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Slovo starosty
Vážení
spoluobčané,
druhé letošní číslo
zpravodaje vychází v době, kdy jsou
dovolené v plném
proudu. Ve vedení
obcí jsme již zase
o něco dále, nicméně stále se učíme. S pokorou nasloucháme
vašim připomínkám, radám i názorům, neboť jsou pro nás důležité, ať už jsou pozitivní nebo negativní.
Na čem v současné době pracujeme? K tomu
hlavnímu patří přístavba školy. Zavedli jsme
také nový model úklidu v obcích. V našich
obcích se odehrála celá řada skvělých společenských akcí, které obec podporovala.
Jsem rád, že celá řada z vás pořádá akce
i bez angažování obce. Přispíváte k lepšímu životu nás všech.

Z OBSAHU
Neustále se snažíme podrobněji zdokumentovat stav obecního majetku. Provádíme rozbor výdajů obcí se snahou o jejich snižování,
což se nám i daří. Příkladem je revize některých smluv a na jejich výhodnost pro obec.
Chceme provést pasportizaci komunikací,
abychom měli vše zdokumentované. Pak se
nemůže stát, že například letitá komunikace
bude vedena jako orná půda.
S výsledky těchto analýz vás budeme
průběžně informovat. Věřím, že jste zaregistrovali naší snahu o co největší otevřenost a transparentnost v nakládání s obecním majetkem. I nadále budeme usilovat
o zvýšenou informovanost vás, občanů,
ať už při osobních setkáních, na jednání
zastupitelstva, v tomto zpravodaji nebo
obecním webu. A to vždy s cílem uvádět
věci na pravou míru.
Přeji vám krásný zbytek léta.
Lukáš Panchártek
e-mail: starosta@obecsrch.cz, tel.: 602 136 558
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· Srch se stává líhní budoucích
triatlonistů

str. 8

Více dětí
v naší školce
už v příštím roce
Projekt přístavby školky byl zahájen,
tolik let diskutované téma se dočkalo
realizace. Skvělá zpráva pro mnoho
rodin.

Slunečnice
foto: Marek Doležal

www.obecsrch.cz

V duchu zvýšení transparentnosti zadávání
veřejných zakázek se odehrává i tento důležitý projekt. Veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací na přístavbu školky
organizovalo občanské sdružení Centrum
rozvoje, které vzešlo z výběrového řízení na
základě nejnižší nabídky (20 tisíc Kč s DPH).
Vítězem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací se stala firma SK-EKO
pokračování na str. 3
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Klid a pořádek v obci závisí
na každém z nás
Ze setkání z mnohými z vás je zřejmé,
jak vás trápí nepochopení zásad vzájemného soužití.
Žijeme ve společenství se svými sousedy
a na venkově, a tak každý potřebuje posekat trávu, přijmout návštěvu, někteří z nás
chovají zvířata. Je přitom vhodné přemýšlet nad tím, zda svým počínáním neobtěžujeme své sousedy a nekomplikujeme si
tím vzájemné soužití.
Není proto vhodné, abychom sekali trávu
pozdě večer, brzo ráno nebo v době oběda, kdy vaši sousedé odpočívají a mají právo na klid. Chápu, že pro někoho je brzo
ráno v sedm a pro jiného v deset hodin, ale
určitou váhu bychom v sobě měli umět nalézt, aniž bychom k tomu vydávali zvláštní

vyhlášku. Stejně tak bychom měli být ohleduplní, pokud chováme domácí zvířectvo,
abychom neobtěžovali své okolí přemírou
hluku, zápachu nebo rozšiřováním hlodavců, jak o tom píši na jiném místě zpravodaje. Jiným příkladem je parkování na
chodnících, kdy při procházce s kočárkem
se musí přecházet na silnici a vystavovat
se nebezpečí sražení projíždějícími vozidly.
Určitě si každý z nás vzpomene na další
příklady, to však není cílem tohoto článku.
Rád bych vás touto úvahou požádal o vzájemný respekt i toleranci. Ty najdeme každý sám v sobě, jsou účinnější než případné
obecní vyhlášky.
Buďme proto jeden druhému ještě lepším
sousedem!
Jiří Beránek

Vývoj Územního plánu obcí
Práce na novém územním plánu, jehož vypracování nám ukládá stavební zákon,
byly zahájeny v roce 2008. Dosud byly shromážděny požadavky majitelů pozemků a na jejich základě byla zpracována dokumentace Průzkumů a rozborů, jako
podklad pro další rozhodování. S těmito rozbory jste byli seznámeni na nepovinném veřejném projednání, které proběhlo v listopadu 2009 v České hospodě
v Srchu.
Poté zastupitelstvo obce v květnu 2010
rozhodlo o přerušení prací na novém
územním plánu s tím, aby odpovědnost za
jeho zpracování přešla až na nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb
2010.
Jak víte, volby proběhly v říjnu loňského
roku, ale vzhledem k odvolacímu řízení byla
činnost nového zastupitelstva zahájena až
1. 12. 2010. Nové zastupitelstvo na svém
únorovém zasedání jmenovalo zodpovědnou osobou za zpracování ÚP Ing. Jiřího
Beránka. Na základě tohoto usnesení bylo
zahájeny práce na zpracování ÚP. Magistrát
města Pardubic, jako pořizovatel dokumentace, zpracoval návrh zadání, který byl projednán v komisi pro územní plán v červnu
t. r. Jednání komise, kterého se bohužel nezúčastnili všichni zvolení členové, určilo hlavní
rysy směřování rozvoje obce, projednalo
návrh zadání a připomínky byly projednány
s pořizovatelem, který na jejich základě nyní
upravuje zadání. Bylo dohodnuto, že zadání
bude postoupeno ke zveřejnění a k projed2

