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v tomto adventním čase bych Vám chtěl popřát krásné prožití
vánočních svátků. Děkuji všem občanům za podporu i cenné
podněty k lepšímu fungování obce. Velký dík patří také lidem,
kteří mi letos pomáhali posunout kvalitu života v našich obcích
zase o kousek dál.
Ať v příštím roce jsou štěstí, zdraví a hojnost stálými společníky
v našich domovech. Přeji Vám krásné Vánoce a do celého nového roku 2014 jen to dobré.
Lukáš Panchártek, starosta
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▶ Parkování vozidel a objíždění retardérů
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Přírodní poklady
našich obcí III
Památné stromy
Rostou ve volné krajině, jsou ozdobou
parků nebo dominantami mladých lesních porostů. Střeží brány hradů a zámků, pod mnohými odpočíval nejen Jan
Žižka, ale i další osobnosti české historie. Ano, řeč je o památných stromech.
Najdete je i v katastru našich obcí.
Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím
orgánu ochrany přírody za památné stromy. Tak zní citace jednoho z paragrafů zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon č.
114/1992 Sb.).
pokračování na str. 6

Lampionový průvod
Foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Všem našim oslavencům k jejich významným životním jubileím přejeme všechno
dobré a hlavně zdraví a dobrou náladu do dalších let.
V měsíci září slavily 81. narozeniny paní Marie Hatáková z Hrádku a paní Marie
Faturová ze Srchu. Dále jsme v Srchu blahopřáli paní Jarmile Vágnerové
k 82. narozeninám. Taktéž 82. narozeniny slavila v říjnu paní Jaroslava Hlaváčková
z Hrádku a 81. narozeniny paní Danuše Adámková ze Srchu. Listopad patřil
sršským oslavencům, a to paní Libuši Uncajtikové, která měla 83. narozeniny,
a panu Ladislavu Vackovi, který slavil 75. narozeniny. Prosinec zahájila oslavou
70. narozenin paní Jaroslava Kreinerová z Hrádku.
Úctyhodné životní jubileum, sté narozeniny, oslavila 7. 12. 2013
paní MARIE VLASÁKOVÁ. Oslavenkyni přejeme co nejvíce zdraví,
mnoho příjemných chvil a radosti se svými nejbližšími
a hodně životní energie.

Novinky
o naší knihovně
Obec Srch obdržela ocenění za zdařilou rekonstrukci
knihovny. Setkání knihovníků podpořila svojí účastí
i spisovatelka Irena Fuchsová.
V úterý 15. října 2013 se konala v sále Jana
Kašpara na Komenského náměstí v Pardubicích knihovnická slavnost. Sešlo se zde
na šedesát pozvaných zástupců knihoven a ti převzali z rukou ředitelky Krajské
knihovny v Pardubicích ocenění nejen za
dlouholeté knihovnické práce, ale i za zdařilé rekonstrukce interiérů knihoven.
I naše obec obdržela diplom a keramickou
sošku „Knihovnického anděla“ za rok 2013
za úspěšnou rekonstrukci a práci knihovny. Velice si vážíme tohoto ocenění.
Beseda se spisovatelkou Irenou Fuchsovou zpestřila setkání knihovníků a na závěr
slavnostního večera se konala autogramiáda. I v naší knihovně najdete její tvorbu.
V souvislosti s vyhlašováním cen jsme pátrali po historii knihovny v naší obci. Pokud
máte doma staré fotografie nebo víte něja-

ké údaje, vzpomínky o umístění knihovny
či knihovníkovi, podělte se o ně s námi. Za
každý údaj od pamětníků budeme vděční.
V současné době knihovnu navštěvuje
přes 200 čtenářů. Nyní provádíme revizi
knižního fondu a prosíme všechny čtenáře, kteří byli v knihovně naposledy před
15. 9. 2013, aby se dostavili vypůjčené knihy vrátit, abychom mohli revizi dokončit.
Provozní doba: pátek 16.00–19.00, navíc
ve dnech školního vyučování 7.00–8.30
a 12.00–13.30, v této době mohou knihovnu navštívit nejen žáci ZŠ a MŠ, ale i dospělí čtenáři.
Na závěr zbývá jen popřát do nového roku
všem hodně zdraví a hodně přečtených
knih.
Hana Pospíšilová, knihovnice
foto: -jb-

Územní plán
Veřejné projednání územního plánu
(dále jen ÚP) muselo být odloženo na
rok 2014. Úřady již podruhé pochybily.
Opět došlo ke zdržení v projednání ÚP
chybou Stavebního úřadu, který neodeslal
elektronickou poštou žádost o vyjádření
některým dotčeným orgánům. Muselo se
provést nové projednání s veřejnými orgá2

ny, které proběhlo 8. listopadu. Nyní končí
30denní lhůta pro podání jejich vyjádření.
I když se neočekávají zásadní připomínky,
další zdržení odsouvá projednání s veřejností do příštího roku. Po všech peripetiích
těžko slibovat nějaké nové termíny.
Stavební úřad již jednou zdržel proces
schvalování ÚP, kdy opomněl vyvěsit
oznámení o jednání s dotčenými orgány
na svou úřední desku.
-jb-

www.obecsrch.cz

SAZBY A POPLATKY
ROK 2014
Poplatky na rok 2014 za svoz odpadu
a za psy jsou splatné do 31. 3. 2014
a budou se vybírat na Obecním úřadě,
a to:
10. 2. 2014 – 31. 3. 2014 v úřední dny
a navíc v pátek 14. 2. 2014: 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 2014 pro trvale žijící
občany a majitele rekreačního objektu
je stanovena dle schválené Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
na částku 500 Kč/rok.
• Cena 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 je 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 až 14.00 hod.
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.
Sazba místního poplatku za likvidaci
bioodpadu na rok 2014 je stanovena na
částku 50 Kč/osoba/rok.
• Cena za pronájem u nádoby 120 l
činí 130 Kč/rok a u nádoby 240 l je to
200 Kč/rok.
Svozový plán pro začátek roku 2014
• Komunální odpad: 9. 1., 23. 1., 6. 2.,
20. 2., 6. 3., 20. 3.
• Tříděný odpad (pytlový svoz): výjimečně
čtvrtek 2. 1., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3.,
26. 3.
Svozový plán na rok 2014 bude zveřejněn na webových stránkách obce a na
Obecním úřadě. Obdržíte jej při placení
poplatků.
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FOTOREPORTÁŽ – INVESTICE 2013

