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Společenská kronika
V letošním prosincovém čísle Zpravodaje blahopřejeme našim jubilantům
k významným životním výročím.
V měsíci září slavil 70. narozeniny pan Zdeněk Vinkler z Hrádku a paní
Marie Hatáková oslavila 86. narozeniny. V Srchu jsme gratulovali paní Jiřině
Zörnigové k 83. narozeninám, 87. narozeniny oslavila také paní Jarmila
Vágnerová. Oslavy měsíce září zakončil pan Josef Konečný z Hrádku svými
84. narozeninami.
Ani říjen se neobešel bez gratulací. Pan Jiří Hejkrlík zahájil v Srchu oslavy
svými 70. narozeninami. Také jsme mohli blahopřát paní Jaroslavě Hlaváčkové
z Hrádku k 87. narozeninám. V Srchu se radovala ze svých 86. narozenin paní
Danuše Adámková.
V listopadu jsme gratulovali jen paní Libuši Uncajtikové ze Srchu
ke krásným 88. narozeninám.
V prosinci paní Jaroslava Kreinerová z Hrádku oslavila 75. narozeniny
a sedmdesátiny slavil také pan Vladimír Horčička ze Srchu. 87. narozeniny
oslavil také pan Otakar Kubát ze Srchu.
Všem našim jubilantům přejeme ze srdce hlavně hodně zdraví,
štěstí a životního optimismu do dalších let.

Novinky
ve výstavbě
Srch-Jih

Zpravodaje. Po zasíťování celé lokality
bude zřejmě jedno napojení pouze vjezd
a druhé pouze výjezd. Text a foto: -lp-

Krátké
zprávy
VÁNOČNÍ PROVOZ OÚ
Od 27. prosince 2018 do 4. ledna
2019 bude na OÚ zavřeno.
POVÁNOČNÍ SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ – Svoz bude proveden
tentokrát ve čtyřech pondělních termínech: 7. 1. 2019, 14. 1. 2019,
21. 1. 2019 a 28. 1. 2019. Zájemci
nechť ráno připraví stromky před dům,
jejich odvoz proběhne od 10 hodin.
SVOZOVÝ PLÁN PRO PŘELOM
ROKU 2018/2019
• Komunální odpad: 20. 12., 3. 1.,
17. 1., 31. 1., 14. 2., 28. 2.
• Tříděný odpad (pytlový svoz):
27. 12., 9. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2.
• Svoz BIO odpadu: začne ve čtvrtek
28. 3. 2019.
Svozový plán na rok 2019 je zveřejněn
na webových stránkách obce a na
Obecním úřadě. Občané jej obdrží
při vyzvednutí známek na popelnice.

Přinášíme aktuální informace o síťování stavebních parcel v lokalitě
Srch-Jih.
Developer začal s archeologickými
pracemi, které uzavřely až do dokončení nových komunikací část ulice Lesní.
Díky několika směnám pozemků mezi
obcí a vlastníky bude celá lokalita napojena také z ulice Sluneční, dle mapky, kterou jsme otiskli v minulém čísle

Těžby dřeva v roce 2019
V roce 2019 nebudou probíhat žádné
těžby v obecních lesích, protože kůrovcová kalamita v celé ČR velmi snížila výkupní ceny dřeva. Bude probíhat pouze osázení vytěžených mýtin,
na což budeme čerpat dotaci.

Samovýroba dřeva
Také v letošním roce probíhala samovýroba dřeva. Bohužel čekací doby
byly delší z důvodu vytíženosti lesního
hospodáře, který řešil zejména těžby,
které probíhaly v souvislosti s výstavbou cyklostezky až do září.
Tímto prosím všechny zájemce o dře-
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vo o trpělivost. Na rok 2019 opět přijímáme požadavky na samovýrobu. Občané
se mohou hlásit do pořadníku na Obecním úřadě (dále jen OÚ) nebo e-mailem:
starosta@obecsrch.cz. Prosíme, nehlaste se přímo lesnímu hospodáři, tím svůj
požadavek neurychlíte.
-lp-

Nové spoje MHD
Od 3. 3. 2019 chceme posílit linku
MHD č. 17. Vzhledem k velké naplněnosti spoje kolem 7. hodiny bude
jezdit ještě třetí spoj s odjezdem ze
zastávky Srch, točna kolem 6:55. Další nové spoje uvažujeme s odjezdem
z Hlavního nádraží kolem 13:40
a 14:40. Přesné časy budou s dostatečným předstihem zveřejněny.
-lp-
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investice 2018

Nový rozhlas

V návaznosti na minulé číslo přinášíme podzimní průběh investic.
Na začátku prosince byla dobudována cyklostezka Hrádek-Doubravice. Cyklostezka je šíře 3 m a délky
1,5 km. V noci bude trvale osvětlena.
Na konci listopadu byla také dokončena obnova rozhlasu v našich obcích.
Bohužel se nestihly opravit hasičárny
v Hrádku a Pohránově, ty budou realizovány na začátku roku 2019. Oprava
starých fotbalových kabin v Srchu bude
probíhat přes zimu, kdy se bude pracovat uvnitř. Na jaro se také přesune
instalace betonových zábran v Hrádku
u pravotočivé zatáčky ve směru od Pohránova, protože se ještě nepodařilo
získat stavební povolení.
Přes zimu bude pokračovat i dlouhodobý projekt opravy polních a lesních cest v našem majetku. Plánujeme
opravit polní cestu za střelnicí podél
struhy a lesní cestu podél horkovodu

