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Slovo starosty
Vážení občané,
opět se nám přiblížil konec roku, což je příležitostí pro poděkování všem našim spolkům i jednotlivcům, kteří se podíleli na organizaci a zajištění velkého množství kulturních a společenských
akcí během celého uplynulého roku. Bez Vás by to prostě nešlo!
Dále děkuji všem občanům, kteří se dobrovolně starají o lepší
vzhled našich obcí.
Přeji Vám, vážení občané, krásné prožití vánočních svátků,
plných pohody, klidu a míru.
Lukáš Panchártek

Společenská kronika
Na sklonku roku si dovolujeme připomenout oslavy našich jubilantů,
kterých bylo opět požehnaně.
V druhé polovině srpna oslavili v Hrádku 83. narozeniny pan Josef Hrubý
a 81. narozeniny paní Hana Šafaříková.
V měsíci září oslavil v Srchu pan Josef Mazák 86. narozeniny, dále zde
slavily 85. narozeniny paní Jarmila Wágnerová a 81. narozeniny paní Jiřina
Zörnigová. V Hrádku se přálo paní Marii Hatákové k 84. narozeninám
a k 82. narozeninám panu Josefu Konečnému.
Měsíc říjen byl na oslavence opravdu bohatý. V Hrádku jsme gratulovali
k 85. narozeninám paní Jaroslavě Hlaváčkové a panu Jaroslavu Novému
k 81. narozeninám. V Srchu se pak blahopřálo k 84. narozeninám paní Danuši
Adámkové, k 75. narozeninám paní Stanislavě Hoškové, paní Janě Sojkové
a Františku Moravovi, k 70. narozeninám paní Mileně Šafářové a Jaroslavě
Voltové. V Pohránově se rovněž přálo k 70. narozeninám,
a to paní Anně Kotlárové.
V listopadu oslavila paní Libuše Uncajtiková ze Srchu 86. narozeniny.
Všem našim oslavencům přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších let.

prosinec 2016

Obecní lesy
v roce 2016
V letošním roce proběhly těžby dřeva
u brokové střelnice a za horkovzdušným potrubím.
Na začátku příštího roku dojde
k zalesnění vytěžených míst, s čímž nám
pomůže dotace, kterou budeme čerpat
z Pardubického kraje ve výši 90 tisíc Kč.
Bohužel při vývozu dřeva z lesa byly
teploty nad nulou a tím pádem došlo
k poničení obecních lesních cest, které
musely být v létě opraveny. Oprava spočívala ve zpevnění podloží hrubým kamenem, následně došlo k rozprostření jemného kameniva v kombinaci s prachem.
Povrch byl nakonec zaválcován.
V roce 2017 budou probíhat těžby
v lesích u Lázní Bohdaneč. Všechny těžby jsou v souladu se schváleným Lesním
hospodářským plánem. -lp-, foto -kd-

Co s prázdnou plochou u Vraťáku?
Postavit dům pro seniory či multifunkční dům služeb? Majitelem má

zůstat obec a správcem soukromá
osoba? Nebo zatím nechat pozemky
ladem, sekat trávu
a nechat vše jako
dobrou finanční rezervu pro obec?
Celou řadu těchto a i dalších myšlenek slýcháme na
téma, jak naložit
s prostorem u Vraťáku. Pozemky vlastní
obec a tento článek
má ambici rozpoutat
diskusi mezi občany.

Vedení obce, stejně jako u jiných příležitostí, chce vypracovat projekt, který má
dlouhodobý záměr, a konzultovat jej s
občany. Může se jednat o časový rámec
50 let a více. Cokoliv, co se vybuduje,
by mělo sloužit obci a jejím obyvatelům
minimálně takto dlouho.
Jaké jsou Vaše nápady? Čím byste si
chtěli zpříjemnit život v obci? Co by bavilo
Vás a Vaši rodinu? Prosím posílejte Vaše
náměty na e-mail: uvrataku@gmail.com
a najdete i skupinu na Facebooku:
U Vraťáku v Srchu. Těšíme se na Vaše
příspěvky.
-mf-, foto: -kd-
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Investice
v roce 2016
V tomto roce se nám realizace investičních akcí na zvelebení obcí protáhly až do podzimních termínů.
Největší investicí letošního roku je
rekonstrukce místní komunikace U Zvoničky, včetně opravy vodovodu a veřejného osvětlení. Podařilo se nám vysoutěžit nižší cenu, než se kterou jsme počítali. Z ušetřených peněz byla realizována
související investice, a tou byla oprava
komunikace v ulici Pohránovská (na výjezdu směrem na Pohránov). Jednalo se
o nejrozbitější komunikaci v majetku obce Srch. V příštím roce v lokalitě
U Zvoničky ještě dojde k parkovým
výsadbám a také k opravě pomníku
a zvoničky.
Další investicí je výstavba multifunkčního hřiště v Srchu. Náklady na realiza-
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ci činí cca 1,7 mil. Kč s DPH. V těsné
blízkosti probíhá revitalizace „Březinky“
v hodnotě cca 490 tis. Kč s DPH, na
kterou čerpáme dotaci ve výši cca
280 tis. Kč. Bohužel v době projektování nebyl takový akutní nedostatek
vody, proto netrpělivě očekávám, zdali
ve vytvořených tůních bude vůbec voda.
I vzhledem k dotaci nemůžeme dělat
žádné úpravy za účelem lepšího zavodnění. Po dokončení vznikne odpočinkový park pro naše občany.
Neviditelné letošní investice jsou
zejména projekční práce na propojení
okolních obcí. Je vyprojektován chodník ze Srchu do Hradiště na Písku (realizace 2017), dále se projektuje chodník
z Pohránova do Hrádku (realizace 2017).
Největší projekt je Cyklostezka Hrádek –
Doubravice. U tohoto projektu mě velice
mrzí, že nestihneme podat žádost o dotaci na rok 2017, protože se nepodařilo
dořešit odkup malého lesního pozemku
od společnosti Lesy ČR, a.s. Bohužel vy-