Rekonstrukce a zateplení Obecního úřadu

Rekonstrukce chodníku v Hrádku na „Rafandě“

Dobudování dětského hřiště v areálu ZŠ a MŠ

Výstavba nového hřiště v prostoru „za tělocvičnou“ v Srchu

Oprava interiéru obecního domku v Pohránově

Oprava interiéru úřadovny v Hrádku

Rekonstrukce zastávky v Hrádku

Zklidnění provozu před ZŠ a MŠ v Srchu

www.obecsrch.cz
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Nová pravidla hospodaření v obecních lesích na rok 2014
Od 1. 1. 2014 dojde ke změně odborného lesního hospodáře, který se
stará o lesy v majetku obce (celkem
55 ha lesních ploch). Toto doposud
zajišťovaly Lesy ČR, s. p. Vzhledem
k velikosti jejich vlastních obhospodařovaných ploch nemohla být objektivně věnována taková péče všem
nasmlouvaným zákazníkům.
I proto v uplynulých letech obec vždy
měla náklady na správu lesa stejně vysoké jako příjmy z prodeje dřeva. Prodej
vytěženého dřeva, stejně tak samovýroba
(samotěžba) místních občanů, probíhaly
prakticky bez vlivu obce. Odborným lesním hospodářem byla proto nově ustanovena společnost ING-FOREST s.r.o.
Co by měla přinést obci tato změna?
1. Přesná transparentní pravidla samovýroby soušek, polomů atd.
Místní občané se budou moct hlásit na
OÚ s požadavkem na dřevo. Limit na jedno číslo popisné budou 2 m3 (plnometry)
dřeva za rok. Toto množství odpovídá přibližně hráni vyrovnaného dřeva o rozměrech 1 x 1 x 4 m. Pořadník na dřevo bude
zveřejněn na internetu. Jakmile přijde na

někoho řada, bude vyzván ke schůzce
s lesním hospodářem, který mu vyznačí
místo samovýroby. Následně občan sepíše
s obcí smlouvu. Cena dřeva ze samovýroby
nebude vysoká, ale bude se řídit platným
ceníkem podle druhu dřeviny a hmotnatosti dřeva.
Zdroje dřeva jsou omezené, takže je nutné, aby každý zájemce byl trpělivý. Obec
se bude snažit uspokojit všechny místní
zájemce o samovýrobu dřeva. Upozorňujeme, že od 1. 1. 2014 bude samovýroba

Ilustrační foto: Marek Doležal

probíhat pouze podle nových pravidel.
Těžba dřeva z obecních lesů podle jiných
pravidel je zakázána.
2. Těžba a prodej dřeva dle Lesního hospodářského plánu.
Hospodaření v lesích bude nyní probíhat ve vlastní režii obce. Veškeré práce
v obecních lesích bude zadávat, kontrolovat a přebírat odborný lesní hospodář, který také bude vyznačovat mýtní úmyslné
těžby a zajišťovat zpracování nahodilých
(kalamitních) těžeb. Dřevo z těchto těžeb
bude pečlivě sortimentováno a prodáváno za nejvýhodnější ceny buď velkoodběratelům, nebo přímo pilařským závodům.
Od tohoto si slibujeme vyšší roční zisk
(80–100 tis. Kč). Zisk bude opět reinvestován do výsadby nových lesních porostů,
zpevnění lesních cest, výchovy mladých
lesních porostů (prořezávky a probírky)
a jiných pěstebních a ochranných prací,
jako je ožínání, oplocování proti okusu
zvěře a ochrana proti jiným škůdcům lesních porostů.
Obecní lesy rozhodně potřebují mnohem větší investice za účelem zlepšení
jejich kvality, vzhledu a přístupnosti
návštěvníkům, než tomu bylo v minulosti.
-lp-

Domácí spalování odpadů významně ohrožuje zdraví
S příchodem sychravých podzimních
dní se obce často začínají halit do
zvláštně páchnoucí mlhy, která se valí
z komínů některých domů. Typické
je to zejména pro málo plynofikované obce, ale kvůli zdražování plynu
a jiných ušlechtilých energií se tento
trend objevuje i v ostatních obcích.
V souvislosti se zařízeními na energetické
využívání odpadů se často mluví o dioxinech, tedy vysoce toxických látkách, které
jsou schopné dlouho setrvávat v životním
prostředí a mají prokazatelně rakovinotvorné vlastnosti. Tyto nebezpečné látky
vznikají již při nízkých teplotách, okolo
300 °C, tedy zejména při spalování v kamnech. „Bohužel, myšlenka, že nás před
jedovatými zplodinami ochrání zavřená
okna, je lichá. To proto, že rozptyl látek ve
vzduchu probíhá velmi rychle a tedy nepoznáte, jestli dýcháte zdravý, nebo jedovatý
vzduch. Tyto látky se navíc do těla mohou
4

dostat z ovoce a zeleniny, které pěstujete
na zahradě, nebo z těl zvířat, které chováte,“ upozorňuje na rizika domácího spalování Martin Lochovský. Ti, kdo ve svých
domovních kotlích pálí odpad, by měli být
sankcionováni. Sankce by se měly v budoucnosti dotknout těch, kteří opakovaně
poruší zákon spalováním odpadu, jakým
jsou například pneumatiky nebo plasty,
a svým konáním tak přímo ohrožují zdraví
a životy svých sousedů včetně dětí.