Jak píšeme v článku o investicích,
v těchto dnech byl zprovozněn nový
rozhlas.
Jde o bezdrátový systém, který nám
umožňuje ovládat z jednoho centrálního
pracoviště rozhlas v Srchu, Hrádku, Pohránově, a pak také jakékoliv ulice odděleně. Přesné umístění nových ampliónů
vychází z výsledků měření odborné firmy.
V současné době je rozhlas ve zkušebním
provozu a dochází ke sběru dat a podnětů. Proto bych Vás rád požádal o Vaše
připomínky k rozhlasu, například, že se
někde „tlučou“ ozvěny, někde hraje potichu, hlasitě, trhaně atd. Po dvou měsících
bude provedena na základě připomínek
úprava parametrů a přenastavení tak, aby
rozhlas sloužil především jako informační
zdroj a nikoho hluk nadměrně neobtěžoval. Do rozhlasu budou také převedeny
sirény v případě zkoušky sirén a hlášení
poplachu pro naši výjezdovou jednotku
hasičů. Sirény jsou pouštěny do rozhlasu
přímo z operačního střediska hasičského
záchranného sboru a my je nemůžeme
jakkoliv ovlivnit, aniž bychom porušili zákon. Předem děkuji všem občanům za
připomínky, které lze hlásit na OÚ, na telefonním čísle 602 136 558 nebo na e-mailu
starosta@obecsrch.cz. Text a foto: -lp-

od přechodu přes horkovod směrem k rybníku „Baroch“ v délce
cca 1 km. Jedná se
o část cesty směrem
na Kunětickou horu,
jak
bylo
popsáno
v minulém čísle Zpravodaje. O dalších investicích v roce 2019
budeme
informovat
v dalším čísle.
Text a foto: -lp-

Obec v následujícím
volebním období
V tomto článku bych rád stručně popsal již schválené plány v následujícím
období. Prvním úkolem, který byl zadán
na ustavujícím zasedání, je přesoutěžení všech dlouhodobých dodavatelských
a nájemních smluv.
Co se týče stavebních investic, tak
na jaře provedeme letos neuskutečněné
opravy hasičáren v Hrádku, Pohránově
a staré kabiny v Srchu. V následujících letech plánujeme opravy nejvíce zničených
ulic v Srchu – Na Pašti, Nová a po výstavbě
inženýrských sítí v nové lokalitě Srch-Jih
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také opravu ulice Lesní. Bude pokračovat
také dlouhodobější projekt postupné opravy lesních a polních cest v majetku obce.
V roce 2020 se dočká kompletní výměny také střecha staré budovy školy.
Je již na čase se zaměřit na pozemek
za Vraťákem v Srchu. V roce 2019 plánujeme finalizovat využití alespoň části pozemku pro potřeby obce, tak abychom
nabídli našim občanům prostory např. pro
pořádání zájmových činností, případně
drobných strohých obchůdků zboží vlastní
výroby atd. V obci je velká poptávka po vý-

stavbě objektu na bázi domova důchodců.
Modelů, jak to uchopit, je několik, a v tuto
chvíli nemohu říct žádné bližší a přesnější
informace. Úkol pro projektanta bude navrhnout funkční stavbu za odpovídající náklady na výstavbu a rozhodně nepůjdeme
cestou nějakých nesmyslných nákladů.
V následujícím období nás čeká soukromá developerská výstavba v Srchu
v lokalitách Srch-Východ a Srch-Jih. Zejména výstavba v lokalitě Srch-Jih bude mít
vliv na dopravní řešení v ulici Lesní a celé lokality Olšina. Bude vystavěna propojovací
komunikace mezi parovodem a Vraťákem
a bude provedeno zjednosměrnění některých ulic. Postupné výměny za nové LED
technologie se dočkají staré lampy veřejného osvětlení.
-lp-
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Plavecký
výcvik v MŠ
Každoročně nabízí mateřská škola
v Srchu kroužky angličtiny, hudebně-taneční, metodu dobrého startu a hru
na zobcovou flétnu. Protože chceme,
aby naši nejmenší byli zdatní i po
fyzické stránce, organizujeme také
plavecký výcvik. Ten začal 22. listopadu první hodinou v plavecké škole
v Pardubicích.

Přihlásilo se 24 dětí, což je téměř
polovina dětí z MŠ. Plavat chodí nejen
předškoláci, ale i mladší děti. Absolvují
deset hodin, poslední hodiny se mohou
zúčastnit také rodiče, aby viděli, co se
malí plaváčci naučili.
Pro děti přijede ráno autobus a do
školky se vrací v době oběda. Mají tak
čas po plavání se pořádně usušit, nasvačit se a ještě si pohrát v dobře vybavené
herně v areálu lázní.
První hodinu jsme zahájili veselým
dováděním v bazénu pro nejmenší, kde
se děti osmělily. Pak už nastoupili u vět-

