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Vážení občané,

▶ Znáte své zastupitele?
chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli k obecním
volbám a vyjádřili nám tím podporu a zpětnou vazbu. Chceme
i v následujícím volebním období pokračovat v započaté práci
a ve vytyčených cílech. To znamená hospodařit úsporně, zlepšovat vzhled obce a být stále úřadem přátelským ke svým občanům. I nadále se na mě i mé kolegy zastupitele můžete obracet
se svými názory a připomínkami a pokud to bude v našich možnostech, vynasnažíme se vše vyřešit.
I v dalším období chystáme kulturní a společenské akce. Srdečně Vás zvu na tu nejbližší, a to na „Vánoční setkání občanů
u Bahýnka“, které se stalo oblíbenou tradicí.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podílejí na organizaci a zajištění všech
kulturních a společenských akcí v průběhu roku, protože bez nich by to prostě nešlo.
Opět se přiblížil vánoční čas, proto bych Vám chtěl popřát krásné a pohodové Vánoce.
Nový rok 2015 nechť je rokem šťastným, klidným a úspěšným, a ať ho všichni prožijete
ve zdraví.
Lukáš Panchártek, starosta

Pf 2015

▶ Sazby a poplatky rok 2015
▶ Zákaz skládkování
▶ V naší škole to žije
▶ Vyhodnocení údržby obcí
▶ Přednáška rybáře Jakuba Vágnera
▶ Výstava Voda ve městě
▶ Zajímavé rybářské úlovky

Víte, že Barborky
nebyly jen
větvičky do vázy?
Svátek Barbory připadá na 4. prosince.
Začal se slavit na počest dívky, která
se narodila ve 3. století v rodině pohanského kupce v Nikomedii (dnešní
Turecko).

Foto: Květoslava Doležalová

www.obecsrch.cz

Její otec, aby ji uchránil před světskými svody i před křesťany, nechal pro ni postavit věž
se dvěma okny, kde ji zavřel. Když se vrátil
z několikadenní cesty a zjistil, že mezitím
přijala křest, vydal ji soudu k potrestání. Byla
odsouzena, mučena a nakonec jí krutý otec
setnul hlavu.
pokračování na str. 8
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Opět nastal čas oslav našich jubilantů,
kterým chceme pogratulovat k jejich životním jubileím.
Měsíc září zahájil v Srchu již tradičně oslavou pan Josef Mazák svými
84. narozeninami, dále zde slavili pánové Ladislav Tichý a Jiří Drbal sedmdesátiny
a paní Jarmila Vágnerová 83. narozeniny. V Hrádku jsme přáli paní Marii Hatákové
k 82. narozeninám a k osmdesátinám panu Josefu Konečnému. I v říjnu se slavilo,
a to 83. narozeniny paní Jaroslavy Hlaváčkové z Hrádku a 82. narozeniny
paní Danuše Adámkové ze Srchu. V měsíci listopadu jsme blahopřáli paní Libuši
Uncajtikové, která měla 84. narozeniny. Ani měsíc prosinec se neobešel bez oslav.
V Srchu jsme přáli k sedmdesátinám paní Martě Lickové
a k 83. narozeninám panu Otakaru Kubátovi.
Již 101. výročí narození oslavila v Hrádku paní Marie Vlasáková, které přejeme,
aby jí její obdivuhodná vitalita vytrvala co nejdéle a mohla se stále těšit
z příjemných chvil strávených se svými blízkými.
Všem oslavencům přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví,
dobré nálady a elánu do života.

Vedení obcí Srch, Hrádek a Pohránov

Nový pomník
v Hrádku
Pozornosti občanů, kteří navštěvují
hrádecký hřbitov, asi neunikl hrob
vlevo od márnice, který v poslední
době byl ve velmi zchátralém až nebezpečném stavu. Byl to pomník obětem neštěstí v chemičce, dnešní Explosii a.s., z období před 2. světovou
válkou.
Koncem jara jsme vstoupili do jednání s firmou Explosia a.s., která se k věci postavila
velmi vstřícně. Nechala zpracovat návrh na
opravu pomníku a hned po „dušičkách“ přistoupila k jeho realizaci.
Památka všem obětem výbuchů v Explosii
je již dokončena. Dne 4. 12. 2014 proběhlo
slavnostní odhalení pomníku, zasvěceného
sv. Barboře, kterého se zúčastnili představitelé Explosie a naší obce.
-jb-

Ing. Lukáš PANCHÁRTEK, starosta
Mgr. Aleš MALOCH, 1. místostarosta

Ing. JIŘÍ BERÁNEK, 2. místostarosta

VÝBORY A KOMISE
Kontrolní výbor

Finanční výbor

Stavební komise

Roman BEZDIČKA
JUDr. Lukáš POLÁK
Mgr. Marta HOLICKÁ

Věra VRBOVÁ
Ing. Michal FABIÁN
Mgr. Milena TOMANOVÁ

Mgr. Marta HOLICKÁ
Ing. Jiří BERÁNEK
Martina ŘEZANINOVÁ

Komise školská, kulturní a pro sport

Sociální komise

Komise životního prostředí

Simona PÍŠOVÁ
Mgr. Marta HOLICKÁ
Pavla SLEZÁKOVÁ

Iva VINKLEROVÁ
Ing. Jiří BERÁNEK
Hana DRBALOVÁ

Ing. KVĚTOSLAVA DOLEŽALOVÁ
Mgr. Aleš MALOCH
Mgr. Jiří REJL

Gen. ředitel Explosie J. Tichý a starosta
L. Panchártek odhalují nový pomník

Plánované investice

1. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Srch

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje se teprve tvoří rozpočet na další
rok, proto investice pro rok 2015 jsou
ještě ve fázi plánování. K největším
investicím bude zajisté patřit oprava
příjezdové cesty k hřišti v Srchu.

Foto: -kd2

www.obecsrch.cz

Připravuje se oprava hřbitovní zdi v Hrádku a oprava komunikace v lokalitě u Zvoničky. Rádi bychom všechny tyto akce zrealizovali nejpozději na jaře 2016. Vše bude
také záležet na tom, zdali se podaří sehnat
pozemek na výstavbu technického zázemí
pro uskladnění komunální techniky obce.
Náklady na jeho výstavbu se budou pohybovat kolem 1,5 mil. Kč. K drobným investicím bude patřit výstavba garáže pro
parkování hasičského vozíku u hasičárny
v Srchu a fasáda obecního domku v Pohránově.
-lp-
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Znáte své zastupitele?
Požádali jsme naše nové zastupitele
o pár slov, kterými by se občanům
představili.
Simona Píšová
„Nejvíce se chci a budu věnovat kulturnímu
a společenskému životu v našich obcích.
Byla bych moc ráda, kdyby se stále více spoluobčanů zapojovalo do našeho kulturního
dění. Doufám, že nově chystané akce k této
prosbě napomohou.“
Marta Holická
„Jméno znáte. Kdo mě neznáte, můžete
mne poznat na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Bydlím od narození v Hrádku.
Budu ráda, když za mnou přijdete s jakoukoli prosbou. Pokusím se Vaše přání s představiteli obce splnit.“
Roman Bezdička
„Rád přispěji k budoucímu pozitivnímu
rozvoji obce, který byl již započat v minulém volebním období. Prioritou je zejména
čistota a pravidelná údržba obce a vstřícné
jednání směrem k občanům. Dalšími pro

mne významnými cíli jsou transparentnost
hospodaření, zvelebování obecního majetku, ale také zkvalitňování služeb pro občany.“
Jiří Beránek
„Rád bych napomohl k budování dalších investic prospěšných pro obec, ale i k údržbě
a ochraně těch stávajících. A samozřejmě
bych rád prohloubil komunikaci s občany.“
Iva Vinklerová
„I nadále budu otevřená názorům lidí k dění
v obci a k řešení jejich problémů, k připomínkám kladným, ale i záporným, protože
i to do života patří a mělo by se řešit. I maličkosti dokáží život v našich obcích udělat
příjemnější:-).“
Lukáš Polák
„Jako advokát bych rád dohlédl na řádný
a bezproblémový chod obce v kontextu
práv a povinností daných zákonným rámcem. V případě potřeby pomohu řešit problémy vzniklé při naplňování cílů, které jsme
si spolu s ostatními zastupiteli stanovili
v našem volebním programu.“

Věra Vrbová
„Je to již 11 let, co sdílím život se spoluobčany obce Pohránov. Mé zájmy a koníčky jsou
četba knížek, rekreační turistika, trochu zahrádka a hlavně rodina. Jsem společenská
a dokážu lidem naslouchat a pomáhat jim
řešit jejich starosti.
Moje zaměstnání zabírá široké spektrum oblastí, které mohu využít při své práci v zastupitelstvu i při zastupování občanů. Společně
s nimi chci ovlivňovat dění, rozvoj a celkové
investice tak, abychom docílili kvalitnějšího
života v našich obcích.“
Aleš Maloch
„Do zastupitelstva jsem kandidoval proto,
že chci v obci zlepšovat životní prostředí
a rozvíjet sportovní a kulturní akce. Pokud
máte i Vy nějaký návrh, přijďte za mnou.“
Lukáš Panchártek
„Po uplynulé čtyři roky mi bylo ctí být starostou našich obcí. Získal jsem velmi cennou
pracovní zkušenost a hodně jsem se toho
nového naučil. I nadále budu pokračovat
v započaté práci vytyčeným směrem.“ -kd-