nání dotčeným orgánům do poloviny července t. r. Po 30denní odvolací lhůtě budou
shromážděny případně námitky dotčených
orgánů a na jejich základě bude vydáno
konečné znění pro zpracovatele, kterým je
Ing. arch. Pavel Mudruňka. Předpokládá se
tedy, že vlastní práce na zpracování budou
zahájeny počátkem září a jeho zpracování
bude probíhat cca tři až čtyři měsíce, tedy
do konce roku 2011.
Poté bude návrh ÚP postoupen k projednání v dotčených orgánech a po zapracování
případných připomínek bude předložen cca
v březnu až dubnu příštího roku k veřejnému projednání s vámi, občany. Předpokládáme, že budeme moci návrh vypracovaný
koncem tohoto roku zveřejnit na webových
stránkách obce, abyste se s ním mohli v dostatečném předstihu seznámit a připravit se
na toto veřejné projednání.
Konečné znění nového ÚP bude tedy možné schválit přibližně koncem srpna nebo
počátkem září roku 2012.
Jiří Beránek
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Uklízíme s větší
intenzitou
a úsporněji
Uklizené silnice a zametané chodníky,
vypleněné záhony. O pořádek v obcích se stará nová pracovní četa.
Možná jste si někteří z vás všimli, že se v obcích nacházejí pracovníci, kteří se starají
o úklid komunikací. Jedná se o dva druhy
zaměstnanců.
Zaměstnáváme pracovnici na plný úvazek,
na jejíž plat dostáváme 100% dotaci z Úřadu práce (dále ÚP). Další zaměstnanci jsou
občané v hmotné nouzi, kteří si zde musí
odpracovat 30 hodin měsíčně, aby dostali
finanční podporu. Jde přibližně o pět lidí.
Za dva měsíce bylo celkem odpracováno
cca 640 hodin v péči o naše obce a nestálo
nás to ani korunu. S ÚP jednáme o dalších
posilách, věcí, které chceme udržovat v pořádku, je více, než jsou možnosti ÚP. Tento
model zajištění úklidu v obcích nám přináší
větší kontrolu nad kvalitou odvedené práce,
přitom je ekonomicky nejvýhodnější. Nechali jsme se inspirovat od okolních obcí,
které takto fungují již několik let. Přitom na
Úřadě práce byly dotace pro naši obec k dispozici již v minulosti.
Lukáš Panchártek

Děti jezdily
i na koních
Na začátku června jsme uspořádali pro naše
děti Dětský den na hřišti ZŠ a MŠ Srch. Na
tuto akci dorazilo více než 100 dětí, což nás
velmi potěšilo. Děti soutěžily s obrovským
elánem a po splnění úkolů na ně čekala, kromě věcných odměn, i jízda na koních.
Díky sluníčku a dobré náladě jsme si Dětský
den opravdu všichni užili.
Děkuji tímto všem, kteří podali pomocnou
ruku.
Pavla Slezáková
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O řídícího slepičce Čtyři zastupitelé

Kronika našich obcí je bohatá, tentokrát
přináším výňatek o vývoji vzdělanosti
v naší obci – I. díl, str. 17:
Původně se děti vzdělávaly u ševce v popisném č. 13.
Ke vzdělávání dětí byla v Srchu vystavěna
první školní budova roku 1804. Škola byla
dřevěná, s věžičkou a zvonkem, kterým učitel obstarával děti sezváněním na výuku. Jinak byla nejbídnější na okrese. Učebna byla
na východ, vedle bytu učitele – dvě malé
světničky, kuchyně, nevelký chlév a dřevník.
Sluníčko nahlíželo četnými otvory ve střeše
nejen na půdu, ale i otvory mezi vyhnilými
stropnicemi též do učebny. A nejen sluníčko,
ale také déšť a kroupy měly volný průchod do
školních lavic. Příslušní úřadové měli snahu
postavit novou budovu, ale odpor místních
občanů stále stavbu oddaloval.
Nemístným průtahům učinila konec teprve návštěva c. k. školního inspektora, pana
Vojtěcha Lešetického roku 1871, k čemuž se
vztahuje tato historka …
Když v uvedeném roce přijel pan inspektor
na inspekci, tu pozoroval žáčka ve třetí třídě,

kterak vypracovává nějaký úkol na tabuli.
Pan inspektor ustupoval, vida, že ostatním
překáží, až pojednou se náhle octnul v dolíku, který za dlouhá léta byl u stolku učitele
dětmi vyšlapán. Zarazil se poněkud, ale zůstal stát.
Leč v krátké chvíli ozvalo se s hůry: „Koko,
koko, kodák …“ a slepice utrousila na rámě
inspektorovo něco, čím dle biblických dějin
byl oslepen starý Tobiáš.
Pan inspektor se velmi rozhněval. Sebral
klobouk a znechucen odešel. Nyní už více
nepomáhaly protesty občanů.
… a jak to bylo dál? Nákladem školního
okresu byly zřízeny potřebné místnosti
v nové budově, ale pro další odpor sousedů nebyla přece jen postavena nová školní
budova, nýbrž toliko část s nejpotřebnějšími místnostmi pro tu dobu. Zakrátko však
byla obec nucena dostavěti školu svým
nákladem, protože mezitím byla povinnost
stavěti školu přenesena ze školního okresu
na obce. Tím vlastně byla obec potrestána
za to, že výstavbu nové školy tak dlouho oddalovala.
Sepsala a upravila: Milena Vránová