Návštěva z Britského
centra v Srchu
Minulý školní rok navštívili žáci naší
školy Britské centrum v Evropském
domě v Pardubicích. Akce zaujala jak
žáky, tak paní učitelky, a proto jsme
letos uvítali nabídku z Evropského
domu na interaktivní program v naší
škole.
Ve středu 14. 11. 2018 k nám do
školy zavítala lektorka, která měla pro
žáky každé třídy připravený dvouhodinový program týkající se významných
historických událostí – objevů, vynálezů,
výzkumů, teorií apod.
Pro žáky 1. a 2. ročníku byl program
uzpůsobený jejich věku. Cestovali po Evropě do různých zemí a seznamovali se
s místními reáliemi. Soutěžili, hádali, doplňovali, vytvářeli. Vytvořili si také cestovní pas, do kterého si zaznamenávali
různé informace.
Žáci 3. třídy nejprve společně definovali Evropskou unii a shrnuli si informace,
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které věděli z loňské akce. Poté „cestovali“ po několika evropských zemích,
přičemž si o každé zemi řekli několik
zajímavostí. Nemluvila jen lektorka, ale
i žáci mají velký přehled a dokázali svoje
znalosti využít během programu.
Pro žáky ze 4. a 5. ročníku nebyla tato akce žádnou novinkou. Nejdříve
proběhl krátký brainstorming na téma
Evropská unie. Z odpovědí bylo patrné,
že žáci o EU vědí poměrně hodně informací. Zaznělo, kolik má členů, jaká je její
funkce či měna a mnoho dalších věcí.
Poté byly děti rozděleny do 4 skupin, obdržely téma a informační text. Jejich úkolem bylo na základě textu vytvořit plakát,
který by o daném tématu informoval.
Žáci se s chutí pustili do díla a postupně začala vznikat velmi zajímavá
díla, ve kterých nechyběly ilustrace, barevné nadpisy ani texty shrnující obsah,
o kterém děti četly. Nakonec došlo na
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šího bazénu naši trenéři Nikola a všemi
milovaný Vašek, se kterým je vždy velká
legrace. Hodina začíná rozcvičkou na
suchu s motivačními říkadly, a potom už
šup do vody. Celá hodina je vedena formou hry tak, aby se děti nebály potopit
hlavu a splývat. A tak děti lovily míčky,
přebíhaly po pryžových vodních mostech, potápěly se pro puky a skákaly do
vody. Poté trenéři rozdělili děti do dvou
skupin podle zdatnosti malých vodníků.
Byli velice překvapeni, protože více než
polovina dětí napoprvé splývala přes polovinu bazénu. Na závěr hodiny využily
děti ještě velkou klouzačku do vody, kde
si pořádně zařádily.
A co čeká děti na dalších hodinách?
Budou se učit prsa, kraul, znak, šipku
do vody. Na konci plaveckého výcviku
některé z nich opravdu přeplavou bazén
a už v druhé polovině chodí trénovat na
velký bazén s hlubokou vodou. Ti ostatní
to zvládnou s pomocí pásku. Nejdůležitější je ale nebát se vody. V předvánoční
hodině čeká děti také návštěva tobogánu, vířivky a dalších atrakcí, které plavecký areál nabízí. Na závěr dostanou děti
medaile a diplomy za svoje výkony.
Těšíme se, že si to všechny děti užijí
a budou mít spoustu nových zážitků.
Šárka Pelíšková, učitelka MŠ

prezentaci plakátů. Žáci se navzájem informovali o vynálezu knihtisku a o významu tohoto stroje pro lidstvo, o objevení
Ameriky Kryštofem Kolumbem, o Darwinově evoluční teorii a o dalších velmi
zajímavých vynálezech a objevech.
Setkání bylo zakončeno krátkým kvízem, ve kterém děti prokazovaly nabyté
vědomosti. Pro větší motivaci bylo oznámeno, že pro první dva bodově úspěšné
jedince je připravena malá odměna. Na
dětech bylo vidět, jak usilovně přemýšlejí
a jak se snaží zodpovědět všechny otázky. Pro odměnu si nakonec šli tři z nich,
kteří dosáhli největšího počtu bodů.
Byly to velmi příjemně a poučně strávené 2 hodiny. Za rok se budeme opět
těšit.
Ti nejšikovnější si dokázali vybojovat
malé odměny, ale oceněni byli nakonec
všichni žáci.
Kromě jiného se také naše škola opět
zapojila i do evropské výměny vánočních
dekorací, která spočívá ve výměně vánočních přání mezi naší školou a 26 školami z různých evropských zemí.
Kolektiv učitelek ZŠ Srch

www.obecsrch.cz
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Ohlédnutí za akcemi
podzimu v základní škole
V letošním školním roce jsme hned
první pátek zahájili projektovým
dnem zaměřeným na Evropu, kdy se
žáci seznámili se státy Evropy, hlavními městy, vlajkami atd.
Poslední pátek v říjnu probíhal tradičně další projektový den, kde jsme si
připomněli 100 let republiky a pokračovali zajímavostmi o Evropě. V následujících měsících se postupně obeznámíme
s dalšími světadíly.
I letos si pro nás paní Kadlečková připravuje zajímavé besedy Kera natur. Žáci
se seznámili s rozličnými živočichy, kteří
žijí v Evropě. Během školního roku nás
bude pravidelně seznamovat se zvířaty
žijícími na různých kontinentech naší planety, podle toho, kterým kontinentem se
budeme právě zabývat.

