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▶ Těšíte se do školky?

„Šel medvídek do školky, vzal si s sebou bačkorky.
A červené jablíčko, na shledanou matičko.“

▶ Realizace investic 2015

Toto jsou slova první básničky, kterou se již po celé generace učí všechny děti při nástupu
do mateřské školy. Těžko se najde někdo z nás dospělých, rodičů či prarodičů, komu by
tato říkanka neuvízla v hlavě. V září se ji naučí i všech patnáct nově přijatých dětí na školní
rok 2015–2016.
V červnu opustili mateřskou školu naši předškoláci, kteří byli ze školky slavnostně vyřazeni za přítomnosti rodičů na Svatojánských slavnostech. Děti z obou tříd si opekly špekáčky, zazpívaly si a přivítaly opět babičku kořenářku s jejími kouzelnými léčivými bylinkami.
Zavzpomínaly také na školu v přírodě, která se letos konala v Bartošovicích v Orlických
horách a zúčastnilo se jí dvacet sedm dětí. Všichni jsme si pobyt v přírodě moc užili.
Nový školní rok začíná v úterý 1. září 2015. A co letos může MŠ dětem nabídnout?
Nebude toho málo. Každý měsíc přijede do školky některá divadelní společnost s pohádkou nebo přijede kouzelník. Přivítáme také tetu Katku (ze společnosti Kera-natur) s jejím
programem, kde se děti seznamují s živými zvířátky, hady a ptáky. Chystáme polodenní
výlety do přírody a odpolední společné akce dětí a rodičů. V listopadu začne plavecký
výcvik a chybět nebude letní škola v přírodě.
V mateřské škole bude dále pokračovat výuka anglického jazyka a keramický kroužek,
ve kterém získávají děti první zkušenosti při práci s hlínou a glazurami. Metoda dobrého
startu je určena budoucím prvňáčkům a zaměřuje se na netradiční přípravu dětí do ZŠ.
pokračování na str. 3

▶ Rozhovor: Štědrost to je to hlavní
▶ Provoz tělocvičny 2015/2016
▶ Škola v přírodě
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▶ Tradiční rybářské závody
▶ Lazebníci vyhráli fotbalový turnaj

Oplatil
Foto: Marek Doležal

Pomůže obcím
návrh nového
zákona o evidenci
obyvatel?
Místo trvalého pobytu je určující pro
výběr místních poplatků – např. za
svoz odpadu či poplatek za psa. Člověk je platí tam, kde má hlášený trvalý
pobyt.

Foto: Bára Malochová

www.obecsrch.cz

Kde ale vezme obec peníze na svoz odpadů za občany, kteří je platí jinde, i když
trvale žijí v dané obci? Ještě důležitější je
však místo trvalého pobytu pro rozdělování státních příspěvků na samosprávu či
příspěvků z daně z příjmu fyzických osob.
pokračování na str. 4
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Opět přinášíme blahopřání našim jubilantům. A že jich v jarních a letních
měsících není málo, se můžete na následujících řádcích přesvědčit.
I v druhé polovině dubna se slavilo. K sedmdesátinám jsme blahopřáli
panu Štefanu Kotlárovi z Pohránova a panu Jiřímu Švárovi z Hrádku.
Ani nejkrásnější měsíc v roce – máj – se neobešel bez oslav. Opět k sedmdesátinám
se přálo paní Jiřině Zvolské ze Srchu, kterou následovali s oslavou 82. narozenin
pan Oldřich Víšek rovněž ze Srchu a paní Terezie Kalhousová z Hrádku.
Dále slavila paní Zdenka Hrdličková ze Srchu 87. narozeniny a 84. narozeniny
pan Josef Doležal z Hrádku. Měsíc květen završila oslavy svými 92. narozeninami
v Srchu paní Miroslava Zvolská.
V měsíci červnu se v Srchu blahopřálo k 83. narozeninám paní Marii Jarošové
a paní Zdeňce Košťálové, k 82. narozeninám panu Františku Zárybnickému.
V Srchu jsme poblahopřáli v měsíci červenci ke krásným 90. narozeninám
paní Jiřině Mužíkové a k 83. narozeninám panu Jindřichu Jarošovi.
Měsíc srpen zahájila oslavou 84. narozenin paní Květoslava Jakoubková ze Srchu,
kde také slavili 85. narozeniny paní Hana Hlaváčková, 86. narozeniny
paní Helena Hošková a pan Miloš Kalhous 70. narozeniny. V Hrádku se blahopřálo
k 81. narozeninám paní Věře Benadikové, k 80. narozeninám
paní Marii Ledvinkové a paní Heleně Doležalové k 83. narozeninám.
Všem oslavencům k jejich výročím moc gratulujeme a přejeme
jim do života jen to nejlepší – radost, lásku a zdraví.

Realizace investic 2015
O prázdninách byla dokončena nová
příjezdová komunikace k hřišti v Srchu. Na této investiční akci se podílela
firma Bedřich Straka, jejíž cena byla
ve výběrovém řízení nejnižší.
Byla provedena celková rekonstrukce komunikace, položen nový povrch – částečně živičný a částečně ze zámkové dlažby.
Došlo k vybudování nových sjezdů ze sousedních parcel a bylo také vybudováno
nové osvětlení s moderními ledkovými svítidly. Cena akce byla cca 2,9 mil. Kč s DPH.
V měsíci květnu byla dokončena oprava
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hřbitova v Hrádku. Spočívala ve zbourání stávající cihlové zdi a výstavba nové
zdi z betonových desek. Stávající ocelová vrata byla opravena a opatřena novým protikorozním nátěrem. Došlo také
k vydláždění chodníku u vstupu na hřbitov.
Celkově se cena rekonstrukce vyšplhala na
zhruba 400 tis. Kč. Společnost Explosia a.s.
nám na opravu věnovala 100 tis. Kč, za což
jí tímto děkujeme. 100 tis. Kč jsme obdrželi
jako dotaci z Pardubického kraje.
V letošním roce ještě plánujeme vybudování chodníků v ulici Na Výsluní,
od točny MHD směrem k lokalitě Olšina.
V případě volných finančních prostředků
se nového chodníku
dočkají i ulice Račanská a Pohránovská.
Neplánovanou letošní investicí je oprava
tenisového kurtu
na hřišti v Srchu.
Musíme vybudovat
nové kotvení čar
a dodat novou antuku. Při této příležitosti bude vybudován
automatický zavlažovací systém.
-lpFoto: Iva Vinklerová