www.obecsrch.cz

Zdravotní následky domácího spalování
jsou nasnadě, i když může trvat dlouho,
než se projeví. A tak se nebojte domáhat
se svého práva na čistý vzduch, ať již ve
světě vládne jakákoliv krize.
RRA PK, www.rrapk.cz
ilustrační foto obce Srch
Obec Srch zvažuje uveřejňovat na webu
obce fotografie od občanů, kteří nafotí neukázněné spalovače, otravující
vzduch nám všem (pozn. redakce).
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Parkování vozidel a objíždění retardérů
Řidiči, pozor! Zákon o provozu na pozemních komunikacích platí i pro neukázněné řidiče. V blízkosti základní
školy na komunikaci v Pohránovské
ulici byly nainstalovány nové retardéry.

rychlosti a zlepšení bezpečnosti dětí pohybujících se v okolí školy. Toto činí i někteří
rodiče, kteří svoje děti do školy vozí.
Pokud budou tyto přestupky i nadále přetrvávat, budeme je nuceni řešit s pomocí
Policie ČR.
-jb-

Několikrát již bylo upozorňováno, že
neustále dochází k porušování Zákona
o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb. Jedná se především o §27
a §53, podle kterých řidič nesmí zastavit
a stát na silniční vegetaci a nesmí užívat
k parkování chodníku nebo stezky pro
chodce. V naší obci však, bohužel, stále
máme několik neukázněných řidičů, kteří
nejenže nedovoleně parkují, ale dokonce
i brání průjezdu vozíčkářů a dětských kočárků. Ti jsou pak nuceni je obcházet po
silnici a riskovat tak svoje bezpečí. Zároveň řidiči tímto nedovoleným parkováním
chodníky a silniční zeleň poškozují.
Dalším nešvarem, se kterým se v posledních týdnech setkáváme, je, že řidiči objíždějí po chodníku u školy retardéry, které zde byly nainstalovány kvůli omezení

Křižovatka Finiš
na startu
Konečně došlo k očekávanému vývoji
u STAVBY SJEZDU ze čtyřproudové
komunikace č. I/37 V BLÍZKOSTI AUTOBAZARU FINIŠ, neboť byl vybrán
generální dodavatel stavby, se kterým již
byla podepsána smlouva. Následně proběhlo předání staveniště. Byla dokončena přeložka telekomunikačního kabelu.
Se zahájením vlastních stavebních prací
se počítá na jaře příštího roku. Stavba by
měla být dokončena 12/2014.
-jb-

Demonstrativní foto

Foto: -kd-, -jb-

Nejstarší účastnice voleb do PS
paní Marie Vlasáková
foto: Jan Ptáček

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny konaných
25.–26. 10. 2013
Okrsek 1 – Srch
Voliči
v seznamu
944

Vydané
obálky
687

Okrsek 2 – Hrádek, Pohránov
Volební Odevzdané
účast v %
obálky
72,78
687

Platné
hlasy
687

% platných
hlasů
100,00
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23

ANO 2011
TOP 09
Komunistická str. Čech a Moravy
Česká str. sociálně demokrat.
Občanská demokratická strana
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Křesť. Demokr. Unie – Čs. str. lid.
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Česká pirátská strana
Politické hnutí Změna
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Dělnic. str. sociální spravedlnosti
LEV 21 – Národní socialisté
Hlavu vzhůru – volební blok
Klub angažovaných nestraníků
Strana soukromníků ČR
Suver. – Strana zdravého rozumu
Koruna Česká (monarch. strana)

Vydané
obálky
153

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
73,56
153

Platné
hlasy
152

% platných
hlasů
99,35

Výsledky hlasování

Výsledky hlasování
Kandidátní listina
číslo název

Voliči
v seznamu
208

Kandidátní listina
číslo název

Platné hlasy
celkem
v%
172
130
81
74
47
43
36
34
29
17
8
7
3
2
1
1
1
1
0

25,03
18,92
11,79
10,77
6,84
6,25
5,24
4,94
4,22
2,47
1,16
1,01
0,43
0,29
0,14
0,14
0,14
0,14
0,00

1
20
21
4
17
11
23
2
3
18
6
15
22
5
8
9
10
13
23
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Česká str. sociálně demokrat.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
TOP 09
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Křesť. Demokr. Unie – Čs. str. lid.
Strana zelených
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Dělnic. str. sociální spravedlnosti
Občanská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
LEV 21 – Národní socialisté
Hlavu vzhůru – volební blok
Klub angažovaných nestraníků
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Suver. – Strana zdravého rozumu
Koruna Česká (monarch. strana)

Platné hlasy
celkem
v%
37
35
31
16
14
5
4
3
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0

24,34
23,02
20,39
10,52
9,21
3,28
2,63
1,97
1,31
1,31
0,65
0,65
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Přírodní poklady našich obcí III
pokračování ze str. 1
V našich obcích se nachází dva památné
stromy. Jedním je hrušeň obecná v Srchu,
rostoucí v Pohránovské ulici na zahradě
u domu č.p. 19. Její stáří bylo odhadnuto
na cca 300 let a obvod kmene měří 302 cm.
Patří mezi nejmohutnější hrušně na území
Pardubického kraje.
Druhým památným stromem je dub letní
v Hrádku na pozemku č. 446. Roste na křižovatce cest na západním okraji obce. Obvod kmene je 650 cm a odhadované stáří
činí 600 let.
Nedaleko tohoto dubu na hrázi bývalého rybníka se nachází alej dubů letních
(41 stromů), s odhadovaným stářím 200 let.
Tyto stromy ale náleží již ke katastrálnímu
území Lázní Bohdaneč. Největší exempláře mají obvod 350 cm.
Vhodným kandidátem na vyhlášení dalšího památného stromu je rozhodně javor
babyka rostoucí na pastvinách na západním okraji obce Srch. Za vyhlášení by určitě stála také dubová alej na hrázi Pohránovského rybníka.
Co je zapotřebí k vyhlášení památného
stromu? Stačí pouze písemný podnět
k vyhlášení na orgán ochrany přírody,
kterým je v tomto případě odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic.
Každá obec se nemůže pochlubit památným stromem, proto bychom si těchto
přírodních pokladů našich obcí měli vážit.

