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Vážení občané,

▶ Investice 2014
dostává se Vám do ruky další číslo Zpravodaje, které pomyslně uzavírá uplynulé volební období. Za čtyři roky, kdy mi bylo
ctí být starostou našich obcí, se spousta věcí podařila. Kdybych
se měl ohlédnout zpět na naši práci, nejvíce si cením rozšíření
kapacity školky na dvojnásobek, dokončení územního plánu,
postupné opravy obecních nemovitostí a rozšíření služeb v oblasti likvidace bioodpadu. Věřím, že se zlepšil i vzhled a čistota
v našich obcích. Také se snažím, aby jednání Obecního úřadu
bylo vůči Vám občanům vstřícné. Aby úřad pomohl tam, kde je
to třeba, a postupně odstraňoval různé překážky, které by komplikovaly život v obci. Samozřejmě připouštím, že ne všechno
se vždy podařilo a stihlo v termínu.
Vidím před sebou ještě hodně nedokončené práce, proto jsem se rozhodl kandidovat
i v dalším volebním období. Pokud si práce mé a kolektivu zastupitelů ceníte, přijďte,
prosím, k volbám. Poskytnete nám tím cennou zpětnou vazbu.
I v dalším období tohoto roku pro Vás chystáme opět řadu kulturních a sportovních
akcí, na které Vás všechny srdečně zvu.
Přeji Vám krásný podzim a školákům úspěšný start do dalšího školního roku.
Lukáš Panchártek, starosta

▶ Posílení spojů linky MHD č. 17
▶ Územní plán nabyl platnosti
▶ Vzpomínky na školu bez školy
▶ Nová rubrika pro děti
▶ Chystané kulturní a sportovní akce
▶ Mladí veslaři slaví úspěchy

Sto let
od zahájení
1. světové války
Sto let v pojetí historie pro někoho
může znamenat velmi dávnou dobu,
pro někoho to však může být délka
jednoho lidského života. Pojďme si
tedy krátce připomenout u příležitosti letošního historického výročí příběh jednoho rodáka účastnícího se
1. světové války.

Foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz

Válka začala 28. července 1914 po úspěšném atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu měsíc před tím.
pokračování na str. 6
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nejbohatším obdobím roku na životní jubilea jsou bezesporu jarní
a letní měsíce. Opět jsme měli v tomto období hodně oslavenců.
V druhé polovině dubna jsme v Srchu blahopřáli
panu Jiřímu Flégrovi k 70. narozeninám.
V Hrádku pan Věroslav Haták oslavil 86. narozeniny.
V měsíci květnu krásné 91. narozeniny slavila v Srchu paní Miroslava Zvolská.
Dále zde slavili paní Zdenka Hrdličková 86. narozeniny a pan Oldřich Víšek
81. narozeniny. V Hrádku se v květnu blahopřálo k 81. narozeninám paní Terezii
Kalhousové, k 83. narozeninám panu Josefu Doležalovi a k 70. narozeninám
panu Václavu Kudrnovi.
Ani měsíc červen se neobešel bez oslav. V Hrádku paní Marie Hrušková oslavila
84. narozeniny. V Srchu 82. narozeniny oslavily paní Marie Jarošová
a paní Zdeňka Košťálová a 81. narozeniny pan František Zárybnický.
V měsíci červenci jsme v Srchu poblahopřáli k 89. narozeninám paní Jiřině Mužíkové
a k 82. narozeninám panu Jindřichu Jarošovi. V Hrádku slavila 75. narozeniny
paní Věra Valentová.
Srpnová výročí letos zatím v počtu oslavenců vedou. V Srchu oslavila 85. narozeniny
paní Helena Hošková, 84. narozeniny paní Hana Hlaváčková, 83. narozeniny
paní Květoslava Jakoubková a 75. narozeniny paní Ludmila Mužíková. V Hrádku
jsme přáli k 82. narozeninám paní Heleně Doležalové, k 81. narozeninám
panu Josefu Hrubému a k 80. narozeninám paní Věře Benadikové.
Oslavencům moc gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalšího života.

Vzpomínka na paní Hanu Pospíšilovou
Když jsem s paní Hanou Pospíšilovou v říjnu loňského roku přebíral sošku „Knihovnického
anděla“ za úspěšnou realizaci naší obecní knihovny, vůbec jsem netušil, že paní Pospíšilová
potřebuje zejména anděla strážného. Bohužel, paní Hana Pospíšilová nás nečekaně opustila 23. července tohoto roku.
Rád bych na tuto usměvavou ženu, která se spoustu let věnovala knihovnictví, touto cestou
vzpomenul. Svou práci povýšila na něco víc než jen půjčování knih. Její přístup k dětem, vánoční posezení se čtenáři, vstřícnost vůči čtenářům, ale i shánění knih bylo něčím, co lze jen
těžko nahradit. Zcela po právu jí náleží i řada ocenění, a to i těch v této oblasti nejvyšších.
A nebyla to jenom knihovna, kde paní Pospíšilová pomáhala. I v místním Sokole a na dětských táborech vždy přiložila ruku k dílu. Každý, kdo ji znal, si na to rád vzpomene.
Vzpomínejme tedy na paní Pospíšilovou, jak jí právem náleží, a snažme se, abychom přistupovali ke spolupráci s občany a s obcí jako ona.
Jiří Beránek

Investice 2014
V letošním roce byl dokončen projekt kompletního vybudování chodníků
a vjezdů v Hrádku, celkem se dobudovalo cca 1 500 m2 vjezdů.