řešené majetkové poměry jsou podmínkou podání žádosti o dotaci. I když jsme
podali žádost o odkoupení pozemku již
v dubnu 2016, tak se do dnešního dne
odprodej nepodařilo vinou majitele pozemku realizovat.
-lpFoto: -lp- a -kd-

Březinka

Zvonička při rekonstrukci

Multifunkční hřiště

Zvonička po rekonstrukci
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Byl jednou jeden dům
aneb historie a současnost zbrojnice v Hrádku
Psal se rok 1960, požárníci obdrželi
starší nákladní auto a novou motorovou stříkačku. Stará zbrojnice však na
to nestačila. Bylo nutno vystavět novou.
V akci „Z“ byla postavena nová zbrojnice o velikosti 5 m x 12 m. Se stavbou
se začalo v červnu, a jak uvádí Pamětní
kniha, do zimy byla práce hotová. A je-

likož se v minulém století budovalo, byly
na „pětiletku“ v rozmezí let 1971 až 1975
naplánovány další stavební práce, týkající se mimo jiné i požární zbrojnice. Na
rok 1973 připadla dostavba sociálního
zařízení k budově hasičárny. Silnice však
měla přednost, a tak ke stávajícímu plánu
o rok déle přibyl další, přístavba skladu.
Díky mnoha brigádnickým hodinám v létě
1975 byly tyto práce dokončeny.
Až do roku 1995 byla budova pouze
v péči místních hasičů. V tomto roce hasiči vyšli vstříc obci a polovinu zbrojnice
jí přenechali, neboť dosavadní úřadovna
obce „Kampelička“ byla prodána do soukromého vlastnictví. Sami se pak aktivně
podíleli na úpravách, kdy pod vedením
pana Josefa Proroka byla zhotovena přestavba „půl na půl“. Sbor dobrovolných
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hasičů měl k užívání zbrojnici a obec
nově vybudovanou místnost se sociálním
zázemím. Také bylo zvelebeno okolí nové
úřadovny. O dvě léta později, když se
obec rozhodla vybudovat kulturní místnost pro místní obyvatele, nastaly další
změny. Hasiči si techniku přestěhovali do
původní staré hasičárny, která sloužila do
té doby také jako sklad Jednoty a mandlu. A v „Obecním domku“ se opět přestavovalo. Od tohoto roku zde proběhlo
mnoho soukromých oslav, každoročně
tady SDH Hrádek pořádá „Pálení čarodějnic“ a konají se zde hasičské závody.
Další, rozsáhlejší vnitřní i venkovní
úpravy byly provedeny v letech 2013 až
2015. Obec investovala do oprav sociálního zařízení, přestavby kuchyňky včetně
pokládky dlažby a lina, nemalá investice je i nová střecha a komín, stavěla se
pergola u vchodu. A letošní rok vynesl
„Obecnímu domku“ nový kabát – zateplení, fasádu a nové topení. Vnitřní zařízení, jež je majetkem částečně obecním
a z části SDH Hrádek, je k dispozici všem
uživatelům. A to jak při akcích obecních,
hasičských, tak i soukromých. Sportovní
družstvo SDH Hrádek má zde vystaveny své úspěchy a neúspěchy v podobě
pohárů a diplomů z hasičského sportu.
V letošním září se zde úplně prvně konalo zasedání Zastupitelstva obce Srch,
probíhají tady volby a doufáme, že bude
i spousta dalších aktivit. Vždyť tak pěkné zázemí i s upraveným prostranstvím
a v klidné části obce by nám mohli leckde
závidět.
Pavla Motyovszká
Foto: Pavla Motyovszká
a kronika obce Hrádek
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Krátké
zprávy
VÁNOČNÍ PROVOZ OÚ – od 23. prosince 2016 do 31. prosince 2016 bude
na OÚ otevřeno pouze:
čtvrtek 29. 12. 2016 – 8:00–12:00
POVÁNOČNÍ SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ – bude proveden tentokrát ve čtyřech pondělních termínech:
2. 1. 2017, 9. 1. 2017, 16. 1. 2017
a 23. 1. 2017. Zájemci nechť ráno připraví stromky před dům, jejich odvoz
proběhne od 10 hodin.
SVOZOVÝ PLÁN PRO PŘELOM
ROKU 2016/2017
• Komunální odpad: 22. 12., 5. 1.,
19. 1., 2. 2.,16. 2.
• Tříděný odpad (pytlový svoz): 28. 12.,
11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2.
Svozový plán na rok 2017 bude zveřejněn na webových stránkách obce a na
Obecním úřadě. Občané jej obdrží při
vyzvednutí známek na popelnice.

