ZPRAVODAJ

SRCH . HRÁDEK . POHRÁNOV
Vydává Obec Srch / ročník IX
srpen 2018

Garáž komunální techniky v Srchu

Foto: -kd-

2

Komunální volby

3

Aktuální průběh investic

4

Letem světem školním rokem

7

Rubrika našich čtenářů

10

Kaleidoskop událostí

12

Stáj Koníř Hrádek na mistrovství ČR

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Společenská kronika
V letošním letním čísle Zpravodaje blahopřejeme našim jubilantům
k významným životním výročím.
V měsíci květnu jsme přáli paní Terezii Kalhousové k 85. narozeninám.
Dále paní Miroslavě Zvolské ke krásným 95. narozeninám a panu Rudolfu
Novotnému k 82. narozeninám.
Červen zahájila svými 86. narozeninami paní Marie Jarošová a paní Jana
Havlíčková s 75. narozeninami. Stejný věk oslavila i paní Helena Zárybnická
a k 85. narozeninám jsme popřáli panu Františku Zárybnickému.
K 86. narozeninám jsme popřáli paní Zdeňce Košťálové, a v tentýž den měl
82. narozeniny i pan Rudolf Svědík. Ze 70. narozenin se radoval pan Miroslav
Kroužek, stejně tak i pan Petr Černohorský. A červnové gratulace uzavřela
70. narozeninami paní Marie Kudrnová.
V červenci se hodně slavilo. Své 75. narozeniny oslavil pan Oldřich Klement.
K 93. narozeninám jsme přáli paní Jiřině Mužíkové. Pan Jaroslav Stehno
z Hrádku oslavil 82. narozeniny. Pan Jindřich Jaroš se radoval z 86. narozenin.
Sedmdesátpět let slavila paní Veronika Jevíčská ze Srchu. Panu Jaroslavu
Křičenskému jsme přáli k 82. narozeninám. A poslední oslavenec v měsíci
červenci je paní Marie Nová, které jsme popřáli ke krásným 81. narozeninám.
Srpnové gratulace jsme zahájili gratulací paní Květoslavě Jakoubkové, která
oslavila 87. narozeniny. Paní Haně Hlaváčkové jsme přáli
k 88. narozeninám. Sedmdesátku oslavila paní Nataša Grajová.
K 83. narozeninám jsme mohli popřát paní Marii Ledvinkové a posledním
z gratulantů v měsíci srpnu byla paní Hana Šafaříková z Hrádku, která oslavila
83. narozeniny.
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Nabídka
našim
občanům
Od 1. 9. 2018 nabízí obec Srch svým
občanům zdarma zapůjčení lavic, tzv.
„pivní set“ v počtu max. 7 setů. Půjčovné zdarma. Zapůjčení bude pouze na akce konané v katastru našich
obcí.
Od 1. 9. nabízí obec Srch přistavení
a odvezení kontejneru o objemu 2 t.
Cena za přistavení a odvoz činí 1000 Kč.
Odpad ukládaný do kontejnerů musí být
stavební suť. Termín přistavení nutno domluvit s dostatečným předstihem s ohledem na vytížení komunální techniky.
Bližší informace nebo objednávky
na starosta@obecsrch.cz,
tel.: 602 136 558

Všem našim jubilantům přejeme ze srdce hlavně hodně zdraví, štěstí
a životního optimismu do dalších let.

Komunální volby
V letošním roce končí čtyřleté volební období současných zastupitelstev
obcí.
Rozhodnutím prezidenta republiky
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev
obcí na dny 5. a 6. října 2018. V pátek
5. října od 14:00 do 22:00. V sobotu
6. října od 8:00 do 14:00. Občané Srchu budou volit v budově ZŠ a MŠ
v Srchu (vchod z ulice Pohránovská).
Občané Pohránova a Hrádku budou volit v Obecním domku v Hrádku. Zájemci
o členství ve volební komisi jsou vítáni.
Do zastupitelstev obcí mohou kandidovat registrované politické strany
a hnutí, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů a také sdružení politických stran a hnutí a nezávislých kandidátů. Právo volit a zároveň být také volen

má každý občan České republiky, který je
v den voleb v dané obci přihlášen k trvalému pobytu a zároveň dosáhl věku 18 let.
Dle platného zákona současné zastupitelstvo obce rozhodlo o počtu členů nově
voleného zastupitelstva. Zastupitelstvo
obce naší velikosti musí mít minimálně
7 členů zastupitelstva, maximálně však
15. V podzimních volbách bude voleno 9 členů nového zastupitelstva obce.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává současný starosta
ve lhůtě do 15 dní po uplynutí zákonné
desetidenní lhůty k podání návrhu na neplatnost voleb. Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce nově zvolení zastupitelé složí slib a dále zvolí ze svých členů nového starostu a místostarostu.
-lp-