FOTOREPORTÁŽ – INVESTICE 2014

Rekonstrukce tělocvičny v Srchu

Vjezdy v Hrádku

Vozový park

Střecha obecního domku i s novou pergolou

www.obecsrch.cz
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Digitalizace kronik
V dubnovém Zpravodaji jsme občany
informovali o snaze shromáždit a digitalizovat kroniky našich obcí.
Dnes můžeme s radostí konstatovat, že tento záměr se nám zdařil a máme naše obecní
kroniky v digitalizované formě. A dokonce
se nám podařilo, ve spolupráci se Státním
okresním archivem v Pardubicích, dohledat vůbec první obecní kroniky Hrádku
z r. 1926 a Pohránova z r. 1923 a první a nejstarší kroniku ze Srchu, kterou je Pamětní
kniha školy Srch z r. 1856. Také pohránovští hasiči poskytli svoji kroniku vedenou od
r. 1983, takže jsme celkem zdigitalizovali
27 kronik a můžeme je tak poskytnout
zájemcům na digitálním médiu. Některé
z nich jsou i na našem obecním webu.
-jb-

Zadluženost obce
V rámci informovanosti o hospodaření obce přinášíme informace o úvěrovém zatížení obce.
Obec čerpá v současnosti dva úvěry. První
úvěr je z roku 2009 a jeho výše je 8 mil. Kč.
Byl určen na investiční akci – Odkanalizování místních částí Hrádek, Pohránov.
V současné době zbývá doplatit jistina ve
výši 3,7 mil. Kč. Roční splátka jistiny a úroků
činí cca 1,2 mil. Kč. Poslední splátka bude
v roce 2018.
Druhým úvěrem je úvěr na přístavbu
školy. Ten je z roku 2011 a jeho výše byla
11 mil. Kč. V současné době zbývá doplatit
nesplacenou jistinu cca 8,4 mil. Kč. Roční
splátka jistiny a úroků činí cca 1,3 mil. Kč.
Úvěr bude splácen do roku 2022.
Celkem činí roční úvěrová zatíženost obce
cca 2,5 mil. Kč, což je zhruba 16 % ročních
příjmů obce. Oba úvěry byly pořizovány na
zásadní investice, bez nichž by tyto projekty
nemohly být realizovány.
-lp-

Svoz odpadu
• Komunální odpad: 9. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2.,
5. 3., 19. 3., 2. 4.
• Tříděný odpad (pytlový svoz): 14. 1.,
28. 1., 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4.
Svozový plán na rok 2015 bude zveřejněn
na webových stránkách obce a na Obecním úřadě. Obdržíte jej při vyzvednutí
známek na popelnice.
-lp-
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SAZBY A POPLATKY ROK 2015
Sazba místního poplatku za likvidaci
komunálního odpadu na rok 2015 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
za 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 hod.
a sobota 8.00–14.00 hod.
Sazba místního poplatku za likvidaci bioodpadu při intervalu svozu 1 x 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 1 550 Kč/rok a u nádoby 240 l pak 1 900 Kč/rok. Ceny za pronájem nádob jsou stejné jako u občanů.

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ NA ROK 2015
Poplatky na rok 2015 za svoz odpadu,
za psy a SMS zprávy jsou splatné do
31. 3. 2015.
Od roku 2015 zavádíme novinku ve
způsobu výběru poplatků.
Jako doposud lze zaplatit poplatky hotově, a to od 9. 2. 2015 do 31. 3. 2015
v úřední dny na OÚ. V pátek 13. 2. 2015
mohou navíc platit občané Pohránova
v obecním domku v Pohránově od 16.15
do 16.45 hod. a občané v Hrádku od 17.00
do 18.15 hod. v obecním domku v Hrádku
(naproti rybníčku).
Nově bude možnost platit poplatky
také převodem z účtu.
Jelikož je nutno dodržet rozpočtová pravidla, musí být každý poplatek zaplacen pod jiným specifickým symbolem.
Do 31. 1. 2015 obdrží všichni občané do
svých schránek platební předpisy a bude

www.obecsrch.cz

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 a 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.
Známky na popelnice včetně pytlů budou
připraveny cca týden po zaplacení na OÚ
k vyzvednutí.
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 čtyři obálky. V obálce pro Jana Vomáčku bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(variabilní symbol 1, specifický symbol
4030).
2. Poplatek – 200 Kč za pronájem popelnice (vs = 1, ss = 4050).
3. Poplatek – 150 Kč za likvidaci bio (vs = 1,
ss = 4060).
4. Poplatek – 120 Kč za psa (vs = 1, ss =
4070).
5. Poplatek – 100 Kč za SMS (vs = 1, ss =
4080).
V obálce pro Hanu Vomáčkovou bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(vs = 2, ss = 4050)
V obálce pro Pavla Vomáčku bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(vs = 3, ss = 4050)
V obálce pro Petru Vomáčkovou bude:
1. Poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(vs = 4, ss = 4050)
Pokud by nastalo, že Vomáčkovi budou
chtít např. přidat ještě jednu popelnici
navíc, tak zaplatí poplatky dle předpisu
a další popelnici si mohou doplatit při jejím převzetí na Obecním úřadě (dále jen
OÚ). V případě, že Vomáčkovi nebudou
chtít využívat např. službu bio, tak prostě
poplatek za uvedenou službu neuhradí
a tato skutečnost musí být oznámena na
OÚ e-mailem nebo osobně.
-lp-
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Volební okrsek Srch – účast: 40,5 %
Kandidát
č. jméno a příjmení

Hlasy
abs. v %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

292
248
241
256
263
251
244
256
246

Ing. Panchártek Lukáš
Vinklerová Iva
Vrbová Věra
JUDr. Polák Lukáš
Mgr. Maloch Aleš
Ing. Beránek Jiří
Mgr. Holická Marta
Píšová Simona
Bezdička Roman

Volební okrsek Hrádek (Pohránov) – účast: 50,5 %
Pořadí
zvolení

12,71
10,79
10,49
11,14
11,44
10,92
10,62
11,14
10,70

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kandidát
č. jméno a příjmení

Hlasy
abs. v %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

97
91
83
84
81
86
87
81
83

Ing. Panchártek Lukáš
Vinklerová Iva
Vrbová Věra
JUDr. Polák Lukáš
Mgr. Maloch Aleš
Ing. Beránek Jiří
Mgr. Holická Marta
Píšová Simona
Bezdička Roman

12,54
11,77
10,73
10,86
10,47
11,12
11,25
10,47
10,73

Pořadí
zvolení
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
Volební okrsek Srch – účast: 1. kolo 35,7 %, 2. kolo 9,3 %
Kandidát
č. jméno a příjmení
1
2
*3
4
5
6
+7

Volební Navrhující Politická Počty hlasů
% hlasů
strana
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

MUDr. Hlavová Soňa
SPO
SPO
SPO
Sadovský Petr
ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011
JUDr. Antl Miroslav
ČSSD
ČSSD
BEZPP
prof. Ing. Cempírek Václav, Ph.D. TOP+STAN TOP 09
TOP 09
Ing. Kučera Roman
Piráti
Piráti
Piráti
PaedDr. Lukášek Josef
KSČM
KSČM
KSČM
Řehák Luboš
KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP

13
59
105
55
16
24
20

X
X
54
X
X
X
33

4,45
X
20,20
X
35,95 62,06
18,83
X
5,47
X
8,21
X
6,84 37,93

Volební okrsek Hrádek, Pohránov – účast: 1. kolo 37,2 %, 2. kolo 14,4 %
Kandidát
č. jméno a příjmení
1
2
*3
4
5
6
+7

Volební Navrhující Politická Počty hlasů
% hlasů
strana
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

MUDr. Hlavová Soňa
SPO
SPO
SPO
Sadovský Petr
ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011
JUDr. Antl Miroslav
ČSSD
ČSSD
BEZPP
prof. Ing. Cempírek Václav, Ph.D. TOP+STAN TOP 09
TOP 09
Ing. Kučera Roman
Piráti
Piráti
Piráti
PaedDr. Lukášek Josef
KSČM
KSČM
KSČM
Řehák Luboš
KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP

*) zvolený kandidát

1
13
42
5
2
5
0

X
X
30
X
X
X
0

1,47
X
19,11
X
61,76 100,00
7,35
X
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Samovýroba dřeva

Zákaz skládkování

Stejně jako v minulém roce se mohou
místní občané hlásit na OÚ s požadavkem
na samovýrobu dřeva. Limit na jedno číslo
popisné je 2 m3 (plnometry) dřeva za rok.
Toto množství odpovídá přibližně hráni vyrovnaného dřeva o rozměrech 1 x 1 x 4 m.
Hlásit se mohou i zájemci, kteří samovýrobu využili již v roce 2014.
-lp-

