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Společenská kronika
I v letošním prvním čísle Zpravodaje blahopřejeme našim jubilantům
k významným životním výročím.
V prosinci jsme přáli panu Otakaru Kubátovi k 86. narozeninám. Mezi
oslavence měsíce prosince patřil se svými 70. narozeninami i pan Antonín Fejfar.
Tento měsíc zakončila 75. narozeninami paní Květoslava Vacková. V měsíci lednu
slavily 88. narozeniny paní Milena Akrmanová z Hrádku a 81. narozeniny paní
Marie Malá ze Srchu. Sedmdesátiny oslavil v lednu pan Ladislav Vávra z Hrádku.
Únor zahájil svými 75. narozeninami pan Jiří Hrubý. K 87. narozeninám
jsme popřáli panu Josefu Kučerovi. Své 84. narozeniny oslavila paní Květuše
Konířová. V obci Hrádek jsme přáli paní Miladě Jiráňové k 87. narozeninám.
Gratulovali jsme také paní Anně Kubátové k 86. narozeninám.
V měsíci březnu se v Srchu hodně slavilo. Své 86. narozeniny oslavila paní Marie
Havelková. Oslavami 85. narozenin pokračovala paní Marie Černíková. Gratulovali
jsme k 82. narozeninám panu Zdeňku Hoškovi. Sedmdesátiny slavil pan Josef
Neudert ze Srchu. V březnu se radovali ze svých 81. narozenin pan Josef Vašíček
z Hrádku a paní Jaroslava Drahorádová ze Srchu z 82. narozenin. Poslední
oslavenec měsíce března byl pan Bohuslav Vančura z Pohránova, kterému jsme
popřáli k 84. narozeninám.
Ani měsíc duben se neobešel bez gratulace. K 75. narozeninám jsme mohli
popřát paní Haně Brúnové ze Srchu a panu Pavlu Voltovi také
k 75. narozeninám.
Všem našim jubilantům přejeme ze srdce hlavně hodně zdraví, štěstí
a životního optimismu do dalších let.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali naší šéfredaktorce Květě Doležalové, která po sedmi letech intenzivní, pečlivé a profesionální spolupráce na místním Zpravodaji v tomto
oboru skončila. Budeme se snažit, aby i nadále zůstal Zpravodaj kvalitním a příjemným čtením pro naše spoluobčany. Květo, děkujeme.
-lp-

Výstavba v lokalitě
Srch-Jih
Lokalita Srch-Jih je ve vlastnictví soukromého developera a ve
stavebním povolení z roku 2008
má povoleno 78 rodinných domů.
Stávající developer dle našich
informací chce celý projekt prodat
a my si přejeme a aktivně se
snažíme o to, aby nový majitel
zmenšil počet domů na max. 40.
Bohužel více informací v tuto chvíli
nemáme.
-lp-
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Krátké
zprávy
MHD č. 17 – Dopravní podnik města
Pardubic kosmeticky upravil trasu
některých spojů linky č.17. A sice
se jedná o přidání zastávky Globus
parkoviště. Ve směru z Pardubic do
Srchu se to týká spoje z Hlavního
nádraží s odjezdem v 10:35. V opačném směru jsou to spoje, které odjíždějí ze zastávky Srch točna v 9:50
a 11:21.
Kontejnery na objemný odpad – V letošním roce budou celkem
tři termíny sběru objemného odpadu
v našich obcích. První termín přistavení kontejnerů byl v dubnu, další
termíny jsou na přelomu července
a srpna a poslední termín bude v říjnu
2018.
O přesných termínech budete včas
informováni. Kontejnery budou přistaveny na tradičních místech:
Srch – sportovní areál, přečerpávací
stanice,
Pohránov – u rybníčku,
Hrádek – u Obecního domku
(naproti rybníčku).
Prosíme občany, aby do kontejnerů
nedávali odpad, který lze zneškodnit
jiným způsobem, jako je staré železo
a bioodpad.
Kolumbárium – V minulém Zpravodaji jsme vám navrhli možnost zřídit
v Srchu na hřbitově Kolumbárium.
Na základě zájmu několika občanů
o tuto službu bude v letošním roce
zbudováno Kolumbárium na novém
hřbitově. Budeme ho budovat modulárně vždy podle aktuální poptávky.
Se zájemci bude sepsána desetiletá
nájemní smlouva. Přesnou výši nájmu
ještě nemáme rozpočítanou, nicméně
bude velmi přijatelná. Veškeré dotazy
směřujte prosím přímo na e-mail:
starosta@obecsrch.cz nebo na telefonní číslo: 602 136 558.
-lp-
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Investice
2018
Přinášíme tradiční plán investic v roce
2018. První investice byla nákup sekacího komunálního traktoru na letní
údržbu v hodnotě 400 tis. Kč.
V roce 2017 proběhlo výběrové řízení
na projekt, který zatím nebyl realizován.
Jedná se o osvětlený chodník na propojení Hrádku a Pohránova v hodnotě do
1,5 mil. Kč. Předpokládáme zahájení prací v dubnu 2018.
Na hřbitově v Hrádku plánujeme vybudovat chodníky mezi hroby, stejně jako
minulý rok na hřbitově v Srchu. Kompletní obnovy se dočká také rozhlas ve všech
našich obcích. Investice je v hodnotě
3 mil. Kč, z čehož dotace činí 2 mil. Kč.
Bude pokračovat oprava obecních nemovitostí – hasičárna Hrádek, Pohránov
a staré kabiny v Srchu. Z roku 2017 přechází investice do výstavby garáží na komunální techniku u školy v Srchu. Předpoklad dokončení je v červnu 2018.
Zdaleka největší investice v hodnotě
16 mil. Kč je výstavba cyklostezky Hrádek – Doubravice. Tato investice se ale
bude realizovat pouze v případě získání
dotace od SFDI. Předpokládané náklady obce by potom činily cca 3 mil. Kč.
V březnu byl vysoutěžen administrátor,
který zajistí výběrové řízení na zhotovitele.
Ve smlouvě se zhotovitelem bude klauzule, že investice se bude realizovat pouze
v případě získání dotace.
-lp-