Kontejnery
na nedřevnatý

materiál

Již delší dobu pociťujeme zvýšenou
poptávku našich občanů po možnosti ukládat nedřevnatý materiál ze zahrad, jako například ostříhaný rákos,
ostříhané thuje, staré kytky, suché
sazenice okurek, rajčat, podzimní listí
atd…
Všechen vyjmenovaný bioodpad se
nahromadí vždy najednou a ve velkém
množství, na které mnohdy nestačí biopopelnice. Na konci letošní zimy budou
rozmístěny v našich obcích kontejnery, kam tento bioodpad půjde ukládat.
V dostatečném předstihu budeme občany podrobně informovat. -lp-, foto: -kd-
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Sběrný
dvůr
v Čeperce
Poděkování patří všem občanům,
kteří využívají sběrný dvůr v Čeperce.
Občané našich obcí jsou nejčastějšími
návštěvníky sběrného dvora (70 %),
v porovnání s ostatními obcemi, které
mají smlouvu s obcí Čeperka na jeho
využívání.
Poplatek za využití sběrného dvora
je stanoven poměrově k počtu návštěv
a vychází cca 406 Kč za každé jedno využití. Je proto úplně jedno, kolik odpadu
každý návštěvník ve sběrném dvoře uloží, ale kolikrát tam byl. Může se to zdát
zvláštní, nicméně není v silách obsluhy
sběrného dvora zapisovat a počítat uložený odpad u každého návštěvníka a pak
složitě poměrově počítat poplatek pro
každou obec. Co z toho vyplývá? Prosíme návštěvníky dvora, aby jej navštěvovali po nahromadění více odpadu a dvůr
využívali v delších časových intervalech.
Takovéto jednání by bylo hospodárnější
pro obec. Tím ovšem nechci říct, aby se
nevyužíval sběrný dvůr a znečišťovalo se
naše okolí, to v žádném případě. Děkuji
za pochopení.
-lp-
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Samovýroba dřeva
V roce 2017 bude opět pokračovat
samovýroba dřeva. Už nyní se mohou
občané hlásit do pořadníku na Obecním úřadě (dále jen OÚ) nebo e-mailem: starosta@obecsrch.cz.
Postup zůstává stejný jako doposud.
Se zájemcem se spojí lesní hospodář
a ukáže mu na místě, co může vytěžit.

Knihovna Srch informuje
Čtenářům Zpravodaje našich obcí přinášíme opět novinky z obecní knihovny, která sídlí v přístavbě ZŠ a MŠ
v Srchu a je přístupná bočním vchodem vedle školní kuchyně. V době
školního vyučování mohou děti navštěvovat knihovnu i vnitřním vchodem přímo z budovy školy.
Na jaře byly pořízeny do knihovny
nové regály a stávající byly rozšířeny,
což umožnilo přehlednější a uživatelsky
příjemnější organizaci knižního fondu.
Daří se nám i nadále jej průběžně rozšiřovat, jak o nově nakoupené knihy, tak
i o knihy, které v minulosti byly knihovně
darovány nebo jsou zapůjčeny z Krajské knihovny v Pardubicích. V současné
době, s ohledem na plánované nákupy,
další dary v podobě knih už nepřijímáme. I pro rok 2017 již od našich čtenářů
sbíráme náměty a přání, které tituly by
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chtěli v knihovně mít. Aktuálně je v knižním fondu k dispozici téměř 9500 knih
a časopisů. Kompletní knižní fond je k nahlédnutí na internetových stránkách obce
dálkovým přístupem v sekci „Knihovna“.
S radostí sledujeme, jak se postupně
rozrůstají řady našich občanů, kteří knihovnu navštěvují. K čtenářům z nejmilejších
samozřejmě patří naši školáčci a předškoláčci. Jako každý rok, i letos pro ně paní
Baierová v říjnu připravila sérii přednášek
o knihovně a knihách se spoustou zajímavých informací. Při této příležitosti se
opět předávaly první čtenářské průkazky
a půjčovaly první knížky z knihovny. Díky
zpětné vazbě od rodičů jsme se dozvěděly, že se besedy líbily, což nám činí velkou
radost. Důkazem jsou noví malí čtenáři,
kteří začali knihovnu pravidelně navštěvovat. Ve školním roce 2016/2017 jich je
18. Naplánovány jsou ještě další dvě be-

S každým zájemcem sepíše smlouvu,
kde bude stanovena přesná částka za
samovýrobu dřeva, kterou je nutno poté
zaplatit na OÚ. Občany prosíme o trpělivost, protože od nahlášení samovýroby po realizaci může uběhnout i několik
měsíců.
-lp-, foto: -kd-

sedy se školními dětmi na téma: „Vánoce“
a „Letní prázdniny“.
V knihovně také probíhají pravidelné
výstavky výtvarných prací našich dětí,
které ve spolupráci s učitelkami vytváří
na téma aktuálních ročních období nebo
svátků. Tato díla značně přispívají k zútulnění a příjemné atmosféře knihovny. Moc
dětem za jejich díla děkujeme.
Celkem má v letošním roce knihovna
zatím 142 registrovaných čtenářů, z toho
72 dětí. Rádi bychom požádali čtenáře,
kteří mají knihy z knihovny vypůjčené
mnohdy i několikanásobně déle, než je
základní výpůjční doba, tj. 2 měsíce, aby
je co nejdříve vrátili zpět do knihovny. Některé knihy, které máte doma, by si možná rádi vypůjčili jiní čtenáři. Vyhnete se
také hrazení upomínek, které v souladu
s knihovním řádem můžeme vybírat, případně pozastavení dalšího poskytování
knihovních služeb.
Jaroslava Baierová
a Mgr. Renata Šafářová
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SAZBY a POPLATKY v roce 2017
Sazba místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2017
pro trvale žijící občany a majitele rekreačního objektu je stanovena dle schválené Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích na částku 500 Kč/rok.
• Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok a u nádoby 240 l je to
200 Kč/rok.
• Pytel na mimořádný svoz komunálního
odpadu – 50 Kč/ks.
• Poplatek za psa – 120 Kč/rok a za
druhého psa – 250 Kč/rok (platí se za
psy starší 3 měsíců).
• Služba zasílání SMS – 100 Kč/rok.
• Pro ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu je možno ZDARMA využít služeb sběrného dvora
v Čeperce. Provozní doba: středa
11.00–17.00 a sobota 8.00–14.00.
Sazba místního poplatku za likvidaci bioodpadu při intervalu svozu 1x za
14 dní (duben–listopad) je stanovena
ve výši 150 Kč/rok/číslo popisné.
• Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok a u nádoby 240 l je to
200 Kč za rok.
Podnikatelé, kteří chtějí mít zajištěn
svoz odpadů přes naši obec, se musí
dostavit na OÚ k podepsání smlouvy.
Ceny za svoz jsou stanoveny podle
velikosti nádob. U nádoby 120 l je to
1550 Kč/rok a u nádoby 240 l pak
1900 Kč/rok. Ceny za pronájem nádob
jsou stejné jako u občanů.