Změna trasy
MHD č. 17
Na základě rozhodnutí Dopravního
podniku města Pardubic došlo od
1. 8. 2018 ke kosmetické změně trasy
spoje MHD č. 17.
Vybrané spoje budou obsluhovat zastávku Globus parkoviště v době, kdy je
prodejna Globus otevřena. V pracovních
dnech to bude první spoj s odjezdem
z Hlavního nádraží v 7:46 a ze zastávky
Srch „Točna“ v 8:13. Poslední spoj, kterého se změna týká, je s odjezdem ze
zastávky Srch „Točna“ ve 21:00. V nepracovních dnech se jedná o první spoj
ze zastávky Srch „Točna“ v 8:00. Poslední spoj, který bude obsluhovat zastávku
Globus parkoviště, bude s odjezdem ze
zastávky Srch „Točna“ v 18:35.
-lp-
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Aktuální průběh investic
V rámci informací o nakládání s rozpočtem přinášíme průběžnou zprávu
o realizaci investic.
V květnu byl dokončen a předán
chodník mezi Hrádkem a Pohránovem
včetně veřejného osvětlení. Projektant
veřejného osvětlení vycházel z požadavku policie, aby byla osvětlena také stávající komunikace, proto byly navrženy stožáry výšky 8 m, které se nacházejí mezi
chodníkem a komunikací a tím osvětlují
obě inženýrské stavby. Lampy jsou speciální s odrazem světla na všechny strany, tedy i za sebe.
V červnu byly vybudovány chodníky
na hřbitově v Hrádku. O prázdninách
proběhly ještě terénní a dokončovací práce kolem hrobů. Jak se stalo již tradicí,
někomu se realizace líbí, někomu ne, někdo by chodníky nerealizoval vůbec. Každému se nezavděčíme, to je v pořádku.

Chodník Pohránov, foto: -lp-

V srpnu byla také dokončena výstavba garáže na komunální techniku u školy
v Srchu. Obec má konečně po dlouhých
letech vlastní technické zázemí. Mezi
garáží a rybníkem Zástava nově vznikl
chodník, po kterém budou moci chodit
děti do školy, a tím se vyhnou chození
za stojícími automobily na parkovišti před
školou, což není úplně bezpečné.
Největší investicí za uplynulých
8 let je vybudování cyklostezky Hrádek
– Doubravice. Na akci se podařilo získat
dotaci ve výši 9,3 mil. Kč. O zbylé náklady se budeme dělit s městem Pardubice
zhruba napůl podle katastrální hranice.
Cyklostezka by měla být hotová do konce roku. Šířka bude 3 m s živičným povrchem a osvětlením.
Na podzim chystáme také kompletní obnovu rozhlasu. Na akci v ceně
3 mil. Kč budeme čerpat dotaci ve výši
cca 2 mil. Kč.
Mezi drobnější investice bude patřit
oprava hasičáren v Hrádku a v Pohránově. Také chceme stihnout jednu neplá-

Chodník na hřbitově v Hrádku,
foto: -lpnovanou investici, a sice instalaci betonových zábran a související prodloužení
chodníku v Hrádku u ostré pravotočivé
zatáčky ve směru od Pohránova. Úsek
je nebezpečný pro chodce, protože automobily ve směru od Dolan mají často
problém v zatáčce dobrzdit.
-lp-

Garáž komunální techniky, foto: -kd-

Příprava cyklostezky, foto: -lp-
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Letem světem školním rokem
Rok se sešel s rokem a naši školáci se
opět mohou pochlubit svými výsledky,
ne jen výukovými. Musíme uznat, jak
jsou všestranní a šikovní.
Škola i rodiče mohou být na své děti
pyšní. A to na všechny, i když se neobjevily
na stupíncích vítězů, protože se všechny
děti velice snažily.

PROJEKTOVÉ DNY
V tomto školním roce byly hlavním tématem projektových dnů významné dny,
státní svátky a naše zvyky a obyčeje. Žáci
např. vyhledávali různé významné dny,
o kterých bylo zajímavé diskutovat a vysvětlovat si, co znamenají. Pobavily nás
významné dny, jako např. Mezinárodní den
čokolády, Světový den (SD) toalet, Mezinárodní den (MD) ručníků, MD objímání,
Svátek sousedů a jiné. Další významné
dny nás poučily o neobvyklých tématech,
se kterými se v běžné výuce nesetkáváme
jako např. MD nenávisti, Den UNICEF, MD