V obecním domku v Hrádku jsme nechali
kompletně vyměnit střešní krytinu, tudíž
2

do domku již nezatéká. Na konci prázdnin
bude finišovat rekonstrukce tělocvičny
v Srchu. Zakázka byla vysoutěžena v hodnotě 2,1 mil. Kč s DPH (z původně projektovaných 2,5 mil. Kč s DPH), z toho cca 30 %
činí dotace z Operačního programu Životního prostředí.
Stále máme v plánu rekonstrukci příjezdové komunikace ke hřišti v Srchu. Termín realizace se neustále posunuje kvůli možnosti
získání dotace.
-lp-

www.obecsrch.cz

Územní plán nabyl
platnosti
Územnímu plánu (dále jen ÚP) jsme
se věnovali v každém čísle Zpravodaje. Věřím, že k tomuto tématu přinášíme již poslední informace, neboť byl
po mnoha průtazích konečně dokončen a schválen usnesením zastupitelstva č. 11/2014 ze dne 19. 6. 2014. ÚP
nabyl účinnosti dnem 6. 7. 2014.
Veřejné projednání ÚP proběhlo v restauraci Pluto dne 6. 5. 2014. Při tomto projednání byli přítomní občané seznámeni
s hlavními zásadami územního rozvoje
a byly jim zodpovězeny jejich dotazy. Pro
ty z Vás, kteří se nezúčastnili veřejného
projednání, uvádíme několik podstatných
náležitostí nového ÚP.
Za podstatnou změnu považujeme, oproti dřívější rozpracované verzi ÚP, omezení
bouřlivého rozvoje obce. Dospěli jsme
k názoru, že obec má hodně schválených
ploch určených k zástavbě ještě z minulého období. Tyto plochy se nacházejí zejména na jižní straně Srchu, směrem k lesíku „Jarošku“, dále dvě plochy v Pohránově
směrem k Pohránovskému jezeru a v Hrádku „Na Rafandě“, tedy vpravo ve směru na
Dolany a naproti nynější hrádecké hospodě. Tyto plochy jsou určeny pro bydlení
v RD venkovského typu.
Vedle těchto ploch pro bydlení se na našich územích nachází i plocha pro výrobu
a skladování (lehký průmysl) – plocha (Z7),
která se nachází za nynějším územím firem
Vágner a Hastex & Haspr, a plocha (Z8) –
dříve schválena pro výrobu a průmysl, je
nyní určena pro občanské vybavení rozsáhlého komerčního zařízení, nacházejícího se podél „hradubické“ komunikace I/37
vlevo od nadjezdu při silnici ze Srchu do
Pohránova.
Obě plochy jsou podmíněny územní studií. Podmínkou studií je, že plochy musí
být obslužné samostatnými komunikacemi mimo stávající komunikace v obci, aby
se nezvýšila dopravní zátěž našich obcí.
Některé plochy plánovaného rozvoje byly
převedeny do rezerv a budou tedy moci
být využity pro výstavbu RD v pozdějších
letech, pokud budou zahrnuty do dalšího
ÚP. Jedná se zejména o plochy Srch sever
(R2), kde bude v budoucnu nutno řešit
územní studii a především dopravní systém.
pokračování na str. 3
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Srch · Hrádek · Pohránov

Posílení spojů MHD linky č. 17
Od 1. 9. 2014 budou přidány nové spoje linky MHD č. 17. Původně jsme chtěli ještě více zahustit odpolední odjezdy z Pardubic, ale bohužel ne všechny
požadavky byly ze strany provozovatele městské hromadné dopravy z kapacitních důvodů akceptovány. Nové spoje budou jezdit po celou zimní sezonu
a budou průběžně vyhodnocovány.
Popis nových spojů:
Ze zastávky Hlavní nádraží v pracovní dny
vyjíždí nový spoj v 15:45, který je zpět ze Srchu zatažen do depa (bez cestujících).

Ze zastávky Hlavní nádraží každý den vyjíždí nový spoj ve 22:20, který je ze Srchu
opět zatažen do depa (bez cestujících).
Ze zastávky Srch, točna vyjíždí v pracovní

Územní plán nabyl platnosti
pokračování ze str. 2
Další územní rezervou je plocha (R1)
v Hrádku za hřištěm, která je vymezena
schválenou plochou pro bydlení „Na Rafandě“ a plánovanou plochou dopravního
obchvatu a cyklostezky Hrádku.
V celém ÚP platí pravidla ochranných pásem, kterými jsou bezpečnostní pásma
Explosie a.s., vysokotlakého plynovodu,
ochranných pásem přírodních léčivých
zdrojů Lázní Bohdaneč a. s., vodního zdroje Hrobice – Čeperka – Oplatil a ochranného pásma pardubického letiště. Chráněna musí být i příslušná chráněná území
přírody, jako jsou přírodní rezervace Baroch, významná lokalita Pohránovský rybník
a další krajinné prvky
nacházející se na našem
katastrálním území.
Podmínkou dalšího rozvoje je i zkapacitnění
inženýrských sítí, jako
jsou kanalizace včetně
čerpacích stanic v Srchu
a v Pohránově, vodovod, plynovod a elektřina.

Pro obytnou zástavbu je zde stanovena základní zásada, že bude realizována zejména formou rodinného bydlení
v samostatně stojících rodinných domech
s chovatelským a pěstitelským zázemím
pro samozásobení. A je zde i vyjmenováno přípustné a nepřípustné využití ploch
a podmínky prostorového uspořádání.
Celý dokument je značně rozsáhlý, a není zde možné, a ani účelné, uvádět všechny podrobnosti. Celý nový ÚP bude umístěn na www.obecsrch.cz, na stránkách
www.pardubice.eu a také lze do něho nahlédnout přímo na Obecním úřadě.
-jb-, foto: -md-

dny nový spoj v 06:22, který ze zastávky
Doubravice, bez přestupu, pokračuje jako
spoj č. 6. Zde bude do budoucna snaha
o posunutí spoje cca o 10 min později.
Dále byly změněny odjezdy stávajícího víkendového jízdního řádu, a to následovně:
ze zastávky Hlavní nádraží: v 07:30, 12:30,
15:16, 18:05, 22:20, ze zastávky Srch, točna:
v 08:00, 12:58, 15:44, 18:35. Ještě připomínám, že lze i nadále využívat spoje autobusu na trase Osice – Pardubice.
-lp-

Co když nesvítí
pouliční lampa?
Všechny lampy pouličního osvětlení v obcích jsou očíslovány. V případě zjištění, že
některá z lamp nesvítí, prosíme občany,
aby nahlásili číslo rozbité lampy na Obecní
úřad. Následně pak zajistíme opravu. Děkujeme všem, kteří s námi již takto spolupracují.
-lp-

