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Společenská kronika
V jarním vydání Zpravodaje opět pokračujeme
v blahopřání našim jubilantům.
Nesmíme zapomenout na oslavence z měsíce prosince, kdy v Srchu slavili
84. narozeniny pan Otakar Kubát, 70. narozeniny pan Ladislav Kučera
a 86. narozeniny paní Vlasta Košková.
Měsíc leden měl také své oslavence, a to paní Milenu Akrmanovou
z Hrádku, která slavila 86. narozeniny, pana Oldřicha Nešetřila ze Srchu,
jenž oslavil již 89. narozeniny, a paní Vlastu Mazákovou,
se kterou jsme slavili 85. narozeniny.
V měsíci únoru jsme přáli v Hrádku paní Miladě Jiráňové k 85. narozeninám
a v Pohránově paní Marii Vančurové k 75. narozeninám. V Srchu jsme
gratulovali k již 93. narozeninám panu Vladimíru Hořčičkovi, paní Květuši
Konířové k 82. narozeninám, paní Anně Kubátové k 84. narozeninám.
70. narozeniny rovněž v Srchu slavili pan Jiří Doležal a paní Naděžda Virtová.
Měsíc březen byl opět na oslavence bohatý. V Srchu se hodně slavilo, a to
75. narozeniny paní Heleny Novotné, 91. narozeniny paní Anděly Soukupové,
84. narozeniny paní Marie Havelkové, 83. narozeniny paní Marie Černíkové
a 80. narozeniny oslavili paní Jaroslava Drahorádová a pan Zdeňek Hošek.
Ještě jsme v Srchu gratulovali k 70. narozeninám panu Milanovi Grajovi a panu
Ladislavu Turkovi. V Pohránově jsme blahopřáli paní Janě Vlasákové
k 70. narozeninám a panu Bohuslavu Vančurovi k 82. narozeninám.
V měsíci dubnu oslavili v Srchu 70. narozeniny
pan Jindřich Socha a paní Jana Novotná.
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Černé
skládky
bioodpadu
V našich obcích existují možnosti, jak
řádně likvidovat bioodpad. Ovšem pro
mnohé občany je stále atraktivnější
odvézt odpad na pozemky, které jim
nepatří, než si objednat svoz popelnic
na bioodpad nebo např. založit kompost na svém pozemku.
Během minulého roku se nám objevily dvě černé skládky bioodpadu. První
je v lesním remízku u Pohránova směrem

Našim oslavencům k jejich významným výročím přejeme opravdu hodně
zdraví, štěstí, pohody a aby si užívali každého dne, který jim život přinese.

Dočkáme se lepšího
propojení obcí?
Naše občany, na základě četných
dotazů, zajímá zvýšení bezpečnosti
chodců a cyklistů.
Přinášíme proto aktuální informace
o stavu příprav jednotlivých projektů.

Cyklostezka
Hrádek – Doubravice
Cyklostezka bude umístěna vlevo
směrem z obce Hrádku do obce Doubravice. V současné době probíhají jednání
s vlastníky dotčených pozemků a vytváří
se projekt. S výstavbou cyklostezky se
počítá v roce 2018, jejím předpokladem
je úspěšné přidělení dotace.

Propojovací chodník
Pohránov – Hrádek
Chodník bude umístěn vpravo podél
komunikace z obce Pohránov do obce
Hrádek za odvodňovacím příkopem.
I zde probíhají jednání s majiteli pozemků

o odprodeji obci. Projekt včetně všech
nezbytných povolení by měl být hotov na
začátku příštího roku. Realizace výstavby
chodníku se předpokládá v roce 2018.
Tento projekt bude zahájen i v případě,
že nebude přidělena dotace.

Propojovací chodník
Srch – Hradiště na Písku
Chodník bude umístěn vlevo podél
komunikace z obce Srch do obce Hradiště na Písku v lese za odvodňovacím
příkopem. Předpokládá se pokácení stávajícího pásu stromů podél komunikace.
Tyto stromy jsou ve velmi špatném stavu.
Projektové práce jsou teprve ve fázi příprav. Naším cílem je dokončení projektu
v roce 2017 a jeho realizaci předpokládáme v roce 2018. O tom, zdali bude
akce dokončena i v případě nepřidělení
dotace, ještě není rozhodnuto.
-lp-

od Srchu. A druhá je v Srchu za parovodem. Opět se ptám – je to nutné? Tvrzení, že všechen bioodpad patří do lesa,
není správné. Do lesa je vhodné vozit
pouze listí. Zbytky trávy po sekání a plevele ze zahrad do lesa rozhodně nepatří.
Bioodpad patří do speciálních popelnic,
případně do komposterů. Pro odkládání
větví je zřízeno vyhrazené místo v Srchu
v areálu za hřištěm. V případě opětovného vyvážení nevhodného odpadu do lesa
zde budou instalovány fotopasti.
Text a foto: -lp-
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Rozpočet na rok 2016
Zastupitelstvo schválilo 2. prosince 2015 rozpočet na rok 2016. Předpokládané
příjmy rozpočtu budou činit cca 18,6 mil. Kč a předpokládané výdaje rozpočtu
budou činit cca 19,7 mil. Kč. Záporné saldo v rozpočtu bude kryto přebytkem
z roku 2015.