ČTENÍ PRO RADOST
Čtenářská soutěž s názvem Čtení pro
radost se stala na naší škole již tradicí.
Povinností je přečíst každý měsíc alespoň
jednu knížku (minimum 10 žetonů/rok).
Soutěže se od 2. pololetí účastní i začínající čtenáři – prvňáčkové, kteří mají minimum 3 žetony. A takhle to dopadlo:

biologické rozmanitosti, MD tuleňů, lachtanů a velryb, MD proti policejní brutalitě,
SD malárie, Evropský den parků, Den povědomí o tučňácích atd.
Z dalších zajímavých akcí těchto
dnů si naši žáci velmi užili maškarní rej
se soutěžemi, Svět v 3D (promítání filmů
s 3D brýlemi a výstavka, jak se tvoří 3D
obrázky), zajímavou a poučnou exkurzi
v zahradnictví u Havlíčků – děkujeme! –
a mnoho dalších.
Při projektových dnech se např. žáci
učí spolupracovat a vytvářet společné projekty, které před třídou prezentují
a tím si vyzkoušejí mluvit před celou třídou.
Nejvíce je baví vyhledávání informací na
počítači, práce ve skupinách, videa spojená s tématem a rádi se předvedou ve
vlastních dramatizacích.
Při projektových dnech spolupracují
paní učitelky i žáci vzájemně, předávají si
nápady a pomáhají si. Např. o Velikonocích
jsme pekli voňavé medové perníčky, dále
vyrábíme zdravé ovocné smoothie nebo
jsme tvořili společnými silami sandwich.
Sandwich a jeho složení jsme pojmenovávali i anglickými slovíčky, takže zde probíhá
úžasná metoda Clil.
Již se těšíme na další projektové dny
v příštím roce, tentokrát na téma Světadíly.
H. Šrůtková, učitelka ZŠ

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ
V červnu se tradičně konalo školní
a následně okresní kolo přírodovědné
soutěže, kterou za naši školu reprezentovali naši nejlepší soutěžící – za 3.–5. ročník.
Ročník/pořadí/soutěžící
1. 1. Laura Svozilová,
		 Alžběta Malochová
		 a Jakub Mojžíš
2. Aneta Votroubková
3. Eliška Sýkorová
2. 1.
		
2.
3.

Michal Málek
a Michaela Diblíková
Matyáš Málek
Radek Havlíček

3. 1. Agáta Fejfarová
2. Jan Zerzán
3. Petr Zadražil
4. 1. Anna Fejfarová
2. Barbora Formánková
3. David Votroubek
5. 1. Monika Horčičková
2. Bohumil Čapek
3. Jiří Zerzán
-mt- a H. Šrůtková, ZŠ Srch

Ročník/pořadí/čtenář/počet žetonů
1. 1. Alžběta Malochová
35
		 a Adéla Fejfarová
35
2. Laura Svozilová
32
3. Tereza Drbalová
25
2. 1. Matyáš Málek
150
(Absolutní vítěz – gratulujeme!)
2. Michal Málek
117
3. Jana Růžová
54
3. 1. Daniel Krupauer
2. Kateřina Hermanová
3. Agáta Fejfarová

38
35
29

4. 1. Kateřina Diblíková
2. Ondřej Hrubeš
3. Anna Fejfarová

28
26
21

5. 1. Nicolas Weiser
27
2. Monika Horčičková
20
3. Jiří Zerzán
19
-mt- a třídní učitelky, ZŠ Srch
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LOUČENÍ S PÁŤÁKY A SE ŠKOLNÍM
ROKEM 2017/ 18
V posledním týdnu školního roku
2017/18 jsme se rozloučili nejen
s našimi žáky pátého ročníku, ale také
s celým školním rokem.
Páťáci si připravili na rozloučenou
básničky o svých spolužácích a společnými silami také písničku „Slavíci ze Srchu“, oblékli se do kovbojského a vlastnoručně vyšitými šerpami je paní ředitelka s třídní učitelkou pasovaly na budoucí
žáky 2. stupně základní školy.
Na závěr vystoupení všechny děti zazpívaly připravenou písničku „Červnová
učitelka“, která byla vtipným zakončením.
Poté následovala soutěž – Člověče nezlob se živě, kde se utvořila čtyři

družstva a podle čísel jednotliví soutěžící běhali na stanoviště, plnili úkoly
a tím posouvali své figurky na hracím poli.
Vítězné družstvo bylo odměněno jako
první. Důležité je zúčastnit se a užít si to
a ne vyhrát, proto byli nakonec odměněni
všichni.
Po soutěžení a rozdávání odměn si
děti opekly buřty.
Všichni jsme si to užili. Děkujeme rodičům, kteří se podíleli na přípravě nebo
si vytvořili pro děti jednotlivá stanoviště,
zároveň děkujeme rodičům, kteří přichystali pro ostatní výborné občerstvení.
Budoucím šesťákům přejeme na nových školách hodně štěstí a úspěchů.
Text a foto:
A. Fejfarová, učitelka ZŠ