Již tradičně v září žáci 4. a 5. ročníku
navštívili dopravní hřiště v Pardubicích,
aby si vyzkoušeli své znalosti a zkušenosti z dopravní výchovy.
V říjnu jsme zhlédli anglické divadlo
o Bláznivém vědci. Žáci si vyzkoušeli zajímavé pokusy, při kterých se nejen něco
nového dozvěděli, ale také se pobavili,
a to vše v anglickém jazyce.
Žáci 4.–5. ročníku se vydali v září na
exkurzi do Opatovické elektrárny. A žáci
3. a 5. ročníku vyslechli v listopadu přímo
ve škole zajímavou přednášku o první pomoci, kterou si vyzkoušelii prakticky.
Závěrem bych ráda zmínila tři naše
šikovné žákyně, které ve výtvarné soutěži Kde domov můj pořádané DDM Beta
Pardubice získaly zvláštní cenu poroty za
soubor prací Zelená brána. Naše oceněné

Poděkování
Milý pane starosto, vážení občané Srchu,
ráda bych Vám za všechny z farmy Apolenka velice poděkovala za finanční sbírku, kterou jste uspořádali
1. prosince při letošním slavnostním rozsvícení stromu u Vás
v obci.
Jak už většina z Vás ví, v pondělí 26. listopadu 2018
došlo v areálu Apolenky k požáru seníku, který zničil polovinu budovy a s ní i veškerou zásobu sena pro naše zvířata.
Bezprostředně po této tragédii jsme se skutečně obávali
o další existenci Apolenky.
Hned jak se zpráva o požáru roznesla, se k našemu velkému překvapení a potěšení, začali ozývat lidé s nabídkou
pomoci. Nabízeli balíky sena, finanční příspěvky i pomocnou ruku. Velmi rychle jste reagovali i vy zastupitelé Srchu
a nabídli nám možnost umístění sbírkové pokladničky u živého betlému při rozsvícení stromečku. Nabídku jsme s potěšením přijali a sbírka proběhla první prosincovou sobotu.
Hned v pondělí 3. prosince jsme kasičku nechali na úřadě v Pardubicích rozpečetit. S potěšením Vám oznamuji,
že jste do sbírkové pokladničky přispěli úžasnou částkou
13 919 Kč. Vybrané peníze nyní poputují na nákup sena,
krmiva a zajištění veškeré potřebné péče pro naše zvířata.
Za sebe i celý tým Apolenky musím konstatovat, že
velikost solidarity Vašich občanů nás upřímně překvapila
a dojala. Díky podpoře, které jste Vy a Vaše obec součástí
máme znovu motivaci pokračovat v práci. A za to Vám moc
děkujeme!
S úctou
Jolana Štěpánková
ředitelka organizace

www.obecsrch.cz

jsou Kateřina Diblíková, Kateřina Hermanová a Terezie Mihulková. Blahopřejeme!
Kolektiv učitelek ZŠ Srch

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Pardubice bude opět po Novém roce organizovat tradiční tříkrálové koledování v obci Srch.
Cílem této dobrovolné sbírky je získání prostředků na dobročinné účely s tím, že v příštím roce budou peníze využity na
rozšíření pomoci a služeb pro rodiny s dětmi v nouzi a dále
na podporu domácí hospicové péče, humanitární pomoc a na
rychlou výpomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace.
V posledních letech v Srchu koledovaly vždy tři až čtyři skupinky koledníků, ale jak děti dospívají, bez nových pomocníků
a vedoucích skupinek by nebylo možné v započaté tradici pokračovat.
Přivítáme další nové dobrovolníky (děti i rodiče), kteří by chtěli přispět dobré věci, získat radostnou zkušenost se smyslem
našich spoluobčanů pro solidaritu a štědrost, ale zažít i zábavu
s kamarády a možnost vykoledovat si také něco dobrého na
zub.
Dobrovolníky, kteří by se chtěli v naší obci zapojit do Tříkrálové sbírky, prosíme, aby se ohlásili na tel.: 603 753 340 nebo
e-mail: vaclav.kouba@email.cz (Václav Kouba – Srch 278),
resp. tel.: 777 213 771 nebo e-mail: b.malochova@atlas.cz
(Barbora Malochová, Srch 338). Kolednické oblečení, malá
pozornost pro každého dárce a kasičky zapečetěné OÚ Srch
budou zajištěny.
Tříkrálová sbírka proběhne v Srchu (a pokud bude více
skupinek, i v Hrádku a v Pohránově) v sobotu 5. ledna 2019.
Koordinátorem Tříkrálové sbírky Oblastní charity Pardubice
je Mgr. Martin Lášek, tel.: 730 572 959, e-mail: mlasek@charitapardubice.cz,www.pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka,
www.facebook.com/charitapardubice.
Václav Kouba
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SAZBY a POPLATKY v roce 2019
Sazba místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu na rok 2019
pro trvale žijící občany a majitele domu
nebo rekreačního objektu je stanovena dle schválené Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích na částku
500 Kč/rok.
• Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok a u nádoby 240 l je to
200 Kč/rok.
• Pytel na mimořádný svoz komunálního
odpadu – 50 Kč/ks.
• Poplatek za psa – 120 Kč/rok a za druhého psa – 250 Kč/rok (platí se za psy
starší 3 měsíců).
• Služba zasílání SMS – 100 Kč/rok.
• Pro ukládání velkoobjemového a nebezpečného odpadu je možno ZDARMA využít služeb sběrného dvora
v Čeperce. Provozní doba: středa
11.00–17.00 a sobota 8.00–14.00.
Sazba místního poplatku za likvidaci bioodpadu při intervalu svozu 1x za
14 dní (duben–listopad) je stanovena
ve výši 150 Kč/rok/číslo popisné.
Ceny za pronájem u nádoby 120 l činí
130 Kč/rok. Distribuci nádob na 240 l
svozová firma z důvodu vysokého procenta reklamací pozastavila.
Podnikatelé, kteří chtějí mít zajištěn
svoz odpadů přes naši obec, se musí
dostavit na OÚ k podepsání smlouvy. Ceny za svoz jsou stanoveny podle
velikosti nádob. U nádoby 120 l je to
1550 Kč/rok a u nádoby 240 l pak
1900 Kč/rok. Ceny za pronájem nádob
jsou stejné jako u občanů.