Lesní cesta v Hrádku, foto: -lp-

Chodník Pohránov–Hrádek, foto: -lp-

www.obecsrch.cz
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Rozpočet 2018
Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 20. prosince 2017 rozpočet na rok
2018. Předpokládané příjmy jsou ve výši cca 26,0 mil. Kč a výdaje ve výši
26,7 mil. Kč. Schodek bude kryt z rozpočtového přebytku z roku 2017.
Příjmy:
Daňové (Rozpočtové určení daní ČR)
Kapitálové příjmy
(Prodej pozemků)
Nedaňové příjmy
(Pronájmy, zisk z těžby dřeva, vratky za vytříděný odpad atd.)
Jiné příjmy
(Známé dotace v době pořizování rozpočtu – nový rozhlas atd.)
Výdaje:
Dotace na provoz ZŠ a MŠ
Dopravní obslužnost (MHD 17)
Dotace místním spolkům
Mzdy zastupitelů (vč. odvodů)
Mzdy zaměstnanců (vč. odvodů)
Náklady na energie v obecních budovách
Veřejné osvětlení (energie)
Podpora výjezdové skupiny hasičů
Likvidace všech odpadů (komunál, bio, objemný, tříděný)
Péče o vzhled obcí (sekání, PHM, opravy techniky atd.)
Opravy, údržba obecních nemovitostí
Z toho:
Oprava hasičáren Hrádek, Pohránov
Oprava starých kabin v Srchu
Oprava veřejného osvětlení
Oprava komunikací (propadlé kanály atd.)
Malování školních budov
Investiční projekty
Z toho:
Vybudování chodníků na hřbitově v Hrádku
Propojovací chodník Pohránov – Hrádek
Garáž komunální techniky v Srchu
Cyklostezka Hrádek – Doubravice
(částka zahrnuje podíl obce Srch, realizace pouze
v případě přidělení dotace)
Rekonstrukce rozhlasu v Srchu, Hrádku, Pohránově
Výdaje na obsluhu úvěru (jistina + úrok)

22,500 mil. Kč
0,150 mil. Kč
0,850 mil. Kč
2,420 mil. Kč

0,500 mil. Kč
1,170 mil. Kč
0,315 mil. Kč
0,735 mil. Kč
1,600 mil. Kč
0,650 mil. Kč
0,333 mil. Kč
0,300 mil. Kč
1,750 mil. Kč
0,800 mil. Kč
1,600 mil. Kč
0,350 mil. Kč
0,650 mil. Kč
0,100 mil. Kč
0,100 mil. Kč
0,250 mil. Kč
9,850 mil. Kč
0,700 mil. Kč
1,500 mil. Kč
1,500 mil. Kč
3,500 mil. Kč