TV – OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
Již pátým rokem se účastníme Olympijského víceboje, který pořádá český
olympijský výbor na podporu zdravého životního stylu. Tento víceboj je zařazen do
hodin tělesné výchovy a žáci plní určené
disciplíny. Je podporován mnoha sportovními idoly. Každý žák si odnesl domů
také vysvědčení s vlastními výkony. Škola
opět získala ZLATÝ CERTIFIKÁT za 100%
účast. Výkony našich žáků si můžete přečíst na nástěnce u tělocvičny.
V rámci tělesné výchovy jsme uspořádali pro naše žáky TURNAJ VE VYBÍJENÉ. Zvítězil 5. ročník nad čtvrťáky
a třeťáky. A druhý ročník vyhrál velmi těsně nad prvňáky.
-mt- a H. Šrůtková, ZŠ Srch

PLAVÁNÍ
Plaveckého kurzu, který je pro třetí
a čtvrtý ročník povinný v rámci TV, se účastníme každoročně celá škola, tedy od prvního ročníku, protože plavat by měl u nás
umět každý – už z hlediska bezpečného
koupání ať v našich rybnících, či v moři.
I zde byli žáci hodnoceni ve svých
úspěších. Výsledky v plavání volným stylem na 25 metrů uvádí následující přehled:
Ročník/pořadí/plavci
1. 1. Jakub Šprinc
2. Alžběta Malochová
3. Markéta Šafářová
2. 1. Matyáš Málek
2. Michal Málek
3. Terezie Cetkovská
3. 1. Agáta Fejfarová
2. Jan Zerzán
3. Petr Zadražil

ŠD – TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
Školní družina (ŠD) při základní škole nabízí skvělé možnosti pro pobyt dětí na
čerstvém vzduchu. Nejen blízkost lesa, ale především zázemí okolo školy umožňuje
dětem dostatečně relaxovat. Především chlapcům k jejich oblíbenému fotbalu patří
plocha „za plotem“. Dívky jsou tvořilky a ve svých skupinkách zvěčňují své představy
v kresbách nebo stavbách na písku. Všechny děti plně využívají herní prvky na zahradě.
I při nepříznivém počasí tráví čas venku na terase pod střechou. V červnu jsme činnost
zakončili turnaji v Šachu a Dámě, kterých se zúčastnily i starší děti z klubu dětí (KD).
První dámou ve hře Dáma je Jana Růžová, která se statečně utkala se všemi chlapci
a získala za ŠD krásné 4. místo. Všem gratulujeme!
ŠACHY – ŠD
1. Adam Rychlík
2. Matyáš Málek
3. Michal Málek

ŠACHY – KD
1. Jan Zerzán
2. Jan Křivka
3. Jiří Zerzán

DÁMA – ŠD
1. Matyáš Málek
2. Michal Málek
3. Filip Stejskal

4. 1. Václav Maloch
2. Jan Křivka
3. Kateřina Diblíková
5. 1.
2.
3.
		

Aneta Kadlecová
Jakub Krupička
Monika Horčičková
a Jiří Zerzán
-mt- a třídní učitelky, ZŠ Srch

DÁMA – KD
1. Petr Zadražil
2. Kryštof Vopršal

J. Zouharová, vychovatelka ŠD
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Pohádky
za branou
V měsíci červnu, po návratu dětí
ze školy v přírodě, se děti z mateřské školy chystaly na poslední výlet
v tomto školním roce.
Paní učitelky slibovaly cestu do Slatiňan na Kočičí hrádek s velikým překvapením. Čekaly tam na nás totiž „Pohádky
za branou“.
Autobus nás dovezl k restauraci Monako, kde se děti venku u stolu nasvačily. Díky pozměněnému termínu nás již od
rána příjemně hřálo sluníčko a děti byly
zvědavé, co se bude dít. Po jídle se děti
postavily ke kouzelné bráně, kde měly
volat „Rozmarýnku, Rozmarýnku…” tak
dlouho, dokud se brána neotevře. A skutečně! Po pátém zavolání se objevil živý
skřítek Rozmarýnek a pozval děti do pohádek za branou.
Čekala tam na ně Královna sedmi závojů. Té vítr sebral závoje, kterými chránila lesní prameny. A tak se děti aktivně
účastnily pohádky, plnily úkoly, které jim
dával Rozmarýnek a čarodějnice Aronie.