U lesa Jarošku existuje dlouhodobě kompost, který obhospodařuje společnost ZEAS
a.s. V minulosti na kompost někteří občané
vyváželi travní odpad ze zahrad. Bohužel
v poslední době se zde začaly objevovat
i kořeny a větve. Tento odpad rozhodně
nelze používat jako zelené hnojivo na pole.
Obec musí na obecní náklady provést úklid
tohoto kompostu. Po dohodě s firmou
ZEAS zde platí s okamžitou platností ZÁKAZ
jakéhokoliv skládkování i travního odpadu.
Znovu opakujeme, že občané mohou pro
dřeviny využívat „ohradu“ na hřišti a na posekanou trávu mohou začít využívat svoz
bioodpadu.
-lp-
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Hospodaří
nový hospodář
v našich lesích
dobře?
Od 1. 1. 2014 má obec vlastního lesního hospodáře, který se stará o obecní
lesy. K jeho úkolům patří zpracování
lesního hospodářského plánu (dále
jen LPH) na období 2015–2024, plánování zásahů v lesích či kontrola samovýrob.
Podle nového LPH bude obec hospodařit
na svém lesním majetku příštích 10 let. Lesní hospodář vykonává pravidelné pochůzky v obecních lesích, při kterých plánuje
zásahy v lesních porostech a kontroluje
průběh zadaných samovýrob. Od počátku
roku 2014 bylo zadáno 36 samovýrob dřeva pro občany obce o celkovém objemu
121 m3. Z toho 22 samovýrob bylo zadáno
přímo v obecních lesích o celkovém objemu 44 m3, zbytek byl zadán v sousedních
lesích spravovaných také naším lesním
hospodářem. Samovýrobou se lesy čistí
od souší, polomů, zlomů a plevelných dřevin. Samovýrobci se při zpracování dřeva
v obecních lesích prokazují platnou smlouvou, která je opravňuje k těžbě označeného dřeva, pouze v určené lokalitě. Smlouva zároveň slouží jako povolení k vjezdu
do lesa motorovými vozidly sloužícími
k odvozu dřeva. Samovýrobci se v lesích
chovají většinou zodpovědně a těží pouze
označené stromy v porostech k tomu určených.
Ačkoli obec spravuje 55 ha lesa, nebyl
z toho v minulosti žádný příjem do rozpočtu. V následujících letech očekáváme příjem z prodeje dřeva v řádech statisíců korun ročně, který reinvestujeme zpět do obnovy lesa a do oprav lesních komunikací.
Naším cílem není vytěžit z lesů co nejvíce
dřeva, ale lesy zpříjemnit pro naše občany
tím, že budou čisté, s pestrou dřevinnou
skladbou a dobře přístupné.
Záměrem obce je postupně přeměnit prořídlé přestárlé porosty s prosychajícími
borovicemi, s netvárnými duby (často napadenými jmelím), podrostlé ostružinou
a keři, kterými nelze místy ani projít, na
lesy různověké, stabilní, čisté, které budou
zajišťovat nejen kvalitní dřevní hmotu pro
budoucí generace, ale i příjemné prostředí
pro rekreaci našich občanů.
-lp5

ZPRAVODAJ OBCÍ

prosinec 2014

V naší škole to žije
V září jsme přivítali nové prvňáčky
a naplnili tak opět plně danou kapacitu. Základní školu navštěvuje k dnešnímu dni 62 žáků v pěti postupných
ročnících. Toto číslo nám každoročně narůstá. Kapacitu mateřské školy
jsme s povolením Pardubického kraje
navýšili o další dvě místa. Naše dvě
třídy Srdíčko a Sluníčko tedy nyní navštěvuje 52 dětí.
Spolupráce mezi mateřskou a základní školou je u nás již tradicí. Předškoláci z obou
tříd MŠ letos opět zavítali k prvňáčkům,
kteří jim předvedli, co se vše od září naučili,
a společně si vyzkoušeli spolupráci v lavicích. Na závěr předškoláci zamkli školákům učebnici Živou abecedu a slavnostně odemkli Slabikář. Je to pro ně
vhodná motivace k zápisu do ZŠ, který se
bude konat 11. února 2015. Do té doby
ještě pořádáme Den naruby aneb školákem na zkoušku, kdy si žáci 1. ročníku

zavzpomínají na pěkné chvilky prožité
v mateřské škole a předškoláci si na hodinu
vyzkouší být školákem.
Druháci a třeťáci s naší novou paní učitelkou, Andreou Fejfarovou, v rámci prvouky,
praktických činností a jiných výchov, tvoří
různé společné projektové činnosti – kreslí mapy, plánky nebo se zasvěcují do tajemství kulinářství. Už umí vyrobit několik
výborných pomazánek, kterými pohostili
spolužáky i z vedlejších tříd. Musím říci, že
i Láďa Hruška by se divil, jaké dobroty vytvořili.
Čtvrťáci a páťáci se s paní učitelkou Alenou
Šulcovou již pomalu připravují k přestupu na druhý stupeň do Pardubických škol.
Samozřejmě, že nás zajímá zpětná vazba,
a proto s vedením škol úzce spolupracujeme. Zajímáme se o návaznost a zapojení
našich bývalých žáků, abychom podle toho
mohli případně upravit kroky pro zdárný
přechod na tyto školy.
Děti ve školní družině pod vedením paní vychovatelky Jany Zouharové také nezahálí.
Opět, jako každý rok na podzim, si vyrobily
6

vitamínovou bombu proti chřipce a nachlazení, pravidelně chodí do lesa, poslouchají
zajímavé příběhy z knížek, vyrábějí, kreslí
a hlavně si dostatečně hrají jak ve třídě, tak
denně venku na čerstvém vzduchu. Mimochodem i během vyučování se chodí žáci
proběhnout o velké přestávce na zahradu,
a to téměř za každého počasí.

Pro nedružinové děti máme v odpoledních hodinách ve dnech bez odpoledního
vyučování klub dětí, který vede paní Veselá. V klubu si děti vytvořily skupinky pod
vedením nejstarších kamarádů, pořídily si
kroniky, kam vpisují své zážitky, hravou formou se učí věci, na které během vyučování
nezbývá čas. Děti ze školní družiny i klubu
se celkem 5x sejdou s panem Rejlem, který
si pro ně připravuje velmi zajímavé besedy
o našem okolí, seznamuje je s florou a faunou, která se vyskytuje v našem kraji a v nejbližších lesích kolem obce.
Sběr papíru probíhá ve dvou termínech,
a to 11.–18. 12. 2014 a 15.–22. 1. 2015, detaily web školy/AKTUALITY.

stě takový malý ples pro děti a jejich rodiče.
19. 1. 2015 v 18.00 hodin vás chceme pozvat do tělocvičny na odpolední koncert
Pardubické filharmonie: JAROSLAV JEŽEK
– SEZNAMTE SE, PROSÍM. Je to další ze série komorních pořadů pro školy, v němž
sexteto filharmoniků připomene neotřelou
formou životní osudy a hudbu vynikajícího
českého skladatele Jaroslava Ježka. V programu zazní jeho nejslavnější skladby pro
orchestr a písně pro Osvobozené divadlo.
Účinkovat budou: Libor Ježek a Petr Vrána
– housle, Petr Klas – viola, David Matoušek
– violoncello, Lubomír Hron – trubka, Pavel
Merta – saxofon. Po výborných zkušenostech si nechceme nechat tento zážitek jen
pro sebe, proto chceme pozvat nejen děti,
ale i jejich rodiče a prarodiče.
Vstupné je 50 Kč. Informace o všech pořádaných akcích najdete na www.skolasrch.
cz/ měsíční plány školy.
Děkujeme všem rodičům za důvěru v naši
práci, kterou se snažíme opravdu zodpovědně plnit. V naší škole to prostě žije.
-mt-, foto: archiv ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ

A co nás čeká v nejbližších dnech? Návštěva
Východočeského divadla, kterou po uzávěrce tohoto Zpravodaje budeme mít již
za sebou, každoroční vánoční výlet – tentokrát do Třebechovic. 20. prosince zveme
všechny na Vánoční večírek školy, který se
bude konat v penzionu Pluto. Hrát nám
bude skupina Triton, děti zvou na prodejní
výstavu svých výrobků z vánočního salonu
a nebude chybět ani tombola. Bude to pro-