Sběrný dvůr v Čeperce je k dispozici
pro nás všechny
ČEPERKA

ice
ezn
žel

Pro naše občany je k dispozici sběrný dvůr v Čeperce, kde po doložení trvalého bydliště v obcích
Srch, Hrádek, Pohránov mají občané možnost odložit veškeré nepotřebné věci z domácnosti kromě
biologického odpadu. Pro orientaci přikládáme
mapku obce Čeperka, kde je poloha sběrného
dvora označena červeně. Otevírací doba sběrného
dvoru: středa 11 až 17 hod. a sobota 8 až 14 hod.
Lukáš Panchártek

Více dětí v naší školce už v příštím roce
pokračování ze str. 1
Systems, s. r. o., která nabídla nejnižší cenu
za dílo, a to 11 mil. Kč s DPH.
Na stavbu jsme podepsali smlouvu s technickým dozorem (dále TDI) Ing. Čadíkem
a jeho honorář činí 144 tisíc Kč s DPH.
TDI bude přítomen pravidelně na stavbě
a bude kontrolovat dodržování projektu
a také ve spolupráci s projektantem hledat
úspornější řešení stavby při zachování stejné kvality.
Dokončení akce je plánováno nejpozději do
15. 3. 2012. Podrobnosti výstavby (např. zá-

pisy z kontrolních dnů) budou vyvěšeny na
webu v sekci Investice.
Financování akce bude z investičního úvěru, na který proběhne výběrové řízení. Jeho
splácení je plánováno z rozpočtových přebytků v budoucích letech a je zahrnuto
v rozpočtovém výhledu.
Děkuji za pochopení všem uživatelům tělocvičny za komplikace spojené s jejím uzavřením během prázdnin.
O dalším vývoji projektu vás budu průběžně informovat.
Lukáš Panchártek

www.obecsrch.cz

obce odstoupili
ze svých funkcí

Poslední zasedání zastupitelstva
z poloviny července přineslo překvapení. Část zastupitelů pod vedením
bývalé starostky Jiráňové odstoupilo
ze svých funkcí!
Bývalá paní starostka Jana Jiráňová vystoupila na závěr zastupitelstva s projevem, ve
kterém vysvětlovala důvody odstoupení.
Nedostatečná komunikace, spuštění projektu přístavby školky a materiály členům
zastupitelstva byly údajně poskytovány
jen několik pár dnů před jeho zasedáním.
To jsou však podle ní jen některé z důvodů, které vedly nejen k odstoupení jejímu,
ale i dalších zastupitelů obce – pana Petra
Němce, Vladimíra Červinky a Richarda Ležáka. Stručný zápis projevu je k dispozici
v zápise z jednání a visí na webu.
„Po hlubším zamyšlení nad obsahem a kritikou současných poměrů v projevu paní
Jiráňové mne napadá jediné. Je to zrcadlo
doby a stylu, kdy byla ve vedení obce,“ řekl
po skončení zastupitelstva, kde nebyla
nouze o ostřejší slova, starosta Lukáš Panchártek. „Zároveň však děkuji všem za to,
co pro obec v minulosti dobrého udělali,“
dodal vzápětí.
Paní Jiráňovou jsme požádali o rozhovor,
ale odmítla se našemu zpravodaji na toto
téma vyjádřit.
Zastupitelstvo bude nadále pracovat
v sedmi členech. Tento krok nepředstavuje
pro budoucnost obce závažný problém,
i nadále budou normálně fungovat jak zastupitelstvo, tak i komise. Co to znamená
z dlouhodobého hlediska, ještě nevíme,
ale na názor jsme se zeptali odborníka.
Rozhovor s politoložkou Vladimírou Dvořákovou si přečtete na 7. straně zpravodaje.
Michael Fabián
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Společenská kronika
Měsíc duben náležel sršským jubilantům, a to paní Marii Kučerové, která
oslavila své 85. narozeniny, panu Josefu Šafářovi, jež dovršil 75 let,
a panu Miroslavu Šafářovi, který oslavil sedmdesáté narozeniny.
V měsíci květnu se ze svých 80. narozenin radovali pan Josef Doležal
z Hrádku a ze 75. narozenin pan Rudolf Novotný ze Srchu.
I v měsíci červnu se slavilo. Své sedmdesátiny oslavily
paní Marie Hrušková z Hrádku a paní Jaroslava Hlaváčková
z Pohránova. 75. výročí pro změnu slavil pan Rudolf Svědík ze Srchu. Ani
měsíc červenec se neobešel bez významných jubileí. V Hrádku
oslavili své sedmdesátiny paní Danuše Stehnová a 75.výročí pan Miloslav
Stehno. V Srchu oslavil své 75. narozeniny pan Jaroslav Křičeňský.
Všem jubilantům ze srdce blahopřejeme
a do dalších spokojených let přejeme hodně štěstí a zdraví.