hudební
jaro
Mezinárodní hudební festival Pardubické hudební jaro (5. 3.–14. 5. 2017)
vstupuje do své další sezóny.
39. festival Pardubické hudební jaro
2017 zahájí Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Ondrejem Lenárdem a fenomenálním mladým českým
houslistou Janem Mráčkem. Zazní houslový koncert P. I. Čajkovského a Dvořákova Symfonie e moll „Novosvětská“.
Tomuto Slavnostnímu zahajovacímu
koncertu bude předcházet „Prolog festivalu“ 14. února v Multifunkčním centru
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VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ NA ROK 2017
Poplatky na rok 2017 za svoz odpadu,
za psy a SMS zprávy jsou splatné do
31. 3. 2017.
Jako doposud lze zaplatit poplatky hotově, a to od 6. 2. 2017 do 31. 3. 2017
v úřední dny na Obecním úřadě (dále jen
OÚ). V pátek 17. 2. 2017 mohou navíc platit občané Pohránova v obecním domku
v Pohránově od 16:15 do 16:45 a občané
Hrádku od 17:00 do 18:15 v obecním
domku v Hrádku (naproti rybníčku).
Také v letošním roce lze platit poplatky i převodem z účtu.
Každý poplatek musí být z důvodu
správného spárování a zaúčtování zaplacen pod jiným specifickým symbolem.
Do 31. 1. 2017 obdrží všichni občané
do svých schránek platební předpisy
a bude na každém, zdali se rozhodne přijít
platit hotově nebo zaplatí poplatky převodem z účtu.
V platebním předpisu bude mít každý
poplatník vlastní variabilní symbol
a jednotlivé vybírané částky budou rozděleny podle druhu, ke každé bude přiřazen
vlastní specifický symbol. Nemusí být
vše hrazeno ze stejného účtu, důležité je,
aby seděly k hrazeným částkám symboly.
Pokud by se zaplatilo vše jednou částkou,
bez rozdělení podle předpisu, nespárují se
nám platby a bude nutno vše zdlouhavě
dohledávat.
V případě, že nebudete mít zájem
využívat např. službu bio, oznamte tuto
skutečnost na OÚ do 9. 1. 2017. Pokud

nastane situace, že již byl vystaven a doručen předpis, tak platbu neprovádějte
a následně oznamte.
Známky na popelnice včetně pytlů budou vydávány při placení v hotovosti, při
platbě bezhotovostní budou vydány cca
týden po zaplacení.
Příklad:
Čtyřčlenná rodina (rodiče Jan Vomáčka,
Hana Vomáčková, děti Pavel Vomáčka,
Petra Vomáčková) využívá jednu velkou
popelnici, jednu velkou bio nádobu, službu SMS a ještě vlastní psa.
Ve schránce najdou Vomáčkovi do
31. ledna 2017 obálku s předpisy.
Předpis pro Jana Vomáčku bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(variabilní symbol 1, specifický symbol
1337).
2. poplatek – 200 Kč za pronájem popelnice (VS = 1, SS = 3722).
3. poplatek – 150 Kč za likvidaci bioodpadu a 200 Kč pronájem popelnice na
bioodpad (VS = 1, SS = 3723).
4. poplatek – 100 Kč za SMS
(VS = 1, SS = 3341).
5. poplatek – 120 Kč za psa
(VS = 1, SS = 1341).
Předpis pro Hanu Vomáčkovou bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 2, SS = 1337).
Předpis pro Pavla Vomáčku bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 3, SS = 1337).
Předpis pro Petru Vomáčkovou bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 4, SS = 1337).
-lp-

v Hlinsku s Evou Urbanovou, Filharmonií
Hradec Hrálové a dirigentem Davidem
Švecem. Program koncertu, složený ze
slavných operních árií a předeher, zazní
opět na Závěrečném koncertu festivalu
v neděli 14. května v Sukově síni Domu
hudby v Pardubicích.
Dále se může těšit festivalové publikum na Verdiho La traviatu, Rossiniho
Lazebníka sevillského, balet Spartakus A. Chačaturjana, koncert s názvem
„Rod Stammiců a Pardubice“, na setkání
s Václavem Hudečkem, Dagmar Peckovou, Davidem Ebenem a Schola Gregoriana Pragensis, varhaníkem Alešem
Bártou a sopranistkou Olgou Jelínkovou,
rakouským klavíristou Paulem Guldou
a orchestrem Ciganski Diabli, nizozem-