www.obecsrch.cz

Tržní řád
Zastupitelstvo na svém zasedání dne
3. 6. 2015 schválilo Tržní řád, který vešel v platnost 1. 7. 2015. Přesné znění
najdete na www.obecsrch.cz v sekci
Obecní úřad>vyhlášky.
Tržní řád mimo jiné zcela zakazuje pochůzkový a podomní prodej a dále jsou v něm
specifikována místa pro stánkový prodej,
kdy např. přijede pojízdná prodejna uzenin, ošacení, drobných hospodářských
zvířat atd. Vymezená místa pro tento druh
prodeje jsou stanovena v Srchu před OÚ
a prodejnou COOP, v Hrádku před Naší
hospodou a v Pohránově na prostranství
před hasičskou zbrojnicí. Na těchto prodejních místech je možné prodávat pouze
ovoce, zeleninu, smíšené zboží, potraviny, živá zvířata včetně krmiva a oblečení.
Je zakázán prodej zbraní, výbušnin, jedů,
omamných látek, zábavní pyrotechniky, lihovin a tabákových výrobků, zboží erotického charakteru. Tržní řád se nevztahuje
na nahodilý prodej občerstvení místními
spolky při pořádání předem ohlášených
kulturních a sportovních akcí.
Na vjezdech do všech našich obcí byly
umístěny informační cedule o zákazu podomního prodeje. Kontrolu nad dodržováním Tržního řádu provádí Obecní úřad prostřednictvím pověřených zaměstnanců,
případně orgán dozoru podle zvláštních
předpisů. Zákon o obcích považuje porušení schváleného Tržního řádu za správní
delikt s možností finančních sankcí.
-lp-

Jsou dětská hřiště
bezpečná?
Letos proběhla revize dětských hřišť,
která odhalila spoustu chyb a nesouladů s normou na bezpečnost a provoz.
Mnoho neshod bylo na starších atrakcích
již z výroby. Některé atrakce v Srchu byly
v havarijním stavu, takže musely být kompletně nahrazeny novými. Bylo nutno také
vybudovat nové dopadové plochy, tyto
je nutno budovat v případech, kdy výška volného pádu je vyšší než 1 metr nad
zemí. V současnosti jsou všechny závady
odstraněny a hřiště bezpečná. Děkujeme
předem za dodržování pořádku a zásad
bezpečnosti na dětských hřištích.
-lp-
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Představení redakce

Krátké zprávy

Od podzimu roku 2010 Vám pravidelně přinášíme ve Zpravodaji zprávy
z dění v naší obci. Naše první číslo se rodilo v době, kdy nové zastupitelstvo
chtělo zlepšit informování občanů. Od té doby uplynulo již hodně času a redakce pro vás zpracovala již 14 čísel. Postupně přibývali stránky a i lidé, kteří
ve volném čase Zpravodaj připravovali. V našem jubilejním 15. čísle bychom
čtenářům chtěli představit naši redakci.

Letošní teplé léto přineslo několik vln
veder a s nimi velký počet tropických
dní. DĚKUJEME NAŠIM HASIČŮM za
zkrápění rozpálených ulic a zmírnění
polétání prachu.
Od prosince 2015 bude zaveden, na četné žádosti, NOVÝ SPOJ LINKY Č. 17,
který pojede ze zastávky Hlavní nádraží
po deváté hodině ranní a zpět ze Srchu
do Pardubic se bude vracet kolem půl
desáté.

Ing. Květoslava
DOLEŽALOVÁ

Ing. Petr
DIBLÍK

šéfredaktorka

korekce

Jsem milovník českého jazyka, historie a přírody. Práce
na Zpravodaji se
stala mojí zábavou. Vždy mne potěší, když mi občané pošlou své příspěvky, které pak obohatí
Zpravodaj. Moc za ně děkuji.

Mám rád obvyklou
i neobvyklou zábavu, takže jsem mistr
mozaikář, designér
počítačových her,
odborník na rastrové grafické formáty, jazykový korektor (Zpravodaj je můj
favorit), Wikipedista, esperantista začátečník.

Mgr. Andrea
FEJFAROVÁ

Ing. Michael
FABIÁN

korekce

člen redakční rady

Jsem učitelka ZŠ
v Srchu a práce
s dětmi mě baví. Žiji
zde již od roku 2005
a naši „vesničku
střediskovou“ mám
moc ráda. Těší mě, že se o ni zastupitelstvo
dobře stará, a když mě požádali o pomoc při
tvorbě Zpravodaje, neváhala jsem se hned
zapojit. Jde o dobrou věc, lidé jsou informováni o událostech, které se konaly, a zároveň
se dozvědí, jaké radosti a novinky je čekají.

Baví mne být tam,
kde se věci „dějí“.
Proto jsem byl nadšen, že mohu spolu
s parťáky z redakce
položit základy tohoto Zpravodaje. Rád spojuji lidi. Jsem sportovec všeho druhu, po vesnici se ale nejraději
proháním na svém skútru. Bývalý manažer
ve velké finanční skupině, dnes podnikatel
v oblasti vzdělávání. Rodilý Pardubák, co se
do Srchu přistěhoval před 9 lety z Prahy.

Dalšími členy redakční rady za obec jsou Ing. Lukáš PANCHÁRTEK a Roman BEZDIČKA,
které jistě znáte ze zasedání zastupitelstva.
-kd-

Těšíte se do školky?
pokračování ze str. 1
Pěvecko-taneční kroužek Srchováček pracuje již čtvrtým rokem. Děti v něm poznávají rytmické nástroje, hru na tělo, sluchové hry i první párové tanečky.
Na všechny děti čeká spousta krásných
hraček a hezké prostředí tříd Sluníčko
a Srdíčko. Také naše nově vybavená školní
zahrada zve za každého počasí ke hrám.
Tak co, děti, už se těšíte?
Spoustu krásných zážitků v novém škol-

ním roce vám přeje kolektiv učitelek MŠ.
Šárka Pelíšková
vedoucí učitelka MŠ

www.obecsrch.cz

Nový zákon o odpadech nařizuje obcím
zajistit likvidaci kovových odpadů. Během podzimu budou na některá shromaždiště tříděného odpadu rozmístěny
KONTEJNERY POUZE NA DROBNÝ
KOVOVÝ ODPAD, jako jsou plechovky apod. Kontejnery budou rozmístěny
v Hrádku, a v Pohránově na stávajících
úložištích. V Srchu bude kontejner umístěn na úložišti u prodejny COOP.
Kovový odpad větších rozměrů sbírají
jednou ročně na jaře místní hasiči.
I nadále platí, že odpadní kov mohou
občané odevzdávat ve sběrných dvorech.