Pomáhaly bahenní víle Puškvorce čistit
studánku. Sbíraly také drahokamy kouzelníka Bělovouse a hledaly sedm závojů,
které vítr rozfoukal po celém lese.
Po hodině a půl dlouhé pohádkové
cestě se se všemi sedmi závoji všichni
vrátili ke královně, kde si ještě společně
zatančili a zazpívali s čarodějnicí Aronií, Rozmarýnkem i královnou. Pohádka
skončila a brána se uzavřela.
Posilnili jsme se dobrůtkami z domova a vydali se lesní pěšinou na Kočičí

Nová výstavba v lokalitě
Srch-Jih
V minulém čísle Zpravodaje jsme popsali ruch developerů ohledně plánované výstavby v lokalitě Srch Jih.
Původní vlastník pozemků o rozloze
cca 30 tis. m2 měl platné stavební povolení na zasíťování. Cely projekt prodal
a noví vlastníci již v těchto dnech zahajují výstavbu inženýrských sítí k budoucím cca 40 domům (původní vlastník
plánoval 76 domů). Na obrázku se jedná
o zeleně ohraničenou oblast. Ovšem je
potřeba říct, že celá lokalita, která je dle
územního plánu určená k výstavbě rodinných domů má výměru cca 60 tis. m2.
Další domy tedy budou následovat (předpoklad dalších 40). Na obrázku se jedná
o modře označenou oblast. Do územního plánu se tyto pozemky dostaly někdy
v roce 2006, současné zastupitelstvo
funguje od roku 2010. Bohužel tehdejší
developer nepochopitelně získal stavební povolení na zasíťování části rozvojové
lokality, aniž byla předložena studie dopravní obslužnosti na celou lokalitu, kte-
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rá by vyřešila komplexně dopravní obslužnost, veřejná prostranstvi atd. v celé
rozvojové ploše. Díky tomu se může stát,

hrádek. Tam sice nebyly kočky, ale zato
spousta dětí z jiných školek, které zde
byly také na výletě. Pěkně jsme si pohráli,
postavili domečky skřítkům a nasbírali si
šišky. Využili jsme také lesní sportoviště.
A teď už zpátky k autobusu, protože
ve školce na nás čekal dobrý oběd.
Výlet se nám moc vydařil a těšíme se
na další návštěvu s jinou Pohádkou za
branou.
Za MŠ Šárka Pelíšková,
foto: archiv MŠ

že do lokality bude jediná přístupová komunikace, což vidím jako velmi problematické. Snažíme se proto zachránit situaci za každou cenu aktivním jednáním
s nejvýznamnějším majitelem pozemků,
abychom se dokázali napojit na lokalitu
i z druhé strany. Zatím musím ocenit jeho
vstřícnost a snahu o dohodu.
-lp-

www.obecsrch.cz

srpen 2018

Zpravodaj obcí Srch · Hrádek · Pohránov

Rubrika našich čtenářů
Vážení čtenáři, dovolte, abychom
Vám představili novou rubriku našeho
Zpravodaje. Zde může každý obohatit

Zpravodaj svým nápadem nebo názorem a třeba tím inspirovat nebo potěšit
ostatní čtenáře. Budeme rádi za Vaše

Jak se má váš
domácí mazlíček?
Máte kočku? Dáváte jí žrádlo, vlídně na
ni mluvíte, hladíte ji a může jít do domu
nebo ven, kdykoliv se jí zachce? Nebo
máte psa? Dáváte mu žrádlo, povídáte
si s ním, hrajete si s ním a berete na
procházky?
A co vy? Jak žijete? Jste od rána do
večera v práci? Všimli jste si, že „normální“
člověk tráví v práci většinu svého bdělého
času? Dělá to snad proto, že ve své práci vidí smysl? Co když vám řeknu, že jen
13 % lidí to tak má? A co ti ostatní, kteří
tam chodí jen pro peníze? Jak asi může
fungovat společnost, když tolik lidí tolik
času dělá něco, co jim nedává smysl,
jen aby dostali zaplaceno? Souhlasíte
s poťouchlou definicí, která říká, že práce je poslední zoufalý způsob, jak získat
peníze? :-) A přemýšleli jste někdy nad
tím, proč když dva lidi poctivě dělají svoji
práci, tak jeden si za měsíc vydělá třeba
16 tisíc a druhý třeba 160 tisíc? Mimochodem, slyšeli jste ten vtip, jak poslanec
přijde po výplatě domů, začne vyndávat
z kufříku a ze saka balíčky bankovek,
manželka to komentuje „neblázni, už
máme všechny skříňky a šuplíky plné“
a on jí na to odpoví „a představ si, že
v některých rodinách pracují oba“? :-)
A co to vlastně jsou ty peníze? Všimli
jste si, že už desítky let nejsou ničím kryté,
takže to jsou jen barevné papírky, kovová
kolečka a čím dál tím víc jen pouhá čísla
v paměti počítačů? Jsme při smyslech,

