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Společenská kronika
Blahopřání ve Zpravodaji našim jubilantům se stalo již tradicí.
A v uplynulém období se opravdu hodně slavilo.
V druhé polovině dubna měli v Srchu 75. narozeniny
pan Jiří Klement a pan Miroslav Šafář.
V měsíci květnu jsme blahopřáli v Hrádku paní Terezii Kalhousové
k 83. narozeninám a panu Janu Klementovi k 70. narozeninám. V Srchu oslavili
již 93. narozeniny paní Miroslava Zvolská, 80. narozeniny pan Rudolf Novotný
a 70. narozeniny paní Irena Klementová.
Ani měsíc červen se neobešel bez oslav. V Srchu se gratulovalo
k 84. narozeninám paní Marii Jarošové a paní Zdeňce Košťálové,
k 83. narozeninám panu Františku Zárybnickému a k 80. narozeninám panu
Rudolfu Svědíkovi. V Hrádku oslavila 75. narozeniny paní Marie Hrušková
a v Pohránově rovněž 75. narozeniny paní Jaroslava Hlaváčková.
I měsíc červenec měl hodně oslavenců. V Srchu jsme poblahopřáli
k 91. narozeninám paní Jiřině Mužíkové, k 84. narozeninám panu Jindřichu
Jarošovi, k 80. narozeninám panu Jaroslavu Křičeňskému a k 70. narozeninám
panu Evženu Pospíšilovi a paní Jaroslavě Doležalové. V Hrádku oslavili
pan Miloslav Stehno 80. narozeniny a paní Danuše Stehnová 75. narozeniny.
Měsíc srpen opět zahájila v Srchu oslavou paní Květoslava Jakoubková,
a to 85. narozenin. Dále zde slavily paní Hana Hlaváčková 86. narozeniny, paní
Helena Tichá 70. narozeniny a 87. narozeniny paní Helena Hošková.
V Pohránově oslavila paní Jarmila Hrubá 89. narozeniny. V Hrádku jsme
blahopřáli k 81. narozeninám paní Marii Ledvinkové
a paní Heleně Doležalové k 84. narozeninám.
Ještě jednou blahopřejeme všem našim oslavencům
a do dalšího života jim přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví,
životního optimismu a elánu.

Jak pokročily letošní
investice?
V minulém čísle Zpravodaje jsme občany informovali o rekonstrukci lokality U Zvoničky a o vybudování multifunkčního hřiště v Srchu. Letos se také
podařilo získat dotaci na revitalizaci
mokřadů v katastru obce Srch.
Rekonstrukce lokality U Zvoničky začne na přelomu srpna a září. Její ukončení se předpokládá na konci října 2016.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
bylo osloveno celkem 11 firem. Zadávací dokumentace byla také volně ke stažení pro další uchazeče na webových
stránkách obce Srch. Nabídku nakonec
podalo šest firem, z nichž zvítězila firma
STRABAG a. s. s nabídkovou cenou
3 524 996 Kč bez DPH, což bylo cca
o 25 % méně než projektovaná cena.