2,300 mil. Kč
1,950 mil. Kč
-lp-

Spolek
Ženy Srch
Spolek Ženy Srch se schází každý první
pátek v měsíci od října do června v 18 hodin v hasičárně.
Setkání je určeno pro ženy cca od 45 let,
které se chtějí něco zajímavého a nového
dozvědět, nebo si jen tak popovídat a přijít
na jiné myšlenky.
Text a foto: Miroslava Hrubá
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Buďte pozdraveny Velikonoce
Velikonoce jsou svátky, které připadají
na neděli následující po prvním jarním
úplňku. Byly oslavou jarního slunovratu, zániku zimy, vítáním jara, víry v obnovení sil a zdraví člověka a zvířat.
Předznamenávají je postní neděle,
které vystřídaly Masopustní veselí. Těchto nedělí je šest a každá má své jméno
a svůj význam.
1. PUČÁLKA – název byl od vyklíčeného hrachu, který se jedl s medem nebo
pepřem.
2. PYTLOVÁ – její název je odvozen
z režného pytlového roucha postního.
3. LIŠČÍ – maminky pekly dětem preclíky, které pak našly navěšené na vrbových proutcích, přinesla je liška.

4. DRUŽEBNÁ – v tento den seděla
chasa pospolu a pekly se koláče.
5. SMRTNÁ – vyráběla se Morena, která
se za zpěvu vynášela ze vsi a topila se
ve vodě nebo pálila na ohni.
6. KVĚTNÁ – světily se kočičky, pekly
se mazance a jidáše.
Také v mateřské škole vítáme jaro
a pečlivě se na tyto svátky připravujeme.
Děti se nemohou dočkat, až vyběhnou
na zahradu a budou si zase hrát na písku. Na to si ale ještě chvilku počkají.
Masopustní slavnosti proběhly ve
školce před jarními prázdninami. Děti si
užily mlsání, reje masek v krásných kostýmech, soutěží i tance.
Po jarních prázdninách jsme se dali
do práce. Velikonoce se kvapem blíží,
a tak jsme nejprve zaseli osení do při-

pravených misek. Budeme je zalévat
a pozorovat klíčení semínek. Potom
jsme se pustili do vyrábění Moreny, abychom ji mohli utopit nebo spálit na ohni.
Zatím se nechce vzdát své vlády.
Vystřihujeme zajíčky, kuřátka a malujeme vajíčka. Vyrábíme přáníčka, zdobíme třídu, pečeme také mazance a velikonoční jidáše.
Na první jarní den jsme také postavili jarní roční stůl s Matičkou Zemí, která
má u pasu klíč, aby mohla odemknout
jaro. Začali jsme číst knihu Aleny Vrbové
„O Matičce Zemi“, ve které se děti dozvídají o životě květinek a broučků od jara
do zimy.
Zkrátka, ve školce je pořád veselo
a nikdy se tu nezahálí!
Za MŠ Šárka Pelíšková
Foto: archiv MŠ

Vše začalo barevným
týdnem
Od pondělí 12. 3. žáci chodili oblečeni každý den vždy v jedné barvě, až
z těchto barev na konci týdne vytvořili
olympijské kruhy.
Začaly Zimní olympijské hry. Dozvěděli jsme se, že na ZOH je nominovaný
hokejista z naší obce a tatínek naší žákyně. Tak to jsme nemohli nechat jen tak!
Taková událost! Paní kuchařka upekla
hokejový dort, děti vytvořily transparent,
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společnými silami zdravici
a šlo se ke Koukalům. Vyvolali jsme si pana Koukala ven
a popřáli mu mnoho úspěchů na Olympijských hrách
a hlavně, ať se v pořádku
vrátí. To se stalo a za to nás
po příjezdu odměnil zajímavou besedou, o které napsal
jeden z žáků naší školy:

www.obecsrch.cz

duben 2018

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Beseda s olympionikem
panem Koukalem (lední hokej)
Do naší školy se ve středu 7. 3. 2018
přišel podívat olympionik Petr Koukal. Napřed jsme přichystali jednu
třídu a všechny děti ze školy jsme se
sesedaly, kde se dalo.
Když pan Koukal přišel, začal nám
promítat na interaktivní tabuli fotografie
z olympiády. Na fotografiích nám ukázal celý olympijský areál, kam mohli zajít