Údaje o památném dubu u Hrádku a hrádecké dubové aleji byly převzaty z publikace:
FALTYSOVÁ H., BÁRTA F. a kol., 2002: Pardubicko. In: MACKOVČIN P. a SEDLÁČEK M.
(eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 pp.
-jr-

Krátké zprávy
Na podzim bylo vybudováno SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ na veřejném prostranství za tělocvičnou v Srchu. Hřiště
bude využívat škola v době vyučování
a bude také přístupno veřejnosti. Na
jaře přibude univerzální nastavitelná síť
na různé druhy sportů, lavičky a zametací zařízení. Přístup zatím nebude nijak
regulován a bude volný, jedinou vstupenkou bude vlastní míč.
Stále platí nabídka pro občany, že se
mohou stát PATRONY NOVĚ VYSÁZENÝCH STROMŮ. Zájemci se mohou
informovat na Obecním úřadě.
Obec opět zajistí POVÁNOČNÍ SVOZ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ. Tentokrát ve
třech pondělních termínech: 6. 1. 2014,
13. 1. 2014 a 20. 1. 2014. Zájemci nechť
ráno připraví stromky před dům, svoz
bude prováděn od 10 hodin.
V současné době probíhá vyhodnocování ANKETY ohledně JÍZDNÍCH
ŘÁDŮ MHD linky č. 17.
Vážíme si všech, kdo třídí odpad a využívají pytlový svoz. Prosíme občany, aby
připravovali plné PYTLE TŘÍDĚNÉHO
ODPADU před své domy jen v nezbytně
nutném předstihu před svozem.

Javor babyka, foto: -jr-

Pardubický vrkoč
Zvyk, kdy na den sv. Barbory 4. prosince se uříznou větvičky třešně nebo višně
a ty do Štědrého dne v teplé místnosti vykvetou, zná asi každý. Ale znáte zvyk
o pečení Pardubického vrkoče?
Zatímco většina národopisné literatury
uvádí pečení zdobeného koláče zvaného
„vrkoč“ na svátek sv. Mikuláše nebo na
Nový rok, ve sbírkách Východočeského
muzea v Pardubicích jsou uloženy záznamy učitele a vlastivědného pracovníka
pana Josefa Hanuše o tom, že ještě ve třetí
čtvrtině 19. století nadělovaly v Pardubicích „vrkoč“ právě Barborky. Pan učitel
Hanuš píše, že na svátek sv. Barbory pekař v Pernštýnské ulici pekl „vrkoče“ pletené jako věnce asi 30 cm v průměru, ty
si lidé kupovali a doma zdobili. Do věnce
pak souměrně zapíchali šest až osm špejlí
dlouhých půl metru. Na jejich spodní část
6

nejprve nasunuli jablíčka, dále sušené
švestky, křížaly, fíky a rozinky, na vrcholu
špejle svázali a ozdobili smrkovými snítkami. Od perníkáře nakoupili marcipánová
kolečka, srdíčka, „děťata“ a koníčky, které
spolu se zlacenými ořechy na špejle také
zavěsili. Mezi dlouhé špejle umístili ještě
kratší, na oboje pak navázali úzké stuhy
všech barev. Dovnitř vrkoče vložili „ježka“,
což bylo větší červené jablko se zapíchanými krátkými špejlemi jako ostny, na něž
napíchali sušené švestky.
Sepsala: -kd(Zdroj: České vánoce – Ludmila Ladýřová
a Jiří Škopek)
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Co se událo v naší škole a co nás ještě letos čeká?
Zatímco se prvňáčkové se začátkem školního roku zabydleli ve svých lavicích,
ostatní ročníky se s plnou vervou pustily do učení. Pět let uteče jako voda, tak
nemůžeme otálet.
Žáci pod vedením svých učitelek stále zvelebují prostory školy a prezentují zde svá
umělecká díla. O tom se mohli přesvědčit
i občané při volbách, kdy se nejeden volič
pozastavil nad pěknými žákovskými výtvory a výzdobou školy.
9. listopadu k nám opět zavítal Martin
na bílém koni a jednotlivé třídy, i děti ze
školky, si k jeho uvítání nacvičily malé vystoupení. Děkujeme za spolupráci TJ Sokol
Srch. Momentky z tohoto odpoledne můžete zhlédnout na www.skolasrch.cz.
I v letošním roce pokračujeme se zajímavými besedami Kera-natur, kde se děti ZŠ
i MŠ seznamují pravidelně se světem zvířat.

V mateřské škole
to žije
„SLYŠTE, SLYŠTE, CO SE STALO, SVATÝ
MARTIN PŘIJEL K NÁM…“ Takto zahájily děti z mateřské školy příjezd svatého Martina na bílém koni.

A co této události ve školce předcházelo?
Dlabali jsme při Michaelských slavnostech
veselé dýně, sušili jsme ovoce, pekli martinské podkovy a vyráběli lampiony. Také malá
vernisáž prací dětí, kterou mohli všichni
zhlédnout 9. listopadu u školy, je důkazem
toho, že v mateřské škole nezahálíme.
Dny se krátí, světla ubývá, zima převzala
svou vládu. Nastal advent a přiblížil se čas
Vánoc. Toto období jsme si letos ve školce
opravdu užili: byli jsme na výletě na Hrádku u Nechanic, přišel k nám Mikuláš a čerti,
uspořádali jsme Adventní slavnost a o vánočních dílnách jsme pekli cukroví a vánočky, vyráběli jsme svíčky a vánoční přáníčka.
A co ještě zbývá? Teď už může přijít ježíšek.
Text a foto: Šárka Pelíšková, vedoucí uč. MŠ