Poslední volné stavební parcely
v Pohránově čekají na nové majitele
V Pohránově na konci června proběhla kolaudace už zasíťovaných pozemků.
O situaci o výstavbě těchto pozemků jsme vás informovali v minulém čísle
zpravodaje.
Zároveň došlo k převzetí staveniště od stavební firmy s dílčími drobnými nedodělky.
Stavba je zhotovena kvalitně, pouze živičný
povrch vykazoval drobné závady, které byly
po dohodě odstraněny. Součástí dokončení
stavby je také odvoz hlíny z mezideponie
na okraji Pohránova, který bude probíhat
během prázdnin.

Situace na realitním trhu nepodporuje naše
snahy prodat pozemky dostatečně rychle,
abychom generovali prostředky na pokrytí
této investice. Máte šanci vybrat si své budoucí sousedy. Zkuste oslovit své známé
a nabídněte jim možnost bydlet v krásné lokalitě. Podrobnější informace můžete získat
na www.obecsrch.cz.
Lukáš Panchártek

REKAPITULACE STAVBY
Předpokládaný výnos při prodeji všech parcel (34)
Cena stavebních prací vysoutěžená
Vícepráce
Náklady na technický dozor investora
Projektová dokumentace
Prodané parcely
Výnos z prodaných parcel k 10. 7. 2011
Nepokryté výdaje k 10. 7. 2011

Z vítání občánků
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29 200 000 Kč
15 285 411 Kč
1 516 014 Kč
152 860 Kč
462 000 Kč
18 (zbývá prodat 16)
14 300 000 Kč
3 116 285 Kč

Třináct nových občánků
našich obcí přivítali na
začátku června starosta obce, ředitelka naší
školy a Iva Vinklerová ze
školské obce. Přejeme
všem dětem a jejich rodičům hodně štěstí.
-red-

www.obecsrch.cz

Jak budeme
jezdit do Hradce
Klíč k našemu nájezdu do Hradce Králové mají na obecním úřadě ve Stéblové. Důležitá jednání mají teprve určit,
jak bude vypadat křížení Hradubické
se silnicí do Ždánic.
Jak všichni víte, buduje se v současné době
druhá polovina komunikace mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, tedy uvedená
„Hradubická“ a řada z vás se ptá, jaký je
osud křížení této komunikace s naší komunikací směrem na Ždánice.
Stav je v současné době takový, že probíhá jednání Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
o výkupech pozemků s jejich majiteli. Na
stavbu bylo vydáno platné územní rozhodnutí a dosavadní jednání vázla na nedokončeném územním plánu obce Stéblová. Ten
je po všech průtazích dokončen, schválen
a již nabyl i právní moci a lze tedy v jednáních s majiteli pozemků pokračovat.
Bohužel však byl již uzavřen sjezd od Pardubic a výjezd na Hradec Králové, neboť si to
vynutily probíhající stavební práce a v současné době se již zvažuje uzavření i druhé
strany. O této situaci jsme jednali se starostkou Stéblové paní Hausnerovou, která
iniciuje schůzku s ředitelem ŘSD, kde by se
tyto okolnosti měly řešit i za naší účasti.
Jsme si vědomi důležitostí této křižovatky pro naši obec, těší nás vaše podpora
a zájem o věc. Jsme v kontaktu se zúčastněnými stranami a aktuality čekejte v dalším
zpravodaji.
Jiří Beránek

Pohár obce Srch
v malé kopané
V sobotu 9. 7. se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Srchu první ročník turnaje
v malé kopané o putovní Pohár Obce
Srch. Vítězem turnaje se stali hráči v dresech Titanicu Srch. Blahopřejeme jim
i organizátorům.
-mf-
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Život Základní školy
a mateřské školy Srch
V minulém čísle jsem informovala o skladbě a charakteristice naší školy. Dnes
vás seznámím s obsahem práce s dětmi během uplynulého školního roku.
Mateřská škola
V září jsme přivítali deset nových „maláčků“
a v červnu se rozloučili s osmi předškoláky.
Během školního roku se děti naučily spoustu nových věcí – od správného držení tužky
v ruce až po malování, zpívání, koordinaci
těla při cvičení a další činnosti pro přípravu
na školu. Každý měsíc navštěvovaly děti
společně s MŠ Ráby a MŠ St. Hradiště divadelní představení. Seznámily se s dopravními prostředky exkurzí do Pardubic a projely
se jak městskou hromadnou dopravou, tak
i vlakem. Předškoláci si před zápisem vyzkoušeli, jaké je to být ve škole, aby nemu-

seli mít zbytečné obavy. O Velikonocích děti
hledaly na školní zahradě překvapení od
zajíčka a vynášely Morenu. V květnu všichni
prožili krásný den s bílými jeleny na zámku
ve Žlebech. Také navštívili zdejší zahradnictví a byli se podívat na zemědělské stroje.
V červnu pak přišli zamknout prvňáčkům
Slabikáře. Školní rok slavnostně ukončili
zmrzlinovou hostinou a dárky na rozloučenou s předškoláky.