Psi v naší
obci
Na úvod musím uvést, že psy mám
ráda, ale to, co se děje v naší vesnici,
je už neúnosné.
Někteří majitelé psů se domnívají, že
bezdůvodné štěkání jejich čtyřnohých

www.obecsrch.cz

ohlasy a věříme, že najdeme nové přispěvatele, jejichž článek otiskneme
v kompletním znění.
-af-

když se celý život honíme za takovými
čísly? Slyšeli jste indiánskou moudrost
„až skácíte poslední strom, až vylovíte
poslední rybu a až otrávíte poslední řeku,
zjistíte, že peněz se nenajíte“?
Zabývali jste se někdy otázkou, jak
peníze spatřují světlo světa? Věřili byste,
že vznikají z dluhu, neboli když si někdo
půjčí v bance, banka „vyrobí“ peníze doslova z ničeho a klient je najednou má na
účtu k dispozici? Jenže kde se v systému
vezmou další peníze na splacení úroku?
Z dalších půjček? A není to náhodou cesta do pekel? Věděli jste, že světový dluh
je přes 73 000 000 000 000 USD a nezadržitelně roste? Ale komu vlastně tuhle
pěknou sumičku dlužíme?
Hráli jste někdy hru Monopoly? Napadlo vás, že její cíl (obrat protihráče a získat všechno pro sebe) se nápadně podobá dění ve skutečném světě? Věděli jste,
že v současnosti hrstka magnátů vlastní
víc než polovinu světového bohatství?
A že se počet těch jedinců dál snižuje
přesně po vzoru té hry? Všimli jste si, že
to jsou psychopati, kteří v mozku nemají
vyvinuté centrum pro soucit, takže oberou kohokoliv o cokoliv?
Uvědomili jste si někdy, že my lidi
dokážeme cokoliv (pozitivního i negativního), jenže na spoustu konstruktivních
projektů (od malých k obrovským) nejsou
prachy? Kolik skvělých nápadů jste měli
vy sami, ale zůstalo jen u nápadu nebo

nanejvýš neúspěšného pokusu, protože
jste na to neměli peníze?
Všimli jste si, jak legislativa bobtná
tak, že se v ní nevyznají už ani právníci,
natož ostatní lidi? A co když se to děje
proto, že někteří pořád hledají nové cesty, jak ze systému „vytřískat“ pro sebe?
Jenže proč to dělají? Není náhodou základem pro řešení myšlenka „dejte lidem,
co potřebuji, a oni vám nebudou ubližovat“?
Věděli jste, že skoro všechny produkty, které by teoreticky mohly sloužit
dlouhá léta, jsou navržené tak, aby co
nejdřív po záruční době selhaly a tím pádem aby jejich majitel musel zaplatit další
peníze za servis nebo za nový produkt?
Proč spoustě lidí nevadí, že tím dochází
k nehoráznému vyčerpávání přírodních
zdrojů a zamořování planety odpadem?
Nenapadlo je snad, že oni sami nebo jejich děti jednoho dne kvůli tomu nebudou
mít kde žít?
Připadá vám to všechno moc pesimistické a beznadějné? Ale slyšeli jste
o všech těch hnutích nás „obyčejných“
lidí, která se rojí všude na světě? Chtěli
byste se přidat, ale zatím nevíte jak?
Zaujala by vás například útlá knížka
„Do Otevřené ekonomiky“ od Colina R.
Turnera, kterou jsem jako nadšený dobrovolník přeložil do češtiny a jeden výtisk
věnoval (ano, i s věnováním) do knihovny
v Srchu? Nebo si o ní nejdřív přečtete rozverný článek na www.PetrDiblik.cz/oe?
Anebo se zapojíte úplně nějak jinak?
Budeme se třeba už brzy mít tak dobře jako naši domácí mazlíčci?
Text: Petr Diblík, info@petrdiblik.cz

miláčků za plotem, je normální. Dle mého
názoru je to bezohledné vůči sousedům.
Pes, který nemá žádný výcvik, celý svůj
život prožívá na zahradě za plotem, je
vlastně stejný chudák jako pes v útulku.
Dostane nažrat a je vypuštěn na zahradu, kde svým hlasitým štěkáním ve dne
v noci obtěžuje celou ulici. Jelikož psů
a nezodpovědných majitelů stále přibývá,
prosím, chovejme se k sobě ohleduplněji

a dávejte svým čtyřnohým přátelům více
času a jiné zábavy, než je štěkání na vše,
co se mihne kolem. Je pravdou, že pes
je obrazem svého pána, a jestliže svého
psa nevychovávám, dávám tím najevo,
že jsem sám nevychovaný.
Věřím, že jste si psy nepořizovali proto, aby ničili nervy sousedům. Tak se jim,
prosím, věnujte alespoň minimálně.
-jf-
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Letošní léto je krásně rozmanité. Naše děti vymyslely v minulém čísle nové téma „Pohádkové postavy“. Do léta plného
sluníčka, vody, radosti a zábavy patří i pohádkové postavy, protože i pohádka je součástí léta. Sami můžete posoudit, jak se
dětem jednotlivé pohádkové postavy podařilo ztvárnit a zkuste
hádat, koho poznáte na obrázcích.