ským souborem Collegium Musicum Den
Haag, nesmrtelným Laco Deczi & Celula
New York, vydat se po stopách Freddie
Mercuryho s crossoverovým pořadem
Queen symphonic atd.
11 koncertů, operních a baletních
představení se uskuteční v Pardubicích, dalších 12 v koncertních sálech,
divadlech a památkových objektech
v Chrudimi, Hlinsku, Přelouči, Heřmanově Městci, Sezemicích, Vysokém Mýtě,
Luži, Kameničkách a v Kolíně.
Kromě domácích účinkujících se představí umělci z Rakouska, Nizozemska,
Spojených států, Ruska, Bulharska a Slovenska.
Josef Krečmer,
umělecký ředitel festivalu

www.obecsrch.cz
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chystané akce
16. 12. Večírek školy
24. 12. Vánoční setkání U Bahýnka
27. 1. Obecní ples
14. 1. Myslivecký ples
24. 2. Hasičský ples
11. 2. nebo 18. 2.
		 Obecní výlet na hory (termín bude upřesněn dle
počasí)
24. 3. Cestovatelská přednáška „Na kole přírodou USA“

Amerikou na kole

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Zimní tábor
Federace strojvůdců ČR ZO Pardubice společně s ČD a.s.
a obcí Srch pořádá zimní dětský tábor pro děti zaměstnanců skupiny Českých drah a obyvatel obce Srch. Tábor zaměřený na rekreační sport a veškeré pohybové aktivity se uskuteční v obci Jívka 5.–11. března 2017. Ubytování je zajištěno
v penzionu Karel Kobr v Jívce. V areálu penzionu je tělocvična
a vnitřní bazén a v okolí mnoho lyžařských vleků. Strava 5x denně, pitný režim. Zajištěna doprava k lyžařským vlekům a jízdné na
nich. Kapacita tábora je 40 dětí, cena činí 1500 Kč. Případné informace na tel. 605 841 441, nebo email: zdt.jivka@centrum.cz.
Těší se na Vás kolektiv instruktorů.
David Votroubek
Foto: Penzion Kobr v Jívce

24. 3. 2017 l Česká hospoda l 18:00
Vstupné zdarma
Rezervace:
e-mail: starosta@obecsrch.cz, tel.: 602 136 558, OÚ Srch

Poutavé vyprávění Renaty a Martina Stillerových
z půlročního a přesně 7000 km dlouhého cykloputování
po americkém kontinentě, jehož hlavním cílem bylo
proniknout mezi lidi, poznat kulturu, přírodu a krásy
v daných krajinách. Pošlapeme drsnými pouštěmi
amerického jihozápadu, navštívíme nádherné skalní oblasti
Utahu, zdoláme legendární Údolí smrti a vyšlápneme
vzhůru do nebeských Yosemite. Nebude chybět spousta
dobrodružných zážitků, příjemných setkání s místními
obyvateli a každodenních kontaktů s přírodou. Přijďte se
ponořit v sedle kola a s větrem
v zádech do americké divočiny.

Obec Srch pořádá

OBECNÍ PLES
27. ledna 2017 | 20.00 hod. | Česká hospoda

Vstupné 100 Kč
K tanci a poslechu hraje skupina SPLAŠENÝ NOTY

Česká hospoda Srch (U Kamenických) přijme
pomocnou sílu do kuchyně a na úklid
od 1. 1. 2017
Pracovní doba 10:00–14:00
vhodné pro důchodce
Kontakt: 728 308 765

www.obecsrch.cz

Kouření pouze v prostorách
lokálu restaurace
Bohatá tombola

Zvou pořadatelé
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů
Srch – volební účast 41,98 %
Kandidátní listina
číslo
název
1
2
9
12
22
26
30
32
34
37
41
43
45
48
52
54
55
59
67
70
85
88

Hrádek, Pohránov – volební účast 39,9 %
Platné hlasy
počet
%

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Českosloven.
Česká str.sociálně demokrat.
Pro otevřený kraj
Koruna Česká (monarch.strana)
ANO 2011
TOP 09
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Komunistická str.Čech a Moravy
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamiz.
Moravané
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Svobodní a Soukromníci
DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!
Koalice pro Pardubický kraj
OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTI
Naše Pardubice

0
36
1
34
39
0
85
34
33
27
0
4
0
13
18
0
45
12
1
0
16
0

0,00
9,04
0,25
8,54
9,79
0,00
21,35
8,54
8,29
6,78
0,00
1,00
0,00
3,26
4,52
0,00
11,30
3,01
0,25
0,00
4,02
0,00

Kandidátní listina
číslo
název
1
2
9
12
22
26
30
32
34
37
41
43
45
48
52
54
55
59
67
70
85
88

Platné hlasy
počet
%

Volte Pr.Blok www.cibulka.net
2
Občanská demokratická strana
0
Komunistická str.Českosloven.
0
Česká str.sociálně demokrat.
17
Pro otevřený kraj
3
Koruna Česká (monarch.strana)
0
ANO 2011
27
TOP 09
2
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1
Komunistická str.Čech a Moravy
11
Národní demokracie
0
Úsvit s Blokem proti islamiz.
0
Moravané
0
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
3
Svobodní a Soukromníci
4
DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU!
5
Koalice pro Pardubický kraj
4
OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE 3
NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI
0
SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK
0
VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTI
2
Naše Pardubice
1

2,35
0,00
0,00
20,00
3,52
0,00
31,76
2,35
1,17
12,94
0,00
0,00
0,00
3,52
4,70
5,88
4,70
3,52
0,00
0,00
2,35
1,17