úhlu. Jsou to různé kroužky při škole, které
navštěvují i děti z mateřské školy (taneční,
dramatický, keramický, fotbal) a jezdili jsme
na různé výlety a exkurze.
Začátek školního roku jsme zahájili spolu se
ZŠ Dříteč tříměsíční výukou plavání v plavecké škole Zéva v Hradci Králové, kde nás
některé děti reprezentovaly během roku při
plaveckých závodech. V únoru jsme odjeli na
týdenní školu v přírodě do Českých Petrovic
v Orlických horách a zde se všichni naučili lyžovat. Podrobné denní informace a fotografie jsme opět jako vloni posílali rodičům přes
webové stránky, kde jsou k nahlédnutí stále.
V květnu jsme podnikli putování za zvířátky.
Navštívili jsme některá hospodářství našich
občanů v Pohránově, Hrádku a Stéblové
a seznámili se s jejich prací. Děkujeme touto
cestou za ochotu a přijetí. Na závěr jsme si
u Katky Benadikové udělali piknik na zahradě. V červnu jsme putovali spolu se žáky ze
ZŠ Dříteč o něco dál, až do Prahy, kde jsme
navštívili Národní muzeum a hlouběji se seznámili s historií našeho národa na výstavě
o Starých pověstech českých. Po prohlídce
přírodovědné expozici jsme odjeli zdolat
posvátnou horu Říp, tak jako praotec Čech.
Poslední putování jsme podnikli den před
vysvědčením – za mlýnskými kameny. Navštívili jsme zázračný pramínek v Kokešově,
rozhlednu Barborku v Horních Raškovicích,
kde jsme plnili různé sportovní úkoly, dále
jsme došli kolem záhadné bezedné jámy až
do choltické obory. Tam jsme pojedli řízečky od našich milých kuchařek a výbornou
zmrzlinou nebo ledovou tříští jsme zakončili
náš poslední společný den ve škole. Čtvrťáci
vzpomínali, co všechno za roky prožité na
naší škole zažili.

Základní škola
V září jsme přivítali dvanáct nových prvňáčků a v červnu se rozloučili s devíti čtvrťáky.
Při obou slavnostech jsme uvítali návštěvu
z obecního úřadu, v září pana starostu Panchártka, v červnu pak pana místostarostu
Beránka. Během školního roku se žáci naučili a zvládli učivo svého ročníku jak nejlépe
dovedli a podle toho byli také odměněni
známkami na vysvědčení. Důležité povinnosti jsme se snažili jim zpříjemnit vedlejšími aktivitami, kterými také rozvíjejí svoji
osobnost a učí se poznávat svět z jiného

Školní družina
Ve školní družině se žáci připravovali na jednotlivé svátky (Vánoce, Velikonoce), plnili
úkoly v Recyklohraní, kde jsme se umístili
na předních místech mezi školami a získali
navíc tisíc bodů k nákupu odměn pro děti.
Dvakrát jsme uspořádali sběr elektrospotřebičů.
Spoustu akcí jsme měli společných – návštěva kouzelníka, besedy Kera-natur s paní
Kadlečkovou, která nás seznamovala se
pokračování na str. 6

www.obecsrch.cz

Krátké zprávy
• Zkušební svoz biodpadu zahájen
Od července jsme spustili zkušební svoz.
V první fázi se přihlásilo přes 50 domácností. Po dvou zkušebních svozech projekt ve spolupráci s uživateli vyhodnotíme a případně zpracujeme připomínky.
Noví zájemci o svoz se mohou hlásit na
adrese starosta@obecsrch.cz. Přihlášením se ke svozu bioodpadu tak můžete
významně přispět ke kultivaci obcí a snižit
tak možnost vzniku černých skládek odpadů ze zahrad, které se na různých lokalitách stále vyskytují. Lukáš Panchártek
• Knihovna je otevřena celé prázdniny
V červenci i v srpnu nebude provoz
knihovny přerušen. Stále tedy platí otevírací doba: každý pátek od 16 do 19 hodin. Najdete u nás přes 7 tisíc knih, které jsou elektronicky zpracovány. Internetovou adresu na katalog najdete na
stránkách obce. Při této příležitosti chci
poděkovat všem, kteří nám nosí knihy.
Každou knihu posoudíme a pokud přinesený titul již máme, dáme jej stranou
pro jinou knihovnu.
Hana Pospíšilová – knihovnice
• Škola začíná ve středu 1. 9. v 8 hod.
S sebou si vezměte blok a psací potřeby,
svačinu a přezůvky. 1. a 2. ročník – zahájení 1. vyučovací hodiny, potom si děti
přebírá paní vychovatelka. 2. a 3. ročník
– zahájení 2. vyučovací hodiny, potom
mohou jít děti do ŠD. V 9 hod. se koná
informační schůzka rodičů prvňáčků!
První schůzka SRPŠ se koná v pondělí
6. září v 17 hod. Provoz v MŠ je zahájen
dne 22. srpna.
Mgr. Milena Vránová

Snížení výskytu potkanů
má každý ve své moci
„Ohniska výskytu hlodavců jsou u chovatelů hospodařských zvířat,“ říká protokol
z celoplošné deratizace kanalizační sítě
obce, která byla provedena v dubnu.
Apeluji proto prosím na vás, chovatele,
abyste krmením svých zvířat „do zásoby“
nevytvářeli podmínky pro jejich dobrou
obživu a tedy i jejich rozmnožování. Není
totiž pravdou, jak se někteří domnívají, že
se potkani šíří z kanalizace na jejich pozemky, ale naopak. Z míst, kde je jim poskytována obživa, se při přemnožení šíří
do obce a do kanalizace.
Děkuji za vaše pochopení situace.
Jiří Beránek