www.obecsrch.cz

Zápis do 1. třídy ZŠ pro školní rok
2015/2016 se bude konat dne 11. 2.
2015 od 15:00 do 17:00. S sebou si
vezměte: občanský průkaz, rodný list
a zdravotní průkaz dítěte. Povinná školní docházka začíná dětem narozeným
v termínu 1. 9. 2008–31. 8. 2009. Zapsány mohou být též děti narozené v termínu 1. 9. 2009–31. 12. 2009. Seznamovací hodina pro budoucí prvňáčky „Den
naruby aneb školákem na zkoušku“ se
bude konat dne 23. 1. 2015 v 9:00.
Zápis do mateřské školy – přihlášky do
MŠ odevzdávejte v termínu od 12. 3.
do 13. 3. 2015. Přihlášky budou ke
stažení na webu www.skolasrch.cz,
případně si je vyzvedněte osobně
v MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou
vyvěšeny u vchodu do školy a na webu
školy dne 11. 4. 2015.
Milena Tomanová, ředitelka školy
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Jak prožíváme podzim v mateřské škole?
V naší mateřské škole se vše odvíjí podle ročních období a lidových tradic,
ke kterým se snažíme děti vést.
Proto také pořádáme ke každému ročnímu
období slavnost, které se účastní s dětmi
i jejich rodiče. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy jsme začínali Michaelskou
slavností. Ptáte se, co to vlastně znamená?
Nad podzimem září svatý Michael, který má
svátek 29. 9. a stojí na přechodu léta a podzimu. Příroda překypuje oddaností, dny se
krátí, vše se připravuje k odpočinku, aby nabralo síly pro nové jaro. Michael je zobrazen
jako bojovník se zlem, jež představuje drak.
V tomto období sbíraly děti v lese přírodniny a houby, stavěly domečky pro skřítky,
sušily křížaly, vyráběly panáčky a zvířátka ze
žaludů a kaštanů a samozřejmě také draky.
Na slavnosti zněly podzimní písně, básničky
a říkadla. Dýně, které děti vydlabaly s rodiči, nám svítily každé ráno na oknech školky. Asi největší zážitek z letošní Michaelské

slavnosti bylo pečení brambor v popelu.
Děti byly krásně zmazané, ale všechny se
shodly, že takto pečená brambora nemá
chybu.
Minul měsíc říjen, ve kterém jsme byli na
výletě na Kočičím hrádku a rozhledně Báře

Je tu listopad a s ním 11. 11. přijíždí svatý
Martin na bílém koni. A co vypráví legenda o svatém Martinovi? V Podzimním čase,
když se statečný voják Martin vracel z boje
domů, projížděl městskou branou, kde
spatřil chladem se třesoucího žebráka. Neměl u sebe nic, než krásný červený plášť,
který dostal za zásluhy v boji od krále. Rozetnul jej svým mečem na polovinu a žebráka obdaroval. Dal mu také polovinu svého
chleba.
Na příjezd svatého Martina se děti připravovaly opravdu důkladně. Pekly martinské
perníkové podkovy, vyráběly lampionky
a lucerničky. Obzvlášť se povedly koníci z ponožek a vlny. Děti ze školky a školy
přivolaly Martina na bílém koni v sobotu

u Slatiňan. Zde jsme spolu s podzimním
králem a skřítky podzimníčky uzamkli les
na zimu a zvířátkům do krmelců nasypali
jablíčka a sušený chleba.

8. 11. písněmi a říkadly i krásně vyzdobenou
školou. A protože Martin se podělil i s dětmi
ve školce, čekalo na ně v úterý překvapení
v podobě balíčků se sušeným ovocem
a medovými perníčky.
Dalším významným obdobím ve školce je
čas adventu a Vánoc. Ale o tom zase někdy
příště.
Šárka Pelíšková
vedoucí učitelka MŠ
foto: archiv MŠ a Marek Doležal

Schola ludus aneb chvála zdejší MŠ a ZŠ
Nový školní rok je v plném proudu a já stále s vděčností vzpomínám na dva
uplynulé roky, které můj syn strávil ve školce patřící k obci Srch.
Chtěla bych touto cestou poděkovat celému pedagogickému i nepedagogickému sboru školy a školky. Velice si považuji jejich náročné práce, která spočívá ve
vymýšlení programu pro naše potomky,
výchově a vzdělávání. Je bezvadné, že
i v dnešní uspěchané době se najde skvělý kolektiv, jemuž nejsou osudy malých
i větších dušiček lhostejné a neopomene
slavnostmi spojovat rodiny společně při
slavení různých důležitých událostí roku.
Pokud zapomeneme na tradice a rituály,

budeme velmi chudí na prožitky a staneme se plochými konzumními jedinci bez
nadhledu a rozhledu. Děkuji všem ve škole
a školce ještě jednou. Vím, o čem píši, nadšení mého synka bylo a je velké. Ve školce
mu bylo krásně a těšil se do školy.
Milí rodičové, nezapomínejme cenit si
dobré práce, protože je to práce na lidství,
a to je jedním z nejdůležitějších úkolů nás
všech, vrůstat do lidství ve smyslu „pro“
existence, bytí pro druhé.
S úctou Michaela Votroubková
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NÁBOR DĚTIČEK
PRO POŽÁRNÍ SPORT

MLADÝ HASIČ
Od roku 2015 bychom chtěli nabídnout
dětem kroužek

„MLADÝ HASIČ“.
Pokud máte doma dětičky, které by
měly o tento sport zájem a je jim
alespoň 5 let, určitě se ozvěte
na telefonní číslo 724 226 624.
Přihlásí-li se nám alespoň 10 dětí,
kroužek velice rádi otevřeme.
Za Váš zájem předem děkujeme.
Petra Tupá
7
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RUBRIKA PRO DĚTI
Děkujeme všem dětským přispěvatelům za jejich krásné výtvory. Doufáme, že i v následujícím
čísle Zpravodaje budou moci projevit svůj talent. Uzávěrka příjmu článku bude 31. 3. 2015. Prosím posílejte své příspěvky na téma: „Můj domácí mazlíček“. Vítané jsou obrázky, fotky, básničky
-kdči krátké příběhy. Nejlepší práce otiskneme v jarním čísle.

Vánoce se blíží
Ahoj, dnes Vám budeme vyprávět příběh o dvou dívkách, které se moc těší na vánoční svátky.
Vánoce jsou krásné a nezapomenutelné svátky, které by rodina měla prožít společně.
Máme velkou radost, když jdeme nakupovat dárky a rodina se z nich raduje. Moc se těšíme hlavně
na to, jak se rozsvítí stromeček a zazvoní zvoneček a my se rozběhneme k dárkům. Doma dodržujeme i vánoční tradice, například: rozkrajujeme jablka, lijeme olovo a máme pověšené jmelí. Na
Štědrý den držíme půst, abychom měli další rok štěstí a uviděli zlaté prasátko. To se nám stejně
asi nikdy nepodaří. Znáte tu reklamu: „Tati a bude mít takový zahnutý zuby nahoru? Když vydržíš,
budou i zuby. Ne, ne já nemusím, já už ho vidím!“ Na Vánoce dávají v televizi také mnoho krásných
pohádek, např. Tři oříšky pro Popelku. A jsme moc rádi, že máme vánoční prázdniny a do školy
jdeme až po Novém roce.
Veselé Vánoce.
Lucie Hrubešová, Natálie Filipová
(12 let, Srch)

Budeme mít Ježíška,
a zazvoní rolnička.
Mamka peče rybičku,
sníh nám padá chviličku.
Taťka peče cukroví,
děti ho pak nazdobí.
Nový rok zas přichází,
stromeček se rozzáří.

Mamka peče vánočku,
vždycky zase pro kočku.
Taťka zase pro rodinu
chystá vejce jako vždy!
Moje sestra Anna
peče zase zrána.
Můj bratr Pepa
peče zase chleba.
Létají létají Andělé mých snů.

Autorky z 2. a 3. třídy ZŠ Srch –
Barbora Honsová, Simona Kalová
a Monika Horčičková

Anička, 6 let

Táta řeže stromeček,
máma chutná vdoleček,
Andílci se chystají,
děti se zas radují.
Vánoce jsou prima,
bude zase zima.

Autorky ze 3. třídy ZŠ Srch –
Barbora Nováková, Lucie Panchártková, Kateřina Havlíčková

Víte, že Barborky nebyly jen větvičky do vázy?
pokračování ze str. 1
V tu chvíli však sám zahynul, neboť jím projel blesk z nebe a spálil jej na uhel. Sv. Barbora je patronkou horníků, zvoníků, architektů, zedníků, dělostřelců i kuchařů.
V předvečer Svátku sv. Barbory bylo
v Čechách na vesnicích zvykem, že se dívky a ženy převlékly do dlouhého bílého
oblečení často přepásané červenou nebo
modrou stuhou. Obličej si pomoučily nebo
pokryly jemným závojem, nebo měly vlasy
rozpuštěné tak, aby jim zahalovaly tvář. Na
hlavě nosívaly šátek, korunku nebo zelený
věneček, v jedné ruce metličku, v druhé košík s ovocem a cukrovím pro hodné děti. Ty
věřily, že Barborky sestupují z nebe po žebříkách, které jim spouští sv. Petr. Občas Bar8

borky doprovázel anděl, nesl jim košík a příchod ohlašoval cinkáním zvonečku. V některých místech Barborka nosila vydlabanou
tykev s vyřezaným obličejem nasazenou
na holi, uvnitř se svíčkou, kterou přisunula
k oknu, aby děti trochu postrašila. Barbor-