Obec Srch a Sokol Srch
pořádají tradiční

ánoční setkání

u Bahýnka
24. 12. 2016
15:00 • Srch

• Připijeme si vánočním svařákem
• Cukroví vlastní výroby vítáno
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rub r i k a
Opět se vám hlásíme s příspěvky našich
malých spoluobčanů. Tentokrát jsme
měli v dětské rubrice náročnější téma
„Komu jsem v životě pomohl?“ Děti ze ZŠ

www.obecsrch.cz

p ro

Srch se tohoto tématu zhostily na výbornou. Děkujeme! Pokud budete chtít děti
podpořit, zasílejte nám jejich příspěvky
do dalšího čísla do 31. března 2017 na

d ě t i
email: zpravodaj@obecsrch.cz. V jarním
čísle tentokrát na téma: „Jak by vypadala zvířata, kdyby se stravovala ve
fast foodu.“
-kd-
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Školní výlet do muzea
města Brna – památka
UNESCO Vila Tugendhat
Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových (www.tugendhat.eu) z let
1929–1930, navržená architektem
Ludwigem Miesem van der Rohe, je
instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je
zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Dne 7. 11. 2016 jsme s dětmi
4. a 5. ročníku ZŠ podnikli velmi zajímavý
výlet. Navštívili jsme památku světového
dědictví UNESCO – Vilu Tugendhat. Nebylo jednoduché se do Vily na prohlídku
dostat, protože je o ni velký zájem. Nakonec nám správci vily vyšli vstříc a nabídli
termín mimo běžné prohlídkové časy.
Vyjeli jsme brzy ráno vlakem do Brna,
což byl pro děti také zážitek. V Brně jsme
nastoupili do tramvaje (šaliny č. 9) a jeli
jsme do ulice Tomanova, odtud jsme po-

kračovali dále pěšky stejnojmennou ulicí
až k vile.
Z ulice vypadá tato památka velmi
nenápadně, o to zajímavější zážitek má
člověk po návštěvě tohoto objektu. Vila
je postavena v kopci, proto z horní ulice
není vidět její velkolepost. Dodnes je velmi nadčasová. Z terasy se nám naskytl
nádherný výhled na Brno včetně hradu
Špilberk. Velkým zážitkem pro nás byly

„Učíme se pro život,
ne pro školu.“ (Seneca)
V letošním školním roce navštěvuje
naši základní školu 62 žáků a mateřskou školu 52 dětí.
Tak jako každý rok, i letos nás čekají
povinnosti vzdělávací a výchovné, které
se do vzdělávání dětí a žáků prolínají.
Jsou to kurzy plavání (mateřská škola
od listopadu, základní škola od března),
týdenní pobyty v přírodě, pravidelné besedy s paní knihovnicí v obecní knihovně,
divadélka, přírodovědné besedy, projek-
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tové dny a oslavy našich svátků a tradic. Žáci se mají učit nejen v lavicích, ale
i pomocí her (J. A. Komenský: Škola
hrou) a pomocí různých podnětů z okolí. K získávání praktických zkušeností a dovedností se jim snažíme výuku
zpestřit různými besedami, exkurzemi,
skupinovými činnostmi atd. Tyto formy
vyučování plní i jiné aspekty – chování
ve společnosti a mezi sebou navzájem,
utváření mezilidských vztahů, jako je respekt, tolerance, slušnost, laskavost, úcta k dospělým lidem, ale
i ke kamarádům, úcta k práci,
a to nejen ke své. Slušné chování se ve společnosti bohužel jaksi
vytrácí. Nakonec každý se s tímto
problémem velmi často setkává.
A přitom stačí se jenom více usmívat, umět pozdravit, poprosit, poděkovat, umět se omluvit, přiznat
chybu, dát přednost, občas ustoupit od svých požadavků a umět
naslouchat druhým. Děti bohužel

prosinec 2016
např. onyxová stěna, sestavená ze čtyř
rozřezaných dílů velkého kvádru pocházejícího až z daleké Afriky, dveře vysoké
320 cm, tedy bez překladu, což byla architektova podmínka pro celou stavbu,
zasunovací bloky okenních rámů fungující dodnes, opakující se jednoduché geometrické tvary, promyšlené detaily elektrických zásuvek či vypínačů.
Počasí nám přálo a vysvitlo i sluníčko, což jsme ocenili právě při pozorování
onyxové stěny, která se barví do oranžova při propouštění slunečního světla. Žáci
zde také plnili různé úkoly včetně práce
se zajímavým pracovním listem.
Děti byly nadšené, program byl přitažlivý a všichni jsme se zde cítili jako
v moderním muzeu.
V roce 2009 napsal britský spisovatel Simon Mawer knihu Skleněný pokoj,
která se volně inspiruje osudem této vily.
I když dějová linie je smyšlená, jsou zde
fakta, která popisují historii této funkcionalistické vily Tugendhat, nadčasového
unikátu z roku 1930. Jistě stojí za to si
tuto zajímavou knihu přečíst, děj je stále
aktuální.
Andrea Fejfarová, třídní učitelka
Foto: archiv školy

tyto vzory chování v televizi neuvidí. Proto je na nás všech, pedagozích, rodičích,
spoluobčanech, abychom jim ty správné
vzory sami předváděli svým příkladným
chováním. Žijeme v krásné obci, tak se
také krásně chovejme. Já sama za sebe
musím říci, že děti v naší škole vědí, co je
správné a co ne, a velmi si toho ceníme.
Píšu o tom proto, že je potřeba si občas
toto vše uvědomit a ocenit naši mladou
generaci, že si umí správně vybrat. Děkuji
vám, že vkládáte svoji důvěru do rukou
naší školy.
Říká se, že dnešní děti nemusí nic dělat, nemají se nutit k jídlu, spánku, učení,
domácím pracím, ba ani respektování
autorit. Jenomže pravda je taková, že
děti naopak mají rády řád. Všimli jste si
například, jak i malé dítě přesně ví, kdy
mu začíná Večerníček? Neumí hodiny
a ví to. Tak proč je nevychovat tak, jak
nás vychovali naši rodiče?
Blíží se dlouhé noci, kdy můžeme rozjímat, nejkrásnější svátky v roce, kdy se
setkáváme se svými nejmilejšími. Za celý
kolektiv zaměstnanců školy vám všem
přeji, abyste prožili Vánoce v klidu, míru
a vzájemném respektu.
-mt-, foto: archiv školy