fanoušci a sportovci, vyprávěl o životě
v Českém domě, ukazoval jejich pokoje a své spolubydlící. A také že ve skutečnosti to není Pchjongčchang nýbrž
Kangnung.
Pchjongčchang je celá oblast, ale
Kangnung je místo, kde se konaly stadionové sporty. Olympijská vesnice je
rozdělena na 2 části – „horskou“ (bi-

atlon, lyžování, skoky na lyžích, sjezdy
atd.) a „stadionovou“ (hokej, rychlobruslení, krasobruslení apod.).
Na závěr každý dostal fotografii
s autogramem a hádali jsme čísla hráčů
a opačně.
Z besedy jsme si odnesli skvělý zážitek. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, o kterých se nikde nepíše. Všichni
jsme byli nadšeni, že jsme měli příležitost se osobně setkat se sportovcem
z letošní zimní olympiády.
Za žáky ZŠ Srch Jirka Zerzán,
5. ročník

Další podrobnosti a fotografie najdete na webu www.skolasrch.cz. My děkujeme za spolupráci všem ochotným rodičům, kteří nám
pomáhají při výchově a vzdělávání našich žáků.
-mt-, foto: archiv školy

Výsledky anglické
recitační soutěže – 3. ročník
Již třetím rokem se na naší škole koná
Anglická recitační soutěž, která nabírá
rok od roku vyšších kvalit.
Absolutními vítězi byli žáci 5. ročníku,
což je vzhledem k délce výuky správné.
Ale spolu s nimi vyhrála i žákyně 1. ročníku svým úžasným vystoupením, Editka
Jičínská s písní Hello song.
O druhé místo se podělily třeťandy
Agátka Fejfarová a Kačka Hermanová
s písní Henry and Liza, a opět prvňačky
Natálka Sýkorová a Anetka Votroubková
s písní Brother John. Na třetím místě se
umístila opět děvčata. Prvňačka Eliška
Nehněvajsová se sólovou písničkou Ten
little snowflakes a druhandy Terezka Cetkovská, Míša Diblíková, Viktorka Koukalová a Janička Růžová s dlouhou písničkou I know an old lady.
Samozřejmě že soutěžili i chlapci.
Někteří si vybrali i dost těžké žánry, např.

www.obecsrch.cz

píseň Thunder, The fox and crow, The
people on the bus, The little pigs atd. Ať
už se ocitli na jakémkoliv místě, oceněni

byli všichni soutěžící za jejich snahu, píli
a hlavně odvahu vystoupit.
Na závěr jsme si pro velký úspěch
znovu poslechli a společně zazpívali vítěznou píseň Hallelujah za doprovodu
elektrického piana Nicolase Weisera.
Foto najdete také na www.skolasrch.cz.
-mt-, foto: archiv školy
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CHOVEJME SE k obecním
plochám, jako by byly
naše vlastní
Na toto téma již bylo napsáno mnoho,
ale mnoho slov nepadlo na úrodnou
půdu. Nadešel čas pro další pokus.
Problém psích exkrementů, častokrát
ležících přímo pod odpadkovým košem, je
k vidění dnes a denně. Pejskaři, sáhněme

si do svědomí, necháme psí výměšky povalovat i na svých zahradách? Jistěže ne,
protože si v nich pak nechceme šlapat.
Proto vynaložme kapku úsilí a ukliďme po
svém mazlíčkovi i za svou brankou, aby
ostatní spoluobčané nebyli nuceni zdolá-

duben 2018
vat chodníky slalomem. Sáčky k tomuto
účelu jsou k dispozici na spoustě dostupných míst a ruce kvůli tomu ještě nikomu
neupadly (opravte mě, prosím, mýlím-li se).
Dalším nešvarem jsou cigaretové nedopalky povalující se na dětských hřištích.
Kuřáci, taky si doma „špačky“ odhazujete,
kde zrovna dokouříte?
Pakliže toto přečtou ti, kterých se
to nejvíce týká (pevně věřím a doufám),
a zkusí se nad tím jen malinko zamyslet
a následně změnit i své návyky, třeba je
zahřeje u srdce dobrý pocit.
Lidi! Karma je zdarma!
-mpb-

Sbor dobrovolných hasičů Hrádek Vás
zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které se koná v pondělí 30. 4. 2018
u Obecního domku v Hrádku

www.restaurace-navysluni.cz
SDH Hrádek Vás srdečně zve na závody v požárním útoku

