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Přírodní poklady našich obcí II
Evropsky významná lokalita „U Pohránovského rybníka“
Jediným skutečným rybníkem na
území katastru našich obcí je Pohránovský rybník, nazývaný také Jezero. Dnešní článek se však nebude věnovat samotnému rybníku, ale lesům
v jeho okolí, které skrývají vzácnost
z říše brouků, v České republice silně
ohroženou.
Se vstupem do Evrospké unie (EU) musela
naše republika přistoupit na určité změny v rámci ochranářské legislativy, které
se týkají také chráněných území (CHÚ).
V rámci EU se vyhlašují ptačí oblasti (PO)
a evropsky významné lokality (EVL). Na
našem katastru nebyla vyhlášena žádná
ptačí oblast. Nejbližší PO jsou pro nás
Bohdanečské rybníky, kde je cílovým druhem ochrany chřástal kropenatý. Nás ale
zajímá především kategorie EVL. V těchto
CHÚ jsou cílem ochrany přírodní stanovi-

ště, jednotlivé rostlinné a živočišné druhy,
možná je i jejich kombinace.
Cílovým druhem ochrany v EVL „U Pohránovského rybníka“ je lesák rumělkový
(Cucujus cinnaberinus), brouk z čeledi lesákovitých. Je 11–15 mm dlouhý. Hlavu má
kromě očí, tykadel a kusadel slabě leskle
červenou. Kusadla jsou mohutná. Oči má
velké, černé a za nimi jsou nápadně rozšířené spánky. Hruď je svrchu sytě červená,
na okrajích ozubená a nápadně oddělená od zadečku a hlavy, zespoda převládá
černá barva. Končetiny jsou černé, kráčivé
s hnědavými chodidly. Černý zadeček
shora kryjí sametově rudé krovky. Larvy
lesáků se vyvíjejí v hnijícím vlhkém, černohnědě zabarveném lýku pod uvolněnou borkou padlých či zlomených listnatých stromů nebo ulomených silných
větví.
pokračování na str. 3
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Veřejné
projednání
územního plánu
ještě letos?
Návrh našeho územního plánu (dále
jen ÚP) projednávají v současné době
příslušné orgány a my s nimi budeme
o něm jednat 17. 9. 2013. Musela být znova zpracována dokumentace vlivu na životní prostředí, a tak byl ÚP znovu zkompletován k projednání až počátkem srpna. Věříme, že nebude již nic stát v cestě
ke zdárnému finále a po zapracování
případných připomínek bude umožněno jeho veřejné projednání ještě v tomto
roce.
-jb-

Foto: Marek Doležal
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jarní a letní měsíce byly opět bohaté na oslavence, kterým jsme mohli blahopřát
k významným životním jubileím.
V druhé polovině dubna jsme k 81. narozeninám přáli paní Martě Polákové z Hrádku
a panu Miroslavu Kudrnovi ze Srchu. Pan Věroslav Haták z Hrádku oslavil 85. narozeniny.
V měsíci květnu již 90. narozeniny slavila v Srchu paní Miroslava Zvolská. Dále zde slavili
paní Zdenka Hrdličková 85. narozeniny a pan Oldřich Víšek 80. narozeniny. I v Hrádku se
v květnu blahopřálo, a to rovněž k 80. narozeninám paní Terezii Kalhousové
a k 82. narozeninám panu Josefu Doležalovi.
Měsíc červen byl na jubilanty nejbohatší. V Hrádku paní Marie Hrušková oslavila
83. narozeniny. V Srchu 81. narozeniny oslavily paní Marie Jarošová a paní Zdeňka
Košťálová, k 80. narozeninám dostal blahopřání pan František Zárybnický
a k 70. narozeninám jsme přáli paní Janě Havlíčkové a paní Heleně Zárybnické.
Měsíc červenec patřil sršským oslavencům. Blahopřáli jsme k 88. narozeninám paní Jiřině
Mužíkové, k 75. narozeninám paní Drahušce Bodnárové, k 81. narozeninám
panu Jindřichu Jarošovi a k 70. narozeninám panu Oldřichu Klementovi.
Ani měsíc srpen se neobešel bez oslav. V Srchu oslavila 84. narozeniny paní Helena
Hošková, 83. narozeniny paní Hana Hlaváčková a 82. narozeniny paní Květoslava
Jakoubková. V Hrádku slavila 81. narozeniny paní Helena Doležalová a 80. narozeniny
slavil pan Josef Hrubý. Měsíc září zahájil oslavou 83. narozenin pan Josef Mazák ze Srchu.
Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně životní elán,
optimismus a zdraví.