V letošním roce obec plánuje investici,
která je zčásti financována dotací. Jedná
se o revitalizaci dvou mokřadních biotopů
v katastru obce Srch. První je území mezi
hřbitovem v Srchu a parovodem. Zde
dojde k prořezu náletů a starých stromů
a následnému vybudování tůní a přístupových cest. Druhá revitalizace mokřadního biotopu se nachází v obecním lese
mezi Srchem a Hradištěm na Písku.
Revitalizací dojde k úpravě břehů vodní
plochy a k vybudování přístupové cesty. Celkové projektové náklady dosahují
520 tis. Kč s DPH. Poskytnutá dotace
činí cca 300 tis. Kč. Realizace proběhne
na podzim.
Další informace o investicích najdete
v prosincovém čísle Zpravodaje.
-lp-
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Nabídka
sezónního
zaměstnání
– sekání
Obecní travnaté plochy dle smlouvy
seká firma David Hurt s. r. o. z Pardubic.
Na začátku letošní sezóny jsme opět
řešili přerostlou trávu, neboť firma z kapacitních důvodů nenastoupila včas. Na to
se nabalují problémy s nekvalitou sekání –
volí se vyšší střih pro snadnější sběr posekané trávy, nedokonale se provede sekání u podezdívek atd. Teprve až po třetí,
někde i po čtvrté seči se podařilo dostat
travnaté plochy do standardního vzhledu
a pořádku. Jelikož se jedná o neustále
se opakující problém, uvažujeme o tom,
že bychom si prováděli sekání obecních
ploch ve vlastní režii.
Obracím se tedy na případné zájemce o sezónní práci v termínu cca od
poloviny března do konce listopadu. Veškerou techniku by dala k dispozici obec.
Pracovník by sám sekal všechny zelené
plochy v Srchu, Hrádku a Pohránově
a jakmile by dokončil celou seč, začala
by seč další. Předpokladem je také řádná
péče o svěřený majetek.
V případě, že se nám ozve vhodný kandidát, budeme si od roku 2017
zajišťovat sekání obecní zeleně sami.
Zájemci nechť se hlásí na e-mail:
starosta@obecsrch.cz či tel. 602 136 558.
-lp-, ilustrační foto: -kd-
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Setkání
v HRÁDKU
V sobotu 2. 7. 2016 se uskutečnilo
setkání rodáků a přátel obce Hrádek.
Vše probíhalo na prostranství u obecního domku, kde byl postaven velký
stan pro posezení. Za domkem na
louce byl k dispozici dětem nafukovací hrad se skluzavkou.
Akci finančně zajistil OÚ Srch, za což
mu patří velký dík. Organizací a odvedenou prací zajistil úspěch akce Sbor
dobrovolných hasičů Hrádek. Také on
zaslouží poděkování.
Úvodem všechny přivítal starosta
obce Lukáš Panchártek a malí školáčci
z MŠ Srch. Následovala krátká procházka historií obce slovem i obrazem. K dispozici byla fotogalerie, sestavená z rodinných fotografií, tematicky uspořádaných do oblastí např.: Výstavba v obci,
Máje, Oslavy svátků v obci, Památka na
padlé z I. světové války, Malotřídní škola.

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov
Během odpoledne se účastníci
setkání projeli našimi obcemi přistaveným autobusem, aby na vlastní oči viděli, jak
se obce rozrostly
a zkrásněly.
Po celou dobu
akce bylo pro
účastníky připraveno občerstvení,
které místní hospodyňky doplnily lahůdkami své
kuchyně.
K poslechu hrála kapela Živaňanka.
Setkání bývalých spolužáků, kamarádů
a sousedů doprovázely i slzičky radosti
ze setkání i smutku při vzpomínce na ty,
kteří se žádného setkání již nezúčastní.
Vzpomínalo se na dětské lumpárničky
v lese Pašťata, na některé svérázné
osůbky obce a jejich přezdívky. Prostě,
vzpomínalo se!

Bylo to milé, dojemné i radostné.
Je dobré znát své kořeny, je báječné se
k nim vracet. Ale nejlepší ze všeho
je, když je to v Hrádku.
Tak tedy: „Tisíceré díky všem, kteří
nám tento báječný den připravili a svojí
prací a starostlivou péčí zajistili pohodu
a radost z toho, že jsme z Hrádku.“
Dagmar Zelená, foto: J. H. Bek

Setkání
rodáků
V prosinci loňského roku na výroční
členské schůzi našeho hasičského
spolku, v diskusi se starostou obce,
padl návrh uspořádat v Hrádku setkání rodáků. Vzali jsme to vážně,
v únoru začali plánovat. Zvažovali
jsme různé návrhy na program, občerstvení i technické zajištění.
Obec se finančně podílela, takže nechyběly ani četné diskuse, co si můžeme
a nemůžeme dovolit. V sobotu 2. července vše vypuklo. Pod obrovským stanem
s krátkým programem vystoupily děti
z MŠ Srch. K poslechu hrála dechová
hudba Živaňanka. Proběhla zde projekce – malý průřez hrádovskou historií slovem i obrazem. Další obrázky a fotografie
zapůjčené od Hrádováků byly vystaveny
v obecním domku spolu s hasičskými
uniformami, dožínkovými kroji a kronikami obce. Autobus vyvezl zájemce na prohlídku našich tří obcí. Hosté, kterých bylo
na sto šedesát, mohli mimo jiné ochutnat
dobroty, které napekly místní ženy. Dětem byl k dispozici skákací hrad. Jelikož
se i počasí povedlo, byl to fajn den.
SDH Hrádek, foto: J. H. Bek

www.obecsrch.cz
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LETEM SVĚTEM školním rokem…
CIZÍ JAZYK v naší škole