IV. ročník
Memoriálu
Františka Veverky
Soutěž proběhne v sobotu 28. dubna 2018 v Hrádku.
Program: 13:00–13:30 – prezence soutěžních družstev
13:45 – nástup
14:00 – zahájení útoků
Pravidla: kategorie – muži a ženy
2B úzké hadice (B65, C42) pro obě kategorie
2 kola – PS12 bez úprav
		
– PS12 s úpravami
terče sklopné, časomíra elektronická (SDH Hrobice)
pravidla vycházejí z Pravidel LPO 2016

Program pro děti od 17 hodin
Občerstvení zajištěno

XV. ročník
dětského
triatlonu
13. května | 9.00 | hřiště v Srchu
Sraz závodníků v 8.30 na hřišti,
pro jízdu na kole nutná
bezpečnostní přilba,
nejstarší ročník startu 2003.
Přihlášky přijímá Petr Němec
tel.: 607 284 729
nebo přímo před
zahájením závodu.

Startovné 200 Kč za družstvo. Soutěž probíhá na vlastní nebezpečí.
Občerstvení, nápoje, zázemí po celou dobu soutěže zajištěno.
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Statistika nakládaní
s odpady v roce 2017

Biopopelnice

Svoz komunálního, tříděného, objemného odpadu a bioodpadu v roce 2017
Druh odpadu
Vyprodukovaný
Rozdíl
Množství
		
odpad
%
odpadu
		
kg		
na občana
			kg
Směsný komunální odpad
Papír
Plast
Tetrapack
Sklo
Bio
Objemný odpad
Celkem vyprodukovaného odpadu
Poměr tříděného
k vyprodukovanému odp. (%)

Rozdíl
%

2016

2017

2017/2016

2016

2017

2017/2016

265 800
25 800
26 400
2 200
13 800
87 900
50 700
421 900

243 900
26 300
26 600
3 200
23 030
123 100
66 900
446 130

91,8
101,9
100,8
145,5
166,9
140,0
132,0
105,7

166,1
16,1
16,5
1,4
8,6
54,9
31,7
263,7

149,2
16,1
16,3
2,0
14,1
75,3
40,9
272,9

89,8
99,8
98,6
142,3
163,3
137,0
129,1
103,5

37

45,3

122,4

Sekání obecní zeleně
Za poslední dva roky se na letní údržbě vystřídaly celkem tři firmy.
Se všemi byla postupně ukončena
spolupráce, protože kvalita odvedených
prací neodpovídala naší představě. V roce
2018 budeme částečně provádět sekání
vlastní kapacitou. Vedly nás k tomu dva
důvody: od 1.5. přijímáme třetího dělníka

a také jsme zakoupili komunální sekací
traktor. Takže abychom plně využili naše
nové kapacity, budeme sami sekat
v Hrádku a Pohránově a také všechny
parky a větší plochy zeleně v Srchu. Na
zbytek Srchu jsme najali externí firmu. Interval sečí zůstává cca každé tři týdny.
-lp-

Spádová základní
škola pro děti ze Srchu
Školská zařízení v Pardubicích jsou
z jedné třetiny zaplněna dětmi, které
nemají trvalé bydliště v Pardubicích
(z obce Srch 153 dětí).

ZŠ Štefánikova, foto: Google mapy

www.obecsrch.cz

Město Pardubice již dále nehodlá doplácet na „přespolní“ děti, tudíž se rozhodlo zpoplatnit každé dítě částkou 2475 Kč
ročně. Na oplátku garantuje přijetí dětí do
svých školských zařízení. Nabídku Pardubic jsme využili a v únoru podepsali Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu. Spádová škola pro obec Srch,
kterou určilo město Pardubice, bude nově
Základní škola Pardubice, Štefánikova, se
sídlem Zelené Předměstí, Štefánikova 448,
530 02 Pardubice. Rodiče mohou samozřejmě podat přihlášku na kteroukoliv jinou
školu, nicméně je potřeba také podat přihlášku na „Štefánikovu“, protože tam mají
garantované přijetí.
-lp-

Při výsypu se nezřídka stalo, že se popelnice zničila nebo že svozová firma
popelnici nevysypala.
Vždy se jednalo o popelnice s obsahem 240 l. Svozová firma přiznala, že
nabídka popelnic na bioodpad o velikosti
240 l byla nešťastným řešením, protože
popelnice není stavěná na velkou hmotnost, pokud se kompletně naplní bioodpadem. Z tohoto důvodu již nebudou
tyto velké popelnice v nabídce. Nově se
budou vydávat pouze speciální popelnice na bioodpad s perforovanou stěnou a spodním zásobníkem na tekutinu
z bioodpadu o kapacitě 140 l. Náhradou
za popelnici 240 l budou tedy dvě malé
popelnice a platit se bude nájem pouze
za jednu z nich.
-lp-