Ve školní družině se 15. listopadu konal
1. ročník Velké srchovské steeple chase.
Koníci s malými žokeji zdolávali překážky
typu proutěná překážka, hadí příkop (skok
přes žíněnku komentovali slovy „A co když
se utopíme?“), taxis, irskou lavici. Vyhráli

samozřejmě všichni, i žákyně, která i když
upadla, zvítězila sama nad sebou, protože
jak řekla: „Závod jsem zdolala, cílem jsem
prošla jako Váňa.“
Ve čtvrtek 29. listopadu přišli předškoláci
z mateřinky zamknout prvňáčkům do školy
Živou abecedu a rozdat jim Slabikář.
V době adventu jsme dětem nadělili spoustu akcí: výlet do chlumeckého zámku, rozsvícení vánočního stromku před školou
a vánoční salon. A co nás ještě letos čeká?
Poslední školní den v roce 2013 budeme
mít Vánoce ve třídách a tento den ukončíme Vánočním večírkem školy v restauraci
Pluto, na který jste všichni srdečně zváni.
Po Vánocích se dětem splní jedno velké
přání. Jaké? Jmenuje se Den naruby. O co
se jedná, prozradí až Ježíšek. Podrobnosti
opět najdete na webu, ale až po Vánocích.
-mt-, foto: J. Zouharová

Střípky z historie MŠ
1951–1952: Školu spravovala soudružka
Věra Tomášová (ředitelka národní školy,
1. st. ZDŠ). Proběhla výměna oken. Učitelkou
MŠ byla jmenována soudružka Miroslava
Školaisdivová, od 10. září pak soudružka Miloslava Vrabková ze Zaječic. Od ledna měla
škola 31 dětí, přibyly děti z Hradiště na Písku.
1. 3. 1952 se stala pěstounkou v MŠ Božena
Němcová, odešla na žádost rodičů, do června nastoupila Anna Novotná.
1952–1953: Ředitelkou MŠ byla jmenována
Miloslava Vrabková, která vedla na Národní
škole Pionýrskou organizaci. 1. 3. 1953 byla
MŠ osamostatněna (schválen nový školský
zákon k zesílení jednotné školy). Rodičovské
schůzky se konaly 1x za 2 měsíce. Provoz byl
do 10. července.
1953–1956: V září nastoupilo do školy
19 dětí. Rok 1953 byl bohatý na politické
události - VII. Celostátní konference učitelů, X. sjezd KSČ, besídka „Děda Mráz“. Od
1. 11. 1953 byla MŠ uzavřena na jeden měsíc.
M. Vrabková byla přeložena do Pardubiček
a novou ředitelkou se stala soudružka Vlasta
Formanová, která v dubnu 1955 odešla do
Pohřebačky a správy školy se ujala Věra Tomášová, ředitelka NŠ. Nové osnovy přispěly
ke zlepšení práce. O prázdninách pokračoval provoz MŠ. Počet dětí se zvýšil až na 25.
Děti v MŠ učily A. Šimonová, J. Černohorská,
kuchařkou byla A. Břicháčková a školnicí
M. Hlaváčová.
1960–1961: Počet dětí klesl na číslo 15, MŠ
byla přesunuta do menší místnosti, kde byla

www.obecsrch.cz

• pokračování

dříve jídelna. Z bývalé kuchyně se stala ložnice. Pro malý počet dětí byla MŠ o prázdninách
uzavřena.
1961–1962: Školní rok byl zahájen společně
se ZDŠ (společný název pro 1. a 2. st. ZŠ), došlo
k výměně učitelek. Počty dětí se opět zvýšily.
1964–1965: Novou ředitelkou se stala
Marie Ťápalová ze Stéblové, školnicí byla
p. Vlasta Košková ze Srchu. Děti navštívily
ZOO Dvůr Králové a nové nádraží v Pardubicích. O prázdninách bylo vyměněno linoleum ve třídě a v šatně, natřena okna a dveře
a byla opravena omítka u zahrady. Rodiče
brigádně vypomáhali.
1966–1967: MŠ se přestěhovala do 1. patra.
Tatínek dětí Šaravcových věnoval kovovou
houpačku. V lednu 1967 se konal společný
ples SRPŠ. Děti užívaly rybí tuk proti křivici.
1971–1972: Děti stanovaly pod Kunětickou
horou, kam došly pěšky. Školu navštěvovalo 20 dětí. O prázdninách proběhly velké
opravy – topení, zahrada a okolí budovy.
Celá obec dostala nové osvětlení, kanalizaci,
chodníky a silnice.
1974–1977: Do MŠ nastoupila paní Ivana
Červená. Zrušením jedné třídy (5. ročník převeden do Ohrazenic) vznikla tělocvična. Na
zahradě byly instalovány hrazdičky, skluzavka, průlezky, prohazovačka, bazén, houpačky, pískoviště. Děti navštívily strýčka Jedličku
v Pardubicích, jely na výlet do Kačiny, Kutné
Hory, Žleb.
(pokračování v dalším čísle Zpravodaje)
Sepsala: -mt7
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Slyšeli jste už o „DOBRÉM ANDĚLOVI“?
V poslední době stále častěji můžeme potkat „Dobrého anděla“. Někdy na nás
shlíží z billboardu, jindy nám dělá společníka na autobusové zastávce. Jeho příběh byl k vidění i v televizi a „Dobrých andělů“ žije mezi námi již přes dvacet
dva tisíc.

Zajímalo nás, kdo stojí za projektem
DOBRÉHO ANDĚLA, a tak jsme kontaktovali jeho spoluzakladatele, filantropa
a podnikatele Petra Sýkoru.
Co Vás vedlo k založení nadačního fondu
DOBRÝ ANDĚL?
Zažili jste někdy pocit, kdy všechno do sebe
perfektně zapadalo? Přesně tak to totiž bylo
v případě DOBRÉHO ANDĚLA… S mým kamarádem a kolegou Honzou Černým jsme
měli finance z prodeje naší firmy, zkušenosti z podnikání a chuť udělat něco dobrého, něco pro jiné lidi… Seznámili jsme se
s Andrejem Kiskou, zakladatelem DOBRÉHO ANJELA na Slovensku, a měli jsme jasno … Přivedeme DOBRÉHO ANDĚLA do
Čech …
Nejprve jsme se seznámili s několika rodinami, kde dítě nebo rodič onemocněli rakovinou. Chtěli jsme jim porozumět,
pochopit jejich situaci. Po seznámení
s maminkou samoživitelkou z Vlašimi, která měla doma zdravou holčičku a nemocného synka v Motole, jsme už neváhali.
Situace této rodiny (a jim podobných) je
bez pomoci druhých v zásadě finančně
a organizačně neřešitelná. A to pomíjím nemoc jako takovou.