Námět do příštího Zpravodaje – „Jak můžeme ochránit
naši planetu Zemi?“. Uzávěrka příštího čísla bude 15. listopadu 2018. Zasílejte příspěvky na Zpravodaj@obecsrch.cz nebo
afejfarova@email.cz. Těšíme se na všechny dětské výtvory
a ty nejzajímavější z nich opět zveřejníme na stránkách našeho
Zpravodaje.
Andrea Fejfarová

Kristýna Michálková, 1. ročník

Tereza Kadlecová, 2. ročník

Jakub Šprinc, 1. ročník

Eliška Sýkorová, 1. ročník
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Markéta Šafářová, 1. ročník

Kristýna Sykáčková, 1. ročník

Terezie Cetkovská, 2. ročník
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Přírodní poklady našich obcí
Netopýři naši sousedi
Žádná skupina savců není opředena tolika tajemstvími jako
jsou netopýři. Je to dáno především jejich nočním způsobem života a využíváním úkrytů, které se velmi těžko nachází.
Netopýři patří mezi savce (základní společnou vlastností této
skupiny živočichů je sání mateřského mléka mláďaty). Jako jediní savci aktivně létají. Některé druhy migrují i na vzdálenost
několika tisíc kilometrů. Svých leteckých schopností především
využívají při lovu kořisti. Výjimečná je i jejich orientace v terénu
a schopnost zaměřit svou kořist pomocí ultrazvukových vln.
Tyto vlny vydávají nosními výrůstky (vrápenci) nebo tlamičkami
(netopýři). Některé druhy vydávají ultrazvukové vlny až do vzdálenosti 500 m a jsou schopni rozlišit překážku nebo kořist o velikosti 0,01 mm. Zvláštností je také jejich schopnost hibernace
(zimní spánek), kdy například jejich tepová frekvence (v době
aktivity až 900 tepů za minutu) klesá na 5 tepů za minutu. Klesá
i činnost ostatních orgánů, tělesná teplota se pohybuje okolo
5 ºC a méně. V létě a v zimě se liší jejich úkryty. V létě si můžeme

všimnout nápadných kolonií na půdách hradů, zámků, kostelů,
hájoven, některé druhy najdeme za okenicemi, v dutinách stromů, mysliveckých kazatelnách, ve štěrbinách domů, větracích
otvorech atd. K zimování vyhledávají především podzemní prostory, jako jsou jeskyně, sklepy, chodby, opuštěné štoly, vypouštěcí štoly u přehrad atd.
I v našich obcích netopýři žijí, vídáme je především v noci
v létě při lovu potravy. Víme i o několika letních koloniích. Ale
o zimovišti žádném. Že by v našich obcích nebyl žádný sklep,
kde bychom nenalezli alespoň jednoho zimujícího netopýra?
Text a foto: Jiří Rejl

Voda nad zlato

Tolerance

Jako malá holka jsem snila o bydlení v rodinném domku se
zahradou plnou kytek, stromů… a samozřejmě svěže zelenou trávou.
Nepamatuji si, že by moji prarodiče žijící na venkově, jakkoli
o trávu pečovali… a přece to byl hustý zelený porost, který rostl
bez jakékoli péče a pomoci a sloužil jako krmivo pro zvířata. Pokud už se muselo zalévat, tak jedině zelenina, ovocné stromy,
kytky.
Doba se mění a s ní i vzhled zahrad. Slouží nám zejména
pro potěchu oka a jako místo k relaxaci. A jelikož jsme tvorové
vynalézaví, děláme vše pro to, aby zahrada co nejlépe vypadala a zároveň nás to nestálo moc sil. Jenže se mění i klimatické
podmínky… léto je delší, sušší, ubývá dnů, kdy pořádně zaprší.
A podle předpovědí to v budoucnu lepší nebude. Zalívat se musí,
to ano, ale ruku na srdce, je nutné kropit trávu v parném dni celé
odpoledne? Někteří namítnou, že mají vlastní studnu… To je sice
pravda a naše obec má to štěstí, že má vysokou hladinu spodní
vody a díky tomu máme téměř všichni vlastní studny. Jenže žádný zdroj není nevyčerpatelný…
Obec se rozrůstá, přibývá nejen domů, ale i studní, bazénů,
závlah. A už i v letošním létě jsou v Srchu rodiny, které mají studnu prázdnou. Zkusme myslet nejen na svůj trávník, ale i na sousedy, vyschlé Bahýnko… nikdy nevíme, kdy ta naše studna bude
bez vody.
Barbora Fejfarová