Dotace
spolkům
na rok 2018
Na rok 2018 byly schváleny dotace
místním spolkům, které se aktivně zapojují do veřejného života. Dotace byly
schváleny vesměs ve výši, o kterou si
spolky požádaly:
TJ Sokol Srch
60 tis. Kč
FC TITANIC Srch
180 tis. Kč
Stáj Koníř
5 tis. Kč
SK Srch (běžci)
55 tis. Kč
Rybáři Srch
15 tis. Kč
SDH Srch
20 tis. Kč
SDH Hrádek
20 tis. Kč
SDH Pohránov
20 tis. Kč
Myslivci
25 tis. Kč
O dotace může požádat kterýkoliv místní
spolek nebo jednotlivec, jenž se nezištně
podílí na kulturním vyžití našich spoluobčanů a na reprezentaci obce. Žádosti
o dotace na následující rok se přijímají vždy
do 15.11. předchozího roku na OÚ nebo
na starosta@obecsrch.cz.
-lp-

Foto: -lp-
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rub r i k a

p ro

V jarním čísle Zpravodaje jsme téma věnovali „zimním sportům“,
protože letošní zima byla ve znamení zimní olympiády v Pchjongčchangu. Děkujeme všem dětským přispěvatelům za jejich
nápadité obrázky a texty.

Téma na příště vybraly děti z 5. ročníku – „Pohádkové
postavy“. Těšíme se na další zajímavé výtvory. Prosíme o příspěvky do 31. 7. 2018 na email: Zpravodaj@obecsrch.cz nebo
afejfarova@email.cz.
-lp-

Ondřej Hrubeš, 4. ročník

Matouš Navrátil, 4. ročník

Barbora Formánková, 4. ročník

Marek Motyčka, 4. ročník

Michal Málek, 2. ročník

8

d ě t i

Maxmilián Jílek, 4. ročník

Magdaléna Fejfarová, 6 let, MŠ

www.obecsrch.cz
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Přírodní poklady našich obcí
Obojživelníci v našich
obcích aneb blýská
se jim na lepší časy?
O obojživelnících se učí děti už na základní škole. Vědí,
že ke svému životu potřebují vodu, kde se rozmnožují
a vyvíjejí jejich larvy, které se potom přeměňují v dospělce. Učí se o mlokovi, čolcích, ropuchách, rosničce, skokanech.
V dobách ještě nedávných se v našich obcích a jejich
okolí vyskytovalo relativně velké množství druhů obojživelníků. Bohužel nevhodnými zásahy do krajiny a nevhodným
hospodařením došlo ke značnému úbytku druhové pestrosti.
My starší pamatujeme jílák, kde žili čolci velcí a obecní, byly
tam ropuchy a dokonce i blatnice skvrnitá. Jílák se zavezl
a zmizeli jmenovaní obojživelníci. Na Bahýnko jsem chodil
pozorovat a poslouchat rosničky. Pak se tato vodní plocha
upravila a objevily se tam ryby, no a rosnička zmizela. Za
teplých letních večerů všude lezly ropuchy zelené, teď se po-

tkáme jen s několika jedinci. Příčin poklesu jejich stavů je
několik. Ještě že máme odolné skokany skřehotavé, jejichž
hlasy slyšíme a jejichž dlouhé skoky do vody můžeme pozorovat u Vraťáku nebo Zástavy. V létě je občas slyšet ze
zahrad nějaká ta rosnička.
Nedávno byly u hřbitova a v sousedním lese vytvořeny
nové tůně, ideální prostředí pro obojživelníky. Uvidíme, kterými druhy budou obsazeny. Stanou se zase čolek velký, blatnice skvrnitá a další přírodními poklady našich obcí?
Text a foto: Jiří Rejl