Druhým důvodem je, že DOBRÝ ANDĚL je
skutečně jedinečný. Nejen v Čechách, ale
i ve světě. Veškeré příspěvky od dárců –
Dobrých andělů – totiž rozděluje rodinám
nemocných do posledního haléře. Pokud
jako Dobrý anděl pošlete tři stovky měsíčně, rozdělíme je mezi rodiny nemocných
hned první pracovní den dalšího měsíce.
Celé. Do posledního haléře. Jako Dobrý anděl navíc vidíte konkrétně, kterým rodinám
pomáháte, tj. kterým rodinám vaše peníze
odešly…
Co bylo v této práci nejtěžší?
Tahle práce také často bolí. Když si pročítám příběhy dětí a rodičů, jejichž „odvaha
nás vede životem“, často se neubráním
a slzy mi tečou po klávesnici. Cítím velkou
pokoru.
Z čeho máte naopak největší radost?
Když jsme DOBRÉHO ANDĚLA dávali dohromady, řekli jsme si, že bychom rádi
sdíleli čtyři hodnoty: radost, spolupráci,
respekt a odvahu. Na nich chceme organizaci dlouhodobě stavět. A jak vidíte, radost
je hned na prvním místě. Máme radost
z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Máme radost
ze spolupráce s desítkami lidí, kteří DOBRÉMU ANDĚLOVI, a tím rodinám pomáhají.
A v neposlední řadě víme, že dárci – tj. Dobří andělé – zažívají radost z dávání.
Publikujete životní příběhy rodin
s dětmi, které si prošly onkologickým

Diabetici v Srchu

Co byste vzkázal lidem, kteří onemocní
rakovinou?
Uf, to je těžká otázka. Necítím se jako člověk, který je povolaný k tomu něco druhým lidem vzkazovat. Přesto – v této zemi
je obrovská spousta dobrých lidí, kteří jsou
připraveni udělat vše, co je v jejich silách,
aby Vám pomohli. Mám tím na mysli především doktory a další odborníky. A pokud
náhodou máte rodinu a děti a rakovina
vás dostala do finančních problémů, jsou
tu již tisíce lidí Dobrých andělů, kteří jsou
s Vámi.
A jak se člověk může stát Dobrým andělem?
Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz. V tu chvíli se stanete „andělem".
Pak začnete přispívat – například nastavíte
trvalý platební příkaz (na zcela libovolnou
částku) a stanete se skutečným „Dobrým
andělem". Je to jednoduché. Už se to povedlo více než 22 tisícům lidí.
Děkuji za rozhovor.
Michael Fabián

Obec Srch a Sokol Srch
O

Neseďte doma, přijďte se něco dozvědět a poučit se.
V Pardubicích se konají skvělé přednášky o diabetu, které vám mohou poskytnout i nové informace.
V našich obcích Srch, Hrádek a Pohránov žijí také spoluobčané
mající problém s diabetem. V Pardubicích existují dvě organizace diabetiků zabývající se pořádáním edukací (výchova a vyučování, pozn. redakce), přátelskými setkáními a rekondicí. Na tyto
edukace dochází lékař nebo zdravotní sestra, kteří dělají pěkné
přednášky související s diabetem. Případní zájemci mne mohou
kontaktovat na tel. čísle 737 136 173 a dozví se více informací.
Hana Drbalová, Srch
8

onemocněním nebo kde dítě bojuje
s jinou vážnou nemocí? Kde by si je mohli čtenáři přečíst?
Ano, některé, pokud s tím rodina výslovně
souhlasí. Nejsou to jen příběhy dětí, ale
i rodičů – dospělých nemocných. Nejlépe
je možné přečíst je na www.dobryandel.cz,
občas něco zveřejňujeme na našich Facebookových stránkách a některé příběhy
už se objevily i v médiích – v novinách a v
televizi. Dobří andělé jsou připraveni podat
pomocnou ruku i tam, kde dítě trpí jinou,
velmi závažnou a dlouhodobou nemocí –
jako je například cystická fibróza, svalová
dystrofie nebo Crohnova nemoc, která také
dokáže život rodiny obrátit vzhůru nohama.

www.obecsrch.cz
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• Připijeme si vánočním svařákem
• Cukroví vlastní výroby vítáno
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Srch – proč se tak jmenuje a odkdy
V roce 2012 měla sršská historická vodárna den otevřených dveří. Občané
zde často kladli dotazy na původ jména obce Srch. Starousedlíci si vypravují, že Srch vznikl od toho, že zde sršela voda. Vyskytl se i další názor, že
obecně se Srchem pojmenovává suché místo uprostřed bažin. Ve znaku
obce je sršeň, což se u občanů také nesetkává s velkým ohlasem. Zeptali
jsme se na názor o původu jména odborníka historika Františka Šebka.

