ZPRAVODAJ
OBCÍ
.
.
SRCH

HRÁDEK

POHRÁNOV

Vydává Obecní úřad Srch
Ročník III

Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
je mi potěšením Vás
opět pozdravit prostřednictvím prvního letošního čísla
našeho Zpravodaje, kde se dočtete, co se odehrálo
v naší obci přes zimu, co plánujeme na
nejbližší období, a jaký je stav dlouhodobých projektů. Průběžně je také aktualizován web naší obce www.obecsrch.cz,
kde můžete zhlédnout i všechna čísla
Zpravodaje, který chystáme v tomto roce
vydat celkem třikrát: nyní, na konci léta
a před Vánoci.
Svou práci vnímám jako službu Vám občanům. Rád od Vás uslyším, co dalšího
očekáváte od vedení obce, co Vás trápí, co
nefunguje, a s čím Vám může vedení obce
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pomoci. Vaše aktivita je důležitá k tomu,
abychom se posouvali dále společně.
Stále usilujeme o větší otevřenost v komunikaci s Vámi občany a chceme vás i nadále informovat o našich plánech. Informace
o investicích na rok 2012 jste mohli najít
již v minulém Zpravodaji, dovoluji si připomenout letošní akci na ozelenění rybníčku Vraťák a čerstvě otevřenou přístavbu školy.
Přeji Vám příjemné čtení a krásné jaro.
Lukáš Panchártek, starosta
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Osázení
rybníčku Vraťák
V měsíci březnu proběhla výsadba
stromů a keřů v okolí rybníčku Vraťák.
Při tvorbě projektu a umístění stromů
byl brán zřetel zejména na oddělení
a odhlučnění od silnice, a na zpříjemnění vjezdu do obce. Vzhledem
k tomu, že je rybník mělký, hrozí jeho
rychlé zanášení, čemuž nelze zcela zabránit a v budoucnu musíme počítat
s jeho odbahňováním.
Ve výběrovém řízení na realizaci výsadby
byly osloveny tři firmy. Nejlepší dvě cenové nabídky se lišily jen minimálně, a tak
jsme dali přednost místní firmě Okrasné
zahradnictví Havlíček. Výsledná cena je
pokračování na str. 2

Jaro už je tady
foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz
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Veřejná služba

Z důvodu uzávěrky
u
minulého čísla Zpravodaje před dovršením narozenin
se nedostalo na informaci o oslavencích z druhé poloviny prosince.

Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. V tom se liší od takzvaných veřejně prospěšných prací.

Připomeňme si tedy ještě ony dvě oslavenkyně ze Srchu z období vánočních
svátků. Byly to paní Košková, která oslavila své 82. narozeniny a o svátcích
slavila své 80. narozeniny paní Češková.
V měsíci lednu pak oslavila svoje dvaaosmdesátiny paní Akrmanová
z Hrádku a v Srchu slavily sedmdesátiny paní Roubíčková,
pětasedmdesátiny paní Malá, jedenaosmdesátiny paní Mazáková
a pětaosmdesátiny pan Nešetřil.
V únoru jsme si připomněli jedenaosmdesátku paní Jiráňové a osmdesátku
paní Konířové z Hrádku a v Srchu oslavili svou osmdesátku paní Kubátová,
jedenaosmdesátku pan Chlápek a čtyřiaosmdesátku pan Černík.
V březnu zahájila oslavy v Srchu paní Soukupová svými
sedmaosmdesátinami a paní Havelková osmdesátinami, pokračovala svojí
krásnou devadesátkou paní Bajerová z Hrádku a zakončili pan Skala ze
Srchu sedmdesátinami a pan Vašíček z Hrádku pětasedmdesátinami.
V dubnu oslavila osmdesátiny paní Jebavá ze Srchu.

Dle změny v Zákoně o zaměstnanosti mají
uchazeči o zaměstnání povinnost od třetího měsíce pobírání podpory vykonávat
veřejnou službu, pokud jim to Úřad práce
nabídne, a to v rozsahu 20 hodin týdně.
V praxi to zatím funguje tak, že obcím
jsou nabízeni nezaměstnaní, kteří jsou
v evidenci Úřadu práce více než rok.
I naše obec se opět zapojila do další spolupráce s Úřadem práce. Požadujeme osm
pracovníků a jednoho koordinátora, který
bude pracovníky zastřešovat. Náklady na
mzdy budou pro obec nulové. V minulém
roce jsme obdrželi od občanů několik stížností na práci nezaměstnaných, proto se
letos ještě více zaměříme na výběr pracovníků a na větší kontrolu odvedené práce.
-lupan-

Všem oslavencům přejeme ještě jednou všechno nejlepší,
hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Osázení rybníčku Vraťák
pokračování ze str. 1

Buďme si dobrými sousedy!
Za společný životní prostor je odpovědný každý z nás. Oslovte své sousedy, kteří to tak necítí.
V neděli 15. dubna 2012 proběhla brigáda za účelem úklidu lesa Jarošku a okolí
Srchu. Při úklidu se podařilo posbírat po
nepořádných občanech bezmála 12 m3
směsného odpadu. Největším paradoxem
však je, že v blízkosti autobazaru Finiš bylo
nalezeno několik plastových pytlů s nápisem „Srch“, plných posekané trávy. Velký
dík patří všem zástupcům sportovců, sokolů, rybářů a myslivců, kteří přišli pomoci
s úklidem.
Luboš Jirásko
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Musím vyjádřit podivení nad tím, čeho
jsou někteří z nás stále schopni – neustálého vyvážení trávy, větví a odpadu
do okolí, do lesů, zejména do Jarošku, za horkovod nebo k již zmíněné
křižovatce u Finiše.
Dnes, kdy jste neustále informováni
o možnosti odkládání prořezů stromů
zdarma do ohrady za kabinami na hřišti,
možnosti zřízení placeného biokontejneru v každém domě a možnosti odložení různého odpadu z domácností opět
zdarma do sběrného dvora v Čeperce, se
stále najdou tací, kteří „musí“ odpad odložit do lesa. A tady to nejen devastuje
přírodu na pohled, ale i otravuje svými
pachy a znečišťováním podloží.
Přitom okolní příroda a les by měly sloužit
pro naši relaxaci, odpočinek a příjemné
procházky. My ale raději vše zničíme a divíme se, že to jinde s tou čistotou prostředí jde a u nás ne. Chovejme se k přírodě
a k sobě navzájem ohleduplně – „Buďme
si dobrými sousedy!“.
Jiří Beránek

www.obecsrch.cz

174 tisíc Kč bez DPH. K zásypu zasazených
stromů jsme použili štěpku z vlastních
zdrojů, z naštěpkovaných odložených
větví od občanů. V budoucnu chystáme
v této lokalitě ještě instalaci laviček a informačních tabulí.
Pro zájemce je připravena možnost stát
se patronem svého stromu. Po uhrazení částky 1 500 Kč bude strom opatřen štítkem s informací o stromu
a jeho patronovi. Tato myšlenka vyšla
ze zkušeností jiných obcí, kdy rodiče
projevili zájem po sobě zanechat památku pro další generace. Už teď víme,
že i u nás najdou stromy své patrony.
-lupan-
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O výsledcích přijímacího řízení
do ZŠ a MŠ Srch

Krátké zprávy
V poslední době jsme zaznamenali OPAKOVANÉ PŘÍPADY VANDALISMU
v obci Srch. Nepořádek dělají někteří
mladiství obyvatelé nerespektující zásady slušného chování. Zejména se jedná
o ničení laviček, rozbíjení skla a devastaci
zastávek. Víme, o koho se jedná, ale bez
jasného důkazu nemůžeme podniknout
žádné kroky.