Sjezd u Finiše
Opět uvádíme pár nových informací
k našemu stálému tématu mimoúrovňové křižovatky.
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výběrové řízení na stavbu křižovatky. Při splnění

všech lhůt by měla být uzavřena smlouva
s vítěznou firmou nejdéle do konce září
2013. Finance na stavbu byly přiděleny
a po uzavření smlouvy by tedy, doufejme,
nemělo již nic bránit zahájení akce.
-lp-

POZVÁNKA
DO DIVADLA
V neděli 15. prosince
pořádá obec Srch

ZÁJEZD DO PRAHY
spojený s návštěvou Divadla Kalich
na nové představení

„MAUGLÍ“
zpracované
Ondřejem Soukupem
a Gábinou Osvaldovou,
pro všechny věkové kategorie.
Odjezd autobusu je v 8.30,
po příjezdu do Prahy
bude individuální program.
Představení začíná ve 14.30
a po jeho skončení se odjíždí domů.
Cena vstupenky je 700 Kč,
dopravu hradí obecní úřad.
Informovat se můžete v ředitelně ZŠ,
na nástěnce u hlavního vchodu do ZŠ
nebo v knihovně.
Tel. kontakt ZŠ:

466 415 680, 603 298 217.
Těšíme se na hojnou účast.
Milena Tomanová

I dotace nám pomáhají při realizaci letošních investic
Pracovní četa a nový pracovní vůz
Pracovní četa se nám rozrostla o jednoho
kmenového zaměstnance, celkem tedy
máme zaměstnance dva. V letošním roce
se chystáme zakoupit automobil, který
bude sloužit ke každodenním činnostem
a bude osazen zametacím modulem s vysavačem, v zimě s možností připojení prohrnovacího pluhu. Předpokládaná cena
automobilu bude kolem 3 mil. Kč, z toho
cca 2 mil. Kč bude činit dotace EU. Jedná se
o dotaci se zaměřením na snižování prašnosti v obcích.

Opravy v Hrádku a v Pohránově
V červnu byla zahájena rekonstrukce
chodníku v Hrádku na výjezdu směrem
na Dolany. Na tuto investici jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 70 % ceny díla, což
činí 2,1 mil. Kč. Akce se dokončuje právě
v těchto dnech. Oprava obecního domku
2

v Hrádku byla dokončena a na podzim
začne oprava obecního domku v Pohránově.

mohli nic dělat. Tyto důvody celou stavbu
také časově protáhly. Kompletní dokončení akce je plánováno během měsíce října.
Celkový odhad víceprací je cca 0,6 mil. Kč.

Zateplení Obecního úřadu v Srchu
Na tuto investiční akci opět čerpáme dotaci
ve výši cca 0,55 mil. Kč. Vysoutěžená cena
činila 1,5 mil. Kč s DPH. Při rekonstrukci po
rozkrytí stropu jsme zjistili, že dřevěné trámy jsou ve velmi špatném stavu a bohužel
se musely všechny vyměnit. To je také jeden z důvodů navýšení nákladů vícepracemi. Druhým důvodem bylo, že projekt,
zhotovený před rokem 2010, neřešil spoustu věcí, jako například nové elektrorozvody,
nové rozvody topení (kotel je starý 15 let),
kvalitní izolace sklepních podlah. Dále projekt nepočítal s tím, že při zateplení obvodového pláště bude nutno provést úpravy
detailů střechy, aby tam nezatékalo atd.
Jelikož tento původní projekt byl už v roce
2010 podán na dotaci, tak jsme s ním již ne-

www.obecsrch.cz

Nové hřiště na prostranství za školou
V měsíci září chceme dokončit i hřiště na
veřejném prostranství za školou, pro veřejnost volně přístupné. Hřiště bude na stejném místě, kde se nacházelo v minulosti,
jak si jistě pamětníci vzpomínají. Měli jsme
v plánu i jiné práce na zkulturnění této lokality, ale zatím jsme je pozastavili vzhledem k přesunu financí na jiné investice.