Co víme o počátcích obce Srch a jak vzniklo
to jméno? To je otázka nelehká a vzhledem
ke zcela torzovitě dochovaným pramenům
lze pátrat po odpovědi jenom v rovině víceméně pravděpodobných hypotéz.
Pomineme-li skromné a náhodné (byť zajímavé) archeologické nálezy z pravěku,
musíme konstatovat, že nejstarší dochovaná písemná zpráva o existenci obce je až
z 21. září r. 1436. Jméno obce Srch se vyskytuje v listině císaře Zikmunda Lucemburského z uvedeného dne, kterou dával Diviši
Bořkovi z Miletínka do zástavy velkou část
někdejšího majetku opatovického benediktinského kláštera. Ten Diviš Bořek předtím, v dubnu 1421, v čele husitského vojska
vyvrátil, zabral jeho panství a na Kunětické
hoře začal stavět své nové sídlo. Srch se
tedy v Zikmundově listině jmenuje mezi
zastaveným majetkem. Z toho lze odvodit,
že tato vesnice existovala a patřila ke zboží
opatovického kláštera před jeho zničením,
před husitskými válkami. Nevíme ale, jak se
dostala do rukou opatovických benediktinů. V úvahu připadají tři možnosti:
1) Srch založili (kolonizovali) benediktini
v dosud pusté lesnaté krajině, kterou jim
svěřil král v době založení kláštera (kolem
r. 1086) nebo někdy později.
2) Již existující vesnici klášter koupil v průběhu staletí od nějakého šlechtice v zájmu
zaokrouhlení a rozmnožení klášterního
panství.
3) Vesnici dostal klášter jako zbožný dar
od některého neznámého nám původ-

ního vlastníka obce.
Pohled na mapu a znalosti o osídlení zdejší
krajiny, zvláště znalosti o historických počátcích okolních obcí,
zdá se nasvědčuje
domněnce, že vesnice Srch byla založena
v lesnatém území
lidmi v době, kdy
přibývalo obyvatel,
kteří hledali na dosud
neobdělané půdě obživu. Odehrávalo se to v našich zemích při
tzv. velké kolonizaci zhruba od druhé poloviny 12. stol. přibližně do první poloviny
14. stol. s vyvrcholením ve 13. stol. za posledních Přemyslovců.
Této hypotetické konstrukci vyhovuje i výklad jazykovědců, kteří se zabývají toponomastikou (nauka o zeměpisných jménech
– pozn. redakce), o původu jména vesnice Srch. Je to jméno zvláštní, u nás nemá
analogii. Slovní základ, od něhož bylo
odvozeno, je ale zcela zřejmý. Je to „srš“ –
a to je např. „sršeň". Ovšem pojmenování
vesnice podle tohoto hmyzího živočicha
není určitě nijak bezprostřední. Spíše můžeme myslet na tzv. slova mnohoznačná
(jazykový jev nazývaný polysémie). Vedle
onoho slovního významu vznikla totiž časem slova jako např. „sršeti“ s významovým
rysem jako něco ostrého, ježícího se, tryskajícího; „sršatec“ s významem divous, člověk vzbuzující strach a podobně. A tak se
také ve slovní zásobě staročeštiny objevilo
slovo odvozené od těchto významů – slovo
„srch“. Užívalo se jako pojmenování vesnických poddaných sedláků, asi s významem
nepoddajnosti nebo nepokojnosti, vzpurnosti. To slovo najdeme např. ve vrcholném
díle českého myslitele Petra Chelčického
„O trojím lidu“ asi ze dvacátých let 15. stol.
V analýze tehdejšího uspořádání společnosti Chelčický kritizoval, že mnozí bohatí
často z hříšné nadutosti „nevědí, kterého potupení na ně (prosté lidi) vymysliti:
oni opar sedlský, oni búr, oni výr, oni srch, oni
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chlap…“ Podobně v latinsko-českém vokabuláři Jana Vodňanského z r. 1511 čteme
u latinských slov, vyjadřujících společensky podřadné poddané, české ekvivalenty:
„chlap, srch, nevlíd, nešlechta“.
Závěr je tedy zřejmý. Zakladatel vesnice
(opat kláštera nebo nějaký šlechtic) přivedl
v době kolonizace do zatím ještě nevzdělaných lesních končin poddané odvedené
z přebytku obyvatel z okolí a uložil jim,
aby les vyklučili a založili tam vesnici. Jistě
se tak dálo na základě smlouvy o vztazích
vrchnosti s poddanými a o jejich budoucích povinnostech. Práce prvních osadníků
asi byla přetěžká (možná i kvůli specifickým podmínkám terénu) a tak si okolní
obyvatelé staršího sídelního území říkali:
„to je tam, co žijí ti srchové“. Tak nějak zřejmě vzniklo časem pojmenování vesnice
Srch. Nevíme ovšem, zda se v tom pomyslném konstatování myslelo „nebozí srchové“ nebo „nepokojní srchové“. Těžko říct.
A kdy k tomu došlo? Asi někdy ve 13. nebo
v první polovině 14. století. Domýšlet víc,
by už byla příliš velká fantazie a na tu cestu
se nemůže seriózní historik vydat. Ledaže
by se šťastnou náhodou objevily nové prameny.
František Šebek

PŘEDNÁŠKA

PhDr. Františka Šebka

O HISTORII
SRCHU
16. 1. 2014
začátek 17.00
Případní zájemci, hlaste
se na Obecním úřadě,
konání plánujeme
v budově ZŠ a MŠ Srch,
podle zájmu akci případně
přesuneme
do větších prostor.
O podrobnostech budete
včas informováni.

Přednáška bude trvat
přibližně 2 hodiny.
Vstup zdarma
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Vítání občánků
I v letošním roce přivítali zástupci obce do života nové občánky, a to hned dvakrát – v únoru a v listopadu.
Přejeme všem dětičkám hodně zdraví a štěstí.
Foto: Jan Ptáček

Memoriál Fr. Češky

Svatováclavská zábava v Hrádku

V září se na Memoriálu Františka Češky a Ligy v požárním útoku
konaného na hřišti v Srchu předvedlo i družstvo našich začínajících mladých hasičů.
Foto: Pavel Fiala

V Naší hospodě v Hrádku se konala Svatováclavská zábava i s tradiční tombolou. Nálada byla veselá, tak jak to k podobným akcím
patří.
Foto: Jindřich Bek

Drakiáda

Výlet do Prahy

Hřiště v Srchu začátkem listopadu opět ožilo. Na drakiádu totiž
přiletěly desítky draků soutěžit o volné lístky na hokejové utkání klubu HC ČSOB
Pojišťovna
Pardubice. Dospělí
i děti si to pořádně užili. Tuto akci
podpořili
svojí
účastí také hokejisté Petr Sýkora
a Jiří Cetkovský
a udělali tak radost fanouškům
pardubického hokeje.
Foto: Jan Hrabal