Obecní
výlet
Obec pořádala 13. října výlet za kulturou
do Prahy. Cílem bylo Hudební divadlo
Karlín, kde jsme měli možnost zhlédnout muzikál Legenda jménem Holmes.
Jednalo se o předpremiéru představení, přičemž premiéra byla naplánována na
další týden. Už samotné prostory historické
budovy divadla navozují magickou atmosféru. V hlavní roli se představil Vojtěch Dyk,
kterému byla role údajně psána na tělo, což
svým výkonem od samého začátku potvr-
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VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ NA ROK 2019
Poplatky na rok 2019 za svoz odpadu,
za psy a SMS zprávy jsou splatné do
31. 3. 2019.
Jako doposud lze zaplatit poplatky hotově, a to od 11. 2. 2019 do 31. 3. 2019
v úřední dny na OÚ a navíc v pátek
15. 2. 2019 pro občany Pohránova
v Obecním domku v Pohránově od 16:15
do 16:45 a pro občany Hrádku od 17:00
do 18:15 v Obecním domku v Hrádku (naproti rybníčku).
Také v letošním roce lze platit poplatky i převodem z účtu.
Každý poplatek musí být z důvodu
správného spárování a zaúčtování zaplacen pod jiným specifickým symbolem.
Do 31. 1. 2019 obdrží všichni občané do svých schránek platební předpisy
a bude na každém, zda se rozhodne přijít
platit hotově, nebo zaplatí poplatky převodem z účtu.
V platebním předpisu bude mít každý
poplatník vlastní variabilní symbol,
jednotlivé vybírané částky budou rozděleny podle druhu a ke každé bude přiřazen
vlastní specifický symbol. Nemusí být
vše hrazeno ze stejného účtu, důležité je,
aby seděly k hrazeným částkám symboly.
Pokud by bylo zaplaceno vše jednou částkou, bez rozdělení podle předpisu, nespárovaly by se nám platby a bylo by nutno
vše zdlouhavě dohledávat.
V případě, že nebudete mít zájem využívat
např. službu bio, oznamte tuto skutečnost
na OÚ do 11. 1. 2019. Pokud nastane si-

zoval. Roli měl dokonce dvojitou, protože
představoval jak „stvořitele“ slavného detektiva, autora Sira Arthura Conana Doyla,
tak i samotného Sherlocka Holmese. V dalších rolích se představila skvělá Ivana Chýlková jako zvědavá paní bytná, která měla,
ke škodě diváka, zbytečně málo prostoru
k projevu. Dále pak účinkovaly méně či více
známé tváře z televizní obrazovky, které
příjemně dotvářely celý příběh. Téměř tříhodinová inscenace byla plná dramatických,
vtipných i dojemných scén. Sílu zážitku
umocňoval živý doprovod orchestru a skvělá scénografie s úchvatnou jízdou vlaku na
jevišti. Zdá se, že se zrodil kvalitní muzikál
s velkolepými melodiemi a broadwayský-

tuace, že již byl vystaven a doručen předpis, tak platbu neprovádějte a následně
oznamte.
Známky na popelnice včetně pytlů budou
vydávány při placení v hotovosti, při platbě
bezhotovostní budou vydány cca týden po
zaplacení.
Příklad:
Čtyřčlenná rodina (rodiče Jan Vomáčka,
Hana Vomáčková, děti Pavel Vomáčka,
Petra Vomáčková) využívá jednu velkou
popelnici, jednu malou bio nádobu, službu
SMS a ještě vlastní psa.
Ve schránce najdou Vomáčkovi do 8. února 2019 obálku s předpisy.
Předpis pro Jana Vomáčku bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(variabilní symbol 1, specifický symbol
1337)
2. poplatek – 200 Kč za pronájem popelnice (VS = 1, SS = 3722)
3. poplatek – 150 Kč za likvidaci bioodpadu a 130 Kč pronájem popelnice na
bioodpad (VS = 1, SS = 3723)
4. poplatek – 100 Kč za SMS (VS = 1, SS
= 3341)
5. poplatek – 120 Kč za psa (VS = 1, SS =
1341)
Předpis pro Hanu Vomáčkovou bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 2, SS = 1337)
Předpis pro Pavla Vomáčku bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 3, SS = 1337)
Předpis pro Petru Vomáčkovou bude:
1. poplatek – 500 Kč za likvidaci odpadu
(VS = 4, SS = 1337)
-lp-

mi choreografiemi v českém provedení.
Autor hudby i libreta, Ondřej Brzobohatý,
má slušně nakročeno v muzikálovém světě
a představení řadím k tomu nejlepšímu, co
jsem měla možnost vidět.
Markéta Bohucká