Obnova dětského hřiště v areálu
ZŠ a MŠ v Srchu
Obnova hřiště je poslední etapou kompletní rekonstrukce areálu školy. Celkové
náklady akce jsou cca 0,26 mil. Kč. Dotace
z Pardubického kraje činí 0,1 mil. Kč.
-lp-
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ZŠ a MŠ Srch informuje

Přírodní poklady
našich obcí II

Základní škola
V letošním školním roce 2013/2014 navštěvuje základní školu 61 žáků, což
představuje dvojnásobek počtu dětí
z roku 2009!
Dne 2. září jsme přivítali 6 páťáků a v první třídě 16 prvňáčků. Dále máme 15 druháků, 10 třeťáků a 14 čtvrťáků. Celý rok
o děti starostlivě pečují paní učitelky Milena Tomanová (1. r.), Alena Šulcová (2. a 3. r.),
Jana Chmelařová (4. a 5. r.) a paní vychovatelka Jana Zouharová (ŠD). Školní družina má kapacitu 30 dětí a tuto naplní žáci
1. a 2. třídy. Děti z vyšších tříd mají mimo
dny odpoledního vyučování zajištěný
odpolední pobyt ve škole formou zájmových kroužků. Letos máme nově také školní klub, který funguje 2x týdně pro děti
3., 4. a 5. ročníku, a to v pondělí a ve středu
od 12.00 do 15.00, pod vedením paní učitelky Chmelařové.
Všechny třídy jsou moderně zařízeny
a vybaveny, paní učitelky se stále vzdělávají
a drží trendy moderního vyučování. K výuce využíváme interaktivní tabule, vybrané
učebnice, se kterými máme nejlepší zkušenosti, a doplňujeme vše jak svými, tak
i digitálními materiály, které jsme vytvořily
v rámci tříletého projektu EU peníze do škol
(rozvoj ICT, finanční gramotnost, konverzace v Aj a z oblasti jednotlivých předmětů).
Žáci mohou používat při práci i notebooky,
kterými jsou vybaveny dvě třídy. Připravili
jsme několik projektů (přírodovědné, jazykové a jiné), které zpestřují výuku různých
předmětů. Mezi nejoblíbenější patří již tradiční Čtení za žetony a následné vyhlášení
čtenáře roku. Za žetony si žáci nakupují
nové knihy. Vše můžete zhlédnout na webu
www.skolasrch.cz.

Mateřská škola
I nadále budeme používat prvky Waldorfské pedagogiky a připravujeme
kroužek Metoda dobrého startu.
MŠ má dvě třídy a v každé je 25 dětí.
S dětmi pracují zkušené učitelky, ve třídě Srdíčko paní učitelky Šárka Pelíšková
a Zora Hartmanová a ve třídě Sluníčko
paní učitelky Pavla Hejná a Pavla Hlavičková. Obě třídy mají svůj program a navzájem velmi úzce spolupracují a letos
v obou bude probíhat příprava předškoláků. Navíc paní učitelka Hejná povede pro
zájemce kroužek Metoda dobrého startu.
I v mateřské škole jsou třídy věkově smíšené, takže už v raném dětství se děti učí
správnému sociálnímu chování, spolupráci,
utváření komunikačních vzorců, samostatnému myšlení a rozvíjí si pozitivní a respektující vztah k druhým lidem i k životu. Třídy
jsou prostorné, vzdušné a velmi vkusně
vybavené. Rodiče jsou s učitelkami v každodenním kontaktu a informace mohou dále
získávat z webových stránek nebo z nástěnek v šatnách jednotlivých tříd.
Pracovní kolektiv ZŠ a MŠ Srch přeje dětem a rodičům úspěšný a klidný školní
rok 2013/2014, na který budeme všichni
rádi vzpomínat.
Milena Tomanová, ředitelka školy