Tříkrálová sbírka 2018
I letos se v Srchu konalo tříkrálové koledování. Sbírku pořádá
Charita s vědomím příslušného obecního úřadu.
Vzhledem k tomu, že svátek Tří králů vyšel na sobotu, bylo
o termínu 6. ledna rychle a jednoduše rozhodnuto. Pokladničky
a kostýmy zajistil Vašek Kouba, a tak mohly 3 skupinky malých
i větších koledníků hned ráno vyrazit. Letos jim vyšlo krásné počasí,
teplota se blížila k deseti stupňům, rozdíl oproti loňským mínus patnácti stupňům byl obrovský. Dětem se podařilo vykoledovat rekordní
částku, celkem 27 810 Kč, která bude v plné míře využita pardubickou charitou. Děkujeme všem občanům, kteří malým koledníkům
nejen otevřeli dveře, ale také přispěli na dobrou věc a koledníkům
dali něco dobrého na zub.
Barbora Malochová, foto: Pavla Slezáková

www.obecsrch.cz
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Kaleidoskop událostí
Vánoční jarmark

Večírek školy

Vánoční jarmark se v Srchu pomalu stává tradicí. Návštěvníci si
mohli zakoupit produkty od místních prodejců, ale také tradiční
předvánoční zboží.
Foto: Miroslava Hrubá

Při soutěžích na Večírku školy se bavily nejen děti, ale také rodiče. O hudební doprovod se postaral DJ Lovis.
Foto: -lp-

Bruslení na Vraťáku

Obecní výlet na hory

Letošní zima po loňském půstu proměnila hladinu Vraťáku ve
veřejné kluziště, po kterém se proháněli jak amatérští, tak profesionální hokejisté.
Foto: -lp-

17. února zaplnili Srchováci autobus směr lyžařský resort
ČERNÁ HORA – PEC. Počasí nám přálo.
Foto: -mf-

Dětský karneval

Obecní ples

17. března si naši nejmenší zaskotačili na karnevalu v České
hospodě.
Foto: Pavel Draštík

26. 1. se konal v České hospodě Obecní ples s tradičně bohatou tombolou, v níž bylo první cenou jízdní kolo v hodnotě
10 000 Kč.
Foto: -mf-
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Lyžařský tábor
pro děti
Letos pokračoval druhým ročníkem zimní dětský tábor v Jívce pořádaný FSČR. I tentokrát jely na tábor také děti ze Srchu,
celkem jich bylo 13. Opět jsme měli štěstí na dobré lyžařské
podmínky na svahu v Radvanicích. Každý den jsme dopoledne
lyžovali, odpoledne pak bylo naplněno odpočinkovými aktivitami: bazén, bowling, procházky po okolí Jívky a společenské hry.
Věřím, že si děti tábor užily, a všichni se budeme těšit na další
ročník, který se uskuteční v termínu 3.– 9. 2. 2019.
Text a foto: David Votroubek

TJ SOKOL Srch
Letošní zima byla opravdu dlouhá, a tak jsme byli rádi, že
se můžeme scházet při sportovních aktivitách v tělocvičně
v Srchu.
V prosinci tam proběhl florbalový turnaj, badmintonový
turnaj i mnoho jiných aktivit. Připomínám, že rozpis tělocvičny se
tvoří vždy na valné hromadě TJ Sokolu Srch v září.
Přejeme hezké jaro a teď již vzhůru z tělocvičny do přírody!
Za TJ Sokol Srch
Text a foto: Pavla Slezáková, cvičitelka a hospodářka

chystané akce
28. 4. IV. Ročník memoriálu
Františka Veverky Hrádek
30. 4. Pálení čarodějnic – Srch 18:00
			
– Hrádek 17:00
			
– Pohránov 18:00
13. 5. Dětský triatlon, sraz v 8:30, start v 9:00
		 (Info: 607 284 729 – Petr Němec)
19. 5. rybářské závody Srch
23. 6. rybářské závody + dětský den
Pohránov
23. 6. Hasičské závody „O pohár starosty
obce” na fotbalovém hřišti v Srchu,
zábava od 20:00
6. 7. Hasičské závody v Pohránově
25. 8. Rybí hody Pohránov
13. 10. Obecní výlet muzikál „Legenda jménem
Holmes“

Obec Srch pořádá zájezd na muzikál

LEGENDA JMÉNEM HOLMES

Představení se odehraje v sobotu 13. 10. 2018
v 15:00 v Hudebním divadle Karlín.
Doprava zdarma.
Informace o zvýhodněných cenách vstupenek
a rezervace u ředitelky školy paní Tomanové,
e-mail: zsmssrch@seznam.cz, tel.: 463 035 505.

www.obecsrch.cz
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Rybaření
se vrátí na
Vraťák