Uzavírky na sjezdu
u Finiše
Mimoúrovňové křížení by mělo být dokončeno dle harmonogramu do konce
listopadu. V souvislosti s finalizací stavby jsou naplánována dopravní omezení.
Stávající sjezd ve směru od Hradce Králové bude možné využívat od 21. 9. pouze
k cestě do Stéblové, směrem do Ždánic a do
Srchu až od prosince 2014. Zhruba v polovině října bude otevřen nájezd ve směru od
Srchu na Hradec Králové. Všechny uvedené
termíny je nutno brát s rezervou cca jednoho týdne.
-lp-

www.obecsrch.cz
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Vzpomínky na školu bez školy
Žáci se během školního roku musí naučit mnoho učební látky z matematiky,
z jazyků, z přírodních věd a osvojit si
hudební, výtvarné a tělovýchovné dovednosti.
A protože školní rok jim ubíhá rychleji,
když se nevyučují jen ve školních lavicích,
jezdíme každoročně na týden do školy
v přírodě. Střídáme roční období a místa
pobytu. Ve školním roce 2009–2010 jsme
na jaře spolu s mateřskou školou prožili
školu v přírodě v hotelu Kapitán na Ústupkách u Seče, pro změnu v letech 2010–2011
a 2012–2013 jsme se seznamovali se zimními sporty v Českých Petrovicích v Orlických
horách. Mezitím v roce 2011–2012 jsme
vyráželi na výlety poznávat letní Krkonoše
z Modrokamenné boudy v Janských Lázních. Letos jsme opět navštívili České Petrovice, ale tentokrát v jarním období, aby
děti poznaly toto místo i jinak. Chtěli jsme
jim ukázat širší okolí areálu – Zemskou bránu, Pašeráckou stezku, Pastviny, Petrovičky,
Mladkov a Čihák. A jak taková škola v přírodě probíhá? To se dočtete z následujících
řádků:
Dopoledne se děti většinou učily základní
uzly, morseovku, poznávaly kytičky, psaly
deníky, posílaly pohledy domů, v družstvech plnily disciplíny všestrannosti, pohádkový testík, soutěžily nebo hrály různé
hry v místnosti, protože nám počasí téměř
pravidelně dovolilo vyjít ven až po poledním klidu.
Odpoledne, jakmile se vyjasnilo, jsme hned
vyrazili ven. Jednou jsme u nedalekého lesa
našli poklad. Ríša pro něj statečně vylezl.

Byl velmi dobře schovaný – na řopíku. Víte,
co to je? Je to malý betonový bunkr typu
V 37. Pak jsme si zahráli různé hry: „Bomba,
Povodeň, Nálet“. Ani se nám nechtělo z lesa
zpátky, jak nás to tam bavilo.
Jindy jsme se vydali ke Kašparově boudě,
kde jsme obdivovali krásné výhledy. Také
tam jsme hráli hry, největší úspěch měly
Mašinky. Zpět do chaty jsme se vraceli mravenčí stezkou přes louku.
Nebo jsme se si vyšlápli přes Čihák na Zemskou bránu a dále po pašerácké stezce na
Pašeráckou lávku, za kterou jsme hledali
poklad v borůvčí. Cestou se nad námi na
obloze ukázalo v oblacích srdce. Nádhera.
Na pět minut jsme vyzkoušeli pláštěnky,
ale marně, nakonec opět vyhrálo sluníčko.
Na zpáteční cestě jsme si užívali krásných
výhledů.
Poslední odpoledne děti procházely pohádkovým lesem, kde soutěžily.
Večery jsme trávili dle počasí na hřišti –
turnaji mezi družstvy ve vybíjené. Mezitím
družstva skládala básničky na daná slova:
parta, závody, les, sranda…
Družstvo Ondry: Jsme nejlepší parta – jako
celá Sparta. Když běžíme závody, potřebujem
návody. Máme celý les, našel se tam pes. Když
zatroubí Fanda, je to velká sranda.
Družstvo Kuby: Jsme skvělá parta, kouká po
nás i Sparta. Běháme závody a přitom jíme
jahody. Honí nás starý pes, oběhli jsme celý
les. Je to velká sranda, kouká na nás Standa.
Družstvo Báry: Byl jeden hrozně hezký les
a v něm žil špinavý pes. Kolem něj běžela velká parta a v ní byla Marta. Zrovna byly závody a ona spadla do vody. Byla to velká sranda
a po stromě skákala červená panda.

Dalším večerním programem družstev
bylo předvádění reklam ostatním a skládání vtipných rýmovaček o svých členech.
Také jsme soutěžili na pyžamové párty,
kde se hrálo o kočičí bačkory. Nejlepších
tanečníků a tanečnic bylo jedenáct, a ti
byli také odměněni! Velkou oblibu si získaly soutěže Zlatý slavík a soutěž Miss
a Missáka s vyhlášením absolutního vítěze.
Kdo to byl? Kdo jiný než idol všech, Ondra. Na závěr školy v přírodě jsme hodně
zpívali a hráli na kytary. Při zpěvu se dívky
spontánně roztancovaly, až se přidali i další. Na dobrou noc si děti poslechly Broučky v úžasném podání paní vychovatelky.
A broučci spali a spali...
POSLEDNÍ DEN jsme se ještě rozloučili
s Petrovicemi a kolem 14. hodiny vyrazili
k domovu. Cestou nás obklopovaly po silnicích větve z vichřice, ale my jsme statečně
kolem 16. hodiny dorazili ke škole. Domů se
všichni těšili, protože staré moudré pořekadlo říká: ,,Všude dobře, doma nejlépe.“ A to
je pravda. Přesto musím říci, že letošní škola
v přírodě se opět povedla. Děti byly úžasné, statečné, účastnily se soutěží, naučily se
spoustu nových věcí, které se ve škole běžně neučíme, nožičky jim dupaly při odpoledních výšlapech, malé děti statečně snášely odloučení od domova, výborně jedly…
Prostě vše tak, jak má být.
Dík patří také paním učitelkám a paní vychovatelce za péči, kterou během pobytu
dětem věnovaly, a za zajímavé hry a soutěže, které pro ně připravily.
Podrobný popis, fotografie i zážitky z předchozích škol v přírodě najdete na www.skolasrch.cz>Škola v přírodě.
-mt-