Dne 20. října 2013 ZŠ a MŠ Srch ve spolupráci s Obecním úřadem
uspořádala zájezd do Prahy na muzikál Mauglí. Výlet provázelo
slunečné počasí a dobrá nálada. Viděli jsme hrát i zpívat např. Jiřího Korna. Představení se velice líbilo. Všem děkujeme za účast!
Zdroj foto: www.divadlokalich.cz
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Mikulášská nadílka

Martin na bílém koni
Letos Martina na bílém koni nepřivítal ani déšť ani sníh, ale žáci naší školy a školky, kteří
si pod vedením učitelek připravili krásné pásmo písniček a říkanek. Při průvodu na hřiště
zářily nejen lampiónky, ale i nadšené tváře dětí. O tom, že tato akce v Srchu zdomácněla,
svědčí i velký počet zúčastněných.
Foto: Marek Doležal

Do Hrádku v sobotu
7. 12. opět zavítal Mikuláš se svojí chasou. Nadělené dárečky udělaly
dětem radost.
Foto:
Iva Vinklerová

Přednáška Leoše Šimánka poprvé v Srchu
V letošním roce se obci podařilo zpestřit našim občanům adventní čas
přednáškou cestovatele Leoše Šimánka. Tentokrát se jeho rodina plavila na
nafukovacích člunech podél pobřeží
Aljašky v severním Pacifiku. Tato plavba doposud nemá obdoby. Šimánkovi byli první, kteří tímto způsobem
obepluli tichomořské pobřeží Kanady a Aljašky. Nástrahy, dobrodružství
a nevšední zážitky z cesty diváci
zhlédli na diashow, která doplňovala
přednášku.
Foto: Marek Doležal

POJEĎTE
SPOLEČNĚ
NA HORY

NEJBLIŽŠÍ
CHYSTANÉ AKCE
2013
20. 12. Vánoční večírek školy
24. 12. Vánoční setkání u Bahýnka
28. 12. Silvestrovský rozjezd

2014
Dne 25. 1. 2014 pořádá obec
VÝLET NA LYŽE
DO PECE POD SNĚŽKOU.
Odjezd od Obecního úřadu bude
v 7.00 hod. a návrat okolo 18.00 hod.
Přihlaste se do 10. 1. 2014 na
starosta@obecsrch.cz nebo přímo
na Obecním úřadě. Čím dříve, tím lépe.
Autobus hradí obec.

11. 1. Myslivecký ples
16. 1. Přednáška
PhDr. Františka Šebka
O historii Srchu
25. 1. Obecní výlet na hory
do Pece pod Sněžkou
1. 2. Obecní ples
22. 2. Hasičský ples
1. 3. Dětský maškarní ples

www.obecsrch.cz

POZVÁNKA
na Vánoční večírek školy

s večerní zábavou
SRPŠ při ZŠ pořádá dne 20. prosince
v restauraci Pluto

Vánoční večírek školy
Začínáme v 18.00.
Vstupné 100 Kč/osobu,
dětský doprovod má vstup zdarma
Program: krátké vystoupení žáků ZŠ,
tombola o desáté, prodejní výstava
dětských prací, tanec s hudbou
a zábava až do půlnoci
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Běžeckou sezónu opět zpestřil
Sršský maraton, 1/2maraton a poprvé 1/4maraton
SK Srch, za podpory Obce Srch, zahájil běžeckou sezónu „Sršskou devítkou“ – závodem zařazeným do poháru Východních Čech. Letos startovalo
58 běžců. Na obou okruzích byli vidět i běžci ze Srchu a závod provázelo solidní počasí. V listopadu byl zahájen „Zimní pohár Srchu“, kterého se zúčastnilo
30 startujících.
Na konci listopadu vyvrcholila běžecká sezóna v Srchu, a to již 6. ročníkem Sršského
maratonu, 4. ročníkem Sršského 1/2maratonu a nově nultým ročníkem 1/4maratonu. Tento závod byl opět mezinárodní,
zúčastnili se ho běžci ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Francie. Na letošní klání se
dostavil i ultra maratonec Daniel Orálek
a podařilo se mu zvítězit na maratonské
trati v čase 2.39 hod. Na té samé trati v kategorii žen zvítězila Blanka Masničánková

v čase 3.29 hod. Nejstarším účastníkem na
1/2maratonské trati byl 86letý Jiří Soukup.
Za SK Srch zvítězil na 1/4maratonské trati
Dušan Jirásko, na třetím místě se umístil Michael Fabián. První místo mezi ženami na
nejkratší trati obsadila Petra Virtová. Dále
se 1/4maratonu zúčastnili Tomáš Bárta
a Pavel Virt. 1/2maraton si zaběhl Aleš Maloch a Jiří Novotný. K úspěchu dopomohlo
nejen krásné počasí, ale i zázemí v kabinách FC Titanic Srch s restaurací Na Hřišti.
Nejstarší 86letý účastník 1/2maratonské
trati

Počet startujících letos překročil hranici 200. Děkujeme za spolupráci SK OMT
Pardubice a dalším sdružením v Srchu
a také Obci Srch, díky jejímuž sponzorství
se vše podařilo. Díky také všem divákům
za skvělou atmosféru, kterou pro závodníky vytvořili, a hlavně všem dobrovolníkům, kteří poskytovali závodníkům svou
pomoc na trati. Text a foto: Luboš Jirásko

Běžci na startu

Momenty roku 2013 na Vraťáku

Poprvé v životě si rybaření vyzkoušel pardubický basketbalista Corey Muirhead

Největším obyvatelem Vraťáku je zřejmě kapr 82 cm dlouhý

Na Vraťáku se daří i „zlatým“
rybkám

Daří se tu i krásným amurům
Foto: Petr Novotný
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