Střípky z historie MŠ
1946–1947: MŠ byla přestěhována do pravé části budovy, kde byla opravena podlaha a bylo zde i více místa. Z kanadského
červeného kříže byly darovány potraviny
(5 kg kakaa) a 2. 1. 1947 začalo vyváření
pro děti, které bylo ukončeno 15. 3. 1947.
Pro nemoc paní učitelky byla MŠ zavřena
od 7. 9. do 3. 11. 1947. Na okrese chybělo
9 učitelek, takže nebylo možné absenci učitelky zastoupit. V tomto šk. roce dostávaly
děti od Ústavu národního zdraví vitamín C.
Rok 1948 – pro epidemii dětské obrny byl
začátek dalšího šk. roku odložen na 15. září.
Tento rok začalo očkování proti TBC. Od

pokračování ze str. 1
Mezi hlavní hostitelské rostliny patří buk,
osika, topol a dub. Larvy i imaga se živí
hnijícím lýkem a larvy mohou být příležitostně i dravé. Vývoj trvá minimálně dva
roky. Dospělí brouci se líhnou na konci
léta či na podzim, přezimují a na jaře se
páří a kladou vajíčka. Můžeme je najít
v kmenech v časnějším stadiu rozpadu, nezřídka i v čerstvě padlých kmenech. Nejčastěji jsou nalézáni na podzim
a v časném jaře. To pravděpodobně sou-

visí s dynamikou druhu a rozpadu dřeva.
Dospělci vyhledávají čerstvější kmeny, zatímco larvy na daných kmenech zůstavají,
aby dokončily svůj vývoj.
Rozloha EVL je 66,2 ha. Důvodem ochrany byl nález desítky brouků a stovky larev
v topolových torzech (usychající a polámané stromy po vichřici) a pařezech.
Aniž bychom si to uvědomovali, lesy kolem Pohránovského rybníka díky lesáku
rumělkovému patří mezi další poklady
našich obcí.
Jiří Rejl

• pokračování

10. února začala opět paní učitelka Haková
vařit dětem kakao. O letních prázdninách
proběhla oprava školy.
1949–1950: provoz od 1. 9. do 30. 6., MŠ
navštěvovalo 20 dětí. Děti sbíraly žaludy, konaly se různé brigády pro zvelebení
vlasti.
1950–1951: zapsáno 24 dětí. P. ředitel Kolman byl jmenován krajským školním inspektorem a na jeho místo nastoupil nový
ředitel – Fr. Vančata (dosud učil v Ostřešanech). Politika vstoupila do škol. 1. 3. se stala novou ředitelkou školy soudružka Věra
Tomášová (12 let učila na národní škole

www.obecsrch.cz

v Čeperce). Proběhla soutěž o nejlepší mateřskou školu v kraji. Konaly se pochody míru,
oslavy svátků práce, Sokolský den, sběr papíru, besedy s vojáky …
O prázdninách byl v rámci socialistického budování vlasti vytvořen Žňový útulek pro hlídání dětí, kde se střídaly dvě učitelky a hlídaly
19 dětí od 7.00 do 19.00. Děti začaly spořit
ve spořitelnách. 30. června rozdala paní
učitelka dětem spořitelní knížky (nejlepší byl
S. Malý s naspořenými 600 Kč).
(pokračování v dalším čísle Zpravodaje)
Sepsala: Milena Tomanová
ředitelka školy
3
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Lípa u školní zahrady nevydržela
nápor větru

350 VYKRADENÝCH DOMŮ, to je
celkový účet, který vystavila parta zlodějů
rodinám po celé České republice. Úspěšně se vloupali i do několika domů v Srchu
a okolí. Jak vyplývá z informací dostupných redakci, je i nadále vhodné běžným
způsobem zajišťovat a chránit svůj majetek, bez paniky, nicméně s vědomím, že
vykrádat domy mohou i další organizované skupiny. Jedna z možností účinné
prevence je namontovat do oken nebo
francouzských dveří ochranné dětské
pojistky nebo zamykací kličky.