Co všechno může padat z nebe
Zatímco my, dospělí, vzpomínáme
v tomto čase na letní dovolenou, děti
z Mš v Srchu si rády připomínají letošní školu v přírodě. Ta se konala na
konci června poblíž Olešnice v Orlických horách.
S paní učitelkou Šárkou, Zorkou a tetou
Maruškou odjelo dvacet dětí. Vyjeli jsme
plni očekávání směr Nový Hrádek do penzionu Na Hrádku. Tam nás čekali příjemní
majitelé, hezky zařízené pokojíčky a výborná kuchyně. Děti si vybraly kamarády,
se kterými chtěly být v pokoji, ubytovaly
se, rozkoukaly a potom vše začalo! První
výprava za Rampušákem, pánem Orlických
4

hor, a Kačenkou, jeho věrnou družkou. Stavění domečků pro lesní skřítky bylo velmi
důležité a nezůstalo nikdy bez odměny.
Rampušák naděloval, co mu síly stačily.
A tak se stalo, že z lesního posedu létaly tatranky, v dutém pařezu se schovávaly brumíci, sojce ze zobáku na louku padaly fidorky.
Lízátka se zase našla v dřevěné truhličce
u rozhledny, na zřícenině hradu Frymburk
se objevil bonbónový poklad a v krmítku
oplatky. Největší dárek od Rampušáka na
nás čekal v koruně stoleté lípy – ranec zlatých dukátů. Kdo nevěří, ať tam běží, poklad
se dá najít i dnes.
Děti si užily také karneval, večerní stezku
odvahy, opékání vuřtů, stopovanou a spor-
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tovní hry na hřišti u penzionu, které jsme
využívali po večeři.
Každý den byl nabitý zážitky a děti neměly čas na truchlení po mamince. Uteklo to
jako voda a přišel pátek, balení a rozloučení.
Naposledy jsme všem z penzionu zazpívali hymnu, kterou jsme si ve škole v přírodě
složili. A se slovy: ,,Rampušák a Kačenka,
mávají nám z okénka“ jsme se vydali na cestu domů. Tak snad zase příští rok!
A vy, milí čtenáři, zkuste si někdy lehnout
jen tak na louku, zavřít oči a naslouchat zvukům přírody, jako se to učily děti. A kdoví,
možná i něco přiletí …
Šárka Pelíšková
vedoucí učitelka MŠ
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Nová rubrika pro děti
Cílem nové rubriky je, aby děti z našich obcí měly možnost projevit svá
nadání vyprávěním o svých zážitcích či namalováním obrázků. Další
vydání Zpravodaje bude v prosinci, proto vyzýváme děti a jejich rodiče,
aby využili tuto příležitost. Pošlete nám jejich díla na téma Vánoce na
redakční email: zpravodaj@obecsrch.cz do 15. 11. 2014. Nejlepší práce
otiskneme v prosincovém čísle.
-mf-

Koňský tábor
Jezdili jste někdy na koni? Já do letošního tábora jen na poutích nebo
akcích. První den mě ještě vodili, ale ten druhý jsem jela už sama. Je to
úžasný pocit, i když třeba patnáct minut chodíte pořád do kola. Cítíte
kontakt s koněm, promlouváte s ním. Možná se vám může zdát, že
vám nerozumí, ale každý má svůj názor. Každý kůň má jinou povahu.
Jeden je třeba tvrdohlavější, další se třeba cpe všem ostatním do zadku, některý je divočejší, zkrátka na každého koně se musí jinak. Nevěřili byste, jak je těžké se udržet na koni bez sedla, zvlášť když kluše. Ještě
těžší je však udržet se na koni, který vás začne vyhazovat. Mě se snažil
vyhodit jeden poník. Byl skoro stejně vysoký jako kůň. Jela jsem první
a začala klusat, když v tu chvíli mě chtěl Bady (tak se totiž jmenuje)
vyhodit. Vedoucí mi řekla, ať radši přejdu do kroku. Měli tam pěkný
program. Koně nám měnili každou jízdu. Bylo nás tam asi 21 dětí. Jezdili jsme 2 hodiny denně. 1. hodinu po snídani a 2. hodinu po odpoledním klidu. Vždycky po obědě otevřeli krámek. Večer jsme hráli např.
sázky. To se hraje tak, že je několik týmů. Vedoucí si volají vždy jedno
jméno a ten dotyčný/ná jde za dveře a vedoucí řeknou úkol, který dotyčný/ná musí splnit. Všechno záleží na tom, jestli ho/ji dobře znají.
Každý tým má jeden papír se začínajícími penězi – třeba 10 000 Kč.
Týmy dávají sázku, jestli to dá nebo ne. Je to skvělá hra. S holkami
jsem si rozuměla. Bavily jsme se spolu a to je dobře. Doporučuji jet na
tento tábor. Já jsem si to užila.
Nikolka Novotná, 11 let, Pohránov

Pirátská loď, Agátka, 5 let, Srch

Léto
„Léto máme rádi,
jsme s ním kamarádi.
Nemusíme do školy
a nemáme úkoly.“
Vilma Kašparová, 9 let, Srch

Svatojánská slavnost
Babička kořenářka se jako vloni dětem i rodičům velmi líbila.
Na Svatojánské slavnosti děti předvedly, co se ve školce naučily,
a také jsme se rozloučili s budoucími prvňáčky.
Foto: Andrea Fejfarová

Srchováček
Děti ve školce nás i letos potěšily krásným pěvecko-tanečním vystoupením.
Foto: Andrea Fejfarová
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Přírodní poklady našich obcí V
Hmyzí říše
Z hmyzí říše jsou známy desítky tisíc druhů živočichů, patří do nich druhy velmi
hojné, ale také velmi vzácné. Stejně tomu tak je i s výskytem hmyzích druhů
na území katastrů našich obcí. V každém hmyzím řádu bychom našli několik
vzácných druhů a seznam by byl hodně dlouhý. Například u blanokřídlých
jsou chráněné některé druhy mravenců a čmeláků, u motýlů to jsou otakárci
a batolci. Proto uvedeme pouze druhy nejvýznamnější, které jsou ohroženy
i v rámci celé Evropy.
Chráněným zástupcem vážek je vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), která
svůj název získala díky nápadné žluté skvrně na zadečku. Tato vážka nejčastěji obývá
vody se středním obsahem živin, není však
příliš vyhraněná. Osidluje zejména slatiniště, rašeliniště, lesní a luční tůně, jezera
nebo extenzivně obhospodařované ryb-

níky. Místně se vyskytuje v tůních vzniklých poklesem po důlní těžbě, pískovnách
nebo hlinících. Vyžaduje bohatou příbřežní vegetaci a doprovodnou vzrostlou zeleň
v okolí. Alespoň část vodní hladiny musí
být nezarostlá, důležité je i dostatečné
oslunění a stálá výška vodní hladiny.
pokračování na str. 7