Investice
v roce 2016

V letošním roce nás čeká finančním
rozsahem jedna velká investice. Je jím
oprava místní části U Zvoničky. PlánuPříjmy rozpočtu
18,6 mil. Kč
je se i výstavba multifunkčního hřiště
Z toho
v Srchu.
Rozpočtové určení daní (peníze ze státního rozpočtu)
16,1 mil. Kč
V lokalitě U Zvoničky se dobuduje
Jiné příjmy
1,9 mil. Kč
kanalizace
na obecních pozemcích, pro(poplatky psi, hrobová místa, pronájmy, těžba dřeva, dary, automaty,
vede se oprava komunikace a vybuduje
vratky za tříděný odpad, pozemky)
se nové osvětlení. Stávající propojka ve
Známé dotace v době schvalování rozpočtu
0,6 mil. Kč
směru od hasičárny bude sloužit pouze
		
chodcům. Spolu s rekonstrukcí se proVýdaje na zajištění běžného chodu obce
9,8 mil Kč
vedou opatření pro zachycení a odvedeVybrané výdaje:
ní velké vody z ulice Pohránovská, kteDopravní obslužnost (MHD „17“)
1,1 mil. Kč
rá zejména po přívalových deštích trápí
Dotace ZŠ a MŠ
0,59 mil. Kč
většinu obyvatel tamní lokality. Oprav
Energie
0,9 mil. Kč
se dočká také křížek a zvonička. Termín
Dotace spolkům (vč. SDH Srch, Hrádek, Pohránov)
0,44 mil. Kč
zahájení této akce ještě není pevně staMzdy zastupitelů (vč. odvodů)
0,77 mil. Kč
noven, předpokládá se, že práce začnou
Mzdy zaměstnanců (vč. odvodů)
1,5 mil. Kč
v srpnu.
Podpora hasičů – výjezdová jednotka (JPO)
0,21 mil. Kč
Další investicí bude výstavba multiVýdaje na činnost knihovny
0,1 mil. Kč
funkčního hřiště v Srchu. Stavba již byla
Komunální odpad (vč. nákupu pytlů, košů atd.)
1,6 mil. Kč
několikrát slibována a odkládána, proPéče o vzhled obcí (sekání, PHM, materiál, opravy techniky)
0,48 mil. Kč
tože se zatím nepodařilo zajistit dotace.
Oprava obecních nemovitostí (domek v Hrádku atd.)
0,2 mil. Kč
I v letošním roce máme podánu žádost
o dotaci. Nicméně vzhledem k nedostaVýdaje na opravy, rekonstrukce
4,94 mil. Kč
tečnému sportovnímu zázemí pro naše
Oprava místní části U Zvoničky
4,8 mil. Kč
občany bude akce realizována, i když
Oprava osvětlení
0,07 mil. Kč
tato dotace nebude přidělena.
Oprava kanalizace (propadlé poklopy atd.)
0,07 mil. Kč
Finanční prostředky z rozpočtu obce
na rok 2016 zřejmě nepokryjí obě invesVýdaje na nové projekty
2,9 mil. Kč
tice. V případě potřeby bude využit krátProjektové práce na nových chodnících a stezkách
0,7 mil. Kč
kodobý bankovní úvěr, který bude splaVýkupy pozemků v souvislosti s novými akcemi
0,3 mil. Kč
cen v roce 2017 (v tomto roce nepředMultifunkční hřiště v Srchu
1,9 mil. Kč
pokládáme finančně nákladné investice
a opravy). V rozpočtu na rok 2016 to není
Výdaje na obsluhu úvěru (jistina + úrok)
1,9 mil. Kč
-lp- zohledněno, budeme to řešit operativně.
Argumenty pro realizaci obou akcí v roce
2016 i za cenu krátkodobého zadlužení
zvítězily: Lokalita U Zvoničky se plánuje
již 8 let. Co se týče multifunkčního hřiště,
tak pro urychlenou výstavbu hraje velký
počet potencionálních uživatelů, kterým
nedáváme potřebnou nabídku sportovního vyžití. Tyto investiční akce nelze stále
odkládat.
Text: -lp-, foto: -kd-

Lokalita U Zvoničky
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Dotace
spolkům a sdružením
V roce 2016 se rozdělí dotace místním
kulturním a sportovním spolkům ve
výši 440 tis. Kč:
TJ Sokol Srch
60 tis. Kč
FC TITANIC Srch
165 tis. Kč
Stáj Koníř
5 tis. Kč
Běžci Srch
55 tis. Kč
Rybáři Srch
15 tis. Kč
SDH Srch
60 tis. Kč
(40 tis. Kč vázané
na vybavení kroužku Mladý hasič)
SDH Pohránov
30 tis. Kč
SDH Hrádek
30 tis. Kč
Myslivci
20 tis. Kč