Jak se nedávno vyjádřil i první náměstek ministerstva školství Ladislav Němec: „Filozofií systému (regionálního školství) je, že nižší stupeň a malotřídky v obci zachováme,
protože už za Masaryka se říkalo, že
obec je obcí, když má hospodu, školu
a kostel,“ tak to platí i pro naši obec.
Počet přihlášek, který se rok od roku zvyšuje, ukazuje, že je o naši školu zájem, a to nejen v mateřské škole, kde přicházejí na řadu
silné ročníky, ale i ve škole základní, kde se
počet dětí za poslední roky stále zvyšuje.
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní
rok 2012/2013 se konal dne 9. února 2012.
Dostavilo se k němu se svými rodiči 17 dětí.
Z toho tři žádají o odklad školní docházky.
Do první třídy nastoupí k dnešnímu dni
14 budoucích prvňáčků a kapacita 14 míst
tak bude naplněna. Od nastávajícího školního roku 2012/2013 dochází také k ucelení
prvního stupně základní školy rozšířením
o pátý postupný ročník.
Zápis do mateřské školy pro školní rok
2012/2013 se konal ve dnech 1. a 2. března
2012. Díky přístavbě nové třídy se rozšířil
počet na 31 volných míst. V řádném termínu bylo podáno 50 přihlášek. Vzhledem
k vysokému počtu přihlášených jsme bo-

hužel nemohli přijmout přihlášky podané
po termínu vyhlášeného zápisu. Celkem
bylo přijato 30 dětí, z toho pět předškoláků. Můžeme s potěšením konstatovat,
že děti, které dosáhnou věku tří let ke dni
1. září 2012, jsou všechny přijaté! K odvolacímu řízení je ponecháno jedno volné
místo. O naplnění tohoto místa (případně
dalších uvolněných míst) rozhodne pořadí
z přijímacího řízení, které je mj. vyvěšené na
webu školy: www.skolasrch.cz. Dle dohody
o spolupráci s MŠ Dříteč jsme místo plánovaných pěti míst nakonec přijali pouze dvě
děti z Němčic, které splňovaly daná kritéria.
Těší nás, že se zájem o naši školu a školku
zvyšuje, bohužel nemůžeme splnit všechny
požadavky. Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let a tuto skutečnost jsme
splnili.
Mgr. Milena Tomanová, ředitelka školy

Bude mít křižovatka u Finiše vítězný finiš?
Mimoúrovňová křižovatka u autobazaru Finiš se stala ve Zpravodaji pravidelným tématem, které je pro nás důležité.
Jaký je tedy stav projektu k 15. 4. 2012? Konečně už je vidět světlo na konci tunelu.
Na naší straně u Srchu jsou vykoupeny
všechny pozemky. Nyní je potřeba získat
stavební povolení a následně připravovat
stavbu.
Na straně stéblovské bohužel stále zbývají k vykoupení dva pozemky. Ke zpoždění došlo díky exekuci na jednom
z pozemků určeného k vykoupení. Nicméně exekuce je v současné době
u konce a do 60 dnů by mělo být provedeno na katastru nemovitostí odblokování exekučního práva. Poté můžeme
zahájit jednání s majitelem o odprodeji.
V nejbližších dnech se nám, doufejme,
podaří doladit smlouvu o odprodeji
u druhého zmíněného pozemku. Po
převedení pozemků na ŘSD nás také na

stéblovské straně bude čekat vyřízení stavebního povolení a příprava stavby jako
na straně u Srchu.
-lupan-

Pro majitele našich psích přátel byli nainstalovány KOŠE SE SÁČKY NA PSÍ EXKREMENTY. Prosíme pejskaře, aby je využívali a udělali tak něco pro nás všechny.
Uplynulá zimní sezóna byla k našemu rozpočtu velmi příznivá. Za ZIMNÍ ÚDRŽBU
jsme letos zaplatili 36 tis. Kč (včetně DPH).
Tyto náklady zahrnovaly plužení, úklid
chodníků a solení. Pro srovnání uvádíme,
že v zimní sezóně 2010/2011 nás zimní
úklid přišel na přiblině 100 tis. Kč.
Při hlášení občanů o NADMĚRNÝCH EXPLOZÍCH V AREÁLU FIRMY EXPLOSIE
A. S., které obtěžují zejména obyvatele
v Hrádku, se snažíme jednat s příslušnými orgány. Zatím se nám ovšem s našimi
stížnostmi nepodařilo uspět. Je to boj
s větrnými mlýny.
Pro letošní rok jsme objednali celkem
ŠEST SEČÍ TRÁVY. Termíny budou prováděny dle aktuální potřeby. Poslední seč
bude včetně sběru listí.
Mezi PŘIPRAVOVANÝMI AKCEMI PRO
ROK 2012 jsou: Dětský den v Hrádku, Zápas Starousedlíci proti Náplavám
a ukončení prázdnin, výlet pro důchodce,
Příjezd Martina na bílém koni, Mikuláš,
Vánoční besídka ZŠ a MŠ.
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10. 3. 2012 se konal OBECNÍ PLES. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do
tomboly.
V březnu obec uspořádala pro milovníky
lyžování VÝLET DO ŘÍČEK v Orlických
horách. K milému překvapení všech byl
autobus téměř naplněn. Akce se povedla
a těšíme se na další.
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www.obecsrch.cz

Kdo bude chtít mít příspěvek ve Zpravodaji, může redakci kontaktovat prostřednictvím e-mailu: zpravodaj@obecsrch.cz.
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Prevencí proti korupci
Nové téma pro českou společnost a klíčové aktuální téma pro fungování naší
samosprávy.
V minulém čísle jsme Vás informovali
o tom, že naše obec se přihlásila k iniciativě „Sedm statečných v boji proti korupci“.
Přesto, že se v názvu objevuje slovo boj,
ve skutečnosti jde o další budování zdravé organizace samosprávy obce, kterou
má veřejnost možnost snadno kontrolo-

vat. K tomu je nutné mít dostupné důležité dokumenty, mít je včas, moci se na ně
dotazovat a mít jistotu, že na své dotazy
dostaneme od obce odpověď.
Mnohé z toho již v obci máme. Neusilujeme o odkrývání možných praktik v minulosti, zaměřujeme se na budoucnost. Dal-