5

ZPRAVODAJ OBCÍ

srpen 2011

Srch · Hrádek · Pohránov

Hasiči Srch oslavili 110 let
od svého založení

Čeká na vás představení Divadla z Bedny,
spousta zábavy, soutěží a her
se sladkou odměnou. Pro děti bude
připraven obchůdek s odměnami
dle vlastního výběru.

nás přišli podpořit, moc děkuji. Také bych
chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří
nám na akci přispěli:
Obecní úřad v Srchu, Vágner color, s. r. o,
Jamich, s. r. o., Topení, voda, plyn – O. Havlíček, ZEAS, a. s., Výrobna Frencl – Ráby,
Hastex & Haspr, s. r. o., Těchlovické sušenky –
p. Černík a Pizza Sapori Pardubice.
Na závěr bych vás všechny ráda pozvala
na příští akci hasičů, a to na 3. září, kdy se
zde bude konat Pardubická liga a Memoriál
Františka Češky.
Text a foto: Petra Tupá, starostka SDH Srch

U příležitosti oslav 110 let trvání našeho Sboru dobrovolných hasičů jsme pozvali
k návštěvě naší obce a podpoře oslav pana JUDr. Miroslava Antla (nezávislý, zvolen za ČSSD), který je senátorem za náš volební obvod.
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vás srdečně zve na

v sobotu 20. srpna od 14 hod.
v Hrádku u rybníčka

Senátor Antl se přijel podívat
na srchovské hasiče

Jak jste se mohli mnozí přesvědčit, pan
senátor nás navštívil se svojí pojízdnou

ve spolupráci
s Dětským divadlem z bedny, Karlovy Vary

ROZLOUČENÍ
Č Í
S PRÁZDNINAMI

18. června uspořádali SDH Srch ve
spolupráci s Obecním úřadem oslavy
110 let od založení sboru, které byly
spojeny se závody v požárním útoku
o Pohár starosty obce.
Počasí sice nebylo na naší straně, přesto se
nakonec celá akce vydařila. Celkem se závodů zúčastnilo 12 družstev mužů a dvě družstva žen. Naši muži si vyběhali krásné druhé
místo.
Po celé odpoledne, dokud nás déšť nevyhnal, probíhaly soutěže pro děti i dospělé.
Myslím si, že se vše povedlo a všem, kteří

Sbor dobrovolných
Sb
dobrovol
b
lnýých
h hasičů
hasičů
ičů v Hrádku
Hrádk
ádku

senátorskou kanceláří, pohovořil s řadou
občanů naší obce a některé odměnil i malým dárkem. Také se zúčastnil vyhlašování
výsledků soubojů mužů i žen o tradiční
Pohár starosty obce, kdy vítěze odměnil
i vlastním senátorským vínem. Při přátelském posezení starosty Ing. Lukáše Panchártka a místostarosty Ing. Jiřího Beránka
se senátorem byla domluvena spolupráce
a pomoc při jednáních s celorepublikovými státními orgány. I přes nepřízeň počasí jsme spolu poseděli do podvečerních
hodin a probrali jsme, i za účasti senátorových místních přátel, život v naší obci
i otázky, kterými se zabývá senátor. Pan
senátor nám popřál hodně zdaru v naší
práci a velice rád se k nám bude vracet.
Jiří Beránek

www.obecsrch.cz

Přijďte všichni – děti, rodiče,
babičky i dědové…
Možnost posezení u kávy zajištěno.
Těšíme se na vás • Vstupné dobrovolné
Akce se bude konat
za finančního přispění OÚ Srch,
TJ
T Sokol
Sok Srch a dalších sponzorů.
Všem patří
patří velké
poděkování
poděkování

Život Základní
školy a mateřské
školy Srch
pokračování ze str. 5
životem zvířat na Zemi, besedy s paní Pospíšilovou z obecní knihovny, prosincové
vánoční aktivity – dílny, Mikuláš, Advent,
vystoupení kroužků, prosincový výlet na
Veselý Kopec, beseda s panem Venigerem
o práci záchranné služby a prohlídky opravdové sanitky(!), Den otevřených dveří na
pardubickém letišti, sběr papíru v každém
ročním období – děkujeme i vám, občanům, za spolupráci!
Sdružení rodičů a přátel školy zorganizovalo školní ples, který se konal v zimních měsících a přispívalo dětem v MŠ i ZŠ na hračky,
různé pomůcky, knížky a výlety.
Škola také pořádala výrobu kalendářů pro
rok 2011 spojenou s prodejem a prodejní
výstavu obrazů namalovaných dětmi. Tyto
akce přispějí na moderní vybavení tříd pro
zkvalitňování výuky.
Nyní si všechny děti užívají prázdnin a těší
se, jaké překvapení je čeká v září, až se opět
sejdou ve škole.
Mgr. Milena Vránová
ředitelka školského zařízení
www.skolasrch.cz
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„Pokud opozice odstoupí, zbavuje se určité
odpovědnosti,“ tvrdí politoložka Dvořáková