Obec bude i nadále podporovat
spolky, které se podílí na kulturním životě, ať už spoluorganizováním kulturních
akcí nebo pořádáním besed pro občany nebo pro děti ze školy atd. Podporu
v následujících letech může získat jakýkoli stávající nebo nový spolek a skupina,
která se bude podílet na volnočasových
aktivitách v našich obcích. Dotace na
rok 2017 se budou schvalovat v prosinci 2016. Vše potřebné bude zveřejněno
v dostatečném předstihu na webových
stránkách obce.
-lp-

duben 2016

Krátké
zprávy
Poplatky – také v letošním roce měli
občané možnost platit místní poplatky
za odpady, psy, popelnice a SMS převodem z účtu. I přesto, že bylo nutné
poplatky platit s různými variabilními
a specifickými symboly, využilo tuto
možnost 34 % občanů. Děkujeme.
Provoz sběrny dřevnatého materiálu v areálu za hřištěm v Srchu:
So 8.00–11.00 hod.
St 16.00–18.00 hod.

Pejskařů
přibývá
a s nimi
i nepořádek

Vozík pro pohránovské hasiče, foto: archiv OÚ

Statistika
o nakládání s odpady

(svoz komunálního, tříděného, objemného)
Druh odpadu

Celk. množství v tunách Množství v kg na občana

Děkujeme drtivé většině našich slušných pejskařů, kteří vždy po svém
čtyřnohém příteli uklidí jeho hromádku!
Příspěvek obce pro udržování pořádku po pejscích je 13 košů a cca 8 tisíc
zakoupených sáčků na psí exkrementy
ročně. Bohužel někteří pejskaři se stále
nechtějí podílet na pořádku v našich obcích, což mě velmi mrzí. Nemusí se vždy
nutně jednat o psy, kteří jdou s pánem na
řemínku, ale i o psy, kteří si označí teritorium před jejich domem.
Text a foto: -lp-

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Směsný komunální odpad
266,5 266,6 256,7 177,5 175,9 164,3
Papír
23,4 25,8
24,1
15,6 17,0
15,4
Plast
18,7 28,6
24,4
12,4 18,8
15,6
Tetrapack
2,4
2,1
1,6
1,6
1,4
1,0
Sklo
17,2 20,0
19,8
11,5 13,2
12,7
Bio
33,0 66,8
77,7
22,0 44,1
49,7
Objemný odpad
40,8 48,5
41,1
27,2 32,0
26,3
Celkem netříděného odpadu
266,5 266,6 256,7 177,5 175,9 164,3
Celkem tříděného odpadu
94,6 143,3 147,6
63,1 94,5
94,5
Celkem vyprodukovaného odpadu
361,1 409,9 404,3 240,6 270,4 258,8
Poměr netříděného k vyprodukovanému odp. (%) 73,8 65,0
63,5			
Poměr tříděného k vyprodukovanému odp. (%)
26,2 35,0
36,5			
Počet občanů				 1501 1516 1562
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Zprávy
z obecních
lesů
Lesní majetek naší obce je velmi
roztříštěný a rozkládá se na čtyřech
katastrálních územích: Lázně Bohdaneč (22,31 ha), Hrádek u Pardubic
(1,94 ha), Pohránov (1,62 ha) a Srch
(33,75 ha). Celková plocha obecních
lesů činí 59,62 ha.
Lesy v k. ú. Lázně Bohdaneč jsou
těžko přístupné, v bažinatém terénu,
hospodářsky téměř nevyužitelné. Navíc
z tohoto lesního komplexu zabírá odlesněná plocha pod vedením vysokého
napětí 3,25 ha, což odpovídá 5,45 %
z celkové plochy lesů. To je poměrně
velká část. Lesy v k. ú. Lázně Bohdaneč
se také nacházejí v ochranném pásmu
minerálních vod. S těmito lesy nelze pro
běžné hospodaření počítat. Proto plocha obecních lesů, kde lze hospodařit
v běžném režimu, je poměrně malá, tedy
37,31 ha.
V roce 2015 bylo z našich obecních
lesů vytěženo dřevo v objemu 600 m3.
Jednalo se o rozčleňovací těžby v oblasti Jarošku, při kterých vzniklo celkem
2,21 ha holin. Ty byly v letošním roce
již osázeny 15 000 kusy borovice lesní
a 5 000 kusy dubu letního. Sazenice byly