Nevládní protikorupční organizace „Oživení“ zkoumala náchylnost
fungování obecního úřadu v Srchu
k netransparentnímu jednání. Proč
je toto téma důležité, jsme se zeptali předsedy občanského sdružení
Oživení Štěpána Rattaye.
MF: Proč si myslíte, že je důležité, aby
samospráva obce Srch usilovala o co
největší transparentnost?
ŠR: Občané mají právo na poskytování informací o tom, jak samospráva rozhoduje
o veřejných záležitostech, a jak nakládá
s veřejnými prostředky. Občanskou povinností každého je dohlížet na to, aby se tak
dělo efektivně a hospodárně. Transparentní jednání obce jim k tomu může pomoci.
MF: Jak se to projeví v konkrétním
životě v obci? Jak poznám, že obec se
chová vůči mně transparentně?
ŠR: Například projekt protikorupčních auditů obsahuje i oblast informační politiky,
která mimo jiné zahrnuje chování úřadu
vůči veřejnosti. Úkolem auditu je vyhodnotit fungování úřadu samosprávy, způsoby
informování občanů, přístup k informacím a nastavení procesů. Zkoumáme, jak
je toto ošetřeno v interních směrnicích či
místních pravidlech. Pokud mají pracovníci úřadu stanovena jasná pravidla, podle
kterých musí postupovat, tak nemají například možnost rozhodovat o tom, jaké
informace veřejnosti poskytnout, a jaké
neposkytnout. Může se zdát, že interními
pravidly nebo směrnicemi se komplikuje
chod úřadu, ale z dlouhodobého hlediska se to vyplatí. Například informováním
o nakládání s veřejným majetkem nebo
o průběhu veřejných zakázek lze očekávat zajímavou ekonomickou návratnost.
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Důležité je správné nastavení interních
pravidel a procesů, protože se pak hůře obcházejí a porušují. Omezí se tak i monopol
moci a rozhodování a zúží se prostor pro
korupční chování. Zjednodušeně lze říci,
že pravidla, kde jsou rozděleny kompetence, zodpovědnost a kontrola, výrazně znesnadňují korupčníkům život.
MF: Proč si myslíte, že je dobře, že
se obec rozhodla jít do auditu a co ji
čeká?
ŠR: My jsme audit nazvali Sedm statečných. Samosprávy obcí jsou statečné
proto, že jsou ochotné otevřít všechny své
procesy a poskytnout podklady, abychom
zjistili, jakým způsobem se hospodaří.
Tím nám mohou ukázat i slabá místa,
kde může být potenciál pro korupci. Na
první pohled to může působit negativně.
Pozitivní ovšem je, že na základě našich
zjištění pak přinášíme doporučení nastavení standardů, které bude sloužit dalším

www.obecsrch.cz

ším důležitým krokem je zajistit, aby se
otevřenost naší samosprávy ještě více posílila, a aby přetrvala i po skončení funkčního volebního období.
Proto je potřeba vytvořit celou řadu pravidel a směrnic, které budou veřejně schválené, veřejně dostupné, pod veřejnou
kontrolou, a podle kterých se budou řídit
důležité oblasti v životě obce. Usilujeme
o moderní a zdravě fungující obec.
-mf-

sa
samosprávám jako vhodný vzor. Cílem je
p
pak nabídnout tyto standardy k využití
a zapracování do interních předpisů další
ších samospráv v České republice.
MF: Takže o obci Srch bude ještě slyM
š
šet?
ŠR: Určitě. Uzavřeli jsme první oblast
Š
a
auditu – veřejné zakázky. Budeme informovat širokou veřejnost o našich
zjištěních prostřednictvím našich internetových stránek www.bezkorupce.cz/
audit-samosprav/, kde chceme zveřejnit, k čemu jsme dopěli při sestavování
map korupčních rizik, a jaká navrhujeme
protikorupční opatření. Následuje prověřování dalších oblastí jako je nakládání
s majetkem, rozhodovací procesy orgánů
samospráv, mediální a informační politika, oblast veřejné podpory.
MF: Můžete se, prosím, ještě zmínit
o tématu zadávání veřejných zakázek?
ŠR: Obec Srch se řadí počtem obyvatel
a objemem rozpočtu mezi menší samosprávy. Není žádnou výjimkou, že u takto
velkých obcí není ošetřena oblast týkající se
veřejných zakázek malého rozsahu. Obec při
vedení veřejných zakázek jedná dle zákona
a naším hlavním doporučením pro obec
v rámci tohoto auditu je přijmout taková interní pravidla, která budou ošetřovat
i zakázky malého rozsahu. Nyní je zcela
ideální příležitost, protože od 1. dubna vešla v účinnost novela zákona o veřejných
zakázkách, která posiluje transparentnost
a snižuje limity i na zakázky, které se realizují
i zde v Srchu. Interní směrnice jsou systémová opatření, která zajistí, že se soutěží podle
pravidel. A jsou-li tato pravidla dodržována,
dochází k úsporám veřejných prostředků.
Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl -mf-
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O Vraťáku

aneb povídka o tom, jak se z Olšiny stal Vraťák …
Další povídka ze „Starých pověstí sršských“
je spíše novodobá – příběh pochází z roku
2008 a v následujícím podání se donesl až
ke mně, autorovi vznikajících pověstí. Máte-li někdo pocit, že se věci udály trochu či
více jinak, a je potřeba je pozměnit, stačí
reakci poslat na obecní úřad a vše bude
opraveno.
Na jaře roku 2007 nechala obec vyčistit léta
neupravovaný olšový hájek na východním
konci obce Srchu, zvaný Olšina. Vzniklo zde
mělké jezírko, kterého si všimne každý, kdo
sem zavítá. Za ním začala vyrůstat další
část obce zvaná Na Výsluní. Jezírko slouží
ke stahování vody z okolí a časem obrostlo po okrajích orobincem. V létě se k němu
přilétávají osvěžit různí ptáci a v zimě slouží
k radosti dětí jako ideální ledová plocha.
Toto místo bylo známé jako Olšina.
Najednou, z ničeho nic, jednoho listopadového rána roku 2008, se zde objevila cedule
s názvem „VRAŤÁK“.
Co to? Vtip? Nebo omyl?
Cedule zde stála i druhý den, a další týden,
měsíc … a lidé postupem času lehce a nenásilně začali používat místo původního označení Olšina, nové – Vraťák. Už během Vánoc
chodili děti i rodiče bruslit „na Vraťák“, klouzat se chodili kam? – přeci „na Vraťák“ …
a nikdo se nad ničím nepozastavoval.
A jak vlastně tento název vznikl? Byl to vtip
nebo omyl? Chyba tisku?
Ne, ne. Ani jedno, ani druhé … Byl to hec míst-