www.obecsrch.cz
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Volby do obecního
zastupitelstva
Dovolte mi poděkovat všem občanům,
kteří nám dali důvěru ve volbách na období 2018–2022.
V novém volebním období bude
obec reprezentovat celkem 9 zastupitelů.
V Hrádku jsou to Mgr. Marta Holická,
Petra Freitag. V Pohránově Věra Vrbová.
V Srchu usedli do zastupitelstva Simona
Píšová, Mgr. Pavla Slezáková, Roman
Bezdička, Mgr. Aleš Maloch, Ing. Lukáš
Panchártek, JUDr. Lukáš Polák. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 6. 11. 2018

zvolilo starostou Ing. Lukáše Panchártka
a místostarosty Mgr. Aleše Malocha
a Mgr. Martu Holickou. Dva místostarostové byli již v minulém období, do doby, než
náhle zemřel Ing. Jiří Beránek. Poté jsme
pokračovali pouze s jedním místostarostou až do konce volebního období.
Funkce starosty a místostarostů budou i nadále jako neuvolněné, to znamená, že nejsme zaměstnáni na obci na
plný úvazek, ale každý z nás má svoje
hlavní zaměstnání. Z toho vyplývá, že na

Co je to ADVENTNÍ
SPIRÁLA a jak vznikla?

„Adventní spirála“ symbolizuje cestu,
kterou lidská duše kráčí sama k sobě
v zimním čase. Pro děti i dospělé je to
hluboce intimní a povznášející slavnost.
Děti kráčejí na základě příběhu (který
vám za chvíli povyprávím), za doprovodu
zpěvů adventní písně „Byla cesta, byla
ušlapaná“ do středu spirály, kde si zapálí
své světýlko – svíčku v ozdobeném jablíčku – a umístí jej do obvodu spirály. Když se
všechny děti vystřídají, je spirála celá krásně rozsvícená a se zářivými světýlky tiše
a radostně září i jejich dětské oči.
A jak vše vzniklo? Poslouchejte příběh,
který se traduje dlouhá léta:
Hluboko v lese, daleko od města, žil
osamoceně poustevník, kterému lidé říkali Otec Jakub. Kdysi tam odešel z údolí,
protože mu přišlo příliš hlučné. Žil spolu se

www.obecsrch.cz

zvířaty, jejichž řeči se léty naučil rozumět.
Občas pro něho poslali, když někdo onemocněl, a on přinesl léčivé bylinky. V létě
k němu chodily děti z vesnice naslouchat
jeho vyprávění…
Jednou, když se blížila vánoční doba,
nad krajinou zavládl veliký nečas. Venku
zuřila bouře, řádily hromy a blesky. Otec
Jakub věděl dobře, že nebe tak odpovídá
na konání lidí. Vánoční doba má začít, ale
lidé jsou příliš zaměstnaní nákupy a přípravou bohatého hodokvasu.
Bouře sílila. Otec Jakub se obával, že
jeho chaloupku odvane vítr. Odvedl všechna zvířátka dovnitř, poklekl a začal se modlit. Tu se mu zdálo, jakoby slyšel jemný
hlásek, který mu říkal: „Otče Jakube, děti
potřebují adventní zahrádku.“ Otec Jakub
byl bezradný. Přemýšlel, jak taková ad-

Obecním úřadě nesedíme každodenně.
Starostu určitě zastihnete každý čtvrtek
od 13:00 do 17:00 a místostarosty každé
pondělí od 16:00 do 19:00. Na telefonu
a mailu jsme přítomní prakticky neustále,
připraveni řešit Vaše požadavky, pokud
jsme schopni. Uvádíme základní kontakty:
Ing. Lukáš Panchártek,
starosta obce Srch – 602 136 558,
		 starosta@obecsrch.cz
Mgr. Aleš Maloch, 1. místostarosta
774 438 416, maloch@obecsrch.cz
Mgr. Marta Holická, 2. místostarostka
737 717 020, holicka@obecsrch.cz
Jana Svědíková, účetní – 602 216 964,
466 415 700, ucetni@obecsrch.cz.
-lp-

ventní zahrádka vypadá? Najednou uviděl,
jak se k němu plazí dlouhý zelený had, který měl na zádech samé světélkující body.
Pak zvedl hlavu se zlatou lesklou korunkou
a začal mu vysvětlovat: „S těmi světýlky je
to tak. Pokaždé, když nějaký člověk vykoná dobrý skutek, zaleskne se drahokam
na mých zádech.“
Otec Jakub si vzpomněl, co mu našeptával tichý hlásek, a tak se hada zeptal:
„Děti potřebují adventní zahrádku, ale já
nevím, jak má vypadat?“
„Podívej se na mne,“ řekl had a začal
se svinovat dokola. Uprostřed zvedl svou
hlavu a tam zářila jeho korunka. Tu viděl
stařec, jak má vypadat adventní zahrádka
– jako spirála. Chtěl hadovi poděkovat, ale
ten zmizel.
Bouře mezitím ustala. A když vyšel
poustevník ven, byl celý les pokrytý sněhovou peřinou.
Druhého dne se vydal do údolí. Chodil
od domu k domu a prosil o svíčky a jablíčka. V kostele si vyprosil jednu velikou svíci.
Potom všem řekl: „O první adventní neděli
mě mohou vaše děti k večeru navštívit.“
Poustevník ještě nasbíral mech, chvojí
a vyzdobil svoji chaloupku, že to vypadalo,
jako kdyby tam ležel stočený zelený had.
Místo drahokamů tam položil zlaté hvězdy a doprostřed velikou svíci. Když pak
děti přišly k Otci Jakubovi, mohlo si každé
dítě vzít jedno vyzdobené jablíčko se svíčkou. Tu pak zapálilo a postavilo na místo
některé ze zlatých hvězd… Děti pak ještě
dlouho seděly v poustevníkově chaloupce
a zpívaly koledy.
Každý rok potom takto slavily s Otcem
Jakubem advent.
Text: M. Tomanová,
foto: -mt-
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rub r i k a