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov
ošetřeny modrým nátěrem proti jarnímu
okusu zvěře a zároveň se tím zvýšila jejich
viditelnost při ožínání. Duby byly oploceny. Zároveň byly letos v březnu osázeny
i staré paseky v k. ú. Lázně Bohdaneč
(Konec světa) a U Střelnice. Předpokládáme, že větší část nákladů na zalesnění
pokryjí dotace na hospodaření v lesích
z Pardubického kraje.
Dále byly provedeny prořezávky na
ploše 1,82 ha.
V roce 2016, během měsíce února,
proběhly těžby v lokalitě „U střelnice“
a v lokalitě „U Hřiště“. Tyto těžby zatím
nejsou uzavřeny. Předpokládá se výše
těžby v objemu 450 m3 dřeva a přírůstek holin 1,65 ha. Tyto holiny budou opět
uklizeny, naorány, ošetřeny proti buřeni
a následně zalesněny na jaře v roce 2017.
Těžby se zaměřují zejména na proředěné porosty s prosychající borovicí a na
rozčleňování porostů a zvyšování věkové
i dřevinné diferenciace. 60 % finančních
prostředků utržených za prodej dřeva je
opět vraceno zpět do péče o les a jeho
zvelebování. Rádi bychom naše obecní
lesy uvedli do stavu, kdy budou příjemné pro pohled i pro pohyb. Zároveň se
omlouváme všem, kteří byli omezeni ve
svých rekreačních aktivitách během těžby.
K udržování čistoty a pořádku v lese
přispívá také samovýroba. Dochází při ní
k odstraňování souší, zlomů a plevelných
dřevin. Jsou čistěny paseky po těžbách
a silnější dřevo je zužitkováno na topení.
Ročně se zadá samovýroba průměrně

40 lidem, zapsaným do pořadníku na
Obecním úřadě. Přibližně 65 % samovýrobců získá dřevo úklidem pasek po těžbách a 35 % má dřevo z těžby suchých
stromů a zlomů, což je zpoplatněno dle
platného ceníku. K provádění samovýroby je nutné mít smlouvu s obcí, uzavřenou
prostřednictvím odborného lesního hospodáře. Přibližný objem dřeva zpracovaného při samovýrobě je 80 m3 za rok.
Všem návštěvníkům našich lesů přejeme příjemnou relaxaci při sportu i při
práci. S pozdravem Lesu zdar
Ing. Vladimír Flídr, lesní hospodář
Foto: Marek Doležal

chystané akce
23. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.

30. 4.

Děti a paní učitelky
z pěvecko-tanečního souboru Srchováček
zvou všechny babičky i dědečky na

vystoupení ke Dni matek,

které se koná ve čtvrtek 12. 5. 2016 v 10:00
v Mateřské škole Srch.
Moc se na vaši návštěvu těšíme.

www.obecsrch.cz

12. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.
25. 6.
25. 6.
		
2. 7.
27. 8.
září

Hasičské závody Hrádek
Sběr starého železa – hasiči Srch
Jarní brigáda
Dětský triatlon, od 9:00, sraz závodníků na hřišti
v Srchu v 8:30, nutná bezpečnostní přilba, přihlášky přijímá Petr Němec na tel.: 607 284 729 nebo
přímo před zahájením závodu
Pálení čarodějnic – Srch, Hrádek, Pohránov
cca od 18:00
Oslava Dne matek – škola Srch
Hasičské závody Pohránov
Obecní výlet na Kuks a pevnost Josefov
Rybářské závody – O stříbrný háček Obce Srch
Rybářské závody a dětský den Pohránov
Oslavy 115 let od založení hasičského sboru
v Srchu, s večerní zábavou od 20:00, zahrají
Splašené noty
Setkání Hránováckých rodáků
Rybí hody Pohránov
Rozloučení s prázdninami (termín bude upřesněn)
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Naše
školka,
pěkná
školka
Naše školka, pěkná školka,
rádi do ní chodíme,
hezky si tam pohrajeme		
a přitom se učíme.

dování. Děti sely osení, vyráběly ovečky,
zajíčky, slepičky a malovaly vajíčka.
Po Velikonocích nás čekal Den otevřených dveří v MŠ. Děti nachystaly novým kamarádům překvapení v podobě
malých dárečků. Přijelo nás navštívit také
divadlo s Muzikantskou pohádkou, kterou mohli zhlédnout všichni, kteří tento
den školku navštívili. Celé dopoledne
a odpoledne měli velcí i malí možnost
prohlédnout si všechny prostory mateřské školy a také si tu pohrát. Paní učitelky

Sluníčko se na nás dívá,
do té naší školičky,
celý den se na nás směje,
na kluky i holčičky.
Tuto písničku na melodii písně „Pec
nám spadla“ složily děti ze školky
s pomocí paní učitelek v září na začátku školního roku. A protože všichni
rádi zpíváme, notujeme si ji stále i po
sedmi měsících.
Jaro jsme ve školce náležitě uvítali.
Nejprve jsme již tradičně utopili Paní zimu – Morenu. Týden na to jsme si užili
velikonoční svátky plné sluníčka a kole-

podaly rodičům informace týkající se zápisu do MŠ, který se koná 6. 5. 2016 od
8:00 do 16:00.
A co školka našim nejmenším nabízí?
Pracujeme podle Školního vzdělávacího
programu Srchováček, který je k na-