www.obecsrch.cz
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Jak jsme
zavírali les
Michaelské období pomalu končí,
podzimní král halí přírodu do rudé,
zlaté a hnědé barvy, adventní čas se
blíží mílovými kroky.
V mateřské škole nastal čas zavřít
les. A to není jen tak! K tomu je potřeba spousta věcí. Vyrobit lesního krále
a vymyslet pro něho básničku, namalovat
a vystřihnout zlaté klíče a neposledně
znát to pravé kouzelné zaříkávadlo.
A tak jsme se do toho pustili! Básničku jsme vymysleli a všichni se ji krásně
naučili. Klíče a lesního krále jsme vyrobili, do batůžku jsme si vzali svačinu
a dobroty a vydali se na cestu do lesa,
každý se svým klíčem v ruce. V lese
jsme potom zavolali lesního krále.

„Lesní králi, lesní králi,
les jsme s tebou zavírali.
Aby se všem dobře spalo,
pod peřinku nefoukalo.
Zima přichází k nám tiše,
Usne celá lesní říše.“
Na kmeni staré borovice jsme od
lesního krále nalezli vzkaz s úkolem pro
děti, protože to není jen tak, nachystat
les na zimu. To se musí postavit skřítečkům domečky, udělat z mechu postýlky,
z kůry stolečky a židle, zvířátkům připravit z listí pelíšky, nasbírat šišky a žaludy
atd. A tak se děti pustily do práce. Krásně se jim to všechno podařilo, a proto
je potom čekala sladká odměna, kterou
jim skřítkové Podzimníčci schovali pod
pařízek.

Vánoce mají své kořeny
v římském starověku
Přiblížilo se opět nejkrásnější období
v roce, kdy je dobré si připomenout
prapůvod zimních svátků – Vánoc,
který sahá až do římských dob.
Nevíme, jak se jmenovaly, jen to, že
21. prosince začínaly několikadenní pohanské slavnosti boha slunce – slunovratu. Také se slavily „saturnálie“, na počest
Saturna, boha úrody, a to už před dvěma
a půl tisíci lety, vždy 17. prosince.
Při slunovratu uctívali lidé vracející se
slunce, které po minutách prodlužovalo
svůj pohyb na obloze a dávalo naději,
že se spící příroda opět probudí. Dospělí
se radovali, tančili a hodovali v domech
bohatě vyzdobených zelenými větvemi
a děti se těšily na sladkosti a drobné dárky, které v té době dostávaly.
Také slovanské národy slavily slunovrat. K jejich veselým svátkům se vázalo mnoho obřadů a obyčejů spojených
s vírou, že slunce zvítězí nad démonic-

www.obecsrch.cz

kými silami, které spolu zápasí v drsných
studených nocích. Lidé uctívali stromy
v posvátných hájích, živly a zvířata
a k jejich poctě si nasazovali na obličeje ďábelské a zvířecí masky – třeba
koňů, medvědů, jelenů, kozlů a bavili se

A teď už jen to poslední kouzelné zaříkávadlo!
„Zavírám, zavírám les, aby sem nikdo
nevlez, ani kočka ani pes.
Vleze-li sem bába, ať je z ní žába.
Vleze-li sem dědek, ať je z něho dudek.
Vleze-li sem panna, ať je z ní srna.
Vleze-li sem mládenec, ať je z něho
mravenec.
Zavírám, zavírám les, aby sem nikdo
nevlez.
CVAK!“
Otočili jsme klíčem a je to. Skřítkové, zvířátka i lesní král se mohou uložit
k zimnímu spánku, úkol splněn, a teď ať
si třeba mrzne.
Za MŠ Šárka Pelíšková
Foto: archiv MŠ

v hlučných maškarních průvodech.
S příchodem křesťanství začala církev tyto bezbožné oslavy považovat za
hřích. Dala si za úkol přežívající bujaré
pohanské zvyklosti vymýtit. To se ale
příliš nedařilo. Hry, magická věštění, obřady, které měly často ovlivnit budoucnost, nepozbývaly pro lidi své kouzlo.
Divoké oslavy trvaly celý prosinec i leden
a církevní otcové rozhodli vykořenit je tak,
že na dobu zimního slunovratu přesunuli roku 354 křesťanské oslavy Kristova
narození, do té doby slavené na jaře.
Trvalo dlouho, než se Vánoce přiblížily k té podobě, jak je známe dnes.
Dá se říci, že se spolu vzájemně propojily způsoby slavení z dob předkřesťanského Řecka a Říma, magické kulty
pohanských obyvatel zemí střední Evropy a křesťanské obřady. Některé zvyky
zanikaly, jiné nové vznikaly, až nakonec
zejména v našem venkovském prostředí
vykrystalizovaly do překrásné, snad nejpoetičtější podoby vánočních svátků na
světě.
Sepsala:-kdZdroj: České Vánoce:
Ludmila Ladýřová, Jiří Škopek
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Kaleidoskop událostí
Vítání občánků