Foto: Eliška Fabiánová, 12 let, 28. 11. 2014
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ka chodila buď jedna, dvě nebo i tři, ale
byla i místa, kde jich přišlo pohromadě až
dvacet. Někdy přicházely tiše, tajemně,
místy svůj příchod ohlašovaly šviháním
metličkou na okno nebo dveře. V síni pak
vyzvaly děti k modlitbě. Potom zlobivým
dětem pohrozily metličkou a hodné obdarovaly. K nadělujícím Barborkám se
někdy přidaly i čert, koza a další maškary.
V domě zazpívaly veršovanou scénku o sv.
Barboře, ve Vamberku by Vám dokonce zahrály i divadlo.
Tak až vám letos rozkvete na Štědrý den
Barborka ve váze, můžete vzpomenout na
staré lidové zvyky.
Sepsala: -kd(Zdroj: České Vánoce – Ludmila Ladýřová
a Jiří Škopek)
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Knihovna Srch
informuje o změnách
Po krátké pauze, kdy byla obecní
knihovna uzavřena, čekaly na čtenáře
nejen nové knihovnice. Došlo k úpravě otevírací doby, zřízení nové internetové adresy a v neposlední řadě
k nákupu knižních novinek.
V minulém čísle Zpravodaje našich obcí byli
občané informováni o náhlém úmrtí dlouholeté a oblíbené knihovnice, paní Pospíšilové. Od srpna 2014 působí v knihovně dvě
nové knihovnice, paní Jaroslava Baierová
a Mgr. Renata Šafářová.
Otevírací doba knihovny byla z pátku přesunuta na čtvrtek, a to následovně: od 7.00
do 8.00, od 12.00 do 14.00, od 16.00 do
19.00 hod. Do knihovny se podařilo nakoupit nové knihy, které naše návštěvníky jistě
zaujmou, další novinky je budou v průběhu
roku následovat. Pro rok 2015 je naplánován
nákup oblíbených časopisů od českobudějovické firmy Vara. Nově byla zřízena e-mailová adresa: knihovna@obecsrch.cz, kam
nám čtenáři mohou psát své nápady a tipy
na pořízení knih, které by rádi četli. Žádat
lze e-mailem i o zapůjčení titulů, které u nás
v knihovně nemáme. K jejich zajištění slou-

Vánoční provoz OÚ
od 22. 12. 2014 do 5. 1. 2015

ží meziknihovní výpůjční služba. V tomto
směru byla uskutečněna i anketa, která
nám umožní nakupovat skutečně žádané
knihy, přinášející radost i poučení. Na internetových stránkách obce je k dispozici náhled do knihovního katalogu, kde si každý
může najít svého oblíbeného autora.
V září jsme v knihovně přivítali 24 nových
malých čtenářů z řad našich předškoláků
a doufáme, že si je knihy získají na celý život. Plánujeme i další akce, kterými chceme
přiblížit knihovnu co nejširšímu okruhu
občanů a občánků. V knihovně je rovněž
zdarma k dispozici počítač s internetovým
připojením, který je během otevírací doby
volně dostupný čtenářům využívajícím
služby knihovny a i ostatním občanům našich obcí.
Všem stávajícím čtenářům knihovny chceme poděkovat za dosavadní přízeň a těšíme se i na čtenáře nové. Rovněž děkujeme
všem za jejich dary v podobě knih a časopisů, které jsou i nadále vítané. Darované
knihy a časopisy by měly být pouze nepoškozené a v dobrém stavu.
knihovnice
Jaroslava Baierová a Mgr. Renata Šafářová

SDH žádá o pomoc
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc.
Dne 17. září 2014 byla vykradena hasičská zbrojnice v naší obci. Byla poškozena
jak Jednotka sboru dobrovolných hasičů
(JSDH), tak i Sbor dobrovolných hasičů
v Srchu (SDH). Nemohu najít ta správná slova, kterými bych popsala moment,
kdy jsem se tuto skutečnost dozvěděla. Ta
bezmoc, beznaděj a zároveň neskutečná
zloba nad hyenami, které dokážou okrást
jednotku pomáhající lidem v nouzi či
v ohrožení života.
Chci Vás proto moc poprosit, pokud jste
něco v inkriminovaný večer, nebo v průběhu
jiných dnů, viděli, či slyšeli, nebo jste potkali
nějaké neznámé osoby pohybující se kolem
hasičárny, dejte to, prosím, vědět na Obecní
úřad, nebo nám hasičům. Každý poznatek,
který budeme mít, je pro nás velice důležitý.
Třeba se nám podaří poskládat střípky z oné
události a budeme o krok blíž k dopadení
a potrestání těch nelidských zrůd.

bude na OÚ otevřeno pouze:
Pondělí 22. prosince 8 –12, 16 –19 hod.
Pondělí 29. prosince 8 –12 hod.

Povánoční svoz
stromků
Obec opět zajistí pro občany
POVÁNOČNÍ SVOZ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ.
Opět ve třech pondělních termínech:
5. 1. 2015, 12. 1. 2015 a 19. 1. 2015. Zájemci nechť ráno připraví stromky před
dům, svoz bude prováděn od 10 hodin.
-lp-

Obědy v Hastexu
Hastex & Haspr s.r.o. nabízí občanům možnost stravování v závodní jídelně v areálu
firmy na adrese: Srch č. p. 229. Stravovat
se lze buď přímo v jídelně Hastexu, v ceně
75 Kč za oběd, nebo si lze oběd odnést
domů, pak je cena za oběd 71 Kč.
V případě zájmu o tuto službu můžete
kontaktovat paní Filipovou na tel. čísle
777 251 822 nebo e-mailem: filipovad@seznam.cz.
Dana Filipová

Křižovatka Finiš
Ve Zpravodaji jsme se zabývali nejprve vývojem přípravných prací
a poté vývojem stavby mimoúrovňové křižovatky Stéblová, která
byla v prosinci dokončena a slouží
již všem řidičům.

Již v tuto chvíli musím poděkovat sponzorům, Obecnímu úřadu a dalším lidem za jejich finanční pomoc k pořízení nových věcí,
které nám byly ukradeny a na které jsme
dlouhou dobu vydělávali různými akcemi
a během jednoho večera jsme o spoustu
z nich přišli.
Tímto si Vás dovoluji také požádat o finanční podporu, pokud byste i Vy chtěli pomoci
našemu SDH v Srchu. Budeme Vám velice
vděčni. (Informovat se můžete na Obecním
úřadu.)
Za SDH Srch, starostka Petra Tupá

www.obecsrch.cz

Věřím, že se otevřením křižovatky u Finiše sníží dopravní zatížení v Srchu, zejména od těžkých kamiónů. Chtěl bych zde
poděkovat všem bývalým majitelům pozemků, kteří svým vstřícným přístupem
pomohli k dohodě o výkupu jejich pozemků a bez nichž by se nikdy nemohlo
začít s budováním křižovatky. Vstřícností
se ovšem nedají nazvat jednání s panem Františkem Kváčem, který vlastnil
pozemek o velikosti pouhých 347 m2
a svým destruktivním přístupem a neakceptací předem dohodnutých věcí
málem pohřbil realizaci celého projektu.
Díky těmto lidem je v celé České republice velmi složité budovat nové komunikace.
-lp9
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Přírodní poklady našich obcí VI
Ledňáček říční
Ptáci – vidíme je všude kolem nás. Žijí
v těsné blízkosti našich domovů. Zahlédnout je můžete při procházkách
v parku nebo v lese.
Vyskytují se na polích a loukách, obývají rákosiny a křoviny. Plují i po hladinách
rybníků a řek. Některé druhy jsou hojné
a nápadné, jiné vzácné a méně početné.
Jsou druhy, které zná každý z nás: vrabec,
vlaštovka, havran. Pak ale máme druhy,
o kterých jsme jen slyšeli a známe je jen

to na březích pomaleji tekoucích potoků
a řek, ale i rybníků a jezer. V době hnízdění
vyžaduje vhodné svislé hlinité nebo písčité, více než 1 m vysoké břehy, ve kterých
hrabe hnízdní nory. Občas zahnízdí i relativně daleko od vody, jsou známy případy
hnízdění i 300 m od vodního zdroje. Hnízdí od dubna do července, pravidelně dvakrát, ale někdy i dokonce čtyřikrát ročně.
Naši ledňáčci jsou částečně tažní, s nestálým poměrem tažných a stálých jedinců. To
znamená, že část našich ledňáčků na zimu

z knížek a málokdo je ve volné přírodě viděl. Jedním z takových je ledňáček říční. Je
to náš létající drahokam.
Základním předpokladem výskytu ledňáčka je přítomnost čisté vody bohaté na rybky o velikosti do 10 cm. Vyskytuje se pro-

odlétá a část jich zůstává. Na zimu odlétají toho roku narozená mláďata a samice.
Naproti tomu samci se zdržují celoročně
v okolí hnízdiště. Tah probíhá většinou
v noci, probíhá i vysoko v horách. U nás
ledňáčci táhnou i přes vrcholové partie