V souvislosti s rozšířením železniční trati na úseku Stéblová – Opatovice byla
zřízena NA ZÁPADNÍM OKRAJI OBCE
SRCH NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH MEZIDEPONIE VYZÍSKANÉHO
ŠTĚRKU a deponie vyzískané hlíny.
Během srpna by měl být štěrk vytříděn
a odvezen, stejně tak by měl být ukončen
i návoz hlíny. Hlína na tomto místě dočasně zůstane, v budoucnu by měla být
využita jako podkladní vrstva pro zatím
neurčenou dopravní stavbu. Obec monitoruje stav místních komunikací, po
kterých návoz probíhal, a jsou již domluveny opravy.
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Víte, co obnáší venkovské bydlení
v rodinných domech?
V minulém roce byl schválen nový Územní plán (dále jen ÚP), jak jsme
vás ve Zpravodaji již informovali. Celá rozsáhlá dokumentace je ke zhlédnutí na webových stránkách Obce Srch. Na mapě ÚP je zkratkami vyznačeno, o jaký typ území se jedná. Velká část pozemků, kde stojí rodinné
domy, spadá do bydlení v rodinných domech – venkovské s chovatelským
a pěstitelským zázemím pro samozásobení (v mapě ÚP označeno zkratkou BV). Přinášíme vám krátký přehled, co je v tomto území přípustné
a co nepřípustné a jaké typy domů lze na tomto území stavět.
Pro území se zkratkou BV platí následující
prostorové uspořádání: max. výška 2 nadzemní podlaží, popřípadě s nízkým krovem nebo 1 nadzemní podlaží, popřípadě
s obytným podkrovím, maximální výměra
pozemku pro 1 rodinný dům 2 000 m2, při
dostavbě stavebních mezer musí stavebník respektovat stavební čáru.
Přípustné využití:
• rodinné domy s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení včetně doplňkových drobných staveb,
• podnikatelské aktivity nevýrobního charakteru integrované do objektů rodinného bydlení,
• objekty občanské vybavenosti – zařízení školská, obchodní, administrativní,
správní, kulturní, sportovní,
• občanské vybavení komerční – obchodní prodej, služby malého rozsahu sloužící zejména pro obsluhu území,
• objekty drobné výroby a výrobních služeb přidružených k objektu bydlení, jako
klempířské, zámečnické, truhlářské, tesařské dílny za předpokladu takového
stavebního řešení, které zajistí ochranu
okolní obytné zástavby před negativním
vlivem těchto činností,
• vedení nezbytných komunikací včetně

odstavných stání, vedení cyklistických
stezek,
• stavby technické infrastruktury (vodovody, plynovody, rozvod elektro, telekomunikací, kanalizace) vč. nezbytných
technických zařízení, trigonometrická
síť a podobně,
• stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování komunálního odpadu,
• garáže v souvislosti s hlavní stavbou,
• dětská hřiště,
• vodohospodářské stavby,
• oplocení do výšky 1,7 m,
• fotovoltaické systémy jsou přípustné,
pokud jsou umístěny na střešní konstrukci staveb,
• plochy zeleně.
Nepřípustné využití:
• výroba a skladování průmyslu těžkého
a lehkého,
• intenzivní zemědělská výroba,
• stavby a zařízení pro hromadné ukládání
a odstraňování odpadů,
• hromadné garáže a garáže pro nákladní
vozidla,
• objekty individuální rekreace,
• stavby a zařízení pro velkoobchod,
• stavby pro reklamu.
-kd- (zdroj: Územní plán)

Oprava válečných
pomníků
a sakrálních staveb
V letošním roce jsme obdrželi dotaci
z Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na opravy pomníků
obětem 1. světové války. Celkem se
v našich obcích nacházejí tři válečné
pomníky – v Srchu před budovou ZŠ
a MŠ, v Hrádku u rybníčka a na okraji
Pohránova.
Při té příležitosti budou restaurovány
i ostatní sakrální stavby v našich obcích –
hřbitovní křížek v Srchu, socha Krista na
hřbitově v Hrádku a křížek v Hrádku u křižovatky. Kříž sv. Václava U Zvoničky v Srchu
bude restaurován až příští rok, kdy proběhne rekonstrukce celé lokality. Bohužel
plastiky T. G. Masaryka na pomnících obětem 1. světové války byly komunisty velmi
poškozeny. Nicméně restaurátorská firma,
která opravy provádí, uvede pomníky do
původního stavu.
-lp-

Pomůže obcím návrh nového zákona o evidenci obyvatel?
pokračování ze str. 1
Obce dostávají peníze podle počtu trvale
hlášených obyvatel. Běžná praxe je, že se
nepřihlásí všichni členové rodiny. Uvědomují si lidé, kteří se k pobytu nepřihlásí,
že tím pádem za ně stát nic nepřispívá do
obecního rozpočtu, ze kterého obec hradí
např. úklid silnic, chodníků, provoz MHD,
noční osvětlení, dětská hřiště, kulturní akce
atd.?
Možná obcím pomůže schválení návrhu
nového zákona o evidenci obyvatel, který
připravuje Ministerstvo vnitra. Lidé by měli
dle tohoto návrhu povinnost hlásit si trvalý
4

pobyt tam, kde skutečně žijí. Nově by měl
být povinně hlášen i pobyt přechodný. Materiál předpokládá i vznik fiktivního místa
pobytu, když se občan nemá kam přihlásit.
V takovém případě by měl jako fiktivní místo pobytu uvést adresu ohlašovny, zpravidla
obecního úřadu. Trvalý pobyt bude moci
hlásit i v objektech, které nejsou určeny
k bydlení, jako jsou například ateliéry. Neohlášení místa trvalého či přechodného pobytu bude považováno za přestupek. V případě ohlašovací povinnosti dojde ke zjišťování přestupků zejména běžnou pracovní
činností úřadů či jiných správních orgánů.

www.obecsrch.cz

Nový zákon je ještě ve vývinu, ale občané
mohou již dnes přispět do obecního rozpočtu přihlášením se k trvalému pobytu
v obci, kde trvale žijí!
Co je k tomu zapotřebí:
1) vyplnit přihlašovací lístek
2) předložit platný Občanský průkaz
3) předložit doklad o vlastnictví bytu/domu
případně nájemní smlouvu
Do 15 dnů od přihlášení k trvalému pobytu
je povinnost požádat o vydání nového Občanského průkazu.
-kdZdroj: www.novinky.cz
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Štědrost, to je to hlavní …
Rozhovor s Liborem Malým
Jak může vypadat svět, kde nehrají
roli peníze? To si většina z nás asi neumí představit. Existují však lidé, kteří
takový svět vytváří. Jsou to vizionáři
nebo šílenci? Libor Malý svým posledním projektem o bezpeněžním světě
ukazuje sílu takové myšlenky. Svět bez
peněz může fungovat určitým způsobem v komunitě lidí i v malých obcích,
jako je ta naše.
Ahoj Libore, znám tě jako člověka, který je ikonou českého internetu, jsi zakladatelem portálu práce.cz a jobs.cz
a před pár lety se ti podařilo své firmy
úspěšně prodat. Cosi málo vím o projektech, kterým se teď věnuješ, a rád
bych, zda bys je mohl přiblížit čtenářům
našeho Zpravodaje.
▶ Měl jsem v minulosti štěstí na to, že jsem
dělal, co mě bavilo a naplňovalo a ještě
k tomu mi to umělo vydělat slušné peníze.
Po 16 letech jsem zjistil, že to, co jsem vymyslel, už mám hotové. A ze sféry byznysu
jsem odešel a věnuji se něčemu, co mě opět
baví. A já tomu říkám „nové paradigma“
v myšlení lidí. Já se ve svém soukromém
životě zabývám tibetským buddhismem,
dělám meditace, zaměřuji se na rozkrývání
jasnosti ve věcech kolem nás. Jedna z věcí,
které věřím, je to, že 21. 12. 2012 skončil tento svět. Ono to tak nevypadá, on totiž hned
začal nový svět. Je to stejné, jako když večer
jdeme spát a ráno se probudíme. On skončil
včerejší den a začal nový den. Ale kdo řeší,
že skončil předchozí den, že? Ten nový svět,
který začal 22. 12. 2012, se od toho starého
liší. Spoustě lidí se dějí nové věci, které se jim
dříve neděly. Vede to k tomu, že lidé by měli
více přemýšlet o tom, jak všichni navzájem
souvisíme. Přestat přemýšlet o tom, jak já
si „nahrabu“ pro sebe, v byznysu, který mě
ani nebaví, tedy to staré paradigma. A začít
přemýšlet nad tím, jak já mohu být užitečný
pro své okolí. Protože já mám z toho radost.
Nové paradigma vychází z toho, že každý
z nás něco má, co může nabídnout ostatním. Třeba jen posekat trávu. Proto jsem založil neziskovku, štědrou sociální síť, jmenuje
se hearth.net a vychází ze spojení dvou anglických slov Heart – srdce a Earth – země.
Tato síť funguje na principu toho, že na jedné
straně jsou lidé, kteří mají co nabídnout, přitom za to nic nedostanou. Na druhé straně
jsou lidé, kteří něco potřebují. Portál tedy