ní veselé mládeže. Asi dvacetiletí kluci, kteří se
v nočních hodinách během letních prázdnin
r. 2008 vraceli z akce a míjeli Olšinu, asi nevěděli roupama, co dělat, a tak se vsadili, že
kdo přeplave rybník, ponese jeho jméno. První, kdo dostal odvahu, byl Vráťa Kopecký.
Nejdříve si rybník podélně přešel, bylo tam
tak málo vody, že plavat nemohl. Ale protože sázka je sázka, nakonec lehl na hladinu
a přeplaval celou šíři. A nyní probíhá sázka,
jak dlouho tam ta cedule vydrží…
Je možné, že za pár desítek let další kronikář
dopíše větu: „A jestli neumřeli, tak dodnes čekají na to, jak dopadne sázka …“
Poznámka: No vida – během revitalizace
okolí rybníčka v březnu letošního roku (2012)
cedule s názvem Vraťák zmizela. Co bude
dál, uvidíme.
Tato slavná příhoda obletěla celý svět a nahrávka byla zveřejněna na www.youtube.cz
s názvem „Nesmyslná sázka o velkého panáka“. Takže pokud nebyla již stažena, můžete
ji zde zhlédnout.
Výzva občanům: zná-li někdo nějaký zajímavý příběh, který není nikde zaznamenán, ani
v kronikách, ani v pověstech, jen v ústních
vzpomínkách, prosím o jeho sepsání. Která
z obcí má své staré (ale i nové) pověsti? Pověst či příběh stačí předat či poslat na obecní
úřad. Děkujeme!!!
Mysleme svými vzpomínkami na budoucí
pokolení!
Sepsala Milena Tomanová
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zde nebyly obcí uskutečněny žádné
akce, ale i přesto se v Hrádku žije,
a to díky hospodě.
K potěšení všech občanů jsme v létě znovuotevřeli „naši hospodu“ v Hrádku. Obnovili jsme hrádkovskou tradici a zorganizovali
jsme 30. 12. 2011 Silvestrovský rozjezd.
Hrála živá hudba, tančilo se, zpívalo se a čekalo se na Silvestr. Potěšila nás hojná účast
jak Hrádováků, tak i občanů okolních obcí.
Na přání „mladých příznivců“ zde proběhl
i Silvestr 2011. Čekání na půlnoc bylo zpříjemněno hudbou a veselím. Musíme konstatovat, že se obě proběhlé akce vydařily.
3. března 2012 jsme poskytli prostory hospody mladým sportovcům, kteří zde uspořádali turnaj ve stolním tenise.
10. března 2012 jsme připravili „vepřové
hody“. Jitrnic bylo málo a 350 ks nestačilo.
A to je moc dobře. Akce měla velký ohlas
a úspěch a rádi bychom z toho vytvořili tradici.
17. března 2012 jsme k příležitosti staročeského jména Josef uskutečnili „Josefovskou
zábavu“. Účast nebyla velká, ale i přesto
jsme se rozcházeli v ranních hodinách.
Prostory hospody se snažíme plně využívat
a stále je zlepšovat. S blížícím se létem se
můžete těšit na útulnější venkovní posezení. Vnitřní prostory jsou využívány k jednání obecního zastupitelstva a probíhá zde
pondělní cvičení ZUMBY. Ženy si zde mají
také možnost objednat a absolvovat ošetření pleti profesionální kosmetičkou (více
informací u Hany Hlaváčkové).
Dobrá zpráva pro cyklisty, děti a ostatní milovníky osvěžující pochoutky – s příchodem
oteplení a sluníčka začneme točit opočenskou zmrzlinu. Přijďte určitě ochutnat.
Plánujeme i další akce. Starší generace
se může těšit na „Setkání dříve narozených“, které bychom chtěli uskutečnit letos na přelomu května a června. Jezdecké
závody budou probíhat ve dnech 14. 7.
a 18. 8. 2012 na místním hřišti.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaši brzkou návštěvu. Obecnímu úřadu nabízíme
spolupráci při pořádání obecních akcí, ale
nebráníme se také soukromým akcím, se
kterými rádi pomůžeme.
Hana a Drahoš Hlaváčkovi

www.obecsrch.cz
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Možnosti likvidace
odpadu se rozšiřují
V našich obcích je dlouhodobě zaveden svoz komunálního odpadu,
tříděného odpadu, skla a nebezpečného odpadu.
Chceme Vás informovat, že od 1. 4. 2012
přebrala firma Marius – Pedersen a. s.
službu ve svozu tříděného odpadu, skla
a bioodpadu. Celý systém svozu funguje tak, že podle vykázaného množství
svezeného odpadu obec zpětně dostává finance od státu prostřednictvím
firmy EKO-KOM a. s. Tyto finance mají
pokrýt náklady se zabezpečením svozu
tříděného odpadu. Výkaz o množství
svezeného odpadu z našich obcí je plně
v kompetenci svozové firmy. Po seznámení se s průběhem vykazování množství svezeného odpadu jsme byli nuceni
okamžitě ukončit dlouholetou smlouvu
s firmou Flor s. r. o. Věříme, že občané
tuto změnu nijak nepocítí a budoucnost
ukáže, že to byl krok správným směrem.
Obec zároveň i ušetří za svoz odpadu,
protože nám byly poskytnuty výhodnější cenové podmínky. Svoz tříděného
odpadu nově probíhá někdy až v odpoledních hodinách.
Dvakrát ročně jsou také přistavovány
kontejnery na směsný odpad. Občané mohou stále využívat sběrný dvůr
v Čeperce. Od roku 2011 začal fungovat
svoz bioodpadu a po zimní klidové sezóně je opět v obci Srch k dispozici oplocený areál u hřiště na odkládání větví
a pokácených částí stromů ze zahrad pro
všechny občany našich obcí. Areál bude
otevřen do konce dubna.
V budoucnosti máme ještě hodně věcí
k řešení. Rádi bychom umístili kontejner
na zpětný odběr elektroodpadu. Chceme se ještě více zaměřit na každoroční
kvantum odpadu ze zahrad, který vzniká
hlavně na jaře a na podzim při vyčesávání trávníků, podzimní likvidaci rostlin či
ořezu okrasných trav. Výhledově bychom
rádi umístili jeden kontejner do oploceného areálu u hřiště, kde by bylo možno
výše uvedený odpad na jaře a na podzim
ukládat. Tento kontejner by nebyl určen
na posekanou trávu, cílem není nahradit
biopopelnice, ale řešit nárazové potřeby
a požadavky Vás občanů.
-lupan-

Územní plán obcí
Veřejné projednání Územního plánu
(dále jen ÚP) očekáváme na konci léta
tohoto roku.
Průtahy kolem výkupu pozemků pro stavbu mimoúrovňové křižovatky u Stéblové
způsobily posun dopracování návrhu ÚP
a jeho předání k dalšímu řízení. K rychlejšímu jednání nepřispělo ani čekání na potvrzení o přidělení dotací na pořízení ÚP, které
způsobilo další prodlevu.
Na počátku dubna byl návrh ÚP předán na
Odbor hlavního architekta Magistrátu měs-

Směrnice
Ke každé dobré hře patří pravidla, zejména pokud se jedná o hospodaření
obce.
V uplynulém roce byla naším největším
cílem úspora provozních výdajů. V letošním roce se chceme zaměřit zejména na
tvorbu nových interních směrnic, které
v naší obci nejsou prakticky žádné. Rádi
bychom nastavili „pravidla hry“, která vnesou více transparentnosti do spravování
obce, jak v době současné, tak zejména

v době budoucí. Protikorupční audit nám
dal v tomto za pravdu a mimo jiné nám auditoři uložili vytvořit směrnice na zadávání
veřejných zakázek a požadují jasná vymezení pravomocí starosty a ostatních členů
výběrových komisí. Při zadávání a realizaci
veřejných zakázek by měly být stanoveny
různé postupy vzhledem k velikosti finančního objemu zakázek. Všechna tato opatření budou mít za úkol snížit možnosti korupčního jednání představitelů obce.
-lupan-