Krkonoš. Při tahu překonávají velké prostory bez vody, dokonce i desítky kilometrů stepí a pouští, např. v Arábii překonávají 70 km písčité pouště. Naši ledňáčci létají zimovat do Středomoří, zimují
v Portugalsku, Španělsku, jižní Francii,
dokonce byl zjištěn náš ledňáček u Tobruku v Libyi (severní Afrika!). Již během
srpna a září bývají naši ptáci zastiženi
v oblasti vzdálených zimovišť (mládě
z jižních Čech chyceno 11. 8. v jižní Francii –
1 071 km, mládě ze Znojemska chyceno
8. 9. na pobřeží Španělska – 1 752 km).
Kroužkováním bylo zjištěno zatím stáří nejstaršího ptáka 5 let 2 měsíce a 11 dní.
Jak poznáme, že ledňáček někde hnízdí?
Stačí pozorovat ledňáčka s rybkou v zobáku. Sám rybku polyká od hlavy, pokud ji
nese mláďatům, má ji hlavou směřující dopředu. Obsazenou noru poznáme i podle
toho, že z ní vytéká pramének tekoucího
trusu s výrazným zápachem. Jak rozeznáme samečka od samičky? Dalo by se říci,
že je to nemožné. Zkušení ornitologové je
rozeznají podle zbarvení zobáku. Sameček
ho má celý černý a samička má spodní část
zobáku částečně oranžovočervenou.
Žijí ledňáčci i v našich obcích? Samozřejmě,
že ano. S ledňáčkem se můžeme potkat
na Pohránovském rybníce, létá nad Velkou Strouhou, byl pozorován i v Srchu na
Vraťáku a dokonce také na Bahýnku! Jak je
to možné? Již na začátku jsme psali, že ledňáček vyhledává vody bohaté na rybky do
10 cm a těch je na Vraťáku a Bahýnku velké
množství.
Ledňáček plným právem patří mezi přírodní poklady našich obcí a samozřejmě mnoho obcí nám ledňáčka může jenom závidět.
Text a foto: -jr-

Vítání občánků
Letos zástupci obce vítali naše nové občánky v dubnu a v říjnu. Ať rodiče i jejich dítka provází v životě
štěstí a radost.
Foto: Jan Ptáček
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Změna podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les
Problematika kácení stromů je řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(dále jen ZOPK) a prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, která byla
novelizována vyhláškou č. 222/2014
Sb., s účinností od 1. 11. 2014. Došlo ke
zpřísnění těchto pravidel.
Občané již nebudou moci bez povolení
kácet jakékoliv dřeviny v zahradách, tzn.
na pozemku u bytového nebo rodinného
domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocen a nepřístupný veřejnosti.
Nově je potřeba povolení ke kácení všech
dřevin s obvodem kmene větším než
80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí).
Zapojené porosty (tzn. dřeviny, které se
navzájem dotýkají, překrývají a prorůstají)
lze kácet v případě, že celková kácená plocha nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují-li se
zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm
(měřeno ve výšce 130 cm nad zemí). Kácet
bez povolení lze ovocné dřeviny, rostoucí
na pozemcích v zastavěném území, které
jsou v katastru nemovitostí evidovány jako
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří, nebo ostatní plocha se způsobem využití zeleň a dřeviny pěstované na
pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či
nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se
souhlasem vlastníka pozemku, na kterém

se vyskytují tyto dřeviny. Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení
vlastnických práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které
mají být káceny – druh, počet, popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí

být udán obvod kmene stromu ve výšce
130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti.
Důležité je také navržení náhradní výsadby,
jako kompenzace ekologické újmy vznik-

lé pokácením dřevin. Pozor je potřeba dát
v případě, že by se zároveň jednalo o dřeviny, které jsou součástí významných krajinných prvků (např. břehové porosty) nebo
stromořadí (řada nejméně 10 stromů) – zde
je povolení ke kácení potřeba vždy. K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
jenž jsou součástí významných krajinných
prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b)
ZOPK – vodní tok, údolní niva, les, jezera,
rybníky, rašeliniště, atd. je zapotřebí získat
souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto
případě MěÚ Pardubice, odbor ochrany
přírody. K žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je potřeba doložit podklady,
podobné popsaným výše. Orgán ochrany
přírody by měl ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči
o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
Kácení dřevin se provádí zpravidla v období
vegetačního klidu, čímž se rozumí období
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (zpravidla od 1. 10. do
31. 3.). Nadále platí i ochrana volně žijících
ptáků dle § 5a zákona o ochraně přírody
a ochrana zvláště chráněných živočichů dle
§ 50 zákona o ochraně přírody a za pokácení stromu, na kterém hnízdí ptáci, nebo na
kterém žije některý zvláště chráněný živočich (např. veverka), hrozí postih za protiprávní jednání dle zákona.
Text a foto: -kd-

Krmení volně žijícího ptactva v zimním období
Není to tak jednoduché, jak se může
na první pohled zdát. Někdy nesprávným krmením ptáků můžeme i ublížit.
Proto uvádíme pár zásad, jak opeřencům v našem okolí pomoci.
• Kdy začít krmit: Jestliže teplota vzduchu
klesne pod –5 °C a krajina je pokryta vysokou vrstvou sněhu, anebo v případě
hustých mlh, inverzí či padajícího sněhu
s deštěm s teplotami kolem nuly. Zpočátku krmíme málo a s přibýváním mrazů
dávky zvyšujeme.
• Jak často krmit: Jakmile v zimním období začneme s krmením, je nutno pokračovat celou zimu (ideálně denně), protože ptáci si zvyknou a potravu si sami pak
těžko zajišťují.

• Čím NIKDY nekrmit: Uzeninami, smaženými a kořeněnými jídly, zrním a ořechy
staršími 1 roku – bývají žluklé a ptákům
mohou poškodit játra a ledviny.

www.obecsrch.cz

• Čím krmit:
• ideálně semeny slunečnice, prosa a máku
nebo zadinou (jedná se o odpad z mlátiček a obsahuje semena plevelů),
• lojem, ale jen do teploty –10 °C – ptáci
jsou při velmi nízkých teplotách prokřehlí
a lůj se jim sráží ve střevech,
• ovesnými vločkami pouze do 48 hodin
po otevření, jinak oxidují a ptákům nedělají dobře.
• Kam umístit krmivo: Sbírat potravu ze
země je pro ptáky přirozené, ale lepší je
dát krmítka 1,5 m od země kvůli kočkám,
pro které jsou ptáci na zemi snadnou kořistí.
Text: -kd-, foto: Marek Doležal
(Zdroj: www.zdrava-zahrada.cz)
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Vyhodnocení údržby obcí
Před čtyřmi lety měla obec na údržbu obcí Hi-Tech strojní park – kárka za kolo.
Bylo jasné, že musí přijít podstatné investice do lepšího vybavení, nejlépe za
přispění dotace.
V roce 2014 se konečně podařilo pořídit zametací vůz zn. Alficar na čištění komunikací.
Od jara se provádí pravidelné mokré čištění
krajnic jak místních komunikací, tak na průtazích krajských komunikací. Není potřeba
tedy na tyto činnosti najímat externí firmy
(platba za jedno čištění činila cca 50 tisíc ko-

run). Dalším novým strojem na údržbu obcí
je zakoupení kompaktního traktoru s čelním nakladačem a zadním vlekem, umožňující přepravovat i kontejnery (foto vlevo).
Třetím novým strojem je zahradní traktor,
který bude plně využit při sekání fotbalového hřiště, při zimním vyhrnování sněhu a celoročním zametání chodníků (foto
vpravo). Celkově se na strojní a materiálové
vybavení za účelem zajištění základní údržby obcí vynaložila částka cca 5,5 mil. Kč,
z čehož dotace činily cca polovinu.
Vyskytl se ovšem další problém, a to kde
parkovat a uskladnit zakoupené stroje.
Uvažovali jsme např. o domku u Zástavy, ale ten je nízký a nepraktický. Sehnat
vhodný pozemek ke koupi pro posta-

Přednáška rybáře Jakuba Vágnera
Zatímco v loňském roce se nám představil cestovatel a dobrodruh Leoš Šimánek, letos naši obec navštívil profesionální rybář – Jakub Vágner. Svým
vyprávěním v sálu České hospody
přibil do židlí okolo 160 návštěvníků,
mezi nimiž se našla řada i těch nejmenších.
Ačkoliv oficiální začátek byl až okolo šesté
večerní, sál se začal zaplňovat už půl hodiny
předem a po čtvrt hodině byla pro opozdilé k mání už pouze místa v zadních řadách.
Právě v době, kdy mělo dojít k zahájení, se
náhle roztrhl pytel s malými zájemci o rybářův autogram, a tak, aby jim bylo vyhověno,
nabralo se drobné zpoždění.
Jakmile byli všichni zase spokojeně usazeni, ujal se přivítání starosta obce Lukáš
Panchártek, po němž už konečně došlo
na samotného hosta. Ten hned na úvod
v popisování zážitků zamířil na Sibiř, kde
při své výpravě měl možnost na vlastní kůži
poznat zcela nehostinné, mrazivé přírodní podmínky, odlišnou ruskou mentalitu
a pro něj to nejpodstatnější – místní vodní život. V dalších chvílích Jakub vyprávěl
o úlovcích na cestách po Amazonii, kterou
prohlásil jako své nejoblíbenější místo, cestách podél toků a jezer v Africe či na řekách
na blízkém východě. Všechny své příběhy
doplňoval fotografiemi, nad kterými ne12

jen rybáři museli kroutit
hlavou, jak je možné něco
takového vůbec ulovit. Ale
netočilo se to celé jenom
kolem ryb. Podstatnou
část přednášky věnoval
jak samotnému přežití
v divočině, tak životu místních lidí nebo historkám
z tábora.
Zhruba v polovině přednášky proběhla krátká
pauza, během které se Vágner věnoval jak podepisování suvenýrů, jako jsou
třeba plakáty nebo kalendáře, na které se vytvořila dlouhá řada, tak
i pózoval před objektivy fotoaparátů a mobilních telefonů.
Na závěr dvouhodinové
přednášky následovalo ještě několikaminutové video
se sestřihem všemožných
úlovků a po něm už jen
obří aplaus, který jen dokázal, že Jakub Vágner nejen
umí dobrodružství prožít,
ale umí se o něj i poutavě
podělit s ostatními.
Jan Novotný, foto: -kd-
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vení skladovací haly se ukázalo jako řešení také nemožné. Pozemek musí být
v územním plánu určený pro stavební účely
a pořizovat pozemek v odlehlých částech
obce se jeví jako řešení nevhodné. Jsem
přesvědčen, že bychom nedělali nic jiného, než honili zloděje. Sháníme proto něco
v centru obce. Doufám, že se nám i tento
problém podaří zdárně vyřešit.
-lp-, Foto: -lp- a -jb-