p ro

V prosincovém čísle Zpravodaje zpracovávaly děti těžké
téma „Jak můžeme ochránit naši planetu Zemi?“. V Srchu
a blízkém okolí bydlí samé děti šikovné a tématu se nezalekly
a výborně ho ztvárnily. Obrázky k nám promlouvají a my dospělí se z nich můžeme jen poučit. Za tyto nádherné a poučné
obrázky našim dětem děkujeme.

d ě t i

Námět do příštího Zpravodaje – „Kde domov můj“.
Uzávěrka příštího čísla bude 31. 3. 2019. Příspěvky zasílejte
na Zpravodaj@obecsrch.cz nebo afejfarova@email.cz. Těšíme
se na výtvory našich dětí, které rádi v příštím čísle Zpravodaje
zveřejníme.
Andrea Fejfarová

Michal Málek, Tomáš Šlechta (3. roč.)

Václav Maloch, David Votroubek (5. roč.)

Filip Stejskal, Matyáš Málek, Adam Rychlík (3. roč.)
Viktorie Koukalová (3. roč.), Tereza Drbalová (2. roč.), Terezie Cetkovská (3. roč.), Agáta Fejfarová (4. roč.), Eliška Sýkorová (2. roč.)

Matyáš a Michal Málkovi (3. ročník), Terezie Cetkovská (3. roč.),
Jan Zerzán (4. roč.), Kryštof Vopršal (4. roč.), Petr Zadražil (4. roč.)
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Kristýna Sykáčková, Denisa Filipi (2. roč.)
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Přírodní poklady našich obcí
Sršská plošina
Krajina je členěna na geomorfologické jednotky (provincie,
soustavy, podsoustavy, celky, podcelky a okrsky). Všechny
naše obce se nachází v nejmenší geomorfologické jednotce, kterým je okrsek Sršská plošina.
Okrsek Sršská plošina (6c-1c-d) náleží do provincie Česká
vysočina, soustavy Česká tabule, podsoustavy Východočeská
tabule, geomorfologického celku Východolabská tabule a podcelku Pardubická
kotlina. Jedná se o protáhlý plochý nízký
hřbet u severního okraje Pardubic. Táhne
se východo – západním směrem, přičemž
tvoří mírný oblouk vypouklý k severu. Nejvyšším bodem plošiny je Kunětická hora
(307 m), která se nachází na jejím východním zakončení. Od Kunětické hory se plošina táhne k západu přibližně po linii našich
obcí a končí v prostoru Lázní Bohdaneč
vrcholem Svatý Jiří. Vůči svému okolí je výrazněji výškově vymezena zejména ve své
východní části. Kromě Kunětické hory se
v ní nevyskytují žádné významnější vrcholy. Sršská plošina náleží do povodí Labe,

které obtéká její východní zakončení. Významnějším tokem je
Rajská strouha protékající pod jejím severozápadním svahem.
Na jejím jižním okraji se nachází největší rybník plošiny, kterým
je Pohránovský rybník.
Která obec se může pochlubit, že je podle ní nazván geomorfologický okrsek?
Text a foto: Jiří Rejl

inzerce

180604_INZ_1-2_TV_Zpravodaj_Srch.indd
www.obecsrch.cz
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Kaleidoskop událostí

Rozsvícení stromu

Vánoční koncert

V sobotu 1. 12. 2018 jsme za přítomnosti mnoha občanů rozsvítili vánoční strom v parku U Zvoničky.
Foto: -lp-

Vánoční koncert v České hospodě se konal pravidelně po rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2018.
Foto: -lp-

Vítání občánků
V pátek 7. 12. byli přivítáni čerstvě narození noví občánci. Letošní podzim byl velmi „úrodný“, celkem jsme vítali rekordních 16 dětí
a obřad z kapacitních důvodů museli rozdělit na dvě části.
Foto: Jan Ptáček