Ekonomika obecního Zpravodaje
Je lepší mít Zpravodaj profesionálně provedený a ve vysoké kvalitě nebo jen
okopírovaný černobílý formát A3 napůl přeložený?
Předpokládáme, že v roce 2012 budou celoroční náklady na výrobu Zpravodaje činit
přibližně 30 tis. Kč, při třech plánovaných vydáních. Kvalita tohoto média přilákala inzerenty, kteří chtějí jeho prostřednictvím oslovit naše čtenáře. Zpravodaj v novém podání vychází teprve popáté, a přesto již letos vybereme od inzerentů hodnotu převyšující 20 tis. Kč. Celoroční náklady na výrobu Zpravodaje tedy klesnou pod 10 tis. Kč,
pro Vaši představu jsme obec s rozpočtovými příjmy okolo 16 mil. Kč. Naším cílem je mít ve Zpravodaji velmi vyvážený poměr inzerce a informační hodnoty, proto už neusilujeme o více inzerce. Redakce pracuje bez nároku na honorář a uvítá další pomocníky, kteří jsou ochotni přispět myšlenkou, článkem či jazykovou korekturou. Největším nákladem při výrobě Zpravodaje je tisk.
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■ geometrické plány pro vyznačení budovy, rozdělení
pozemku, upřesnění hranice a pro zápis věcného břemene
■ vytyčování staveb a hranic pozemků
■ zaměření stavby a parcely pro účely úvěru v bance
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ta Pardubic a v současné době je v připomínkovém řízení dotčených orgánů. Předpokládáme, že toto řízení proběhne cca do
konce května, pokud některý z orgánů nepožádá o 30denní odklad. Po zapracování
připomínek dotčených orgánů bude opravený návrh ÚP postoupen k veřejnému projednání, které lze očekávat v srpnu až září
2012 a s touto verzí se budete mít možnost
seznámit 45 dnů před jeho konáním.
Mapa současného návrhu ÚP byla umístěna na naše webové stránky obce, tak
jak bylo přislíbeno.
-jb-
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Přístavba a rekonstrukce školy
Přístavba školy jde do finále s úsporou
téměř jednoho milionu korun oproti
rozpočtu. Starou budovu školy čeká
rekonstrukce a knihovna se dočká nových prostor.
Počátkem dubna proběhlo kolaudační
řízení s vydáním předčasného užívání
a krátce na to se školáci základní školy
přestěhovali do nových tříd, aby uvolnili
prostory pro rekonstrukci staré budovy.
V průběhu dubna byla dokončena i fasáda
a jako vícepráce terénní úpravy, oplocení
a chodník okolo budovy přístavby. A na
základě toho bylo také vydáno kolaudační rozhodnutí. Při stavbě se nám podařilo
ušetřit ze smlouvy cca 900 tis. Kč.
Den otevřených dveří umožnil nahlédnutí i do nových, krásných a již vybavených
prostor školy. Přišlo se podívat přibližně
110 návštěvníků. Prostory staré školy jsou
v mnoha ohledech nevyhovující, což bylo
předmětem opakovaných výjimek a po-

sledního ultimáta hygieny na provoz školní
kuchyně. Od května bude probíhat rekonstrukce staré budovy, kterou provede firma
SK-EKO Systems s. r. o. Ta ve druhém kole
výběrového řízení nabídla provedení prací za 3,4 mil. Kč bez DPH, oproti projekční
ceně 4,7 mil. Kč bez DPH. Ze sedmi nabízejících firem byla vybrána firma s nejnižší
cenovou nabídkou. Na základě výběrového řízení byla již také podepsána smlouva

Žáci v nových prostorách školy
foto: -kd-

s výše uvedenou firmou. Jsme přesvědčeni,
že se svého úkolu zhostí stejně dobře jako
při přístavbě školy, a to jak kvalitou, tak
i dodržením termínu dokončení. Ten je
plánován na 20. 8. 2012, abychom mohli
včas a řádně zahájit nový školní rok se slavnostním otevřením celé stavby.
Nemohli jsme se stále smířit s řešením
celé rekonstrukce, aniž bychom našli tolik potřebné prostory pro naši obecní
knihovnu, která nabízí služby velké řadě
našich spoluobčanů. Nakonec jsme spolu
s vedením školy a s projektantem dospěli
k úpravám projektu, které nám toto řešení
umožní. Věříme, že nové místo knihovny
v prostorách nynějších šaten a vstupu, které byly pro její umístění upraveny, bude
vyhovovat jejímu samostatnému provozu
s lepším přístupem, zejména pro starší
spoluobčany. Nová knihovna bude rozšířena a i vzhledem k novému uspořádání
nabídne občanům své služby v lepších
podmínkách.
-jb-
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Varování obyvatel
Nedávné houkání sirén probudilo
nejednoho občana našich obcí. Co
ovšem tyto sirény znamenají?

B) Vyhlašování požárního poplachu.
V obcích jsou umístěny sirény, jejichž
zvuk pro obyvatele znamená:

S ohledem na nedávnou mimořádnou
událost v areálu společnosti Synthesia
jsme byli tázáni, zda bychom mohli informovat obyvatele, co se děje.
Pro osvětu v tomto článku uvedeme, jaký
existuje systém varování. Rozdělil bych to
na dvě části – na mimořádnou událost
v Syntesii a na vyhlašování požárního
poplachu.

1. ZKOUŠKA SIRÉN
Kontrola funkčnosti JSVV – včetně koncových prvků varování (jak stanovuje vyhláška MV č. 380/2002 Sb.), se provádí každou
první středu v měsíci ve 12.00 hodin (stanovený čas 12.00–12.15 hod). Jedná se
o tzv. akustickou zkoušku sirén – je vysílán
signál ve tvaru nepřetržitého tónu sirény

A) Varování při mimořádné události
v Synthesii.
Starosta obce je členem bezpečnostní
rady Synthesie, která se schází několikrát
do roka. Dále jsme napojeni na centrální dispečink v Synthesii, ze kterého nám
chodí veškeré informace. Jde například
o preventivní informaci, že se chystá nějaký technologický úkon, který teoreticky
může v důsledku znamenat nebezpečí.
V případě vzniku mimořádné události
z dispečinku chodí informace, co se stalo
a další podrobnosti. Pokud se například
zplodiny z požáru šíří větrem, jsme informováni, jakým směrem jde vítr, a které
obce jsou ohroženy a jaké opatření máme
provést. Pokud nejsme ohroženi, není potřeba informovat obyvatele, protože i pozitivní informace o tom, že se nic neděje,
může vyvolat díky přeslechnutí sdělení
paniku.

po dobu 140 sekund. Vzhledem k tomu, že
dosud není tento systém vybaven zpětnou
diagnostikou, dozví se vyrozumívací centrum o tom, že některá siréna není funkční
pouze na základě hlášení starosty obce.
Proto je v tomto směru důležitá spolupráce HZS kraje a starostů obcí, kteří mají
ze zákona povinnost zabezpečit varování
obyvatel obce. O konání zkoušky sirén je
obyvatelstvo, nejčastěji v předstihu jedno-