Červencová bouřka skolila lípu u vodárny v Srchu, jejíž plot při pádu poškodila. Byla na vině hniloba?
Při bouřce se nejprve odlomila jedna
část stromu a následně došlo k odlomení
i další části lípy. Na místě zůstalo stát jenom ulomené torzo kmene. Druhý den se
v brzkých ranních hodinách začalo s odstraňováním odlomených částí. Torzo

kmene bylo natolik poškozené, že jakákoli
snaha o záchranu byla marná, a proto bylo
také odstraněno. Během prací byla pořizována dokumentace, která také zachytila
důvod, proč krásná lípa silný vítr nevydržela.
V minulosti (cca před 10 lety) došlo k neodbornému ořezu tohoto stromu. Byly
odřezány spodní větve, po kterých zůstaly
velké řezné rány, a ty lípa nebyla schopna
přirozeně zacelit. Postupem času došlo
k vyhnívání jednotlivých větví a hniloba
postupovala dál do hlavního kmene. Byl to
přirozený proces, který samozřejmě nebyl

Krátké zprávy

vidět, protože se odehrával uvnitř stromu.
Hnilobou poškozený strom pak nemohl
přirozeně vydržet náporům větru.
Poučení pro příště: Ne každý, kdo má motorovou pilu, může ošetřovat a provádět
odbornou údržbu stromů. Argument, že
jinde to také tak ořezali, neznamená, že to
ořezali správně.
Veškerá fotodokumentace o průběhu likvidace rozlomené lípy je uložena na Obecním úřadě v Srchu.
Text a foto: Jiří Rejl

PARLAMENTNÍ VOLBY se budou konat
25. a 26. října 2013 opět v budově základní školy v Srchu a v obecním domku
v Hrádku.
V listopadu již tradičně přivítáme MARTINA NA BÍLÉM KONI společně s dětmi
z MŠ a ZŠ. Popijeme sladký punč, Martinovi na bílém koni zazpíváme a letos
koníka podarujeme i nějakým tím jablíčkem. Děti dostanou na cestu malou sladkou odměnu.
V prosinci nás letos přijde do Hrádku
opět pobavit a postrašit tlupa čertů
a MIKULÁŠ, CO ZTRATIL PLÁŠŤ.
A také již potřetí přivítáme Ježíška na
„VÁNOČNÍM SETKÁNÍ U BAHÝNKA“.
Společně popijeme punč, uvařený panem Hrnčířem, který se v tomto osvědčil,
a ochutnáme cukroví místních hospodyněk.

Proč je důležité třídit úsporné žárovky?

Pejskaři v Hrádku

V roce 2009 přijala Evropská komise doporučení o regulaci světelných
zdrojů a od té doby byly z trhu EU postupně stahovány klasické žárovky
a nahrazeny tzv. úspornými žárovkami. Tyto ovšem obsahují i nebezpečné
látky. Nejvíce alarmující je rtuť.

Na
dětském
hřišti a v jeho
okolí stále častěji pejskaři neuklízí psí exkrementy, přitom jsou
k tomuto účelu
v obci umístěny
koše i se sáčky. Současný stav je opravdu
alarmující. Tito neukáznění obyvatelé přivádějí do nepříjemné situace i pejskaře,
kteří si po svých čtyřnohých kamarádech
uklízejí.
Žádáme občany, kterých se to týká, aby
tuto situaci napravili. Za nápravu předem
děkujeme.
-ivIlustrační foto: Jiří Hrubeš

Pro spotřebitele je vracení již nefunkčních
žárovek ke zpětnému odběru dobrovolné. Nicméně rtuť v nich obsažená je dost
dobrý důvod, abychom vyhaslé žárovky
odevzdávali. Pokud tato žárovka doma
praskne, může přivodit zdravotní rizika,
v místnosti by se mělo alespoň 15 minut
větrat. Vyhozením do směsného odpadu
zapříčiníte i to, že rtuť dostane šanci při
skládkování odpadu proniknout do půdy
a posléze i do vody. Rtuť z jedné žárovky
dokáže kontaminovat několik tisíc litrů
4

vody a taková kontaminace může být nebezpečná i pro člověka.
Kromě rtuti obsahují úsporné žárovky
i jiné recyklovatelné materiály, přičemž
až 90 % materiálu se dá znovu použít.
Posledním důvodem k odevzdání vyhaslé
žárovky je ten, že jsme si za likvidaci zaplatili, součástí ceny žárovky je totiž recyklační poplatek.
Vrátit je můžeme do obchodu, kde jsme
je zakoupili, nebo je odevzdat do sběrného dvora.
-kd-
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Talentovaná hokejbalová hráčka
ze Srchu má doma bronz
z MS v Kanadě
Hokejbalistka Lucka Rejlová, hrající v současné době za mladší i starší dorost
HBC Hradec Králové 1988 a za ženský tým Pirátky Hradec Králové, se letos
v červnu zúčastnila za ženy Mistrovství světa (dále jen MS) v Kanadě, kde
se svými spoluhráčkami získala bronzovou medaili.