Turnaj základních škol ve florbale

I v letošním roce jsme přivítali naše nové občánky.
Foto: Jan Ptáček

Děti, které navštěvují „Kroužky Východní Čechy“, se zúčastnily
29. května v Pardubicích turnaje ve florbale. Soutěžilo 12 základních škol a mezi nimi i naše družstvo ze ZŠ Srch (8–9 let).
Skončili na 9. místě a byli šťastni. Gratulujeme!
Foto: Lenka Sykáčková

Ukončení prázdnin v Srchu
V sobotu 3. 9. se v Srchu na hřišti uskutečnilo Ukončení prázdnin. Od 15:00 děti mohly v různých soutěžích vyhrát různé drobné dárky a sladkosti a v 17:00 hráli fotbalové utkání „starousedlíci“ proti „náplavám“.
Foto: Aleš Maloch

Sršský slalom
Dne 17. 9. 2016 SK Srch
za pomoci obce Srch
a Ski Hluboká uspořádal
Sršský slalom. Na fotbalovém hřišti byla připravena slalomová trať, kterou
znáte ze sjezdařských
závodů. Přes počáteční
ostych, rodiče svým dětem dokázali, že i oni se
dokáží odvázat, zabojovat a nezkazit legraci. Děkujeme za drobné ceny
a dárky od rodičů. Těšíme
se na další ročník.
Foto: Jiří Rejl

12

www.obecsrch.cz

prosinec 2016

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Kaleidoskop událostí
Hrádkovské loučení s prázdninami Martin na bílém koni
V sobotu 3. 9. 2016 před obecním domkem místní hasiči přichystali stanoviště ke sportovním i vědomostním soutěžním disciplínám, připravili náš „rybníček“ pro rybolov a po obědě tedy
vše mohlo začít. Do jednotlivých soutěží se leckdy zapojili i dospělí, aby dětem předvedli „jak se to má dělat“, a tak o humorné
chvilky nebyla nouze. Jednotlivé výkony byly odměněny rozličnými cenami, které si děti musely vylosovat na „kole štěstí“, což
bylo kolikrát zajímavější než soutěž samotná. Pěkné letní počasí, vychlazená malinovka a pivko, to vše jen umocňovalo dobrou
náladu.
Foto: Pavla Motyovszká

Tradiční setkání občanů na svátek sv. Martina se konalo v sobotu 10. listopadu. Lampionový průvod doprovázel sv. Martina
na koni opět od školy až na hřiště. Dětem ze ZŠ a MŠ Srch
děkujeme za krásné představení.
Foto: Marek Doležal

Rozsvícení stromu a koncert
V sobotu 26. 11. jsme U Zvoničky slavnostně rozsvítili vánoční
strom a zhlédli v České hospodě koncert vokální skupiny BB
JAZZ.
Foto: -lp-
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Letní sucho rybám
i rybářům moc nepřálo
Letošní rybářská sezóna byla poznamenána suchým počasím a nedostatkem vody, což se projevilo i na počtu
vydaných povolenek, kterých bylo
oproti dvěma předchozím letům méně.
Celkem se vydalo 81 povolenek,
z toho 67 pro děti a 14 pro dospělé. Nízký stav vody byl spojen i s menším množ-

stvím ryb, které jsme mohli do Vraťáku
vysadit. Naštěstí zde k žádnému většímu
úhynu ryb nedošlo. Horší situace byla na
Bahýnku a v rybníčku za hřištěm, kde
voda zmizela téměř všechna a ryby, které
se nám nepodařilo vylovit, zde nepřežily. Naštěstí tady bylo jen malé množství
ryb. S podzimem se situace s vodou ještě zhoršila, a proto jsme druhou říjnovou
sobotu museli uspořádat výlov Vraťáku.
Ve spolupráci s místními hasiči, kteří pomohli odčerpat zbytek vody, se nás sešlo
cca 25. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
zajistili nezbytné vybavení pro výlov, jako
jsou kádě, vysoké holínky, podběráky či
bedny. Využili jsme loňských zkušeností,
kdy jsme sledovali profesionální rybáře,
a přestože většina z nás se do této role
dostala poprvé, tak se podařilo vylovit
téměř všechny ryby. K našemu překvapení bylo v té malé louži poměrně velké
množství ryb – zejména kaprů, které jsme
přestěhovali k přezimování do Zástavy ke
škole.
Věříme, že stejně jako v loňském roce
se Vraťák opět naplní a příští sezóna se
vydaří lépe než ta letošní. Petrův zdar
Petr Novotný
občanské sdružení Rybáři Srch
Foto: Petr Novotný

Sršský maraton,
půlmaraton a čtvrtmaraton
Dne 19. 11. 2016 v tvrdých podmínkách proběhl Sršský maraton, půlmaraton a čtvrtmaraton.
Závodu se účastnilo 180 běžců, letos
se zahraniční účastí – sympatickou běžkyní ze Švédska a Slovenska. I za nepříznivého počasí se závodu úspěšně účastnili naši „Srchováci“.
Současně se startem závodu začalo pršet,
což vydrželo téměř dvě
hodiny. Pak si déšť dal
hodinovou pauzu, zřejmě
potřeboval nabrat sílu,
a poté spustil s ještě větší
intenzitou. A možná proto pouze dva závodníci
dokončili maratonskou
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trať pod 3 hodiny. Čtvrtmaratonskou trať
absolvoval i Jiří Soukup, kterému je úctyhodných 89 let. Novinkou letošního ročníku byly štafety, kdy SK Srch skončil na
2. místě.
Lubomír Jirásko
Foto: Jiří Rejl
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