duben 2016
hlédnutí ve třídách MŠ. Kromě výchovně
vzdělávacích procesů organizujeme každý měsíc divadelní představení, plavecký
výcvik, školu v přírodě, společné akce rodičů s dětmi a polodenní výlety.
Při MŠ pracují také zájmové kroužky.
Starší děti mohou rozvíjet své dovednosti při práci s hlínou v kroužku keramiky.
V kroužku angličtiny, který je určen pro
předškoláky s dobrou výslovností češtiny
a zájmem učit se, získávají děti základy
tohoto jazyka. Při hře na zobcovou flétnu
se hravou formou věnují děti správnému
dýchání, poznávají první tóny a jednoduché písně. Tento kroužek mohou navštěvovat i mladší děti. Pěvecko-taneční kroužek Srchováček je určen všem,
kdo mají rytmus v těle, rádi zpívají, tančí
a nebojí se předvést při veřejných vystoupeních. Metoda dobrého startu je opět
zaměřena na předškoláky a na nestandardní přípravu dětí do školy.
Než se nadějeme, budou tu opět letní prázdniny a po nich přijdou do školky
zase nové děti na místa nynějších nastávajících prvňáčků. Už teď se na všechny
nováčky i jejich rodiče moc těšíme a pevně věříme, že se jim bude v naší krásné
školce líbit.
Kolektiv MŠ Srch
Foto: -šp-

Škola v přírodě

aneb jak jsme si to užili na sněhu
Sršské děti opět vyrazily na školu v přírodě na hory! V pondělí ráno
14. března jsme se v plném počtu
32 žáků, 3 paní učitelky a 1 tatínek
jako instruktor sešli u školy, odkud nás
autobus s milým panem řidičem odvážel směr České Petrovice v Orlických
horách.
Po příjezdu jsme se ubytovali v chatě
Na Rozcestí, vybalili vše potřebné na lyžování a po chutném obědě a odpočinku
jsme celí nedočkaví vyrazili na svah. Každý jak uměl, nejlépe na lyžích, měl za úkol
dostat se alespoň kousek na kopec, aby
mohl ukázat, jak zdatný je lyžař a co umí.
Po rozřazení do 3 družstev se započalo
s výukou lyžování. Večer na nás čekaly hry jako např. židličkovaná, čokoláda
a další.
Na úterý dokonce nachumelil čerstvý
sníh. Ráno po snídani se vyráželo opět
na sjezdovku, stejně tak i odpoledne po
výborném obědě a chvilce klidu. Večer
následoval zábavný program Superstar.
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A tak to šlo den za dnem.
Občas jsme i po lyžování
řádili ve sněhu, koulovali se,
honili se a váleli se. Ani v dalších večerech jsme se nenudili, na programu byli Miss a Missák školy
v přírodě, pyžamová párty, hry a soutěže.
Postupně se všichni zdokonalovali
v lyžování, ale i v samostatnosti a sebeobsluze. Někteří se např. naučili ustlat si
postel, vynést koš, zapnout lyžáky a jiné
dovednosti. I ti, kteří stáli v pondělí poprvé
na lyžích, se po třech dnech vypravili na
velkou sjezdovku, bravurně zvládli výjezd
na velké pomě a společný sjezd dolů.
Páteční dopoledne nás čekaly závody ve slalomu. Každé družstvo soutěžilo
zvlášť a vítězi se stali za 3. družstvo Jan
Křivka, za 2. družstvo Vendula Šírová a za
1. družstvo Lucie Kuchaříková. Po obědě
ještě vyhlášení výsledků za slalom a úklid.
Všechny děti dostaly medaili a cenu.
Vyšlo nám nádherné počasí a děti si
užívaly celý týden na čerstvém horském

vzduchu. Domů jsme se vrátili krásně
opálení, unavení a plni zážitků. Děkujeme
všem zaměstnancům chaty Na Rozcestí (obzvláště paním kuchařkám), paním
učitelkám a velké poděkování patří panu
Malochovi, který byl pro děti instruktorem,
bavičem, ale i pevnou rukou a mužským
vzorem pro chlapce, což nám ve školství
chybí. Také díky všem dětem, které se ve
zdraví a spokojené vrátily ke svým rodičům. Těšíme se na další podobné akce
naší školy. V květnu a červnu čeká děti
jako každý rok plavecký výcvik, aby byly
dobře připraveny na letní prázdniny. Fotografie opět najdete na stránkách školy:
<www.skolasrch.cz>ZŠ>škola v přírodě.
Za kolektiv učitelek
sepsala: Helena Šrůtková
Foto: -am-

www.obecsrch.cz
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Jaro je v plném proudu a v dětské rubrice uvádíme opravdu vydařené příspěvky na téma „Jak slavíme Velikonoce“. Děkujeme všem
přispěvatelům za jejich výtvory. A jaké téma nás čeká na léto? No
přece „Hurá, prázdniny“. Kdo nám chce přispět do dalšího Zpravodaje, nechť zašle svoje příspěvky do 31. 7. 2016.
-kd-