Olympijský VÍCEBOJ

Naše základní škola v Srchu se zaměřuje na rozšířenou výuku anglického jazyka. Oproti běžné výuce cizího
jazyka, který se učí až od 3. ročníku
prvního stupně ZŠ, se naši žáci vzdělávají již od 1. ročníku, což je jistý
nadstandard.
První slovíčka poznávají děti i v mateřské škole, setkávají se s výukou angličtiny prakticky od pěti let. Také nelze
zapomenout na návštěvu Anglie na podzim 2015.
Dne 28. 4. 2016 se v základní škole
Srch uskutečnil první ročník anglické recitační soutěže.
Přihlásilo se celkem 13 skupin
a jednotlivců, kteří nás potěšili a překvapili svým projevem a odvahou. Děti byly
úžasné. Kdo nevystupoval, tvořil povzbuzující obecenstvo nebo se stal zástupcem ročníku v dětské porotě. Žáci
přednášeli nejen anglické básně, ale
i písně nebo pohádky.
1. místo: excelovala děvčata z 5. ročníku, která zazpívala píseň od „Avicii“
s perfektní anglickou výslovností a zároveň velmi dojemně. První místo získalo
také duo děvčat Eliška Červená (3. ročník) a Vendula Šírová (4. ročník).
2. místo: umístily se hned 3 soutěžící
skupiny. Dívky z 1. ročníku – Nela Nováková, Kateřina Hermanová, Agáta Fejfarová, dále dívčí duo z 3. a 4. ročníku –
Monika Horčičková a Lucie Panchártko-

Již třetím rokem se účastníme Olympijského víceboje, který pořádá český
olympijský výbor na podporu zdravého životního stylu.
Tento víceboj je zařazen v hodinách
tělesné výchovy, kde žáci plní určené
disciplíny. Je podporován mnoha sportovními idoly. Každý žák si odnesl domů
také Vysvědčení, kde jsou jeho výkony
zaznamenány.
Mezi nejlepší sportovce z naší školy
jistě patří Jakub Krupička, s celkovým
talentovým indexem 81 %, dále Anežka
Doležalová (73 %), Eliška Červená (72 %)
a Michaela Šafářová (70 %).
Výkony našich žáků si můžete přečíst
na nástěnce u tělocvičny.
Škola také získala již druhým rokem
ZLATÝ CERTIFIKÁT za 100% účast. Děkuji také p. učitelkám, které se o to přičinily – p. vychovatelce Janě Zouharové
a letos p. učitelce Heleně Šrůtkové.

vá, třetí skupinu tvořily čtvrťačky Barbora
Honsová a Barbora Nováková.
3. místo: Michal Havelka a Petr Zadražil z 1. třídy, kteří bravurně přednesli
básničku „Hot and cold“.
Zvláštní cenu dostali obětavá Vanesa Rázková, která ochotně zastoupila
2 nemocné spolužačky a doslova ze dne
na den se doučila anglické texty, dále
David Votroubek, který celou skupinu
osmi recitujících chlapců doslova vedl,
a Bohumil Čapek, který sám vystoupil
s velmi dlouhou písní.
Soutěž měla velký úspěch. Žáci si vyzkoušeli vystupování před publikem, dokonce v cizím jazyce. Byla radost poslouchat jejich správnou výslovnost, projev
a odvahu, s kterou prezentovali svá umění. Rozhodně svoji přípravu nikdo nepodcenil. Malou odměnu si nakonec odnesli
všichni účinkující.
Příští jaro nás čeká druhý ročník, na
který se už dnes moc těšíme.
M. Tomanová
a A. Fejfarová, ZŠ Srch

PŘÍRODOVĚDNÁ soutěž
V červnu se konalo školní a následně okresní kolo přírodovědné soutěže,
kterou za naši školu reprezentovali naši
nejlepší soutěžící – za 3.–5. ročník. Zde
byla nejúspěšnější Kačka Havlíčková,
gratulujeme!