ZPRAVODAJ OBCÍ

prosinec 2014

Srch · Hrádek · Pohránov

Spalovna odpadů je stále aktuálním tématem
Před dvěma lety jsem poskytl paní Květoslavě Doležalové rozhovor pro Váš
Zpravodaj o spalovně odpadů v Rybitví. Krajský úřad si tehdy, na opakovanou
žádost firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o integrované povolení na
zprovoznění spalovny, vyžádal doplnění některých náležitostí a přerušil řízení.
Jaká je současná situace v této problematice?
Firma nesplnila požadavek na dopracování podkladů, takže následovalo zastavení řízení ze strany Krajského úřadu
ve věci žádosti o povolení. S tím se společnost AVE CZ nespokojila a odvolala
se k Ministerstvu životního prostředí. To
zastavení řízení potvrdilo. Firma AVE CZ
následně podala žalobu proti ministerstvu. V současné době soud tento případ
řeší. Z aktivit firmy AVE CZ je zřejmé, že ta

má stále zájem spalovnu nebezpečných
a ostatních odpadů s kapacitou 20 tisíc
tun spálených odpadů ročně v Rybitví
provozovat. Podle mě, ale i na základě
názoru řady institucí a dalších lidí, kteří se o tuto věc dlouhodobě zajímají, je
nevhodné takovéto zařízení provozovat
pouhých několik set metrů od bytové
zástavby. Provoz spalovny by znamenal
další zhoršení životního prostředí v obyd-

leném okolí, a to i v případě, že by neporušoval žádné předpisy. V Pardubicích je
dlouhodobě překračován nejčastěji posuzovaný imisní limit pro ochranu zdraví, čtyřiadvacetihodinová koncentrace
prachových částic PM10 v ovzduší, a to
v desítkách případů ročně. Navíc výstavba
rodinných domů se v poslední době postupně stále více přibližuje k místu, kde má
být spalovací zařízení provozováno. Umístění spalovny odpadů v Rybitví odmítla
petice padesáti tisíc občanů Pardubicka
a proti opakované žádosti firmy AVE CZ se
postavilo i pardubické zastupitelstvo.
Miroslav Rubeš
zastupitel města Pardubic

Výstava „Voda ve městě“
Státní okresní archív (dále jen SOKA)
v Pardubicích uspořádal výstavu
„Voda ve městě“ zahájenou vernisáží
dne 15. 10. 2014. Výstava probíhala
ve dnech 16. 10. 2014 až 7. 12. 2014.
Protože se v Srchu nachází tzv. Pernštejnská studna, která byla zbudována v r. 1515
a odkud byla voda údajně dodávána do
Pardubic dřevěným vodovodním potrubím, byli jsme osloveni, abychom poskytli
fotografie, které byly na výstavě použity.
Spolu s fotografiemi zde byly vystaveny
i historické dokumenty, které se této záležitosti týkají.
Na vernisáži se návštěvníci mohli seznámit s velice zajímavým výkladem
o historii využívání vody od pana RNDr.
Mgr. Tomáše Pavlíka, jednatele z Vodních zdrojů Chrudim, který bezpochyby

„Kašna byla na náměstí v rohu u kláštera, kdež se až dosavade znamení nachází v dlažbě,
do které voda šla ze vsi Srchu půl míle od města. Tam v tý vsi ve vrchu nad tím pramenem
od vrchnosti klenutý sklep byl, stavením dosavade jest, do kterého žádný by čistota držena
byla, puštěn nebyl. Dřevěnýma troubama lukama, rolma pod Labe, které ještě jsem očitě
patřil, když jsem tu samou ves 1786 při nastálém Steurregulierunku (Steuerregulierung –
daňová regulace – pozn. redakce) měřil, voda šla.“
Úryvek z vystaveného textu
všechny přítomné velmi zaujal
a pobavil. Tuto akci doprovázel i velmi příjemný koncert
skupiny Chanson Trio CouCou
se zpěvačkou Radkou Rubešovou. Francouzskými písničkami
z repertoáru Edith Piaf napomohli tomu, že vernisáž proběhla ve velmi příjemné atmosféře, plné zajímavých informací
a umocnila se tak samotná výstava.
Text: -jb-,foto: -kd-

Obec Srch a Sokol Srch
pořádají tradiční

DE
MO

ÁNOČNÍ SETKÁNÍ

RNÍ ČESKÁ GASTRONOMI

E

Vás zve na

U BAHÝNKA

ŠTĚPÁNSKÉ POSVÍCENÍ

24. 12. 2014 • 15.00 hod. • Srch

26. – 30. 12. 2014 • pečené kachny a pivní speciály

• Připijeme si vánočním svařákem
• Cukroví vlastní výroby vítáno

rezervace na tel. 466 414 459 nebo 777 184 275
Více informací na www.restaurant-navysluni.cz nebo na facebooku

www.obecsrch.cz
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Memoriál Fr. Češky

Ukončení prázdnin

13. 9. si opět měřili síly naši hasiči s týmy hasičů z okolních obcí na
hasičských závodech.
Foto: Jindra Bek

Akce na sklonku léta na hřišti v Srchu měla opět velký počet účastníků. Pro děti zde byla připravena spousta soutěží a oblíbený skákací hrad. Svézt se mohly i na koňském povoze. Sehrán byl i fotbalový
zápas starousedlíci proti náplavám.
Foto: Jiří Rejl

Martin na bílém koni

Mikuláš, co ztratil plášť

8. 11. přišly stovky lidí před budovu školy přivítat Martina na bílém
koni. Nebo jela na koni Martina, jak si šuškaly děti? Před lampionovým průvodem zhlédli rodiče pásmo písniček a říkanek od dětí ze
Základní a mateřské školy v Srchu.
Foto: Marek Doležal

V pátek 5. 12. zval
anděl s čertem děti
z Hrádku a Pohránova
na Mikulášskou nadílku, která se konala
6. 12. v Naší hospodě
v Hrádku. Mikuláš dětem nadělil dárečky
a děti na oplátku říkaly
básničky a zpívaly písničky. Hodně se tancovalo, dokonce létaly
i balónky. Opět za rok
se na děti bude těšit
Mikuláš se svojí družinou.
Foto: Marta Holická

Drakiáda na hřišti

CHYSTANÉ AKCE

Na drakiádu do Srchu se letos první listopadový den opět po roce
slétla plejáda draků. Bylo opravdu na co koukat.
Foto: Tomáš Bárta

2014

20. 12. VÁNOČNÍ VEČÍREK ŠKOLY
15.00 hod., penzion Pluto
24. 12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U BAHÝNKA
27. 12. PŘEDSILVESTROVSKÝ ROZJEZD
V HRÁDKU

2015

17. 1. OBECNÍ PLES
7. 2. HASIČSKÝ PLES
7. 3. OBECNÍ VÝLET NA HORY

O AKCÍCH POŘÁDANÝCH OBCÍ SRCH VÁS BUDEME
PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE.
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Legendární rybář Jakub Vágner
Jakub Vágner se ve svém životě vydal za celoživotní vášní – rybami. Je
to cesta nevšedních zážitků a určitě
i nezapomenutelných okamžiků. Je
prvním rybářem, který se v Čechách
mediálně prosadil.

bájné tygří ryby a sumce kokuni, nazývaného kamba. Když domorodci popisují jeho
velikost, odpovídá to velikosti jejich kánoí.
Mohlo by se jednat o vůbec největší druh

Dnes patří k nejuznávanějším rybářským
odborníkům nejen u nás, ale i v zahraničí.
Jako jediný Čech byl hostem prestižní americké talk show „The Tonight with Jay Leno“
na NBC. Publikuje v časopisech, přednáší