spojuje nabídku s poptávkou. Protože je ale
vše řešeno darem, tak
v tom nejsou peníze.
Dnes už máme 14 tisíc
uživatelů a já vidím, jak
jsou ti lidé šťastní, že dělají něco, co je naplňuje.
Oproti tomu, že by mohli dělat činnost čistě za
účelem zisku. O tom je to
nové paradigma.
Umím si představit
cynické a posměšné
poznámky na tento
nápad.
▶ Ano, máš pravdu,
většina společnosti vnímá lidi, co nabízí služby na portále, jako
naivky nebo jako magory. Ale komunita
14 tisíc naivků je silná, že se navzájem
takto nevnímají. Tito lidé chápou, že žít
v radosti je snazší v komunitě lidí, kteří
jsou šťastní. Tady se pohybujete v komunitě lidí, kteří, když potřebujete pomoci,
tak přijde dalších deset lidí a ti vám pomůžou. To je zázrak v dnešní společnosti.
Máš nějakou zkušenost, jak zapojit do
tohoto programu komunity, jako jsou
obce? Jak portál může přispět k sousedské pospolitosti v obcích, jako jsou
ty naše?
▶ Vždy to záleží na tom, zda v dané komunitě je advokát naší značky. Alespoň jeden
nadšenec. Máme například komunitu v Příbrami, která funguje úplně fantasticky. Pokud je společenství lidí, které spojuje štědrost, pak na Internetu se jim to jen zjednoduší. Vznikne jedno malé místní tržiště spojené
jen s vaší obcí. Podstatné je o tom nejdříve
v komunitě mluvit, Internet je jen dobrým
řešením, jak to zjednodušit. Pokud bude
to jádro nadšenců příliš malé, tak se vám
to nemusí podařit rozjet. V tom je největší
riziko. Děláme doprovodné akce na podporu v místních samosprávách, to také hodně
pomáhá.
Jak se vyrovnáváte se situací, kdy lidé
budou systém zneužívat? Budou více
brát a méně dávat.
▶ Máme opačný problém. Většinou se tam
hlásí lidé naladěni na naši nosnou myšlenku – dávat z radosti. O něco méně máme
lidí, kteří tam hledají pomoc. Nešvar, který
ale vidíme, je ten, že tam lidé nabízí finanč-
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ní poradenství – první hodinu zdarma. „Nabízím informaci, jak získat levný úvěr.” To
striktně potíráme.
Co vlastně lidé mohou dávat?
▶ Lidé mohou dávat, co už nepotřebují.
Mám třeba starou pračku, co funguje, ale
už ji nepotřebuji. Někdo si ji odveze a darující má více místa v garáži.
Lidé mohou také poskytnout službu, která je
naplňuje. Třeba babička má odrostlá vnoučata a baví ji plést. Ale už nemá pro koho.
„Řekněte si a já vám to upletu,” povídá babička. Tato babička plete s ostatními babičkami a jsou maximálně spokojené. Pak jí ale
dojde bavlnka. Maminky si řeknou: „Podívejte, babičce koupíme bavlnky.“ Složí se, babička plete dál, je šťastná, děti jsou spokojené
a maminky též.
Lidé mohou věnovat čas. Maminka na mateřské umí anglicky, třeba vyšetří hodinu
času, aby jí „nehráblo“ a aby byla užitečná.
Děti v sousedství může učit základům angličtiny, ona se cítí užitečná, děti jsou spokojené. To může být jakákoliv věc. Naštípat
dříví, pomoci s účetnictvím.
Co se objevilo nedávno, je zvláštní kategorie. Lidé mohou věnovat přání. To lze ale jen
opravdu ze srdce. Nebo věřící se mohou za
někoho pomodlit. Pokud najednou mnoho
lidí přejí někomu ze srdce, aby se uzdravil,
pak už to má velkou váhu.
Libore, já ti přeji, ať i nadále dáváš světu ze srdce svůj skvělý systém. Třeba se
tvoje myšlenky uchytí i v naší obci. Děkuji za rozhovor.
Otázky kladl: Michael Fabián
Foto: archiv Libora Malého
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V naší škole to opět žilo
Červen školního roku 2014/2015 byl
zaměřen na školu v přírodě, výlety,
exkurze a další radovánky. Nechybělo ani vyhodnocení práce za uplynulý
školní rok, které vyvrcholilo Vysvědčením a dětmi tolik očekávanými letními
prázdninami.
Žáci 3.–5. ročníku navštívili Dopravní hřiště
v Pardubicích, kde si vyzkoušeli, jak se jezdí
na kole v imaginárním silničním provozu.
Unikátní výstava o vesmíru nazvaná Gateway to space, která vznikla ve spolupráci
s NASA, čekala v Praze na žáky 2.–5. ročníku.Děti si zde vyzkoušely práci v řídicí ka-

Zlatá medaile
díky sportovním
aktivitám
Během celého školního roku
2014/2015 plnili žáci ZŠ v hodinách
tělesné výchovy úkoly, které si pro
ně připravil Český olympijský výbor.

bině, vstoupily na palubu vesmírné stanice
Mir, prohlédly si vývoj skafandrů, sáhly si
na měsíční kámen atd.
Předškoláci s prvňáčky a druháčky si pro
změnu vyrazili hrát si se 7 miliony kostek
lega na úžasnou interaktivní výstavu Lego
– KidsFest do pražských Letňan. Děti viděly spoustu nádherných staveb z Lega, např.
tuleně, Santa Clause, holčičky Friends, popelářské auto. Každé dítě dostalo svůj „pas“,
do kterého dostávalo razítka za splněné
úkoly. Odměnou pak byl drobný dárek
z Lega. Děti byly spokojené, akce se vydařila.
Andrea Fejfarová, učitelka ZŠ
Foto: archiv školy