Sto let od zahájení 1. světové války
pokračování ze str. 1
V naší obci tuto válku připomínají celkem
tři válečné pomníky, a to v Srchu u školy,
v Hrádku poblíž požární nádrže a v Pohránově vlevo při výjezdu na Hrádek. Je
na nich uvedeno celkem dvacet pět jmen
padlých spoluobčanů. Všechny tyto pomníky jsou dnes již zaznamenány v Centrální evidenci válečných hrobů a lze je
najít na webových stránkách CEVH. V našich kronikách jsou o pomnících uvedeny
informace o jejich zřízení i jména padlých.
(Kronika Pohránova však bohužel není
k dispozici.) Zub času se podepsal i na našich pomnících a jména padlých jsou již
špatně čitelná. Záměrem obce bylo uvést
pomníky do řádného stavu k tomuto
stému výročí. Požádali jsme o dotaci,
která však byla zamítnuta. S ohledem na
finanční možnosti obce byla úprava pomníků odsunuta na pozdější období.
Ze sršské kroniky uvádím příběh legionáře pana Františka Kmoníčka – učitele
a rodáka z naší obce. Pan Kmoníček se
narodil v r. 1885 v Srchu v č. p. 27 v dřevěném domku s doškovou střechou,
tehdy umístěném mezi Kalhousovými
a Suchánkovými, v dolní části obce. Po vystudování pardubické reálky působil jako
učitel v Pardubicích a okolí. V roce 1915
narukoval do rakouské armády, ale na
frontě přeběhl k Rusům a vstoupil do legií. V době bolševické revoluce byl sběhlými hordami ukřižován na pražcích dne
5. července 1918 u Nikolska Ussurijského
na Sibiři. Po smrti jeho rodičů byl rodný
6

domek odprodán Kalhousovým a následně stržen a č. p. 27 obdržel pan František
Virt pro nově postavený rodinný domek
u silnice směr Hradiště na Písku – Staré Ždánice (tolik volný přepis z kroniky
str. 35 a 158–9).

Dne 30. června 1935 byla panu Kmoníčkovi odhalena pamětní deska na budově
školy v Srchu. (Tato deska se bohužel ztratila, o čemž jsme Vás již informovali, spolu
s prosbou o poskytnutí informací.)
Poučení z minulosti nám může pomoci
udělat lepší budoucnost, proto bychom
neměli zapomínat.
-jb-

www.obecsrch.cz

Historické křížky
Drobné památky v krajině – kované
či lité křížky na kamenných soklech,
sochy světců a světic, zvoničky, památníky padlým pro vzpomínku či
z úcty k hrdinství – vyprávějí o osudech obyvatel zdejšího kraje, o jejich
víře, naději, radosti, žalu a smutku za
posledních několik století. Najdeme je
i v našich obcích?
Křížky v našich obcích se nacházejí nejen
na hřbitovech, ale i uvnitř obcí, konkrétně
v Srchu u Zvoničky, v Pohránově u požární
nádrže a v Hrádku poblíž křižovatky do nového Hrádku. V letošním roce byla naplánována kompletní rekonstrukce a údržba
křížků a jejich bezprostředního okolí. Bohužel dotace byla zamítnuta. Dílčí restaurátorské práce přesto pomalým tempem
pokračují v závislosti na volných financích.
V Pohránově byla odcizena z křížku socha Panny Marie, kterou se již podařilo nahradit. Z pomníku u Zvoničky
v Srchu byla na Silvestra odcizena socha sv.
Václava, která zde vydržela téměř 130 let.
Její náhrada je velmi nákladná. Děkujeme
panu Václavu Koubovi z ulice Krátká, který
nám pomohl tím, že do Zvoničky instaloval fotografii sv. Václava, kterou pořídil
v Opatovicích nad Labem. Toto provizorní
řešení je velmi zdařilé. Pokud se nám podaří zajistit fotografii našeho původního
sv. Václava, schopnou potřebného zvětšení, rádi ji vyměníme.
Ostatní práce na tzv. sakrálních stavbách,
které v sobě zahrnují nejen pomníky
a křížky, ale i márnice, cestičky a oplocení,
budou pokračovat podle přidělení dotací
nebo v závislosti na úspoře financí i v příštích letech.
-jbFoto: Marek Doležal
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Oblíbené rybářské závody v Srchu měly opět své vítěze
8. ročník rybářských závodů „O stříbrný háček obce Srch“ se uskutečnil
v sobotu 24. května tradičně na Vraťáku. Ani špatná předpověď počasí neodradila účastníky závodů, o čemž
svědčila hojná účast jak dětí, tak dospělých.
Počasí nám přálo, navzdory všem předpovědím, které hrozily bouřkami. Ještě v pátek večer jsme vážně uvažovali o přesunutí
závodů na jiný termín. Naštěstí se rozhodlo, že závody budou. Dopolední závody
dětí proběhly téměř za ideálního počasí.
Pouze dospělým závodníkům přestávku
mezi poločasy prodloužila cca půlhodinová přeháňka, ale tu jsme bez větších následků přečkali úspěšně pod stanem.
Dětské závody byly zahájeny ráno v 8.30.
Celkem soutěžilo 45 dětí, za poměrně velké účasti diváků. Hlavní kategorii „děti bez
pomoci rodičů“ letos vyhrál Radek Pleskot
se 745 cm nachytaných ryb! Na druhém
místě se umístil Lukáš Hebek (601 cm)
a na třetím Lucka Hrubešová (594 cm).
V kategorii „děti s pomocí rodičů“ bylo
pořadí následující: 1. Vojta Lelek, 2. Eliška
Adamovská a 3. Terezka Drbalová. Nej-

menší rybu o délce 10 cm se podařilo ulovit Karolíně Cetkovské, ta jde zdárně ve
stopách svého otce Jirky, který vloni v soutěži o nejmenší rybu v kategorii dospělých
rovněž zvítězil. Naproti tomu největší rybu
(amura 73 cm) si připsal Kuba Dvořák.
Klání dospělých začalo ve 13.00 a zúčastnilo se ho celkem 24 rybářů. Vítězem se stal
Milan Vrána s 1 112 cm ryb. O pouhé 4 cm (!)
za ním skončil na druhém místě Martin
Hodík (1 108 cm) a na třetím Radek Hančák
(901 cm). Nejmenší rybu (10 cm) i největší rybu (kapr 52 cm) si pak připsal rovněž
Martin Hodík.
Během závodů dospělých a dětí se celkově
ulovilo 1 531 ks ryb, z toho však cca 90 %

