sobotu 12. dubna a bude pokračovat až
do 30. října. Rybářské povolenky (pro děti
do 15 let zdarma), jsou opět vydávány
v Hospůdce Na hřišti, a to denně po
17. hodině, s výjimkou pátků, pondělků
a dnů, kdy se na hřišti hraje fotbal nebo
jsou zde pořádány jiné kulturní či sportovní akce. V roce 2013 bylo vydáno celkem
80 povolenek a věříme, že i v letošním roce
počet příznivců rybaření nadále poroste.
Již 8. ročník rybářských závodů „O stříbrný háček Obce Srch“ se uskuteční v sobotu
24. května na Vraťáku. Závod dětí v kategoriích bez pomoci a s pomocí rodičů začne
v 8.30, dospělí odstartují v 13.00. V předchozích ročnících jsme se setkali s prosbou
rodičů o možnost umístění jejich dětí pohromadě, aby jim mohli poskytnout pomoc
při samotných závodech. Vytvoříme proto
balíčky dvou až tří startovních míst vedle
sebe, které budou losovány odděleně, čímž
jsme mohli tak vyjít vstříc malým rybářům
a jejich rodičům. Chtěli bychom však požádat zájemce o tyto balíčky, aby nám
zaslali předem svůj požadavek na mail:
rybari.srch@gmail.com, a my jich připravíme dostatek k uspokojení všech zájemců.
Již druhým rokem jsou na Vraťáku umístěny budky pro kachny. V loňském roce se zahnízdění kachen nepovedlo, doufáme, že
letošní rok bude úspěšnější. Chtěli bychom
v této souvislosti poprosit majitele psů,
kteří pouští psy do vody, aby k tomu využili
spíše stranu Vraťáku blíže k restauraci Pluto
a poskytli tak na druhé straně případným
kachnám potřebný klid. Děkujeme.
Petrův zdar
Text a foto: Petr Novotný

Můžete zde zhlédnout představení divadla Koráb. K vidění budou ukázky tradičních
řemesel např. dráteníka, hrnčíře, provazníka, zdobení perníčků. V celém areálu platí
měna groš, kterou si můžete směnit v pokladně Historického centra řemesel a umění.
Směnný kurz: 1 groš = 10 Kč. Za tyto groše se pak můžete občerstvit staročeskou krmí
připravovanou z produktů pěstovaných v ekologických zahradách nebo si za ně vyzkoušet vyrobit mýdlo, svíčku, ruční papír či vyrýžovat zlato. Po tom velkém mumraji
můžete nechat odpočinout svým smyslům v rozsáhlých bylinných zahradách. Do Historického centra i Bylinných zahrad je zákaz vstupu se psy a také se zde nikde nekouří.
Pro návštěvu Centra zvolte obuv vhodnou do terénu.
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