Naši žáci plnili disciplíny SOV (Sazka olympijského víceboje): ohebnost, hbitost,
silová vytrvalost, rovnováha, rychlost, běžecká vytrvalost, výbušnost a síla. Za 100%
účast dostala naše škola Zlatý certifikát
a Zlatou medaili. Každý žák dostal sportovní vysvědčení se svými výsledky
a porovnáním se známými sportovci české
reprezentace. Žáci 1.–3. ročníku byli navíc
odměněni za vyplnění Žákovských sportovních knížek. Skrývalo se v nich mnoho
zábavných aktivit. Prostřednictvím oblíbeného systému lepení samolepek za splnění
úkolu se snažily motivovat nejen děti, ale
i rodiče k pohybu. Cílem SOV bylo přivést
co nejvíce školní populace ke sportování
a dát jim možnost dokázat, že to zvládnou
i ty méně zdatné děti.
Jana Zouharová, vychovatelka ŠD

Škola v přírodě v Poniklé v Krkonoších
Začátkem června jsme vyjeli se žáky
naší školy na týdenní ozdravný pobyt
do Poniklé v Krkonoších.
Během celého pobytu ve škole v přírodě
jsme plnili program „Putování za krásami
Krkonoš“, který byl inspirován večerníčkovým televizním seriálem o bájném vládci
Krakonošovi. Žáci poznávali rostliny a živočichy horské přírody, zúčastnili se mnoha vědomostních i sportovních soutěží
a zábavných společenských her a vyslechli
si zajímavou přednášku pracovníka KRNAP
(Krkonošského národního parku).
V Poniklé jsme navštívili soukromé muzeum manželů Pičmanových, kde jsme
měli možnost vidět zemědělskou expozici, připomněli jsme si některé starodávné
druhy řemesel, zhlédli jsme módu a módní doplňky z 1. republiky, výstavu kočárků
i galerii krajek. Poblíž soukromého muzea
se nachází rodinná firma Rautis, které se
jako poslední na světě podařilo zachovat
technologii výroby perličkových vánočních
ozdob. Děti absolvovaly exkurzi do výroby
a po jejím skončení si smontovaly vlastní
6

ozdoby v místní kreativní dílně. Uprostřed
našeho pobytu jsme podnikli celodenní
výlet do Jilemnice, kam nás dovezl romantický vláček zvaný Pojizerský Pacifik. V Jilemnici jsme prošli ojedinělým a půvabným
souborem roubené architektury – Zvědavou uličkou k zámku a navštívili Krkonošské
muzeum, kde jsme obdivovali unikátní Metelkův betlém.
Pobyt ve škole v přírodě vyvrcholil pohádkovou cestou do
Krakonošova království, kterou připravili
páťáci pro své mladší
spolužáky. Hra probíhala v okolí našeho
penzionu, děti vybavené cestovním pasem plnily zábavné
úkoly, které je dovedly až k ukrytému pokladu. Poslední den
po snídani žáci krkonošské přírodě zamávali na rozloučenou
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a odjeli za dalším dobrodružstvím do ZOO
Dvůr Králové, kde pro ně byla připravena
zajímavá projížďka po okruhu Afrického
safari.
Naplněni úchvatnými zážitky pak všichni
žáci v pátek v odpoledních hodinách šťastně skončili v náruči svých maminek a tatínků …
Alena Šulcová, učitelka ZŠ
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DMS ROK KOSTNIDREN
ŶĂēşƐůŽ87777
ĐĞŶĂ^D^ũĞŬĂǎĚǉŵĢƐşĐϯϬ<ē
ŶĂĚĂĐĞŽďĚƌǎşŬĂǎĚǉŵĢƐşĐϮϳ<ē

Brno – Transfuzní a tkáňové oddělení FN
Jihlavská 20, 625 00, tel. 532 233 920, e-mail: simona.hohlova@fnbrno.cz
České Budějovice – Transfuzní oddělení
B. Němcové 54, 370 01, tel. 387 873 345, e-mail: transfuzni@nemcb.cz
Hradec Králové – Transfuzní oddělení FN
Sokolská 581, 500 05, tel. 495 833 562, e-mail: transhla@fnhk.cz
Liberec – KNL a.s. – Transfuzní oddělení
Baarova 15, 460 63, tel. 485 312 289, e-mail: registr.drene@nemlib.cz
Most - Transfuzní oddělení
J. E. Purkyně 270, 434 64, tel. 476 172 595, e-mail: transf@nspm.cz
Olomouc – Imunologický ústav FN
I. P. Pavlova 6, 775 20, tel. 585 415 116, e-mail: OL-DC@fnol.cz
Ostrava – Transfuzní oddělení
17.listopadu 1790, 708 52, tel. 597 374 441, e-mail: dna.kce@fno.cz
Plzeň – Separační centrum HOO
alej Svobody 80, 304 60, tel. 377 103 825, e-mail: bystricka@fnplzen.cz
Praha – Střešovice – OHBKT ÚVN
U voj. nemocnice 1200, 169 02, tel. 973 203 217, e-mail: ohbkt@uvn.cz
Ústí nad Labem – Transfuzní oddělení MN
Soc. péče 3316/12A, 401 13, tel. 477 113 453, e-mail: registr@mnul.cz

<ŽŵƉůĞƚŶşƐĞǌŶĂŵŶĂǁǁǁ͘ŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘Đǌ

EĂĚĂĐĞƉƌŽƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂĐĞŬŽƐƚŶşĚƎĞŶĢ

ĞƐŬǉŶĄƌŽĚŶşƌĞŐŝƐƚƌĚĄƌĐƽĚƎĞŶĢ

EĂZŽƵĚŶĠϭϮϯͬϮϭϮ͕ϯϬϭϬϬWůǌĞŸ͕ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘Đǌ
Tel: 377 521 753, 602 685 768͕WKͲWŽĚϴ͗ϬϬĚŽϭϲ͗ϬϬŚŽĚ͘
ǁǁǁ͘ŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘Đǌǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂĐĞ͘Đǌ

EĂZŽƵĚŶĠϭϮϯͬϮϭϮ͕ϯϬϭϬϬWůǌĞŸ
Tel: 377 663 725, ĞͲŵĂŝů͗ƌĞŐŝƐƚƌΛŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘Đǌ
ǁǁǁ͘ŬŽƐƚŶŝĚƌĞŶ͘Đǌǁǁǁ͘ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂĐĞ͘Đǌ

www.obecsrch.cz
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PLACENÁ INZERCE