Lokalita Hejnský – Pohránov
Nových domů v Pohránově přibývá. V lokalitě Hejnský probíhá čilý stavební ruch.
K prodeji stále ještě zbývá 11 parcel, které nabízíme přímo na obecním úřadě,
a přes realitní kancelář. V letošním roce počítáme s prodejem
pěti parcel. Stále
také probíhá na
okraji Pohránova,
i když přerušovaně,
vyklízení deponie,
která byla povolena
obecním úřadem
v roce 2008.
Nápravou
bude
úplné uvedení do
původního stavu,
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které očekáváme dle dohody do 30. června 2012. Pozemek bude následně opět vy-lupanužíván jako louka.
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ho dne, informováno v hromadných sdělovacích prostředcích.
délka: 140 s
tón: nekolísavý, nepřerušovaný
2. POŽÁRNÍ POPLACH
Požární poplach není signálem varovným, slouží ke svolání jednotek požární
ochrany. Je vyhlašován přerušovaným
tónem sirény po dobu 1 minuty (z toho
25 sekund houkání, 10 s vypnuto a znovu
25 s houkání).
délka: 60 s
tón: přerušovaný 25 s – 10 s – 25 s
3. VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Signál má podobu kolísavého tónu sirény
po dobu 140 sekund a může být vysílán
3x po sobě v přibližně tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje
o bezprostředním vzniku nebezpečí nebo
již nastalé mimořádné události a opatření
k ochraně obyvatelstva.
K poskytování této tísňové informace se
využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání
hlasové informace a všech hromadných
sdělovacích prostředků Českého rozhlasu
– Radiožurnál, místní rozhlas a v TV – ČT 1.
délka: 140 s
tón: kolísavý 4 s – 3 s – 4 s – 3 s
velitel JSDH Srch
Tomáš Tupý

Jarní kultivace
prostředí v Hrádku
Na jaře tohoto roku provedla CHKO Železné hory prohlídku dlouholetých stromů
v obci Hrádek a Pohránov, za účelem zjištění jejich stavu. Na základě prohlídky
budou následně prováděna doporučená
opatření. Zastřižení se také dočkaly některé křoviny. V rámci jarního prořezu byly vykáceny nálety u dětského hřiště a budou
zde vysazeny stromy nové. Na hřbitově
v Hrádku mají občané nově přidanou velkou popelnici na odpad. Doufáme, že postupem času si občané zvyknou ji využívat
a odpad nebude končit za hřbitovní zdí.
Pro popelnici bude v nejbližší době postaven box u brány zvenčí, aby nehyzdila
okolí.
-lupan-

ZPRAVODAJ OBCÍ

duben 2012

Srch · Hrádek · Pohránov

Rybářská sezóna opět začíná
I v letošním roce se mohou naši rybáři těšit na rybníku Vraťák na zajímavé
úlovky.
Vzhledem k letošní mírné zimě a dostatku
vody jsme k naší radosti nezaznamenali
žádné úhyny ryb během zimního období,
takže i letos se můžeme těšit na krásné
rybářské zážitky. Rybí osádku se nám na
podzim podařilo rozšířit o násadu pstruha
duhového, okouna říčního a štiku obecnou. Důvodem nasazení těchto dravých
ryb bylo zejména přemnožení střevličky
východní a snaha o redukci této plevelné

ryby. Dle našich informací se v současné
době ve Vraťáku nachází celkem 11 druhů
ryb – spolu s výše uvedenými to jsou: kapr
obecný, amur bílý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, karas stříbrný, karas zlatý
a slunka obecná. Pokud někdo uloví další
druh, budeme rádi, když nám tuto informaci poskytne.
Lov ryb na Vraťáku v letošním roce probíhá
v období od 14. dubna do 6. května a dále
od 20. května do 30. října 2012 v čase od
7.00 hod do 22.00 hod. Stále se řídíme pravidlem „chyť a pusť“. Povolenky jsou pro
obyvatele našich obcí k dispozici v Hospodě na hřišti denně po 17. hodině, pro děti
do 15 let zdarma.
Již 6. ročník rybářských závodů „O Stříbrný háček Obce Srch“ se uskuteční v sobotu 19. května 2012. Závod dětí do 15 let
proběhne od 7.30 hod. a závod dospělých
od 12.30 hod. Těšíme se na Vaši účast!
Petrův zdar
Petr Novotný
Občanské sdružení „Rybáři Srch“

Prevencí
k bezpečnosti
na ulicích
V našich obcích se mohou řidiči setkat
s měřením rychlosti vozidel, které provádí Obecní policie Opatovice nad Labem na základě smlouvy s obcí. Doporučujeme všem raději sundat nohu
z plynu, ať netrpí Vaše peněženka. Podpořte i Vy úsilí o větší bezpečnost, a to nejen na silnicích.
-kd-
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JiƎí ZamasƟl
KƎiēenského 306
Dašice 533 03
e-mail: zamajiri@seznam.cz

tel.:774 260 708
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PLAY OFF extraligy ledního hokeje
Ve finále play off se utkaly hokejové teamy Pardubic a Brna. Pardubice slaví titul již pošesté. Naproti tomu Kometa si zahrála finále po 41 letech, i když celkově má na kontě titulů jedenáct. Byla to velká finálová
přestřelka se skvělými fanoušky na obou stranách. Srch patří asi k jedné z mála obcí, kde žijí hokejoví borci, kteří se podělili o zlatou, stříbrnou
a bronzovou medaili.
Rozhovor za Pardubice nám poskytl kapitán vítězného mužstva Petr Koukal,
za Kometu Brno nejproduktivnější hráč play-off Tomáš Divíšek, a za Plzeň
gólman Adam Svoboda.

byla plná výborných hráčů. Je pravda, že
v té době jsem hrál ve třetí pětce.
V tom roce 2010 jsem již hrál v první lajně,
takže tíha na mě byla mnohem větší stejně
jako v letošním roce. Navíc v roce 2010 hrálo mužstvo lépe. V play-off prohrálo první
zápas, a pak už jen vyhrávalo, kdežto my
jsme si letos prošli určitými výkyvy. Nicméně radost z titulu byla vždy obrovská.
LP: Máte před zápasem nějaký rituál?
Mám nějaké rituály, i když není to tak, že
bych je nějak úplně dodržoval, jen když si
na ně vzpomenu. Vlastně je jeden, který se
snažím pokaždé dodržovat. Když se před
zápasem sjíždíme ke gólmanovi, tak si dávám pozor, abych stál u branky na stejném
místě.
LP: Již máte jasno, kde Vás fanoušci uvidí
v příští sezóně?
Ještě není rozhodnuto, nicméně určitě ne
v Pardubicích.
Díky za rozhovor.
ptal se -lupan-

LP: Když se podíváte na sérii s mírným
odstupem, je nějaký
zápas nebo zlom,
který měl vliv na vývoj celého finále?
PK: Myslím, že asi
čtvrtý zápas v Brně.
Petr Koukal
Odehráli jsme dobře třetí zápas, který
jsme prohráli. Ve čtvrtém Brno mohlo uskočit na 3:1 v sérii. My jsme se ale nepoložili
a srovnali sérii na 2:2 a jelo se do Pardubic.