Velikonoce
V jednom lese žil malý zajíček. A protože moc rád maloval kraslice, všichni mu začali říkat velikonoční zajíček. A ten
zajíček jednou ztratil zelenou barvu. Jednou, když maloval
kraslice, tak tu zelenou barvu zrovna potřeboval a v tu chvíli
ji uviděl ve křoví. Hned tam běžel a vzal si ji. A už zase maloval. Od té doby si vždycky dával pozor.
Adam P., 2.ročník

www.obecsrch.cz
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Tříkrálová sbírka
vynesla přes milion korun
Ve dnech 2.–10. ledna 2016 se na Pardubicku uskutečnil již 16. ročník Tříkrálové sbírky.
Oblastní charita Pardubice organizovala tuto sbírku v 82 obcích. Stovkám
koledníků se v těchto obcích podařilo vybrat celkem 1 065 358 Kč. Nejvýznamnější část získaných prostředků využije
pardubická Charita na podporu domácí
hospicové péče, odlehčovacích služeb
pro seniory a na pomoc rodinám s dětmi
v nouzi. Vůbec poprvé tak byla překonána magická hranice jednoho milionu korun. Čtyřem skupinkám v Srchu se podařilo vybrat celkem 21 414 Kč.
Obecný přehled rozdělení Tříkrálové
sbírky: Celostátní projekty Charity ČR
5 %, Projekty Diecézní charity Hradec
Králové 15 %, Humanitární pomoc do
zahraničí 10 %, Režijní náklady sbírky
5 %, Projekty Oblastní charity Pardubice
65 %.
„S letošním ročníkem akce jsem velice
spokojená, a to nejen s vybranou sumou.

Pozdrav
z Rallye
Dakar 2016
Se symbolem naší obce v příručním
zavazadle jsem vyrazil na konci prosince do Jižní Ameriky.
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Důležité jsou i hezké zážitky z koledování,
těch špatných je rok od roku méně a za
to jsme velice rádi,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková.

Účastnil jsem se zde Rallye Dakar
2016, jako člen závodního týmu Husquarna B, v asistenční skupině pro českého
motocyklového závodníka Ondřeje Klymčiwa. Letošního velmi náročného ročníku
maratonského závodu se účastnilo mnoho skvělých světových jezdců a výjimečných osobností. Svoje pozdravy do naší
obce poslal slovenský závodník Štefan
Svitko, který v celkovém hodnocení obsadil vynikající druhé místo v kategorii
motocyklů. Mezi
významné osobnosti na Rallye
Dakar 2016 patřil
i Malcolm Smith,
legenda amerického motocyklového sportu a herecký kolega Steva
McQueena,
který byl naprosto nadšený z našeho obecního
znaku a velmi rád
se s ním vyfotografoval.
Ondřej Klymčiw měl v průběhu

duben 2016
„Ráda bych tímto poděkovala všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali svůj čas
a aktivně pomáhali s organizací sbírky.
Poděkování náleží také všem lidem, kteří
přispěli jakoukoliv částkou do úředně zapečetěných pokladniček.“
Mgr. Vojtěch Homolka,
PR pracovník
Oblastní charita Pardubice

závodu těžký pád. Ještě v Jižní Americe
v nemocnici Córdobě se podrobil operaci
a poté byl transportován do Čech. Nyní
se rehabilituje a připravuje na další sportovní kariéru.
Text a foto: Jan Richter, Srch

www.obecsrch.cz
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Východočeská Sahara

– pískomilná společenstva pod elektrovody

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody (dále jen ČSOP)
JARO Jaroměř si od obce Srch vypůjčila pozemek cca o výměře 101 562 m2
v katastrálním území Lázní Bohdaneč
za účelem obnovy mělké tůně.
V úzkém pásu bezlesí podél a pod vodiči vysokého napětí v oblasti mezi Lázněmi Bohdaneč a Čeperkou vyhloubila
v roce 2012 základní organizace ČSOP
Jaro Jaroměř soustavu 12 tůní a sedm
stávajících „dožívajících“ tůní bylo odbahněno nebo zvětšeno. Práce byly podpořeny dotací z POPFK (Program obnovy
přirozených funkcí krajiny). Kromě hlou-

bení tůní byl na rozsáhlých plochách stržen drn, aby se obnažilo písečné podloží,
některé louky se pravidelně kosí. Právě

díky písčitému podloží se pro tuto lokalitu
vžil název „Východočeská Sahara“.
Lokalita je významná pro mnohé
druhy obojživelníků – zejména pro významnou populaci skokana ostronosého
(Rana arvalis), dále zde žije i skokan štíhlý
(Rana dalmatina), skřehotavý (Pelophylax
ridibundus) a hnědý (Rana temporaria),
kuňka obecná (Bombina bombina), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička
zelená (Hyla arborea) a čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Nalézá se zde i silnější
populace ještěrky obecné (Lacerta agilis)
a slabší populace celoevropsky chráněné
vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis), šídla rákosního (Aeshna affinis),
vřetenušky ligrusové (Zygaena carniolica), najdeme zde i vřetenušku čičorkovou (Zygaena ephialtes), modráska bahenního (Phengaris nausithous), modráska jetelového (Polyommatus bellargus),
modráska štírovníkového (Cupido argiades), ohniváčka černočerného (Lycaena
dispar). Původně vymírající populaci okáče ovsového (Minois dryas) se podařilo
vhodnými zásahy zvednout na desítky,
spíše až stovky exemplářů. Z rostlin zde
roste silně ohrožená nahoprutka písečná
(Teesdalia nudicaulis) a ovsíček časný
(Aira praecox), žebratka bahenní (Hottonia palustris), nebo pavinec horský (Jasione montana).