Běžecká
sezóna
2017–2018

Jak si určitě každý všiml, Vraťák se
pomalu, ale jistě plní vodou a všichni doufáme, že se nebudou opakovat
poslední dva roky a voda tam také zůstane.
V březnu jsme zrealizovali měření
hloubky vody a v části směrem k parovodu se hloubka pohybuje v rozmezí 140 až
160 cm, v polovině plochy směrem k Plutu se hloubka postupně snižuje na cca
80 cm. Ještě trochu vody by to chtělo,
ale i za tohoto stavu plánujeme na jaře

Dne 14. 3. 2018 byla ukončena běžecká sezona v Srchu – maraton, půlmaraton, čtvrtmaraton, Sršská devítka
a Zimní pohár Srchu 2017–2018, seriál
pěti závodů.
Počasí letošní teplé zimy přilákalo
mnoho běžců, mezi nimi i velký počet
nových běžeckých nadšenců ze Srchu.
Hlavního závodu se účastnilo 40 běžců.
Tyto závody by nebylo možné uspořádat bez přispění obce Srch, zázemí
restaurace Na Hřišti, a také rozhodčího
Jana Zajíce a rodiny Dubračikových, která nám propůjčovala proud na osvětlení
části trati.
SK Srch se na vás těší na podzim,
kdy běžeckou sezonu zahájíme 2. ročníkem Sršského slalomu.
Text a foto: Lubomír Jirásko

zarybnění novými rybami a opětovné zahájení rybaření na Vraťáku. Na Zástavě už
jsou ryby z loňska, ale i tam nějaké doplníme.
Občas některý z rybářů přiveze ryby,
které uloví někde jinde, a vysadí je na
Vraťák. Nemáme s tím problém, jen bychom chtěli poprosit, aby se nevysazoval

Bruslení
v Pohránově
Dne 4. 3. 2018 nám konečně zamrzlo
a chlapi z Pohránova a Srchu se utkali
v souboji na ledě, a to na Pohránovském rybníčku.
Nejdříve počítali všechny branky, ale
bylo jich mnoho. Na závěr si tedy podali
ruce a rozhodli, že je skóre 10:10.
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sumeček americký, sumec velký, karas
stříbřitý či střevlička východní, děkujeme.
Povolenky k rybaření na Vraťáku
a na Zástavě začneme vydávat koncem
dubna. Tentokrát bude trochu změna
ve vydávání povolenek – zájemci o povolenky pošlou žádost na náš email
rybari.srch@gmail.com, s uvedením jména a příjmení a jestli chtějí dětskou povolenku (do 15 let) nebo dospěláckou. Povolenka bude zájemci obratem zaslána
na email a ten si ji pak vytiskne. Žádosti
můžete zasílat již nyní.
12. ročník rybářských závodů O Stříbrný háček Obce Srch se uskuteční
19. května, a to po roční přestávce opět
na Vraťáku. Ráno tradičně proběhne
soutěž dětí, odpoledne budou závodit
dospělí. Úpravami, které loňskou zimu
proběhly na Vraťáku, došlo k částečnému zmenšení plochy a tím i ke snížení
„kapacity“ pro závodníky. Ještě to před
závody spočítáme, ale je pravděpodobné, že se na břeh vejde méně rybářů
a budeme tak přijímat rezervace startovních míst. Ale to vše dáme předem vědět
na nástěnce, emailem i prostřednictvím
obecních SMS. Pokud chce někdo být
informován emailem, nechť nám předem
pošle svou adresu opět na náš email
rybari.srch@gmail.com. Petr Novotný
Spolek „Rybáři Srch“,
foto: Pavla Stárková

Nejlepším hráčem byl vyhlášen Honza
Chvojka. Jeho obětavost neznala mezí…
Text a foto: Simona Píšová

Multifunkční
hřiště v Srchu
v roce 1
Multifunkční hřiště v Srchu mělo od
svého otevření v květnu 2017 cca
450 návštěvních hodin.
Rezervační systém je zpřístupněn na
webu  http://obecsrch.cz/volny-cas/
multifunkcni-hriste/ nebo na tel. čísle
602 136 558. Všichni uživatelé hřiště dodržovali provozní řád, za což jim děkuji!
V letošním roce bude instalována bedna
na uskladnění sítí a sloupků. Operativně
je prováděno zametání plochy zaměstnanci obce.
-lp-

www.obecsrch.cz