Přírodní poklady našich obcí V
pokračování ze str. 6
Živí se převážně menším vodním hmyzem.
Larvy žijí na ponořené vegetaci, rozkládajících se rostlinách nebo v rašelinném bahně, vyvíjí se dva roky. Dospělce můžeme
pozorovat od první poloviny května do
konce července. Početnost populací v průběhu let značně kolísá, především v závislosti na počasí. Výskyt vážky jasnoskvrnné
byl prokázán na Pohránovském rybníce.
Dalším vzácným druhem je lesák rumělkový (Cuculus cinnaberinus). Larvy tohoto
brouka se vyvíjí v hnijícím, vlhkém, černohnědě zabarveném lýku pod uvolněnou
kůrou padlých či zlomených listnatých
stromů nebo ulomených silných větví.
Hlavní hostitelské rostliny jsou buk, osika a další topoly a duby. Larvy i imaga se
živí hnijícím lýkem, larvy jsou příležitostně dravé. Dospělci vyhledávají čerstvější
kmeny, zatímco larvy na daných kmenech
zůstávají, aby dokončily svůj vývoj. Vývoj
trvá minimálně dva roky. Dospělí brouci se líhnou na konci léta či na podzim.
Přezimují a na jaře se páří a kladou vajíč-

ka. Nejčastěji jsou nalézáni na podzim
a v časném jaře. Pro tento druh bylo
dokonce v rámci katastru obce Pohránov
vyhlášeno chráněné území, a to evropsky
významná lokalita U Pohránovského rybníka. Dále ho najdeme i v okolních lesích

Vážka jasnoskvrnná
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karasů stříbřitých, z jejichž rozmnožení
nemáme moc velkou radost. Přivítali jsme
proto, že si je odvezli rybáři z Holicka do
svého rybníčku.
Vyhlášení výsledků a předávání cen se
spolu se starostou naší obce Lukášem
Panchártkem zúčastnil i pardubický basketbalista Coreay Muirhead. Pro sportovní
fanoušky uvádíme o něm pár informací:
výška 198 cm, narozen na Jamajce, v létě
letošního roku získal české občanství a je
členem basketbalového reprezentačního
týmu ČR.
K celkovému zdárnému průběhu závodů
nám pomohli zejména sponzoři svými peněžitými i věcnými dary, za což jim všem
děkujeme. Dále bych v této souvislosti
chtěl poděkovat všem rozhodčím a dalším
pomocníkům. Děkujeme také Hospůdce
Na Hřišti za zajištění občerstvení. Ze závodů a předávání cen byla pořízena rozsáhlá
fotodokumentace, která je přístupná na
webových stránkách Obce Srch.
Těšíme se na příští rok a další ročník závodů.
Petrův zdar
Text a foto: Petr Novotný
Občanské sdružení „Rybáři Srch“

a břehových porostech vodotečí (u Velké
Strouhy).
Králem mezi našimi brouky je bezesporu
roháč obecný (Lucanus cervus). Roháč je
největší evropský brouk. Obývá doubravy
a smíšené lesy, také proniká i do vhodných
městských parků. Dává přednost teplým
nížinným lesům, ale místy vystupuje i do
vyšších poloh. Samice kladou vajíčka do
trouchnivějících kmenů, klád a pařezů,
vývoj je v našich podmínkách víceletý
(3–5 let). Larvy se živí trouchnivějícím dřevem a imaga dávají přednost listům dubů,
samce láká ronící míza. Dospělí brouci se
obvykle líhnou již na podzim a přezimují
v kukelních komůrkách, v přírodě se objevují od května (výjimečně v teplých letech
již od konce dubna) až do srpna, maximum výskytu spadá do června a července.
Naleznout je můžeme na kmenech a v korunách stromů. Roháč byl v roce 2009 objeven v lesích katastru obce Hrádek.
Uvedli jsme pouze tři hmyzí druhy, které
ale dostatečně reprezentují velkou hmyzí
říši a po právu je můžeme zařadit mezi velké přírodní cennosti našich obcí.
Text a foto: -jr7
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Život v Regionu Kunětické hory
Občanské sdružení Region Kunětické
hory, které sdružuje 26 vašich místních obcí, místní podnikatele a neziskové organizace, vstupuje do devátého roku své činnosti.
Každoročně pro vás připravujeme aktivity,
do kterých se můžete zapojit. Mezi nejzajímavější patří několik ročníků fotosoutěže
pro profesionály i amatéry. Vaše záběry se
staly stabilní součástí prezentace regionu.
Mezi každoroční tradiční akce patří Sousedské slavnosti v areálu Perníkové chaloupky v Rábech, kde se vedle kulturního
programu prezentují i aktivity vašich obcí,
podnikatelů, spolků, atd. Na stabilním zájmu o akci je vidět, že chcete vědět, co se
děje kolem vás, a to je dobře. Programy

pro školy, školky a střední školy detailně
mapují nabídku ve vašich obcích, která
je využita pro mimoškolní výchovu, ale
může sloužit i jako podklad pro vaše výlety
po okolí s rodinou či přáteli. Informační
centrum Děda Vševěda sídlící v Muzeu
perníku v Rábech v Perníkové chaloupce
vám nabídne mnoho propagačních materiálů, pohledů a map o zajímavých místech
v okolí, která jste třeba prozatím ještě
neobjevili. Od r. 2014 v území narazíte na certifikované místní výrobce pod
značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální
produkt, ke kterým se můžete zařadit
i vy. Nabídneme vám širokou možnost
prezentace v rámci celorepublikového
systému Asociace regionálních značek
www.regionalni-znacky.cz. Tvoříme pro vás
systém, který bude informovat o šikovných
místních lidech a jejich nabídce, již budete moci využívat, a tak příjemným způsobem podporovat své „sousedy“ .Stejný
systém již funguje„za humny“ pod značkou
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory.
Kateřina Korejtková,
koordinátor aktivit MAS RKH

POZOR – DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!
V případě požárního poplachu je svolávána místní Jednotka požární ochrany
pomocí sirény umístěné u Obecního
úřadu a s pomocí rozhlasu. Spouštění je
prováděno přímo z operačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR,
pracoviště Pardubice.
V uplynulých dnech byl nainstalován
modul varování také před chemickou
havárií, jako reakce na předešlé chemické havárie v areálu firem Synthesia a. s.,
Explosia a. s. (dále jen chemička). Toto
varování bude spouštěno v obcích, které spadají do okruhu vzdálenosti 5 km
od chemičky.
Jak to bude fungovat? Pokud nastane
v chemičce havárie s únikem chemických zplodin, spustí operační středisko
sirénu s hlasovým varováním – chemický poplach. Pro občany to bude znamenat uzavřít okna a čekat na další informace. Pokud tyto informace k dalším
opatřením nebudou oznámeny, není
nutné panikařit. Kdyby mělo hrozit
ještě jiné nebezpečí, budou občané varováni dodatečně prostřednictvím rozhlasu a ostatních místních sdělovacích
prostředků.
-lp-