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Petr Horáček
Hradiště na Písku 39
Poskytujeme veškerou dostupnou péči, kterou může praktický
lékař ve své ordinaci poskytnout, jsme plně vybavená ordinace
moderními přístroji jako INR – srážlivost krve (pro pacienty léčené Warfarinem, zajišťujeme kompletní dispenzarizační péči
o diabetiky na práškách (tzv. PAD) s veškerou dostupnou laboratorní technikou v ordinaci (glukometr, HbA1c – zjišťování vykovaného hemoglobinu – z kapky krve a mikroalbuminurie – ze
vzorku moči).
Taktéž máme přístroj na zjišťování okultního krvácení ze zažívacího traktu (platí pojišťovny cca od 50 let věku) tzv. OK Test
(z malého vzorku jedné stolice).
Máme přístroj i na zjištění zánětlivého markeru v krvi – tzv.
CRP – C-reaktivní protein pro zjištění infekce v těle (a to jak virotické, tak bakteriální) navíc s aktuálním zjištěním množství
– hodnoty Hb (hemoglobinu v krvi), a tedy ev. zjištění anemie
(nedostatku červeného barviva krvinek).
V ordinaci taktéž máme laboratorní přístroj na zjištění akutní
močové infekce ze vzorku moči pacienta.
Všechny výše uvedené přístroje jsou vám jako pacientům plně
k dispozici v ordinační dobu v mé ordinaci a výsledky těchto měření jsou známé do 3 až 5 minut, není třeba chodit do ordinace
opakovaně po několika dnech, jako při odeslání vzorků do laboratoře.
Pro pacienty léčené na vysoký tlak jsem na jaře 2015 pořídil pří-

novy cenik inzerce???
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stroj na monitoring krevního tlaku na 24 hod. – tzv. Holter TK,
který v současné době zavádíme do praxe.
V neposlední řadě jsme do ordinace zakoupili přístroj na záchranu života tzv. defibrilátor AED firmy ZOLL pro pacienty,
kteří mají náhlé srdeční obtíže v podobě arytmie, ev. fibrilace
(kmitání) srdce.
Telefon do obou ordinací v ordinační dobu: 734 462 991
Ordinační doba:
Úterý 13:00 – 18:00
Středa 07:00 – 11:00
Pátek 06:45 – 09:00 (odběry do 8:30)
Ostatní dny ordinace v Opatovicích n. L., kde připravujeme nové
prostory ordinace, t. č. Hradecká 151 (nad restaurací Opat v 1. p.),
do konce roku na Neplachova 206, v budově knihovny (v blízkosti budovy Opat).
Ordinační doba:
Pondělí 07:15 – 08:30 (odběry – jen sestra!) 13:00 –19:00
Čtvrtek 13:00 – 19:00
Pátek 11:00 – 15:00
Stále ještě přijímáme nové pacienty v obou ordinacích!
Těším se na vaši návštěvu. Děkuji za přízeň.
MUDr. Petr Horáček

www.obecsrch.cz
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Loučení před prázdninami
Každý školní rok něco končí a něco nového začíná. Nejinak je tomu i v roce
letošním.
19. června v odpoledních hodinách se konalo na školní zahradě Loučení se školou.
Po písni o Červené Karkulce, kterou nacvičil pěvecký sbor, děti soutěžily na stanovištích, připravených z lásky rodiči. Za získané žetony v soutěžích si mohly nakoupit
v „obchůdku“ odměny a sladkosti. Příjemný večer byl ukončen skvělou špekáčkovou večeří.
Slavnostně jsme se také rozloučili s nejstaršími spolužáky, kteří již od září budou na-

vštěvovat 2. stupeň na školách v Pardubicích. Hanka P. dokonce nastoupí jako naše
první studentka na osmileté gymnázium,
k čemuž jí gratulujeme. Všem našim již bývalým školákům přejeme hodně úspěchů
v dalším vzdělávání a poklidný vstup do
nového kolektivu.
Jako každý školní rok jsme vyhodnocovali
celoroční soutěž Čtení pro radost. Žáci za
přečtené knihy získávali žetony, za které si
na konci školního roku mohli koupit knížku dle vlastního výběru. Při této příležitosti jsme vyhlásili
i nejlepšího čtenáře
jednotlivých ročníků. Ve druhém pololetí se do této soutěže zapojovali postupně i prvňáci, což
bylo pro ně skvělou
motivací naučit se
dobře číst, hlavně
s porozuměním.
Milena Tomanová
ředitelka školy
Foto: archiv školy

A ZDE JSOU NAŠI NEJLEPŠÍ ČTENÁŘI
Ročník pořadí jméno žáka počet žetonů
1.

1.
2.
3.

Ondra Hrubeš
Vanda Halbrštátová
Anička Fejfarová
Vašík Maloch

84
56
36
36

2.

1.
2.
3.

Eliška Červená
Barča Nováková
Monďa Horčičková

31
30
24

3.

1.
2.
3.

Vaneska Rázková
Barča Nováková
Kačka Havlíčková

49
29
20

4.

1.

Míša Horčičková

26

5.

1.

Martin Křivka

18

Mladí hokejbalisté ze Srchu slavili úspěchy
Medaile si letos odnesli hráči ze Srchu
jak z Mistrovství ČR, tak z Mistrovství
světa. Potvrdilo se, že Srch je líhní
mladých hokejbalistů.
Od 22. 5. do 24. 5. proběhl v Karviné
a Opavě finálový turnaj v kategorii starších
žáků. Deset týmů z celé České republiky
bojovalo o titul Mistra ČR pro soutěžní
ročník 2014/2015. Náš region reprezentovala trojice týmů. Vítěz Regionu Východ –
pardubické Autosklo, druhý tým tabulky
Česká Třebová a třetím do party byli Jeleni
z Letohradu. Za HBC Autosklo – H. A. K.
Pardubice se zúčastnil mistrovství republiky za starší žáky i Vít Kouba ze Srchu, který
byl kapitánem mistrovského týmu. Z prvního místa tabulky na republikové finále
postoupili hráči z Polabin, kteří na mistrovství republiky nepoznali hořkost porážky.
Ani tým Stříbra je nedokázal porazit, i když
o svém vítězství rozhodli až v nájezdech.

Ve zbývajících utkáních dokázali svým
soupeřům nadělit dostatečný počet branek, aby se nemuseli strachovat o vítězství. Ve finále porazili západočeskou Plzeň
o tři branky, navíc s čistým kontem 3:0 (0:0,
1:0, 2:0).
27. 6. se konalo ve Švýcarsku, ve městě Zug,
Mistrovství světa v hokejbalu 2015, kterého
se zúčastnila hráčka ze Srchu
Lucka Rejlová. Titul sice úspěšně obhájila Kanada, když ve
finále porazila Česko 5:1, přesto je stříbrná medaile velkým
úspěchem. Poprvé v životě se
tým ženské reprezentace dostal do finále na MS a mohl hrát
o zlato. Kanada bohužel byla
opět nejlepším týmem. Český
ženský tým má ale dobře našlápnuto a na domácím šampionátě, který se bude konat
v Pardubicích v roce 2017, se

www.obecsrch.cz

můžeme těšit na zlato. Světová hokejbalová elita zamíří po osmi letech do České republiky, konkrétně do pardubické Tipsport
areny.
Našim mladým nadějným sportovcům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
-kdFoto: http://www.hbcpce.cz
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RUBRIKA PRO DĚTI
Ani rekordní teploty v letošním horkém létě neodradily naše přispěvatele dětské rubriky, kteří nám zaslali své výtvory na téma:
„Co nebo koho mám na světě nejraději“. Moc za ně děkujeme.