LP: Kdo byl ve finále nejlepším hráčem Komety a proč?
Určitě Divoch (Divíšek), který měl v celém
play-off výbornou formu, a to se promítlo
i na celou jejich útočnou řadu (T. Svoboda,
Divíšek, J. Svoboda). Tato lajna hrála výborně a v každém zápase skórovali. Trochu nám
určitě v průběhu série pomohlo zranění Tomáše Svobody, které je trochu přibrzdilo.
LP: Zažil jste v Pardubicích tři tituly (2005,
2010, 2012). V čem se lišila cesta na vrchol?
První titul v roce 2005 byl výjimečný, protože byla výluka v NHL a všechna mužstva

KD: Jak jsi se dostal k hokeji?
TD: Strejda trénoval v Mostě. Bylo mi asi
5 let, když jsem poprvé přišel na stadion.
Můj první klub byl HC Baník Most.
KD: A na jakém stadionu hraješ nejraději?
TD: Hraje se mi dobře v Pardubicích, teď
momentálně v Brně, hlavně kvůli fanouškům.
KD: Se kterým hokejistou by sis ještě rád zahrál ve společném teamu?
TD: Stoprocentně s Adamem Svobodou
a Petrem Sýkorou.
KD: Jak bys hodnotil poslední letošní zápas
finále extraligy?
TD: Blbě, prohráli jsme. Pardubice vyhráli
zkušeností, měli víc sil.

KD: V čem spočívalo
kouzlo týmu Kometa a v čem se lišilo
od jiných teamů?
TD: My jsme hráli
hodně fyzicky a teamový hokej. Bojovali jsme jeden za
Tomáš Divíšek
druhého, semknutý
team.
KD: S jakými pocity jsi hrál finále proti Pardubicím, svému dřívějšímu domácímu mužstvu?
TD: Mně se hrálo dobře, znal jsem kluky,
prostředí, lidi kolem hokeje a moc jsem si
to užil.

KD: Pro sousedy v ulici to bylo komfortní
finále. Buď vyhrají Pardubice nebo pohár
bude v ulici. Jak jsi vnímal podporu sousedů?
TD: Musím říct, že sousedi mi fandili, bohužel pohár nebude v ulici, ale v Pardubicích.
KD: Kdo byl podle tebe nejlepším hráčem
Pardubického teamu?
TD: Neměli výraznou osobnost, hráli
všichni dobře. Porazili nás právě tím, že
měli čtyři pětky vyrovnané.
KD: A na závěr, jak se ti žije v Srchu?
TD: Žije se mi krásně v Srchu, protože
mám vynikající sousedy.
Díky za rozhovor.
ptala se -kd-

MF: Jak jsi vnímal
finále mezi Pardubicemi a Kometou?
AS: Velmi rozpolceně. Já mám
v Pardubicích kus
srdce, jak hokejovéAdam Svoboda
ho, tak i tady bydlím.
A „Divoch“ (T. Divíšek, pozn. red.), můj velký kamarád je i mým
sousedem. První čtyři zápasy byly velmi vyrovnané, ale pak Kometě začal docházet
dech. Měli hodně zraněných hráčů a Pardubice pak byly hokejovější a titul zaslouženě
získaly.
MF: Koho vidíš jako nejlepšího hráče finále?

AS: Raději bych zhodnotil celé play off.
Rozhodně nejlepším hráčem play off je
„Divoch“. Ne proto, že je mým sousedem,
ale protože chytil životní formu. Potom určitě Petr Koukal, který je extratřída, srdcař
a bojovník, hráč vysokých evropských kvalit. A nesmím zapomenout na celou obranu
Komety včetně Jirky Trvaje.
MF: Jako hráč Plzně, nakonec třetího mužstva
v play off, jak vidíš svou sérii proti Kometě?
AS: My jsme chytili Brno, když ještě jejich
hráči byli zdraví a bylo v největším laufu.
Když prohrajete 4:1 v sérii, tak Brno bylo
jendoznačně lepší. „Divoch“ tam tvořil jejich hru, Jirka Trvaj chytal parádně.
MF: Kde jsi začínal s hokejem, a kde budeš

hrát v další sezóně?
AS: V Brně … .Jsem brněnský rodák, hrál
jsem do 17 let za Zetor, pak jsem odešel
do Sparty a krátce potom do Pardubic, kde
jsem se usadil. Teď hraju v Plzni a budu tam
i pokračovat. Mám tam smlouvu a jsem tam
velmi spokojený s týmem i s jednáním vedení klubu.
MF: Jak se Ti žije v Srchu?
AS: Hokejově to je nejúspěšnější vesnice
v republice, kdy tady máme všechny tři první místa v lize. My zde žijeme ve slepé ulici,
kde můžeme vypustit děti ven. Sousedské
vztahy jsou výborné, nám se tu líbí a nehodláme na tom nic měnit.
Díky za rozhovor.
ptal se -mf-
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Sbor dobrovolných hasičů hledá nové členy
Obec podle zákona 133/1985 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, zřizuje
jednotku sboru dobrovolných hasičů
obec, která provádí hašení požárů,
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního
právního předpisu 3a) ve svém územním obvodu. Jednotka se také podílí
na civilní ochraně obyvatelstva.
Dle §1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je obec Srch zařazena do kategorie JPO 3 a obec Hrádek do
kategorie JPO 5. V obci Pohránov byla po
dohodě s krajským ředitelstvím HZS Pardubického kraje jednotka JPO 5 zrušena a
její pokrytí zabezpečuje jednotka ze Srchu.
Jednotka kategorie JPO 3 je jednotkou, která má svoji působnost rozšířenou i mimo
katastr obce a musí mít minimální počet členů 12, což jednotka v Srchu přesně splňuje.
Potřebovali bychom ji však doplnit alespoň
o 1–2 členy, proto žádáme obyvatele Srchu,

aby rozšířili naše řady. Člen musí být plnoletý, fyzicky a zdravotně způsobilý, spolehlivý
a flexibilní. Každoročně se podrobuje lékařské prohlídce, účastní se odborné přípravy
(min. 40 hodin ročně), podílí se na výzvu
velitele JSDH na údržbě požární techniky,
a také se účastní na výzvu operačního střediska požárních a technických zásahů, a to
i v době zasahující do pracovní doby člena.
Obec Srch nabízí členovi JSDH Srch
500 Kč/rok, plus další odměnu za uskutečněné výjezdy, maximálně však 800 Kč/rok.
Rád bych také oslovil občany Pohránova,
potřebujeme zde jednoho zástupce, nejlépe člena SDH, který bude znalý místních
podmínek, a na kterého bych se mohl
v případě mimořádné události obrátit s žádostí o pomoc.
Pokud je Vám více jak 15 let a máte chuť
reprezentovat naši obec v hasičském
dresu, tak se, prosím, určitě ozvěte.
Kontaktovat nás můžete na tel. čísle
724 226 624 nebo přes obecní úřad.
velitel JSDH Srch Tomáš Tupý

UPOZORNĚNÍ
Rádi bychom Vás upozornili na jeden zásadní poznatek z posledních pytlových sběrů v obci. Svozová
firma přišla se zjištěním, že dochází k záměně obsahu u jednotlivých typů pytlů. V několika případech
byly svezeny modré pytle obsahující plast nebo naopak žluté pytle plné papíru. Proto Vás žádáme, když
už věnujete svůj čas třídění odpadů, dbejte i na jejich
správné uložení podle příslušných barev.
PATŘÍ

CO DO PYTLŮ

NEPATŘÍ

pplastyy
Sklo, papír, kovy, textil
Linolea a výrobky
z PVC
Molitan, guma, kabely
Plastové obaly
znečištěné chemickými
látkami, oleji atd.