Čtení PRO RADOST – výsledky školního roku 2015/2016:
I když se všichni nemohou umístit
na předních místech, přesto děkujeme všem žákům, kteří splnili
podmínku přečíst každý měsíc
alespoň jednu knihu.
Letošní prvňáčci se obzvlášť vyznamenali i tím, že tzv. „rozečetli“ své
starší sourozence a spolužáky. Zatím
to je nejúspěšnější čtenářský ročník.
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Ročník Pořadí Čtenář

Počet žetonů

1.
		
		

1.
2.
3.

Agáta Fejfarová
Kateřina Hermanová
Nela Nováková

118
89
73

2.
		
		

1.
2.
3.

Ondřej Hrubeš
Terezie Mihulková
Barbora Formánková

30
27
18

3.
		
		

1.
2.
3.

Zuzana Novotná
Eliška Červená
Jiří Zerzán

81
56
52

4.
		
		

1.
2.
3.

Barbora Nováková
Vanesa Rázková
Barbora Honsová

80
62
55

5.
		
		

1.
2.
3.

Michaela Horčičková
Anna Kudrnová
Zuzana Navrátilová

39
12
8

MATEMATICKÝ klokan
Na prvních místech se umístili za
2. ročník Ondřej Hrubeš, za 3. ročník
Monika Horčičková, za 4. ročník Vendula
Šírová a za 5. ročník Michaela Šafářová.

VÝTVARNÁ soutěž
Vendula Šírová, Barbora Honsová a Kateřina Havlíčková se umístily na
2. místě ve výtvarné soutěži MĚSTO
MÉ BUDOUCNOSTI, která se konala
v rámci festivalu ZRCADLO UMĚNÍ. Gratulujeme.
M. Tomanová
Foto: archiv školy

www.obecsrch.cz
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Loučení s páťáky – fotoreportáž

Foto: archiv školy

SRCHOVÁČEK zpívá a tančí

Srchováček je název pěvecko-tanečního souboru, který pracuje při mateřské škole v Srchu již čtyři roky. Každý
rok pořádají paní učitelky vystoupení
ke Dni matek pro babičky a dědečky
a závěrečné vystoupení pro rodiče.
Letos nás oslovili naši obecní zastupitelé, abychom vystoupili s dětmi na
srazu rodáků v Hrádku.
Byla to velká výzva pro děti i pro nás.
Vystoupit s dětmi v neznámém prostředí,
před velkým počtem lidí a bez předchozí

www.obecsrch.cz

zkoušky, to opravdu není jen tak. Navíc
byl začátek prázdnin a mnoho dětí, které
do souboru chodí, se nemohlo zúčastnit.
Nicméně jsme poctivě trénovali, děti se
těšily a rodiče přislíbili pomoc s odvozem
dětí na místo a s převlékáním do kostýmů. Za tuto perfektní spolupráci patří
všem velký dík.
Nastal den D, sobota 2. července.
Děti nastoupily ve svých kostýmech na
pódium usměvavé a natěšené. Zpívaly
a tančily jako o život, i když bylo vedro
k zalknutí. Holčičkám se točily sukně
a kluci vypadali důležitě se svými motýlky na krku. Za svůj výkon byli odměněni velikým potleskem. A nejen to! Každý
z účinkujících dostal krásný zdobený perník a zmrzlinový kornout od pořadatelů.
Děti z MŠ vyrobily pro rodáky také
osmdesát přáníček s keramickými srdíčky a motýlky, která po vystoupení rozdaly

babičkám a dědečkům. A největší zážitek? Při rozdávání přáníček běží Štěpánek, oči vykulené a volá: „Paní učitelko,
paní učitelko, koukněte, co jsem dostal“.
Otevřel dlaň a v ní dvacetikoruna. Takže
vlastně první honorář.
Pevně věřím, že se vystoupení dětí
všem líbilo a Srchováček tak důstojně
reprezentoval naši školku a školu.
Za MŠ Šárka Pelíšková
Foto: Lubor Pelíšek
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Malování na zeď
Zahradu školní družiny několik let lemovala sice nová, ale šedá zeď. Dnes
je krásně vymalovaná, podílely se na
tom samotné děti.