Jednání o odkoupení
rybitevské spalovny

V roce 2006 česko-rakouská firma
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
koupila bývalou spalovnu Synthesie
v Rybitví se záměrem spalovat zde až
20 tisíc tun nebezpečných odpadů
ročně.
Jednalo by se o největší spalovnu
takových odpadů v republice. Proti spalovně se v petici vyjádřilo 50 tisíc občanů

www.obecsrch.cz

Pardubicka. Již před několika lety jsem
navrhoval odkoupení spalovny městem,
případně společně s krajem a okolními obcemi. Cílem bylo na tomto místě,
vzdáleném jen několik set metrů od obydlených domů v Lánech na Důlku a Srnojedech, zařízení neprovozovat.
Společnost AVE CZ má v současné
době opětovně požádáno o integrované povolení ke zprovoznění zařízení,
a to prostřednictvím Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, z důvodu možné podjatosti pardubického krajského
úřadu. Po nedávných jednáních primátora města Pardubic Martina Charváta
s vedením firmy AVE CZ se ale nyní zároveň jeví jako reálná možnost odkoupení
spalovny včetně příslušných pozemků

Na této lokalitě došlo doslova k populační explozi ve východních Čechách
kriticky ohrožených „modrých žab“ (skokanů ostronosých), což už ocenili i pracovníci státní ochrany přírody.

Letos na jaře byla zahájena také obnova a údržba mokřadních ploch pod
elektrovody ve vlastnictví obce Srch.
Výhledově by zde snad šla zrealizovat
nějaká méně tradiční naučně-zážitková
stezka s herními prvky. Prozatím je zde
ovšem hodně práce se zajištěním údržby
a celkovým zpřístupněním lokality, aby se
zde dalo alespoň normálně projít.
Sepsala: -kdZdroj: www.jarojaromer.cz
městem za 35 milionů korun. Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání dne 31. března 2016 tento záměr
schválilo. Primátor bude jednat s krajem
a dotčenými obcemi o finanční spoluúčasti. Po deseti letech je tedy naděje, že
pozemky i zařízení staré spalovny získá
město a prostor využije jinak než ke spalování odpadů.
Miroslav Rubeš,
zastupitel města Pardubic

Foto: Petr Doubrava, Pardub. deník
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Kaleidoskop událostí
Vánoční trhy

Výroba mašlovaček

První vánoční trhy se uskutečnily v Srchu 6. prosince.
Foto: Miroslava Hrubá

Ženy Srch při výrobě mašlovaček z husího peří.
Foto: Miroslava Hrubá

Vánoční večírek

Rybitevský bagr

18. prosince se všichni příznivci naší školy měli možnost pobavit
na Vánočním večírku.
Foto: Lukáš Panchártek

26. prosince byl v Rybitví uspořádán již třetí ročník volejbalového turnaje „Rybitevský bagr“. Naši volejbalisté tentokrát
hodně zabojovali a z turnaje si odvezli do Srchu pohár za
1. místo.
Foto: Petr Lupínek

Výlet na hory

Dětský karneval

Obecní výlet na hory se stal novou tradicí a 6. února lyžaři opět
vyrazili lyžovat do Krkonoš do Jánských Lázní. Lyžařů nebylo na
sjezdovkách mnoho, proto se také sjezdovalo dobře. Běžkaři
si také pochvalovali dobré podmínky. I přes obavy bylo sněhu
dostatek a počasí nám též přálo. Foto: Markéta Panchártková

Oblíbený dětský karneval v Srchu se konal 5. března opět
v České hospodě.
Foto: Jindra Havel Bek
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Firma ISOPLUS-EOP s. r. o., výrobna předizolovaných potrubních dílů, se sídlem v Opatovicích n. L., přijme pracovníky na následující pozice:
• Svářeč ocelových potrubních dílů •
• SvářeČ plastů •
• Zámečník •
• Pracovník PUR vypěňování •
Práce v dvousměnném provozu.
Požadavek: vyučení v technickém oboru (u svářeče potrubních dílů platný svářečský průkaz).
Životopisy, prosím, zasílejte na:
Patrik Udržal, e-mail: udrzal@isoplus-eop.cz.

Mimoni spatřeni v Sezemicích!
3. ročník
Kroužkového tábora v Sezemicích
bude ve znamení našich žlutých
kamarádů – MIMOŇŮ!
Tábor bude probíhat ve druhém prázdninovém
týdnu od 11. do 15. 7. 2016 v bezpečně
známém prostředí ZŠ Sezemice a jejích
přilehlých sportovišť. Děti čeká nabitý program,
plný oblíbených kroužků, spousty zábavy
a dobrodružství. Samozřejmě nebude chybět
ani výlet a celotáborová hra o ceny!
Vybírat můžete z bohaté nabídky kroužků:
sportovní hry a florbal
taneční kroužek
(hip-hop, zumba, disco,
street dance, aerobik,…)
keramika a výtvarně tvořivý kroužek

bojové sporty
divadelní kroužek
vědecké pokusy
elektrotechnický kroužek
anglická konverzace

Cena tábora: 2 090 Kč pro děti navštěvující MŠ a ZŠ Sezemice,
pro děti navštěvující jiné MŠ a ZŠ 2 190 Kč.
Lektorský tým už se na Vás společně s Mimoni moc těší!
Více informací a přihlášku na tábor naleznete
na našich webových stránkách www.krouzky.cz.
Případné dotazy posílejte na vychodni.cechy@krouzky.cz
nebo na tel. 777 280 288, 777 352 263

www.obecsrch.cz

Jarní
gastronomické akce
18. 4.–1. 5.
Speciality z norského lososa
Připravujeme čerstvé ryby s jarními surovinami,
chřestem a medvědím česnekem.