Plastové obaly
Sáčky, fólie, nákupní
tašky, vymyté kelímky
od jogurtů,
PET lahve od nápojů,
pěnový polystyren

papír
pa
pír
í
Noviny, časopisy
katalogy, telefonní
seznamy, neznečištěné
papírové sáčky, papírové
ubrousky, papírová
lepenka, karton,
kancelářský papír, knihy,
sešity, letáky, čistý
obalový papír

Sklo, papír, kovy, textil,
Linolea a výrobky
z PVC
Molitan, guma, kabely
Plastové obaly
znečištěné chemickými
látkami, oleji atd.

ttetrapack
t p k
Vypláchnuté krabice od
mléka, džusů apod.

Papír, plasty, sklo

PLACENÁ INZERCE

AKCE 2012
Široká nabídka čerpadel, vodáren, klasických i s frekvenčními měniči, ponorných
čerpadel do studní i do vrtů, kalových čerpadel, přečerpávačů a čerpacích šachet za
velmi zvýhodněné ceny od renomovaného německého výrobce WILO.
Konkrétní informace najdete u prodejců čerpací techniky nebo na www.wilo.cz.

PLATNOST AKCE OD 1. 3. DO 30. 11. 2012
www.obecsrch.cz
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Srch – hokejbalová vesnice České republiky

Hasiči informují

Sportovní nadšenci určitě zaznamenali, že muži České republiky na posledních dvou mistrovstvích světa
v hokejbale vybojovali shodně po
zlatých medailích a ženy byly dvakrát
bronzové. O tom, že i Srch je baštou
hokejbalu, ví asi jenom opravdu zasvěcení nadšenci tohoto sportu.

■ 30. 4. 2012 – pálení čarodějnic na
prostranství před fotbalovým hřištěm,
ve spolupráci s obecním úřadem v Srchu,
oheň se v Srchu bude zapalovat kolem
18.00 hod.

Druhým rokem hraje mužstvo Autosklo
H.A.K. Pardubice nejvyšší hokejbalovou
soutěž. Vloni skončili pardubičtí hokejbalisté před branami play off a v letošním
ročníku vybojovali 6. místo, které už play
off zaručuje. V mužstvu hrají 3 borci ze
Srchu. Jsou jimi Štěpán Hrnčíř, bratři Jan
a Tomáš Skřivánkovi, všichni na postu
útočníků. Dalším hráčem je Petr Češka,
který hraje za „B“ mužstvo Pardubic, a to
3. nejvyšší soutěž, kterou je 2. NHbL. Petr
je zkušeným obráncem, který v minulosti hrával i za „A“ mužstvo. Mládežnickou
kategorii zastupuje Václav Kouba, který
je brankářem a oporou mužstva starších

Dětské karnevaly
Princezny, víly, vodníci, berušky, motýlci
a jiné krásné karnevalové masky se v lednu
sešly na „PIRÁTSKÉM KARNEVALU“, který
pro naše nejmenší uspořádal TJ Sokol Srch
v místní tělocvičně.
Divadélko Štafličky pro děti připravilo
dvouhodinový program plný her, soutěží a zábavy. Děti si v pestrých maskách
zatančily při veselých písničkách a zodpovědně plnily úkoly. Na všechny čekala
spousta odměn a bohatá tombola.
26. 2. 2012 se také konal, jako každoročně
v České hospodě v Srchu, DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Nechyběly hry, soutěže,
sladkosti a balónky. Všechny děti, kterých
si přišlo zadovádět asi 55, dostaly na závěr jako dárek kresbu, kterou si domů odnesly na svém obličeji. Určitě si odnesly
i pěkný zážitek a dobrou náladu.
Pavla Slezáková a Simona Píšová

žáků, kteří v oblasti východ drží krásné
2. místo zaručující účast v semifinále ČR.
A nejlepší nakonec. Hokejbal hrají nejenom
muži, ale i něžné pohlaví. Bohužel hrajících
děvčat není tolik, aby byly schopny postavit
několik týmů a hrát vlastní soutěže. V mládežnických soutěžích je jim umožněno hrát
společně s chlapci. Aktivně hrající sršskou
dívkou je Lucie Rejlová, která ještě vloni
hájila barvy Autoskla H.A.K. Pardubice. Ze
studijních důvodů reprezentuje v současné
době HBC Hradec Králové 1988. Lucka ještě
hraje za starší žáky, ale už si také zkusila extraligu mladšího dorostu. Jejím nejvýznamnějším úspěchem je zisk stříbrné medaile na
mistrovství ČR. Na tradičním hokejbalovém
turnaji Pražský míček v roce 2010, kterého
se zúčastnila jako jediná dívka, byla vyhodnocena nejlepším obráncem turnaje a měla
velký podíl na tom, že vítězné družstvo Pardubic za celý turnaj neobdrželo jediný gól.
Kdo další rozšíří hokejbalové řady? Autoskláři i Svítkováci neustále hledají mladé talenty.
Aleš Maloch

■ 23. 6. 2012 – hasičské závody Ligy
pardubického okresu a soutěž O pohár
starosty obce na hřišti v Srchu, začátek
ve 13 hod. a hasičská zábava od 20 hod.
■ 15. 9. 2012 – již XIII. ročník Memoriálu Františka Češky na fotbalovém hřišti
v Srchu, začátek soutěže ve 13.00 hod.
Na chystané akce srdečně zveme všechny spoluobčany. Samozřejmě budeme
ještě bezprostředně před konáním akce
vždy informovat plakáty a pozvánkami do
schránek.
Přeji všem krásné jaro, ještě lepší léto
a budeme se na Vás těšit na pořádaných
akcích.
Starostka SDH Petra Tupá

X. ročník dětského triatlonu
Déšť odradil jen málo závodníků a učinil trať
velmi náročnou. Děti prokázaly bojovného
ducha a srdce a všechny závod dokončily.
Nechyběly ani oblíbené sprinty. Děkujeme
všem účastníkům, organizátorům a pomocníkům na trati.
Text a foto: -mf-

Sportovní klub Srch
V roce 2011 Sportovní klub Srch pořádal již „tradiční“ listopadový maratón
a poprvé byl odstartován i půlmaratón, kterého se zúčastnilo 200 závodníků. O výsledcích tohoto prestižního
závodu bylo informováno již v minulém Zpravodaji.
Ve stejném měsíci SK Srch pořádal i Sršskou devítku – závod zařazený do poháru
východních Čech. Závodu se zúčastnilo 100 závodníků, mezi nimi byly 2 děti
a 5 dospělých členů SK Srch.
V listopadu 2011 byl také odstartován
Zimní pohár Srchu, seriál 5 závodů, který
byl zakončen posledním závodem v březnu roku 2012. Celého seriálu se zúčastnilo
50 závodníků, včetně 4 členů SK Srch. Ni-

kola Žítková ve svých 11 letech mezi ženami obsadila výborné 2. místo.
Oproti minulým letům stoupla účast, zejména mládeže, v lidových bězích. Díky
pořádaným závodům se obec Srch dostala
do povědomí široké sportovní veřejnosti,
o tom svědčí i účast závodníků z jiných krajů naší republiky. Maratónu se zúčastnili
i sportovci ze zahraničí.
Text a foto: Luboš Jirásko
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