6

Vymyšlené návrhy, předkreslené křídou na zeď, vymalovali žáci 3. a 4. ročníku během jednoho dopoledne. Malování na zdi je zaměřeno tematicky –

srpen 2016
najdeme zde Kunětickou horu, Hrádek,
Pohránov, Srch, školu, zahradu, cestu
na výlet za krásami země České, jako například horu Říp i s praotcem Čechem,
lesy, opékání špekáčků, spaní ve stanu,
výstup na hrad. A hned je nám na zahradě veseleji.
-mt-, foto: archiv školy

www.obecsrch.cz
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rub r i k a

p ro

d ě t i

Letošní léto je poněkud rozmarné. Mladí přispěvatelé ze školy
nám i přesto zaslali svá díla do dětské rubriky na téma „Hurá
prázdniny“, za což jim moc děkujeme. A protože se dětem uplynulá témata zdála poněkud jednoduchá, zvolili jsme do zimního
čísla námět trošku netradiční: „Komu jsem v životě pomohl?“
Uzávěrka příštího čísla bude 15. 11. 2016. Těšíme se na všechny dětské výtvory a nejlepší z nich opět zveřejníme na stránkách
našeho Zpravodaje.
-kd-

Agáta Fejfarová

Daniel Krupauer

Kateřina Hermanová

Vendula Šírová

www.obecsrch.cz

Kája Cetkovská
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K a l e i d o s k o p ud á l o s t í
Memoriál Františka Veverky

Brigáda – úklid lesa

Dne 23. dubna se konal v Hrádku 2. ročník Memoriálu Františka Veverky. SDH Hrádek jako pořadatel věnoval do soutěže
putovní pohár, který v 1. ročníku získalo družstvo SDH Hrobice.
V letošním roce si tuto cenu odvezl tým SDH Srch S. Naši borci
obsadili druhé místo. Všem zúčastněným děkujeme za přízeň
a těšíme se na další ročník.
Foto: Pavla Motyovszká

Dne 23. 4. se uklízely lesy v našich obcích. Všem zúčastněným
dobrovolníkům moc děkujeme.
Foto: Aleš Maloch

Dětský triatlon

Čarodějnice

24. 4. se sešli malí i velcí na tradičním dětském triatlonu. Startovalo se na hřišti v Srchu. Děkujeme pořadatelům za uspořádání
této báječné akce pro děti.
Foto: -mf-

Krásné počasí letos na konci dubna provázelo pálení čarodějnic. Naši hasiči opět na vše dohlíželi.
Foto: -kd-

Obecní výlet na Kuks a na pevnost Josefov
Veselá nálada provázela výletníky v sobotu 11. 6. na výlet na Kuks a na pevnost Josefov.
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Foto: -kd-
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Zimní tábor

chystané akce

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

27. 8.
3. 9.
		
3. 9.
10. 9.
		
17. 9.
24. 12.

Rybí hody Pohránov
Srchiáda + fotbalový turnaj
Starousedlíci x Náplavy – na hřišti v Srchu
Ukončení prázdnin v Hrádku
Memoriál Františka Češky a LPO v požárním útoku,
od 13:00 na fotbalovém hřišti v Srchu
Sršský slalom
Vánoční setkání u bahýnka

připravujeme tyto akce
Setkání Žen Srch, Martin na bílém koni, Cestovatelská beseda, Vánoční jarmark, Vánoční koncert, Rozsvícení stromu

Sportovní
klub SRCH
SK Srch zahájí letošní běžeckou sezonu 2016/2017 dne
17. 9. 2016 v 10:00 závodem pro celou rodinu – Sršským
slalomem.
Dne 19. 11. 2016 v 10:00 jsou všichni zváni na již tradiční Maraton, Půlmaraton a Čtvrtmaraton. Registrace od září na
stránkách sksrch.cz. Další závody proběhnou dle rozpisu.
Text: Lubomír Jirásko

Rozpis závodů
SK Srch 2016/2017
Sršská devítka/Zimní pohár Srchu – 1. závod 2. 11. 2016 18:00
Maraton/Půlmaraton/Čtvrtmaraton/Štafeta