Sršský slalom

Mikuláš v Pohránově

V sobotu 8. 9. 2018 se konal další ročník V Pohránově se konala 8. 12. tradiční Mikulášská besídka, které se zúčastnilo více
Sršského slalomu.
Foto: Aleš Maloch než 20 dětí.
Foto: Simona Píšová
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Jarmark
9. 12. se konal v České hospodě Vánoční jarmark. Návštěvníci si mohli zakoupit
celou řadu ručně vyráběných produktů
s vánoční tématikou.
Foto: M. Hrubá

www.obecsrch.cz
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TJ SOKOL SRCH
Jsem ráda, že tělocvična v naší obci je tak hojně využívána
našimi občany. I mezi našimi nejmladšími je obrovský zájem
o místní cvičení. Děti jsou skvělá parta a rodičům tak odpadne cesta za sportem do Pardubic v odpolední špičce.
Také volejbal, pilates, jóga, fotbal, nohejbal, floorbal, badminton a další sporty jsou zde provozovány pod naší záštitou. Tímto
děkuji všem „vedoucím“ skupin za organizaci.
Mám ale opět připomínku k úklidu, a to nejen tělocvičny, nářaďovny, ale i prostor šaten, toalet a venkovních prostor hřiště
školky. Žádám o udržování těchto prostor v čistotě! Nářaďovna
NENÍ dětský koutek, když vy provozujete své sporty!!! Prosím
ty, kteří najdou tyto prostory v nepořádku, aby pořídili fotografii
a tu mi zaslali na e-mail: rd.srch@seznam.cz. Obratem budu tyto

Milí občané!
Chtěla bych Vám poděkovat za přízeň, kterou jste
nám v tomto roce věnovali. Přeji Vám jménem
našeho kolektivu příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v nadcházejícím roce 2019.
Miroslava Hrubá
vedoucí prodejny COOP

nesrovnalosti řešit se skupinou, která má hodinu před nimi. Chovejte se prosím slušně i k vybavení tělocvičny!
Všem sportovcům přeji hezké vánoční svátky a dobrý a ještě
lepší rok 2019.
Text a foto: Pavla Slezáková

chystané akce
24. 12. 2018 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
U BAHÝNKA V SRCHU
26. 1. 2019 HASIČSKÝ PLES
16. 2. 2019 OBECNÍ PLES
9. nebo 16. 3. 2019 OBECNÍ VÝLET NA HORY
		 s ohledem na množství sněhu bude
termínu přesněn, může být i v jiný den
inzerce

www.obecsrch.cz
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Sršský maraton,
Poděkování
půlmaraton, čtvrtmaraton,
5 km a štafety
Dne 10. 11. 2018 se ještě za pěkného
počasí konal 11. ročník Sršského maratonu, půlmaratonu, čtvrtmaratonu,
5 km a štafet.
O start 210 běžců a 11 štafet, z toho
11 běžců ze Srchu a jedné štafety, se postarala bubenická skupina „42 bubnů“.
Srchováci obsadili druhé a třetí místo.

Závodu se opět účastnilo i několik zahraničních běžců. Jako každý rok byl závod
zakončen u „Sršského řízku“ v hospůdce
Na Hřišti. Běžecká sezóna v Srchu nekončí, pokračuje 12. 12. 2018 Zimním
pohárem Srchu. Děkujeme všem sponzorům a všem, co se podílejí na pořádání
závodů. Text a foto: Lubomír Jirásko

S dcerou jsme se zúčastnily Sršského
maratonu. Dlouhé tratě nejsou naší
srdeční záležitostí, a tak jsme běžely krátkou trať na 5 km. Velké díky
patří organizátorům tohoto závodu.
Vše bylo dokonale připraveno. Nálada byla super a je vidět, že to dělají
rádi. Byl to skvělý zážitek a všem potencionálním sportovcům doporučuji
se zúčastnit tohoto či jiného závodu.
Zároveň obdivuji všechny sportovce,
kteří doběhli maraton.
Marta Holická

Svatý
Martin
V sobotu 10. 11. přijel do naší obce
Martin na bílém koni.

Plesová
sezóna
Nedlouho po tom, co odstrojíme stromečky, ze stolu zmizí poslední cukroví
a opadne vánoční shon, nastane doba
plesů.
Pánové vytáhnou ze skříně obleky
a budou přemýšlet o tom, zda jim manželka
nedala do čistírny jejich oblek a nedonesla
z ní oblek někoho, kdo má velikost o číslo
menší… Manželka je ve většině případů
nevinná, na vině je hojnost dobrých jídel
spořádaných během vánočních svátků.
Některé dámy budou řešit obdobný problém, jenže my ženy to máme jinak. Co
by tomu řekla Máňa od sousedů, že mám
na plese ty samé šaty co loni? Je nejvyšší
čas si pořídit nové, trošinku volnější, aby
se snadno skryl ten vánoční špíček.
Ať už půjdeme v šatech starších či
novějších, ples je pro spoustu lidí příjemným zpestřením zimních večerů. Hezky
se ustrojíme, dobře naladíme a můžeme
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vyrazit za hudbou, tancem a zábavou.
Letošní první ples v naší obci je tradiční
Ples hasičů, který se bude konat v sobotu
26. 1. 2019.
Barbora Fejfarová
Obec Srch pořádá

OBECNÍ PLES
16. února 2019 | 20.00 hod. | Česká hospoda

Vstupné 100 Kč
K tanci a poslechu
hudba zajištěna
Bohatá tombola

Zvou pořadatelé

Jeho příjezdu předcházel milý program dětí z mateřské a základní školy
Srch. Děti si připravily nejen spoustu
tematických písniček a říkadel, ale také
jsme slyšeli a viděli vystoupení „dětského srchovského rádia“. Počasí nám přálo
a účast byla veliká, cca 200 lidí. Po projížďce svatého Martina se od školy vydal
lampionový průvod na hřiště, kde jsme
se mohli občerstvit teplým čajem nebo
lahodným punčem.
Text: Simona Píšová,
foto: -lp-

www.obecsrch.cz