Jak správně třídit odpad?
V našich obcích máme na tříděný
odpad svoz pytlový a třídění do kontejnerů. Novinkou je i kontejner na
svoz použitého textilu a kontejner na
drobný elektroodpad. Stále více občanů využívá i svoz bioodpadu.
Kontejner na použité oblečení je umístěn na točně MHD č. 17 v obci Srch. Jeho
pravidelné vyvážení zajišťuje nezisková
organizace Diakonie Broumov, která toto
oblečení daruje potřebným lidem v nouzi.
Další novou možností separace je kontejner na drobný elektroodpad, který
občané najdou v Srchu u hasičárny. Patří
tam malá elektrozařízení, například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky. Rozměr otvoru pro vhození je
30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Kontejner má i speciální
kapsu určenou na baterie.
Do modrého pytle patří papír, konkrétně noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly. A nepatří
do něho mokrý, mastný nebo jinak znečiš8

těný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.
Do žlutého pytle patří plasty, konkrétně
PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. A nepatří sem PVC (též známý jako
novodur a novoplast), obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).
Do oranžového pytle třídíme nápojové
kartony.
Do zeleného kontejneru patří barevné
sklo, konkrétně láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo.
A nepatří sem keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Bílý kontejner je také na sklo, ale na čiré.
A nepatří sem střepy z tabulového skla – ty
vkládáme do kontejnerů zelených.
Objemné odpady, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, vany
a menší stavební odpad, patří do sběrného
dvora. Pro naše obce funguje Sběrný dvůr
v Čeperce. Zde mohou občané také i nadále odevzdávat větší elektrická zaříze-

www.obecsrch.cz

ní – například televizory. Pravidelně je do
soutěže recyklohraní sbírá i ZŠ a MŠ Srch.
U starých elektrospotřebičů jsou výrobci
a prodejci povinni zajistit jejich zpětný odběr, a to buď přímo na prodejně, nebo na
jiném místě k tomu určeném. Prodejce by
vás měl o způsobu odebírání informovat.
Staré automobily patří na autovrakoviště, kde je ekologicky zlikvidují. Kovy patří
buď do sběrného dvora, či do sběren druhotných surovin.
Nepoužité či prošlé léky můžete vrátit
v lékárně. Vybité baterie můžete odevzdat
rovněž v elektro prodejnách nebo v těch,
které je prodávají. Vyjeté oleje můžete odevzdat i na benzínové stanici.
Sběrné dvory mají speciálně upravené nádoby s dvojitým dnem a stěnami na ukládání nebezpečného odpadu. Zabraňuje se
tím úniku nebezpečných látek do prostředí.
Jedná se především o léky, zářivky, výbojky,
akumulátory, galvanické články (baterky),
ledničky, mrazničky, barvy, lepidla, oleje
a nádoby jimi znečištěné. Pamatujte, že do
obyčejné popelnice nebezpečné látky
nepatří.
-kd-
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ
AKCE
23. 8. Rybí hody Pohránov
2. 9. Můj život s netopýry – přednáška Jiřího Rejla
v 19.00 hod. v Penzionu Pluto, vstupné dobrovolné,
(v rámci projektu Evropská noc pro netopýry)
6. 9. Ukončení prázdnin
+ fotbalový turnaj Starousedlíci x Náplavy
13. 9. Memoriál Fr. Češky – hasičské závody
27. 9. Svatováclavská zábava v Hrádku
10.–11. 10. Volby do zastupitelstva
29. 10. Kateřinská zábava v Hrádku
1. 11. Drakiáda HC ČSOB pojišťovna
na hřišti v Srchu
8. 11. Martin na bílém koni
21. 11. Přednáška rybáře Jakuba Vágnera
6. 12. Mikulášská nadílka v Hrádku
24. 12. Vánoční setkání u Bahýnka
31. 12. Silvestr 2014 v Hrádku

PŘIPRAVUJEME
Výlet do divadla na muzikál
O AKCÍCH POŘÁDANÝCH OBCÍ SRCH VÁS BUDEME
PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE.

PLACENÁ INZERCE

Máte chuť se sdružovat a společně
poklábosit?

SERVISNÍ PROHLÍDKA
PLYNOVÝCH KOTLŮ

V naší obci je několik žen, které by měly zájem navštěvovat klub pro
ženy, kde by se mohly pravidelně scházet, povídat si, vypít kávičku,
či dozvědět se něco nového nebo něco společně vytvořit. Domnívají
se, že taková aktivita zde chybí.
Najde se někdo, kdo by měl zájem podílet se na „vedení“? V případě
zájmu napište na email: zeny.srch.2014@seznam.cz nebo kontaktujte paní Hrubou v prodejně Jednoty. Vše je zatím pouze informativní a nezávazné.
Miroslava Hrubá

Firma HODR Servis s.r.o.
pro Vás připravila servisní akci na plynové kotle těchto značek:
Immergas, Vaillant, Protherm, Dakon, Thermona, Baxi, Destila,
Lamborghini, Ferolli, Karma, Viadrus, Quantum.

POZVÁNKA HASIČŮ
Srdečně zveme všechny spoluobčany na požární soutěž
MEMORIÁL FRANTIŠKA ČEŠKY A NA LIGU V POŽÁRNÍM ÚTOKU,

která se koná 13. 9. 2014 na fotbalovém hřišti v Srchu.
Petra Tupá

10., 11. a 12. září
bude probíhat servisní akce, během které si můžete nechat
výhodně provést servisní prohlídku Vašeho plynového kotle.
VÝHODY TÉTO AKCE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
• Nerozpočítáme dopravu mezi Vás, ale celou Vám ji odpustíme.
• Vypracujeme časový harmonogram po 1,5 hod. a nemusíte déle
čekat doma. Vyčleníme Vám pracovníka, který se bude celý den
věnovat pouze Vám, abychom předložený časový harmonogram
(1 plynový kotel -> 1,5 hod) dodrželi.