19. 11. 2016 10:00

Zimní pohár Srchu – 2. závod

14. 12. 2016 18:00

Zimní pohár Srchu – 3. závod

11. 1. 2017 18:00

Zimní pohár Srchu – 4. závod

8. 2. 2017 18:00

Zimní pohár Srchu – vyhlášení

8. 3. 2017 18:00

www.obecsrch.cz

Občerstvení zajištěno – drobné ceny pro první tři v každé kategorii

Přihlášky předem na e-mail: sksrch@sksrch.cz nebo v den startu na hřišti od 9 hodin
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Sbor dobrovolných hasičů Hrádek
Vás zve
v sobotu 3. září 2016 od 13 hodin
na pohodové ukončení prázdnin
spojené s chytáním ryb a soutěžemi
pro děti i dospělé

Občerstvení u rybníčka zajištěno, rybářské náčiní s sebou
10
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Mladí hokejbalisté ze Srchu letos na
MČR stříbrní
Hokejbalový finálový zápas o titul Mistra republiky v kategorii
starší žáci sehráli HBC Autosklo –
H. A. K. Pardubice s SK Hokejbal
Letohrad.
Tohoto zápasu se zúčastnili za
Pardubice i hráči ze Srchu: Adam
Svoboda a David Hruška. Tým
z Pardubic loňské zlato sice neobhájil, prohrál s Letohradem 1:4, přesto
gratulujeme hráčům ke krásnému
stříbrnému místu a přejeme hodně
sportovních úspěchů v nové sezóně.
-kdZdroj: www.hbcpe.cz

Rybáři se
opět sešli na
Vraťáku
Jubilejní 10. ročník oblíbených rybářských závodů „O stříbrný háček obce
Srch“ se uskutečnil v sobotu 18. června na Vraťáku.
Dětské závody zaznamenaly letos
rekordní účast, kdy na břeh Vraťáku
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v ranních sobotních hodinách dorazilo
63 malých závodníků!! A tomuto počtu
odpovídala i početná divácká kulisa.
V hlavní kategorii „děti bez pomoci rodičů“ s 35 závodníky se vítězem stal
Honza Hauser, kterému se podařilo nachytat 193 cm. Druhé místo se
118 cm vybojovala Nely Lohniská a třetí
David Krejčí (114 cm). V kategorii „děti
s pomocí rodičů“ (28 malých rybářů) bylo
pódium obsazeno děvčaty: první Eliška
Urbancová (136 cm), o pouhý centimetr zpět byla druhá Anežka Doležalová
(135 cm) a třetí místo obsadila Zuzanka

Novotná (110 cm). Nejmenší rybu v délce
7,9 cm se podařilo ulovit Kubovi Dvořákovi, největší rybu v délce 76 cm chytil
Honza Hauser.
Dospělých rybářů dorazilo celkem
39 a nahodili své pruty odpoledne. Zvítězil Milan Horváth s 651 cm, druhý se
umístil Radek Hančák s 416 cm a třetí byl
Olda Havlíček s 366 cm, kterému k umístění na bedně pomohl kapr koi o délce
45 cm, což mu dle pravidel závodů přineslo 225 cm za zlatou rybku. Nejmenší
rybu (7,8 cm) ulovil Milan Horváth a největší rybu (65 cm) chytil Radek Chmelík.
Během závodů dospělých a dětí se
celkově ulovilo 8004 cm ryb, což je pokles oproti loňskému roku, kdy se nachytalo 20 370 cm. Je to dáno hlavně snížením stavu ryb o plevelné karasy stříbřité
po loňském výlovu. Přestože jsme nové
ryby dokoupili, tak jsme jich vzhledem
k suchu a následnému nízkému stavu
vody nemohli nakoupit víc. Nezbývá než
věřit, že zaprší a budeme moci zlepšit
zarybnění Vraťáku.
S předáváním cen nám letos pomohl
pardubický hokejista Petr Sýkora. Chtěli
bychom opět moc poděkovat obci Srch
a všem sponzorům, díky kterým byla pořízena spousta krásných cen. Věříme, že
i v dalším roce nám sponzoři zachovají
svoji přízeň. Ze závodů a předávání cen
je rozsáhlá fotodokumentace, kterou je
možno zhlédnout na webových stránkách obce Srch.
Petrův zdar
Petr Novotný
Foto: Pavla Stárková
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