Tento skvělý úspěch určitě stojí za pozornost. Položili jsme jí proto pár otázek.
Jak dlouho již hraješ hokejbal a kdo tě
k tomuto sportu přivedl?
Hokejbal hraji již 6 let. Začínala jsem
v Pardubickém klubu HBC Autosklo H. A. K.
Pardubice, poté jsem před dvěma lety
kvůli studiu přestoupila do Hradce Králové, kde teď hraji za HBC Hradec Králové
1988. O hokejbalu jsem se dozvěděla od
mého bratra, který byl brankář. A já jakožto mladší sourozenec jsem to okoukala
a chtěla hrát také, on bohužel skončil, ale
já bych chtěla hrát dál, dokud to půjde.
Bronzová medaile z MS je určitě skvělý
úspěch. Máš ještě další trofeje, které
pro tebe také hodně znamenají?
Tuto sezónu se mi povedlo přivézt ještě
zlatou medaili z mistrovství České republiky (MČR), kde mě povolali do týmu
hokejové Slávistky, které mi pak z většiny byly spoluhráčkami právě na MS. Ale
daleko více si cením svého bronzu z MČR

z minulého roku, který jsem pro tým vybojovala svým samostatným nájezdem.
Třetí místo na MS jste vybojovaly v zápase s Američankami. Bylo to snadné
vítězství?
Na Američanky jsme byly připraveny velmi dobře, všechny jsme věděly, že ten kov
si domů chceme odvézt, a tak jsme na ně
naběhly hned od začátku a nedaly jim
prostor ke hře, takže nakonec si myslím,
že to byla poměrně snadná výhra, což se
podepsalo i na výsledku 5:0 pro nás.
A jak jste nesly prohru se Slovenskem,
která vás připravila o možnost bojovat
o zlato?
Mrzelo nás to všechny, byla to nejtěžší
prohra, jakou jsme utržily, protože proti Slovenkám jsme chtěly hodně vyhrát
a vrátit jim tak všechny ty porážky z minulých mistrovství. Celou hru jsme byly
jednoznačně lepší, všude jsme byly dřív
a lépe si pokrývaly míček, ale bohužel se
nám nepodařilo rozhodnout v základní
hrací době a Slovenky zkrátka měly víc

Rozpis závodů pořádaných SK Srch
v roce 2013/2014
ZÁVOD
SRŠSKÁ DEVÍTKA – 11. ROČNÍK
MARATON
PŮLMARATON
ČTVRTMARATON
ZIMNÍ POHÁR SRCHU
ZIMNÍ POHÁR SRCHU
ZIMNÍ POHÁR SRCHU
ZIMNÍ POHÁR SRCHU
ZIMNÍ POHÁR SRCHU

DATUM
ČAS
6. 11. 2013 ........................... 18.00 hodin
23. 11. 2013 ........................... 10.00 hodin
23. 11. 2013 ........................... 10.00 hodin
23. 11. 2013 ........................... 10.00 hodin
13. 11. 2013 ........................... 18.00 hodin
11. 12. 2013 ........................... 18.00 hodin
8. 1. 2014 ........................... 18.00 hodin
12. 2. 2014 ........................... 18.00 hodin
12. 3. 2014 ........................... 18.00 hodin

štěstí. Myslím si, že za tu výhru mohou
nejvíce děkovat jejich gólmance, která
vychytala neskutečné míče. Po zápase za
námi i Slovenky samy přišly a přiznaly, že
nám vůbec nestačily a že bychom si to vítězství zasloužily, ale bohužel se hraje na
góly a ty my nebyly schopné dát.
Co tě ještě čeká v letošní sezóně?
Popravdě ani nevím, co mě ještě čeká, teď
začíná nová sezóna s mnoha inovacemi,
takže se na ni s klukama pilně připravujeme a doufám, že na nás někde čeká nějaký ten kov z Extraligových zápasů. Děkuji
za otázky.
Přejeme hodně dalších úspěchů a děkuji za rozhovor.
Ptala se: Květoslava Doležalová
foto: Jiří Rejl