Ohrozí odstoupení čtyř zastupitelů
obce fungování našich obcí? Na to
jsme se osobně zeptali profesorky politologie na Vysoké škole ekonomické v Praze, předsedkyně Akreditační
komise a známé kritičky politických
poměrů v naší zemi paní Vladimíry
Dvořákové.
Michael Fabián: Můžete čtenářům našeho
zpravodaje prosím popsat, jak důležitá je
pro malé obce role opozice v zastupitelstvu?
Vladimíra Dvořáková: Role opozice je
v demokracii důležitá vždy. Přitom opozice nemusí být nikdy stoprocentní, zejména
v malých obcích. Není nezbytně nutné, že
když se rozhodne, že se například opraví
dětská školka, aby se automaticky opozice vymezila proti tomuto rozhodnutí. Ale
samozřejmě opozice je od toho, aby měla
určitou alternativní představu. To je hodně důležité. Když někdo řekne, že je takové
a takové řešení, tak někdo jiný říká, stejný
problém se dá řešit úplně jinak. Nebo někdo říká, prioritou je toto, někdo jiný říká,
ne, podívejte se, my vnímáme jako prioritu
něco jiného. A to je velmi důležité. Občané
však žijí vlastním životem a zastupitelstvo je
reprezentuje. Opozice je důležitá v tom, že
je tam více lidí, kteří předkládají alternativní
možnosti, podle toho, jaké kdo má zájmy.
Více lidí tak získává zkušenost s prací v zastupitelstvu. A třeba v příštích volbách ten, kdo
je nyní v opozici, může získat většinu a má
pak lepší zkušenost v práci pro obec, jak se
rozhoduje a může lépe prosazovat svá řešení.
Občané pak mají lepší přehled o kontinuitě,
o tom, jak se rozhodovalo v jiných situacích
a mohou porovnávat.
Další role opozice je důležitá v tom, že kontroluje, má přístup ke všem informacím, dění
v obci pečlivě sleduje. Pokud je někdo zvolen, měl by chodit na zasedání zastupitelstva

noprávného partnera v zastupitelstvu?
A co mohou udělat občané?
VD: Zde jde o to, jak lze opozici nahradit
a jakou z jejích funkcí. Samozřejmě zbylí zastupitelé těžko budou předkládat alternativní návrhy. Tím opozici nezastoupí. Těžko
teď budou říkat, já jsem to chtěl dělat takto
a teď za opozici bych to dělal jinak. Důležitá funkce je zmiňovaná funkce kontrolní
a tu by mělo ukázat i současné zbylé zastupitelstvo tím, že bude maximálně veřejnost
informovat a předcházet možným pomluvám. Mělo by být samozřejmostí, aby všechny informace, o čem se jedná, o čem a kdy se
bude rozhodovat, o jakých tématech se bude
jednat na zastupitelstvu, byly k dispozici. Je
možné třeba zajistit online sledování zastupitelstva. To jsou věci, které jsou možné. Jde
o maximální transparentnost, maximální
argumentaci. Dnes je to častá námitka, že
něco nebylo „zkomunikováno“. Vedení obce
by mělo mít maximální snahu lidem vysvětlit, co k danému rozhodnutí vedlo, jaké byly
argumenty a dát jim možnost, aby to sledovali. Tuto funkci by měli zastupitelé ještě více
zvýrazňovat, i když by to mělo být samozřejmostí všude. My však víme, že u nás tomu
tak není. Doporučuji podívat se na to, zda
ještě nelze zlepšit komunikaci, poskytovat
podrobnější informace. Ne propagandu, ale
informace, co se děje.
A občané v tomto okamžiku by si měli uvědomit, že část těch lidí, kteří je měli reprezentovat, už tam není, a to znamená pozorně sledovat, co se na radnici děje, klást otázky, zajímat se. To znamená být více aktivní. Zejména
pokud se jedná o významnější rozhodování,
aby nebyli překvapeni, že někdo vybudoval
nějaký mrakodrap za jejich stodolou.
MF: Děkuji za rozhovor.

a pokud je něco, co není úplně čisté, pokud
je tam nějaké zvýhodňování nebo nějaké
přihrávky „malé domů“, tak to může zveřejnit. Pokud totiž opozice nefunguje nebo
není přítomna, tak se daleko hůře dostávají
informace na veřejnost.
MF: Co říkáte situaci, kdy se jedna část zastupitelstva rozhodla hromadně odstoupit
ze svých funkcí?
VD: Já nemohu posoudit Vaši konkrétní situaci ani motivaci tohoto rozhodnutí, ale ono
to ani není nezbytně nutné znát. Příčin odstoupení může být celá řada. Každopádně,
pokud opozice odstoupí, tak se zbavuje určité odpovědnosti. Oni tam byli zvoleni právě
proto, aby sledovali, co se v zastupitelstvu
děje, o čem se rozhoduje, aby předkládali
alternativy. Stává se to často v polodemokratických režimech, kde opozice se ani nemůže vyjádřit, ani se jí nedostane prostoru,
aby se podívali na nějaké materiály, apod.
Potom takové odstoupení má svůj význam,
kdy se říká, že oni (vládnoucí část, pozn. red.)
nás zneužívali. V normálních demokratických
poměrech však jenom skutečnost, že člověk
nemá většinu a nemůže prosadit své věci,
nemá být důvodem k odstoupení, protože
po dalších volbách třeba současná menšina
může být většinou a může řešit věci jiným
způsobem. Je to určité se zbavování odpovědnosti vůči lidem, kteří jim dali důvěru.
Nejde o to, že když je někdo zastupitelem,
nutně musí prosadit své cíle a představy. Prostě, pokud nemá většinu, tak je neprosadí.
Už jen ta skutečnost, že tam je, je důležitá.
A vědomí, že když občané uvidí, že mé nápady jsou lepší, tak třeba v příštích volbách
vyhraji a budu moci realizovat věci po svém.
MF: Co podle Vašeho názoru může vedení
obce udělat navíc v situaci, kdy nemá rov-