Tygří ryba

Jakub s malými diváky

po celém světě a jeho televizní reportáže
vysílají i stanice Discovery Chanel a National geografic Chanel. Se štábem České
televize natočil dokumentární seriál „Rybí
legendy Jakuba Vágnera“. V posledních letech patří k jeho projektům „Sladkovodní
giganti“, který mapuje více než dvě desítky
největších a nejvzácnějších sladkovodních
ryb naší planety. Za rybími obry podniká
expedice do nejodlehlejších míst celého
světa. Věnuje se i projektům na vzdělávání
mládeže ve školách. A 20. 11. zavítal se svou
přednáškou i do Srchu.
Jakub s námi na přednášce procestoval velký kus světa. Začalo se netradičně na Sibiři,
kam podnikl cestu za štikami. Poznal krutou
ruskou zimu a tvrdé povahy sibiřských obyvatel. Ovšem největší štiku chytil na české
přehradě (141 cm). Sibiř vévodí oproti tomu
jejich množstvím.
Tropické pralesy jsou domovem pro
70–90 % všech druhů organismů žijících
na zemi. Za posledních 100 let zmizelo
z povrchu země více než 50 % jejich rozlohy. Každé dvě vteřiny zmizí z povrchu země
rozloha pralesů o velikosti fotbalového hřiště. Pokud nedojde k radikální změně, do
poloviny 21. století tropické deštné pralesy
zmizí.
Řeka Kongo je jednou z největších výzev ve
světě sportovního rybolovu. Je to domov

sumce na světě. Řeka je ovšem 500 metrů
hluboká, a tím pádem naprosto neprobádaná. Nejkrásnějšího sumce si ale Jakub
ulovil v české republice a byl to albín. Největší tygří ryby mu však unikly, dokáží přervat i ocelové lano na stopadesát kilogramů,
musel se tedy spokojit jen s úlovkem 50 kg
exemplářů. Navštívit Amazonii je opravdu
velké dobrodružství. Jakubovou velkou
vášní je amazonský deštný prales, kam vyrazil za bájnou rybou arapaimou velkou. Setkal se zde s indiánským kmenem, který ho
naučil věci, o kterých netušil, že by mohly
existovat, a s velmi zajímavými úlovky. Kvůli
rybě Arapaimě velké, jednomu z posledních
sladkovodních dinosarurů, strávil v Amazonii dva roky života. Nejtěžší sladkovodní
rybou, kterou ulovil, byla Piraíba a vážila

Neznámý druh okouna z jezera Tanganika

215 kilogramů. Říká se jí amazonský žralok. Na jezeře Tanganika naproti tomu ulovil dvacetikilovou rybku – neznámý druh
okouna, který nemá ani latinský název.
Jednou z nejkrásnějších ryb, se kterou se
zde setkal, byl amazonský anténovec tygří.
Úžasným zážitkem bylo i setkání s trnuchou
thajskou, která může dosahovat neuvěřitel-
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né hmotnosti až 600 kg. Dodnes není zcela
jasné, jestli se jedná o čistě sladkovodního
rejnoka nebo o mořského dravce přizpůsobeného životu v sladké vodě. Jisté ale je,
že rodí živá mláďata. K nejobávanějším tvorům amazonského deštného pralesa patří
anakonda velká. Pokud člověk zmizí v řece,
považují indiáni za viníka vždy anakondu.
Rybu velmi podobnou arapaimě si ulovil
Jakub na území Severní ameriky. Je to aligátoří ryba, která dýchá také atmosférický kyslík jako arapaima. Velmi si cení také úlovku
největší parmy světa – Barbuse esocinuse,
s českým názvem Mangar. Navštívit kvůli
tomu Sýrii či Írák ho stálo velkou porci odhodlání.
Pozoruhodným tvorem je GOONCH (latinsky Bagarius bagarius). Je to živoucí fosilie,
přežila věk dinosaurů bez známek evoluce.
Žije pouze v himalájských řekách, protože
je velmi náročný na kvalitu vody. Goonch

Anténovec tygří

(o váze 87 kg), kterého Jakub ulovil, čeká na
oficiální uznání světového rekordu o zatím
největší zdokumentovaný úlovek tohoto
druhu chycený pomocí rybářského prutu.
O této rybě se opravdu tvrdí, že napadla
i živé lidi. V Indii se tato ryba živí pojídáním
ostatků těl, které jsou po nedokonalém
zpopelnění vhazovány do řeky. Dopravním
prostředkem na cestě za tímto úlovkem byli
sloni, kteří chránili proti lidožravým tygrům.
V himalájských řekách žije i MAHSÍR himalájský, který je také velmi náročný na kvalitu
vody. Domorodí rybáři tyto ryby loví pomocí výbušnin nebo elektrickým proudem,
a proto jsou jejich počty na silném ústupu.
Přednáška Jakuba Vágnera byla opravdu
poutavá, plná napínavých historek, ve kterých šlo zúčastněným mnohdy i o život.
Na své si přišly i děti. Vyprávění o prasátku,
kterého si osedlala opice, rozesmálo nejednoho návštěvníka.
Sepsala: -kdfoto: Marek Doležal
Zdroj: Jakub Vágner: Můj život s rybami
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Maraton, půlmaraton i čtvrtmaraton opět v Srchu
SK Srch, za podpory Obce Srch, zahájil běžeckou sezónu „Sršskou devítkou“ – závodem zařazeným do poháru Východních Čech. Letos startovalo
58 běžců na nové trati, na které je více
zatáček a je členitější. V listopadu byl
zahájen „Zimní pohár Srchu“, kterého
se zúčastnilo 30 startujících.
Na konci listopadu vyvrcholila běžecká sezóna v Srchu, a to již 7. ročníkem Sršského
maratonu, 5. ročníkem Sršského půlmaratonu a 1. ročníkem čtvrtmaratonu. Tento
závod byl opět mezinárodní, zúčastnili se
ho běžci ze Slovenska a Polska. Celkem
se postavilo na trať 205 běžců. Na letošní
klání se dostavil triatlonista Petr Vabrou-

šek, který zvítězil na maratonské trati
v čase 2:45:18, v kategorii žen zvítězila Iva
Kroužilová v čase 3:33:13. Náš obdiv zasluhuje nejstarší maratonský běžec 87letý
Jiří Soukup, který maratonskou trať zdolal
v čase 8:12:20.
Za SK Srch se na čtvrtmaratonské trati umístili Dušan Jirásko a Lenka Benedová, oba na
třetích místech.
Na start čtvrtmaratonské trati se postavila
Petra Virtová, která obsadila druhé místo,
a těsně za ní Bára Malochová.
Jsme rádi, že se oproti minulým ročníkům
postavilo na start více běžců ze Srchu a dokázali zaběhnout pěkné časy.
Tento závod by se nemohl uskutečnit bez
podpory obce Srch. Díky také všem divá-

Nejstarší účastník závodu

kům za skvělou atmosféru, kterou pro závodníky vytvořili, a hlavně všem dobrovolníkům, kteří poskytovali závodníkům svou
pomoc na trati.
Text: Lubomír Jirásko
Foto: -jr-

Zajímavé rybářské úlovky
V letošním roce nás na Zástavě překvapila slunečnice pestrá. Co však
nepotěšilo na Vraťáku, bylo linoleum
v rybníčku.
Posledním říjnovým dnem byla ukončena
rybářská sezóna na Vraťáku. Z hlediska počtu rybářů, kteří si vyzvedli povolenku, se
jedná o dosud nejúspěšnější sezónu, protože bylo vydáno celkem 143 povolenek,
z toho 110 dětských a 33 pro dospělé.
Věříme, že i v příští sezóně bude pokračovat
zájem o rybaření. V roce 2015 spolu s rybářskými závody plánujeme i výlov Vraťáku.
Chceme zjistit počty ryb a zároveň potřebujeme omezit stav karase stříbřitého, který se
nám zde přemnožil.
Částečně jsme pokročili i v „chovu“ divokých kachen, kdy jeden pár na Vraťáku zahnízdil v rákosí a vyvedl 12 malých kachni-

ček. Bohužel, zdržely se pouze pár dní a pak
jsme je již neviděli. Věříme, že další rok budeme úspěšnější a konečně kachny využijí
i budky, které pro ně na jaře znovu nainstalujeme.
V rámci čištění Zástavy byly Jirkou Rejlem
vyloveny veškeré ryby, které se zde nacházely. K zajímavému úlovku rozhodně patří
slunečnice pestrá (foto). Do Evropy byla dovezena z amerického kontinentu a ojediněle se vyskytuje na řadě míst naší republiky,
ale nikde není hojná.
V okolí Vraťáku, i přes počáteční problémy
s růstem rostlin u silnice v důsledku chemického posypu vozovky v zimním období
a následného znečištění půdy, se úspěšně
rozrůstá výsadba keřů a stromů. Radost
z krásného prostředí však kalí několik návštěvníků laviček, kteří po sobě zanechávají
pohozené odpadky, přestože koš se nachá-

zí cca 5 m od nich. Vraťák zřejmě navštěvují
i duševně choré osoby, které naházely do
Vraťáku role starého linolea. Doufám, že
i tady se situace zlepší a v dalším období se
již s tímto nesetkáme.
Petrův zdar
Text a foto: Petr Novotný
Občanské sdružení „Rybáři Srch“
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