Uzávěrka příštího čísla bude 15. 11. 2015, tentokrát vyhlašujeme
téma: „Nejkrásnější vánoční dárek“. Těšíme se na vaše obrázky,
básničky či vyprávění.
-kd-

Nový křeček v kleci
Agátka, 6 let, Srch
Socha Svobody z lega
Kubík Sykáček, 8 let, Srch

Míša 10 let a Móňa 8 let, Srch
10

www.obecsrch.cz

Mám ráda moře a palmy
Lucinka, 12 let, Srch
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Kdo jsou „Ženy Srch“?
Jde o neuzavřenou skupinku žen ze
Srchu ve věku 40 až 85 let. Nyní se nás
schází asi deset. Setkáváme se jednou
za měsíc v Hasičské zbrojnici v Srchu
– většinou první pátek v měsíci od
18.00.

upřesníme ještě v místním rozhlase). Těšíme se na vás.
Za Ženy Srch text a foto: Miroslava Hrubá
(Setkání na téma: „O naší knihovně“
s vyprávěním paní knihovnice)

Část našeho setkání je věnována vždy konkrétnímu tématu a pak si povídáme volně,
dle příležitosti. Setkání trvají zhruba dvě
hodiny. Poplatek za jedno sezení je 10 Kč,
ten je určen na malé občerstvení (káva, čaj,
zákusek).
Máte-li zájem dozvědět se něco zajímavého, seznámit se a popovídat si, přijďte
mezi nás. První podzimní schůzka se bude
konat pravděpodobně 2. 10. 2015 (termín

Foto: Petra Tupá

Zviditelněte se
na webu obce

Provoz tělocvičny 2015/16
Tělocvična v Srchu již mnoho let slouží všem zájemcům o pohyb.
V pracovní dny až do 16.00 využívá tělocvičnu škola a školka. Od 16.00 a po celé
víkendy slouží našim občanům. Rezervaci
termínů má na starosti TJ Sokol Srch, jehož členové mají tělocvičnu zdarma po
zaplacení členského příspěvku. Zdarma
tělocvičnu využívají také hráči FC Titanic
Srch pro svou zimní přípravu a členové
SDH. Případné neobsazené termíny mohou využít i nečlenové Sokola, a to za poplatek 250 Kč/hod. Tyto rezervace zajišťuje Obecní úřad. Rezervace tělocvičny na
nový školní rok 2015/2016 se bude řešit
na schůzi TJ Sokol Srch v pátek 11. 9. 2015
od 19.00 v penzionu Pluto. Informace pro
všechny zájemce o využívání tělocvičny,
podmínky vstupu do Sokola atd. sdělí na

Z kroužku
mladých hasičů

této schůzi paní Pavla Slezáková (kontaktní email: rd.srch@seznam.cz a mobil:
606 618 250).
Bohužel se někdy stává, že papírově obsazený termín není využíván. Neustále
přemýšlíme, jak toto vyřešit a kontrolovat. Chceme vyzkoušet podpisový systém
a fyzickou kontrolu, do budoucna zřejmě
zavedeme internetovou rezervaci. Rezervace ale bude fungovat obráceně, v tom
smyslu, že cvičící skupiny, budou-li vědět,
že nevyužijí rezervovaný termín, VČAS ho
zruší a tím on-line nabídnou jiným zájemcům.
Na druhou stranu drtivá většina cvičenců
svůj rezervovaný termín využívá. Počet
obyvatel neustále přibývá a zájemců o cvičení je více a více, proto je potřeba využít
tělocvičnu na 100 % a nemít žádné zbytečně volné hodiny.
-lp-

Před časem jsme pro vás na webu
obce (www.obecsrch.cz) založili
stránku „Služby v obci”.
Ve Zpravodaji jsme vám nabídli, že na
web na vaši žádost umístíme reklamu
na službu, kterou v Srchu, Hrádku nebo
Pohránově provozujete. Stránka ale téměř zeje prázdnotou. Pokud máte zájem mít na uvedené stránce reklamu
na svou službu, prosím napište email na
starosta@obecsrch.cz. Reklama může
zahrnovat kteroukoliv z těchto položek:
jméno, název, logo, slogan, krátký popis, URL, email, telefon. V rámci podpory
místních podnikatelů a firem je tato prezentace zdarma.
-redakce-

Rozpis závodů pořádaných SK Srch
v roce 2015/2016
ZÁVOD
DATUM
ČAS
SRŠSKÁ DEVÍTKA.................................................................... 4. 11. 2015 ............................18.00
ČTVRTMARATON/PŮLMARATON/MARATON ........21. 11. 2015 ............................10.00
ZIMNÍ POHÁR SRCHU .........................................................18. 11. 2015 ............................18.00
ZIMNÍ POHÁR SRCHU .........................................................19. 12. 2015 ............................18.00
ZIMNÍ POHÁR SRCHU ........................................................... 13. 1. 2016 ............................18.00
ZIMNÍ POHÁR SRCHU ........................................................... 10. 2. 2016 ............................18.00
ZIMNÍ POHÁR SRCHU ........................................................... 18. 3. 2016 ............................18.00
SK Srch vás tímto srdečně zve na pořádané závody.
Informace najdete na www.sksrch.cz.

Luboš Jirásko

www.obecsrch.cz
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Dětský triatlon

Čarodějnice

26. 4. se opět uskutečnil tradiční dětský triatlon. Všem účastníkům
se zračila v tvářích touha po vítězství a radost ze soutěžení. Děkujeme pořadatelům za tuto skvělou akci pro děti.
Foto: -mf-

Ohně opět plály na konci
dubna ve všech našich obcích. Namísto čarodějnic
se ovšem na ohni smažily
jenom špekáčky.
Pálení čarodějnic byl původem pohanský svátek
oslavující příchod jara. Na
některých místech v ČR se
staví májka.
Foto: -mf-

Hasičské závody
23. května 2015 pořádalo SDH Pohránov hasičské závody, kterých
se zúčastnilo celkem 11 družstev (7 mužských, 3 ženská a 1 dětské). Účast byla hojná a všichni si krásně zasportovali.
Foto: Jindra Havel Bek

Obecní výlet Mamma Mia
Poslední květnovou sobotu se milovníci muzikálu vydali do Prahy
do Kongresového centra na představení muzikálu „Mamma Mia“.
Tento muzikál je založen na skladbách hudební skupiny ABBA.
Letní téma nás všechny potěšilo a příjemně naladilo na léto. Někteří z nás si ještě dnes známé melodie pobroukávají.
Foto: www. mammamiamuzikal.cz

Brigáda na úklid lesa
Dne 25. 4. proběhl jako tradičně úklid lesů v našich obcích. Letošní rok účastníci v našich lesích nasbírali cca 13 m3 odpadu, což je
o polovinu méně než vloni. Všem, co se na úklidu podíleli, dobrovolníkům a sdružení myslivců, obec děkuje.
Foto: Aleš Maloch
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KALEIDOSKOP UDÁLOSTÍ
Svatojánská noc

Dětský den

Děti ze školky o Svatojánské noci 24. 6. přivítaly babičku kořenářku.
Foto: Bára Malochová