Ceník placené inzerce
Rádi bychom váženým čtenářům tohoto zpravodaje nebo
jejich známým a všem firmám
v okolí, kteří chtějí oslovit
obyvatele našich obcí, nabídli
možnost zde inzerovat. Výnosy z inzerce mají za cíl pokrýt
úplně nebo částečně náklady
spojené s vydáváním tohoto
čtvrtletníku.
Vaše redakce

www.obecsrch.cz

1/8 strany
na šířku
90 x 60 mm

1/2 strany
na šířku
186 x 125 mm

1 800 Kč

5 000 Kč

1/2 strany
na výšku
90 x 254 mm

5 200 Kč

1/4 strany
na výšku
90 x 125 mm

3 000 Kč

1/16
strany
na výšku
42 x 60 mm

950 Kč

Slevy
při opakování
3x a více ........ 3 %
5x a více ........ 5 %
10x a více ....10 %
Ceny jsou uvedeny
s DPH
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Svoboda junior,
Hrubý a Beran
nejlepšími rybáři

Srch se stává líhní
budoucích triatlonistů
Dětský triatlon si každý rok získává stále větší oblibu, o čemž svědčí i narůstající počet dětí na
startu tradičního jarního závodu. K úspěchu přispělo nejen krásné počasí, ale především skvělá organizace rodiny Němců a celé řady dalších dobrovolníků.
text a foto: -mf-

Občanské sdružení „Rybáři Srch“
a Obec Srch uspořádali 14. května již
5. ročník Rybářských závodů „O stříbrný háček Obce Srch“.

Úspěchy srchovské mládeže ve veslování
Mládež ze Srchu si oblíbila veslování.
Možná se inspirovala heslem: „Proč
děláš veslování?“ „Protože je to sport,
u kterého se sedí“.
Děti, které se nejčastěji zúčastňují veslařských závodů, jsou čtyři ze Srchu: Petr
a Bohumír Koškovi, Tereza Čížková a Adéla
Jirásková. Po celý rok 3–4x týdně pilně trénují, účastní se závodů, soustředění a brigád.
Odměnou jsou jim vítězství v závodech, která se čas od času přece jen dostaví.
Mezi poslední úspěchy, které stojí za zmínku, patří 1. místa Petra Košky na Mistrovství Labe (párovka a skif) a 2. a 4. místo na
Mistrovství ČR žactva a dorostu. Bohumír
Koška se skvěle umísťuje v kategorii dorostenců: na Mistrovství Labe (dvojskif) –
1. místo a na Mistrovství ČR – 2. místo. Adé-

la Jirásková (skif) letos obsadila na Mistrovství Labe 4. místo a na Mistrovství ČR –
9. místo. Tereza prozatím zkušenosti sbírá
a na svůj závod čeká.
Tak jim držme palce, ať je nadšení a úspěchy neopustí.
Text a foto: Růžena Jirásková

Petr Koška (první zleva), Bohumír Koška
(uprostřed),Tereza Čížková a Adéla Jirásková (vpravo)

Závody začaly dopoledne děti, kterých se
zúčastnilo celkem 34. Kategorii dětí rybařících s pomocí rodičů vyhrál Adam Svoboda junior s 551 cm nachytaných ryb,
kategorii bez pomoci rodičů Jirka Hrubý
s 588 cm. Pro všechny děti byly připraveny krásné ceny. Odpoledne pokračovaly
závody soutěží dospělých, kterých přišlo 23 a zde se vítězem stal Radek Beran
s 1 089 cm nachytaných ryb!
-red-

Houslice v Srchu: Ty dlouhý míče dopjedu na Jajdu!
Hvězdy na obou stranách zeleného hřiště. Na jedné straně
herecká parta zlidovělého seriálu, na druhé domácí hvězdy
fotbalu i hokeje.
Na přátelský mač s domácím výběrem hvězd přijel horký kandidát na postup do krajského přeboru – Slavoj Houslice. Pokud teď
zbystřili pozornost příznivci televizního seriálu Okresní přebor, tak
činí správně. Hrdinové již zlidovělého televizního seriálu odehráli
v Srchu vyrovnané utkání, ve kterém nešlo ani tak o to vyhrát, jako
si zahrát. Na straně domácích nastoupili jak hráči Titaniku Srch,
tak další sportovní hvězdy, jako například hokejisté Petr Sýkora,
Tomáš Rolinek, Ondřej Pavelec, Libor Pivko, Adam Svoboda nebo
televizní komentátor David Pospíšil. V základním fotbalovém herním čase osmdesáti minut – víc už totiž nikdo nemohl – skončilo
utkání 6:6.

Zdroj: Pardubický deník, více na http://pardubicky.denik.cz/fotbal_
region/houslice-v-srchu-vzadu-beton-a-sklepavat-ty-dlouhy.html
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