Pro více informací a objednávky volejte 777 058 609.
Elektroservis Hodr a spol., s.r.o., Staré Hradiště 403
www.obecsrch.cz
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Dětský triatlon

Brigáda – úklid lesa

27. 4. startoval na hřišti v Srchu opět Dětský triatlon. Nadšení
a touha vyhrát byla na startu opravdu vidět.
Foto: Michal Fabián

11. 5. uklidili myslivci a dobrovolníci náš les Jarošek a okolí našich obcí od odpadků. Celkem bylo na skládku odvezeno
20 m3. Náš dík patří všem, kteří se na úklidu podíleli.
Foto: Aleš Maloch

Čarodějnice Hrádek a Srch

Přednáška Kamčatka

Tak jako každý rok se v našich obcích zapalovaly na čarodějnice
ohně. Teplý večer přispěl k pěkné zábavě dětem i dospělým.
Srch: foto: Michal Fabián, Hrádek: foto: Iva Vinklerová

20. 5. si povídal Jiří Rejl s občany o divoké Kamčatce v penzionu
Pluto.
Foto: David Žoha

Obecní výlet Botanicus
14. 6. účastníci obecního výletu mohli načerpat sílu v bylinných
zahradách, po zhlédnutí představení divadla Koráb a předvedení
řemesel.
Foto: -kd-
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Hasičské závody Pohránov

Country večer

Nultý ročník soutěže pohránovských hasičů – Memoriál bratří Hlaváčků – konaný 8. 6. podpořil svojí účastí senátor JUDr. Miroslav
Antl.
Foto: Jiří Beránek

20. července zpestřila sobotní večer v Hospůdce Na Hřišti v Srchu
pardubická country skupina KLAPETO.
Foto: Jana Čížková

O putovní pohár obce Srch
Na hřišti v Srchu se 28. 6. opět konaly hasičské závody s již tradiční
večerní zábavou.
Foto: Jindra Bek

www.obecsrch.cz
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Mírový běh se zastavil i v Srchu
Peace Run (Mírový běh) je nejdelší
štafetový běh s hořící pochodní, která se předává ve více než 140 zemích
světa.
Neslouží jen jako mírový symbol, ale každý
do ní může vložit své přání, které pak společně s pochodní oběhne velký kus světa.
Už jste si někdy vyzkoušeli nést přání tisíců
lidí?
Mírový běh každoročně startuje před budovou OSN v New Yorku, kde je zároveň

cíl. Zde se symbolicky zapálí pochodně,
se kterými mezinárodní tým běžců vyráží
do celého světa. Česká republika se k tomuto běhu připojila v roce 1993. V letošním roce 28. 6. vedla jeho trasa i přes naše
obce. Běžci ze Srchu si tak mohli vyzkoušet
nést tisíce lidských přání, se zastavením
u Základní školy v Srchu, kde proběhl krátký program o významu Mírového běhu.
Zábavnou formou se k běhu připojily i děti.
Lubomír Jirásko
Foto: Adéla Jirásková

INFORMACE FC TITANIC SRCH
Fotbalový oddíl FC Titanic Srch
rád uvítá chlapce a dívky (ve věku 6–12 let), kteří chtějí hrát fotbal v našem klubu.
Tréninky žáků: každé úterý a čtvrtek 16.30–18.00 hod.
První trénink bude v úterý 26. 8. Informovat se můžete
u předsedy klubu Petra Němce, mobil 607 284 729.

Mladí veslaři
slaví úspěchy
Veslaři ze Srchu, Adéla Jirásková, Petr
Koška a Bohumír Koška, se v letošním
roce dostali do reprezentace České republiky.
Na závodech Olympic regata hopes v Polské Poznani byla Adéla Jirásková členkou
vítězné párové čtyřky a Petr Koška byl členem párové čtyřky, která obsadila druhé
místo. Čeští reprezentanti na těchto závodech vybojovali celkové prvenství, o které
se podělili s týmem z Maďarska, který získal
shodný počet bodů. Skóre bylo tak vyrovnané, že pořadatelé museli obdobně jako
v atletice při shodě porovnat počet prvních,
druhých a třetích míst. Český a maďarský
tým měl shodně pět prvních míst, čtyři druhá místa a dvě třetí místa! Pořadatelé tedy
museli vyhlásit dva celkové vítěze.
Bohumír Koška se jako člen osmy účastnil
v květnu ME juniorů 2014 v belgickém
Hazewinkelu. (Ve finále získali čeští junioři
stříbro – dvojka bez kormidelníka a skifaři
bronzovou medaili.) Dále reprezentoval
veslaře i na závodech v Německu.
Nesmíme zapomenout ani na Vojtu Málka
a Vojtu Novotného, kteří se dobře umisťují
na závodech v České republice.
Našim mladým veslařům přejeme hodně
dalších úspěchů!
Text a foto: Lubomír Jirásko

Rozpis závodů pořádaných SK Srch
v roce 2014/2015
ZÁVOD
SRŠSKÁ DEVÍTKA – 12. ROČNÍK
MARATON – 7. ROČNÍK
PŮLMARATON – 4. ROČNÍK
ČTVRTMARATON – 1. ROČNÍK
ZIMNÍ POHÁR SRCHU – 10. ROČNÍK
ZIMNÍ POHÁR SRCHU
ZIMNÍ POHÁR SRCHU
ZIMNÍ POHÁR SRCHU
ZIMNÍ POHÁR SRCHU

DATUM
ČAS
10. 11. 2014 ........................... 18.00 hodin
20. 11. 2014 ........................... 10.00 hodin
20. 11. 2014 ........................... 10.00 hodin
20. 11. 2014 ........................... 10.00 hodin
17. 11. 2014 ........................... 18.00 hodin
10. 12. 2014 ........................... 18.00 hodin
14. 1. 2015 ........................... 18.00 hodin
11. 2. 2015 ........................... 18.00 hodin
11. 3. 2015 ........................... 18.00 hodin

SK Srch opět zve všechny sportovní nadšence k účasti na pořádaných závodech.
Informace najdete www.sksrch.cz.
Luboš Jirásko

VYUŽÍVÁNÍ TĚLOCVIČNY
V tělocvičně je mnoho opakovaných rezervací, a ty nejsou vždy využity. Žádáme
sportovce, kteří tyto rezervace mají, aby je
podle svých možností včas zrušili a uvolnili
tak místo i dalším občanům. Obec přislíbila hledat řešení.
-mf-
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