ROZVRH AKTIVIT
V TĚLOCVIČNĚ
najdete
na webových stránkách obce

WWW.OBECSRCH.CZ

SK Srch opět zve všechny milovníky pohybu k účasti na pořádaných závodech.
„…Přijďte si s námi zaběhat …“ Více informací na www.sksrch.cz.
Luboš Jirásko
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Čarodějnice

Den matek

Každoroční tradice pálení čarodějnic měla hojnou účast a o ohně
se opět starali naši hasiči.
Foto: Jindřich Bek

Na květnový den matek připravily děti oslavu ve škole. Svoje maminky si děti i namalovaly.
Foto: Milena Tomanová

Výlet do Muzea Škody
v Mladé Boleslavi

Jarní úklid obce

Květnový obecní výlet do Muzea Škody provázelo od ranních hodin deštivé počasí, které však
32 výletníků neodradilo. K vidění byly historické vozy známé
značky
a zkušená průvodkyně podala
skvělý výklad se
zajímavostmi
a údaji.
Foto:
Andrea Fejfarová

Květen byl kromě výletování také ve znamení úklidu. Běžci, myslivci a sokolové pomohli s jarním úklidem obce a opět bylo po
nepořádných občanech co uklízet.
Foto: Luboš Jirásko

O putovní pohár starosty obce

Dětský triatlon

Dobrovolní hasiči si opět mohli v červnu na hřišti v Srchu změřit
své síly v požární soutěži „O putovní pohár starosty obce” a večer
se soutěžící i diváci dobře pobavili na taneční zábavě.
Foto: Jindřich Bek

Letošní dětský triatlon, i přes chladný konec května, opět zaznamenal úspěch jak počtem účastníků, tak i nadšením a sportovním
nasazením všech zúčastněných dětí.
Foto: -mf-
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Dětský den a rybářské závody

Velkolepá premiéra filmu

Pohránov v červnu opět ožil. Děti si zadováděly na dětském dni
u rybníčka, kde se konaly taktéž rybářské závody.
Foto: Rostislav Novotný

Naše hospoda v Hrádku uvedla premiéru filmu „Franta a Jarin,
přišel jsem na rande,“ který se pro velký úspěch musel promítat
opakovaně.
Foto: Jakub Hlaváček

Ukončení prázdnin

Rybí hody v Pohránově

Pro děti bylo k ukončení prázdnin připraveno spoustu zajímavých
soutěží a také přehlídka dravých ptáků. Třetí ročník derby starousedlíků proti náplavám skončil tentokrát vítězstvím náplav 5:3.
Poslední srpnový den se opravdu vydařil.
foto: Libor Novák

Tradiční rybí hody se opět konaly na konci léta v Pohránově u rybníčka. Účast jedlíků byla hojná, tak jako množství ulovených ryb.
Děkujeme organizátorům SDH v Pohránově.
foto: -jb-

INFORMACE FC TITANIC SRCH

POZVÁNKA HASIČŮ

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.
Informovat se můžete u předsedy klubu Petra Němce,
mobil 607 284 729.

Srdečně zveme všechny spoluobčany na požární soutěž
MEMORIÁL FRANTIŠKA ČEŠKY
A NA LIGU V POŽÁRNÍM ÚTOKU,
která se koná 14. 9. 2013 od 14.00 na fotbalovém hřišti v Srchu.
Petra Tupá

www.obecsrch.cz
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Hattrick Titanicu Srch
Za krásného počasí se konal na fotbalovém hřišti třetí ročník turnaje
v malé kopané „O pohár obce Srch“. A potřetí měl červencový turnaj opět stejného vítěze – Titanic Srch.
Stejně jako v předchozích ročnících se
turnaje zúčastnilo deset týmů rozdělených do dvou skupin, kde se hrálo systé-

mem každý s každým. Dva nejlepší týmy
z každé skupiny postoupily do semifinále,
ostatní pak hrály o 5. až 10. místo se stejně umístěným
týmem ve druhé
skupině.
V semifinále se
utkal vítěz skupiny „B“ Titanic
Srch s druhým
ze skupiny „A“
týmem Slovanu Pardubice
s výsledkem
3:1 a druhé
semifinále
obstaral vítěz
skupiny
„A“
Škodíci Dukla