27. 6. se slétly do Pohránova nejen děti, ale i sokolníci. Den plný
her a soutěží se opravdu vydařil a všichni se příjemně pobavili.
Foto: -mf-

O putovní pohár obce Srch
27. 6. SDH Srch opět přivítalo své soupeře na hasičských závodech
„O putovní pohár obce Srch“ v požárním útoku. Večer se vítězi
i poražení mohli pobavit na večerní zábavě při tanci a hudbě.
foto: Jindra Havel Bek

16. října 2015 v 18.00
v České
hospodě

CHYSTANÉ AKCE
29. 8. RYBÍ HODY v Pohránově – 14.00
5. 9. UKONČENÍ PRÁZDNIN + FOTBALOVÝ TURNAJ
Starousedlíci x Náplavy – 15.00 na hřišti v Srchu
12. 9. MEMORIÁL FRANTIŠKA ČEŠKY – 14.00 na hřišti v Srchu
27. 9. HASIČSKÉ ZÁVODY v Hrádku
10. 10. VÝLOV VRAŤÁKU
16. 10. TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY
– cestopisná přednáška
31. 10. DRAKIÁDA – v 10.00 na hřišti v Srchu
14. 11. MARTIN NA BÍLÉM KONI
28. 11. ROZSVÍCENÍ STROMU
24. 12. VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U BAHÝNKA

Vstupné dospělí 50 Kč, důchodci a děti ZDARMA.
Akce je určena pouze pro občany žijící v našich obcích.
V případě nenaplnění sálu místními občany
budou místa uvolněna i pro přespolní.
Místa lze zamluvit na Obecním úřadě nebo e-mailem
na starosta@obecsrch.cz.

www.obecsrch.cz
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Tradiční rybářské závody
9. ročník rybářských závodů „O stříbrný háček Obce Srch“ se uskutečnil v sobotu 23. května opět na Vraťáku. Počasí rybářským závodům přálo, navzdory
předpovědím, které hrozily deštěm. Ještě ve čtvrtek večer jsme vážně uvažovali o přesunutí závodů na jiný termín. Naštěstí se rozhodlo, že závody budou.
Dopolední závody dětí proběhly téměř za ideálního počasí. Pouze dospělým
závodníkům foukal silnější vítr, ale zvládlo se to ke spokojenosti všech.
Dětské závody byly zahájeny ráno
v 8.30. Celkem soutěžilo 55 dětí za poměrně velké účasti diváků. Hlavní kategorii „děti bez pomoci rodičů“ letos
vyhrála Adéla Sovová se 438 cm nachytaných ryb! Na druhém místě se o pouhé 2 cm umístil Vincent Pavlík (436 cm)
a na třetím Jakub Dvořák (421 cm).
V kategorii „děti s pomocí rodičů“ bylo
pořadí následující: 1. Nela Henychová
(701 cm), 2. Tereza Machačová (552 cm)
a 3. Vojta Lelek (413 cm). Nejmenší rybu
v délce 10 cm se podařilo ulovit Báře Louvarové, největší rybu – kapra (75 cm) si připsala Lucka Hrubešová.
Klání dospělých začalo ve 13.00 a zúčastnilo se ho celkem 39 rybářů. Vítězem se
stal Martin Hodík s 1 063 cm nachytaných
ryb. Na druhém místě skončil Tomáš Skři-

vánek (741 cm) a na třetím Petr Novotný
(584 cm). Nejmenší rybu (8 cm) ulovil Marek
Doležal a největší rybu – amura (80 cm) si
pak připsal Štěpán Hrnčíř.
Během závodů dospělých a dětí se celkově ulovilo 1 117 ks ryb o celkové délce
20 370 cm.

Vyhlášení výsledků a předávání cen se
spolu se starostou naší obce Lukášem
Panchártkem zúčastnil i pardubický hokejista Tomáš Rolinek. Chtěli bychom
tímto poděkovat Obci Srch a všem sponzorům. Díky nim byla pořízena spousta
krásných cen. Věříme, že i v dalším roce
nám zachovají svoji přízeň. Ze závodů
a předávání cen byla pořízena rozsáhlá
fotodokumentace, která je přístupná na
webových stránkách Obce Srch.
Petrův zdar
Petr Novotný
Foto: Jindřich Havel Bek

Lazebníci vyhráli fotbalový turnaj
V sobotu 18. 7. 2015 se na fotbalovém
hřišti za velkého vedra konal čtvrtý
ročník turnaje v malé kopané „O pohár
Obce Srch“. Po třech předchozích vítězstvích v řadě pro TJ FC Titanic Srch
tentokrát domácí tým vybojoval třetí
místo a vítězem se zaslouženě stal tým
Lukáše Novotného – LAZA BOYS.
Oproti dosavadním ročníkům došlo k několika změnám, z nichž nejpodstatnější
byla skutečnost, že turnaje se mohli
zúčastnit pouze hráči starší 33 let,
i když organizační výbor mohl udělit výjimku pro hráče staršího 30 let,
ale musel vážit více jak 105 kg.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů
rozdělených do dvou skupin, ve
kterých se hrálo systémem „každý
s každým“. Všechny týmy postoupily do čtvrtfinále, kde první ze skupin hráli proti čtvrtým z druhé skupiny a druzí proti třetím. Vítězové
čtvrtfinále postoupili do semifinále,

ostatní pak hráli o konečné umístění na
5. až 10. místě.
V semifinále se utkali vítěz skupiny „A“
tým BAFANY, který si postavil Tomáš Rolinek (a mj. za něj hráli hokejový útočník
Sparty Praha Petr Kumstát a futsalový
reprezentant Roman Mareš), s druhým
ze skupiny „B“ týmem FC Staré Hradiště
s výsledkem 6:2. Druhé semifinále obstarali vítěz skupiny „B“ LAZA BOYS s druhým
ze skupiny „A“ týmem TJ FC Titanic Srch,

které skončilo po základní hrací době 1:1
a o postupu LAZA BOYS rozhodly až penalty. V zápase o bronz Titanic Srch přehrál
Staré Hradiště 4:2, i když v polovině utkání
prohrával 0:2. V dramatickém finále měli od
začátku navrch hráči LAZA BOYS, vedli 1:0,
a i když BAFANY vyrovnali, LAZA BOYS dvěma góly v druhém poločase navýšili své vedení a vypadalo to, že si je v klidu pohlídají.
Jenže BAFANY odvolali brankáře a dvěma
zásahy během posledních dvou minut vyrovnali a o vítězství tak opět rozhodovaly penalty. V nich ukázali pevnější nervy LAZA BOYS a stali se tak
vítězi letošního ročníku turnaje.
Na dalších místech se týmy seřadily
takto: 5. ŘEZNÍCI Kladina, 6. NOVAS
TEAM 1, 7. Sokolíci. Osmé místo se
bohužel nevyhlašovalo, protože tým
Slovanu Pardubice se postaral o jedinou kaňku na celém turnaji, když po
základní skupině odjel pryč.
Petr Novotný
Foto: Nikola Syrová
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