2.–15. 5.
Chřestová sezóna

Čerstvé ryby a vybraná masa v kombinaci
s mladým chřestem.

16.–29. 5.
Domácí hamburgery

Oblíbené gastro akce s vyhlášenými hamburgery
z naší kuchyně.
Rezervace na tel.: 466 414 459, 777 184 275
Restaurant Na Výsluní l Na Výsluní 236 l 533 52 Srch
Tel.: 466 414 459 l www.restaurant-navysluni.cz
e-mail: info@restaurant-navysluni.cz
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Spolek
Rybáři Srch
Po podzimním úspěšném výlovu jsme
s napětím očekávali, jak to bude s návratem vody zpět do Vraťáku.

Potvrdila se slova starousedlíků, kteří
od začátku tvrdili, že v Olšině byla voda
vždy, takže nemáme mít strach. Přes poměrně malé zimní srážky, se hodně vody
vrátilo. K optimálnímu stavu nám chybí už
jen 15 až 20 cm vodního sloupce.
Povolenky k rybaření na Vraťáku, Zástavě, Bahýnku a rybníčku za hřištěm jsou
vydávány tradičně v Hospůdce Na hřišti,

Běžecká sezona
2015–2016
9. března 2016 byla ukončena běžecká sezona v Srchu. V předešlé sezoně
jsme opět organizovali maraton, půlmaraton, čtvrtmaraton, Sršskou devítku a Zimní pohár Srchu 2015–2016,
seriál pěti závodů.
Zimní pohár Srchu byl veden již po
nové trati, která je dle názoru běžců lepší
a rychlejší než ta předchozí. Počasí letošní teplé zimy přilákalo mnoho sportovců,
mezi nimi i velký počet nových běžeckých
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nadšenců ze Srchu. Hlavního závodu se
zúčastnilo 60 běžců.
Náš Sršský maraton byl dne 11. února 2016 v pořadu České televize – Gejzír (zhlédnout jej můžete v historii pořadu). Další Sršský maraton, půlmaraton
a čtvrtmaraton je naplánován na 19. listopadu 2016. U dalších závodů se na vás
těší Sportovní klub Srch.
Lubomír Jirásko, Sk Srch
Foto: archiv SK Srch

duben 2016
a to denně po 17.00, s výjimkou pátků
a dnů, kdy se na hřišti hraje fotbal nebo
jsou zde pořádány jiné kulturní či sportovní akce. Pro děti jsou povolenky opět
zdarma, pro dospělé za 300 Kč. Ryby
z výlovu Vraťáku byly nasazeny zejména
do Zástavy a do rybníčku za hřištěm, takže je možné zkusit svoje rybářské umění
i zde.
Vzhledem k tomu, že rybníček za hřištěm nemá své jméno, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž pro děti do 15 let, aby vymyslely pro tento rybníček jméno. Své návrhy
posílejte na email rybari.srch@gmail.com
do 30. 5. 2016. Na členské schůzi pak
posoudíme vaše návrhy a nejlepší bude
vyhlášen a odměněn pěknou cenou na
letošních rybářských závodech „O stříbrný
háček Obce Srch“, které se budou konat
v sobotu 18. 6. 2016 na Vraťáku. Jedná
se o jubilejní desátý ročník těchto závodů
a jako tradičně začnou závodit dopoledne
v 8:30 děti a odpoledne od 13:00 budou
pokračovat v závodním klání dospělí. Rodičům připomínáme, že stejně jako vloni
je možné e-mailem zažádat předem o tzv.
balíčky míst, aby jejich malí rybáři mohli
sedět vedle sebe.
Petrův zdar
Petr Novotný

Obecní výlet na Kuks
a na pevnost Josefov
11. června 2016

Program:
8:00 odjezd ze Srchu
9:00 příjezd na Kuks
9:30 prohlídka Základní okruh
		 60 minut – platí obec
10:30 prohlídka Historie lékáren
		 35 minut – platí obec
11:00 prohlídka Šporkovská hrobka
		 15 minut – platí obec
11:50 konec prohlídek, rozchod,
		 oběd v místě
13:30 odjezd z Kuksu na Josefov
14:00 příjezd na Josefov
14:15 Bastion I 60 minut
		 (základ 60 Kč, snížené 40 Kč)
15:30 odjezd z Josefova do Srchu
16:15 návrat do Srchu
Autobus zdarma!
Přihlášky na OÚ nebo
e-mailem: starosta@obecsrch.cz.

www.obecsrch.cz