s druhým ze skupiny „B“ týmem FC Panter
Kolesa se skórem 7:2.
V zápase o třetí místo FC Panter Kolesa
přehrál Slovan Pardubice 5:1 a ve finále
pak FC Titanic Srch zvítězil nad Škodíky
Dukla 5:2 a stal se potřetí v řadě vítězem tohoto turnaje. Na dalších místech
se týmy seřadily takto: 5. Staré Hradiště,
6. SK Vysoká, 7. FK Chlumec n. C., 8. Bukovka, 9. Sokolíci, 10. Druhej Dech.
Nejlepším střelcem turnaje byl Jakub
Hartman se 14 góly (FC Chlumec n. C.),
nejlepším hráčem byl vyhlášen Petr Munzberger (FC Titanic), nejlepším brankářem
Robin Hála (Škodíci Dukla) a nově byla vyhlášena osobnost turnaje, kterou se stal
Petr Mára (Staré Hradiště). Opětovně patří velké poděkování za krásné ceny sponzorům a Obecnímu úřadu a dále všem,
kteří se na organizaci a průběhu turnaje
podíleli.
Petr Novotný
Foto: Ondřej Drbal

Rybářská sezóna na Vraťáku
Letošním závodům „O stříbrný háček obce Srch“ přálo slunečné počasí. Vraťák má opět novinky – nové
budky pro ptáky a „protiparkovací“
kameny.
Začátkem dubna byly na Vraťák umístěny
dvě budky pro uhnízdění divokých kachen. V letošním roce se zahnízdění ještě
nepodařilo, i když několik párů kachen
nové domečky testovalo. V budoucnu
se to snad podaří. Přispět by k tomu měl
i růst stromků a keřů podél silnice, které
alespoň částečně odhluční silniční provoz
od Vraťáku a jeho okolí. Mohli jste si také
povšimnout, že mezi vodní plochou a silnicí byly položeny kameny, hlavně z důvodu zamezení nepovoleného parkování
na trávě a jejího ničení. Omezí se i riziko
úniku olejů či jiných nebezpečných látek.
V sobotu 15. června se uskutečnil již 7. ročník rybářských závodů „O stříbrný háček
obce Srch“. Tradičně jste jej mohli sledovat
již popáté v řadě na rybníčku Vraťák. První
dva ročníky se totiž ještě konaly na požární nádrži Zástava. Velké štěstí jsme měli
s počasím, protože se jednalo snad o první víkend v letošním roce, kdy nám po
celý den krásně svítilo sluníčko.

Závody začaly
ráno v 8.00 soutěží dětí, která
přilákala velké
množství diváků. Při letmém
počítání jsme se
dostali na číslo
150 osob, nacházejících se na
břehu Vraťáku.
Hlavní kategorii
„děti bez pomoci rodičů“ letos
vyhrál Adam Slezák se 498 cm nachytaných ryb! Na druhém místě se umístil Tomáš Hebek (425 cm) a třetí skončil Adam
Sova (411 cm). V kategorii „děti s pomocí
rodičů“ bylo pořadí následující: 1. Vojta
Lelek, 2. Vincent Pavlík a 3. Honzík Prokeš.
Nejmenší rybu v délce 11 cm se podařilo ulovit Kristýně Priknerové a největší
rybu – amura 64 cm – si připsala Eliška
Adamovská. Celkem se rybářských závodů zúčastnilo 42 dětí a všechny obdržely
spoustu krásných cen, za které děkujeme všem sponzorům a věříme, že nám
zachovají svoji přízeň i v roce příštím.
Odpoledne pak proběhlo klání dospě-

lých rybářů, kterých tentokrát dorazilo
27. Jméno vítěze Tomáše Skřivánka se
na putovní trofeji objevilo už podruhé, zvítězil totiž i v roce 2009. Tentokrát
nachytal 1 279 cm ryb. Na druhém místě skončil Roman Dvořák (1 064 cm)
a jako třetí se umístil Radek Martinec
(1 004 cm). Nejmenší rybu pak zdolal Jirka
Cetkovský (7 cm okounek) a největší rybu
si připsal Martin Doležal (73 cm amur).
Vyhodnocení se protáhlo až do pozdních
nočních hodin.
Petrův zdar
Petr Novotný
Občanské sdružení „Rybáři Srch“
Foto: -mf-
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