Je měsíc září a všichni se stále staráme o to, aby naše zahrady vypadaly nadále udržované a krásné.
Avšak právě tyto udržovací práce vyžadují občas něco zastříhnout, vyfoukat listí nebo i posekat. Jiní zase již mají svoji
zahradu upravenou, prostě podle svých představ a už chtějí jen
relaxovat. Nebo chtějí mít třeba jen odpolední siestu. Ale ono to
nějak nejde, protože třeba soused od vedle právě seče trávu
nebo řeže dříví.
Proto si myslím, že zrovna tento článek možná někoho přinutí k zamyšlení…
Občanský zákoník pamatuje na noční klid, který je od 22:00
do 6:00. Pokud v této době někdo bude rušit noční klid, jde
o o přestupkové jednání. Avšak ke slušnému chování a toleranci
k sousedům a spoluobčanům patří i to, že nebudu sekat trávu
hned po šesté hodině ráno, v době odpoledního klidu nebo po
osmé hodině večer.
Právě kvůli těmto netolerantním sousedům přibývá na
Obecním úřadě telefonátů s žádostí o úpravu časů na zahradní práce obecní vyhláškou. Proč stále musíme něco řešit
vyhláškami a zákony, když stačí být trochu tolerantní. Nestačí
pouze vydat doporučení? Aby občané sekali trávu, řezali dřevo
apod. ve všední den od 7:00 do 20:00. O víkendech je to od
7:30 do 12:00 a od 14:00 do 20:00.
Buďte k sobě ohleduplní a nerušte ostatní spoluobčany
svým hlasitým chováním především v neděli a ve večerních hodinách, ať už je to sekání trávy nebo používání jiných hlučných
zařízení. Chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni
chovali k nám.
Každý přece toužíme mít na svém pozemku krásnou trávu
a vše upraveno, ale toto si chceme i v klidu užít!!!!!!!!!!
Aleš Maloch

Ilustrační foto

www.obecsrch.cz
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Kaleidoskop událostí
Pálení čarodějnic v Srchu

IV. ročník memoriálu
Františka Veverky

Tradiční pálení čarodějnic se konalo také v Srchu za účasti několika set dospělých a dětí.
Foto: -lp-

Poslední dubnová sobota patřila v Hrádku dobrovolným hasičům. Za skvělého počasí si putovní pohár memoriálu odváželo
družstvo mužů Srch „S“. Nejúspěšnější ženy k nám přijely z Hrobic. V útoku o Pohár starosty SDH zvítězili opět borci ze Srchu
a ženy tentokrát ze Stéblové. Snad bude přát štěstí domácím
v příštím roce. Velké poděkování patří panu Jiřímu Zelinkovi, který se výborně zhostil úlohy hlavního rozhodčího.
Romana Kolmanová, foto: Pavla Motyovszká

Dle zadání klienta zajišťuji a
specifické činnosti v rámci pr
Od komunikace přes koordin
činností až po zastupování p

(dlouhodobé pobyty
v zahraničí)

 obchodník,
zprostředkovatel

Pálení čarodějnic v Hrádku
Pálení čarodějnic v Hrádku předcházely již tradičně soutěže
pro nejmenší. Když si děti pokrátily čekání na oheň závoděním,
sladkostmi a následně i špekáčky, mohly se společně s rodiči
věnovat podívané na obrovskou vatru s čarodějnicí.
Romana Kolmanová, foto: Pavla Motyovszká

Učím němčinu. Jednotlivce,
Začátečníky i pokročilé ke
I odbornou němčinu se spec
na přání (bankovní, lékařsko

(jazyková nalejvárna)

 lektor

Tlumočím obchodní jednání,
exkurze, policejní vyšetřová
Moje specializace: tlumoče
výrobě, na stavbách, montá

(ústní komunikace)

 tlumočník

Překládám všechny druhy d
texty, smlouvy, návody, katal
Mojí specializací jsou obor
a BURZY, EKONOMIE, TEC

inzerce

(písemné dokumenty)

 překladatel
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tel.: 777 21 20 31

Jan GRÉGR

U Rybníčku 319, Srch
e-mail: jg@topxlator.eu

mezi čes
a německy
obchodními

hovořící německy:
a evropské země

Expert na němčinu,

Německo

Spojovací

Spojovací článek

Německo

mezi českými
a německy hovořícími
obchodními
partnery

Expert na němčinu,

a evropské země

hovořící německy:

tel.: 777 21 20 31
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 překladatel
(písemné dokumenty)

 tlumočník
(ústní komunikace)

 lektor

(jazyková nalejvárna)

 obchodník,
zprostředkovatel
(dlouhodobé pobyty
v zahraničí)

10

Překládám všechny druhy dokumentů, právní
texty, smlouvy, návody, katalogy, vysvědčení, …
Mojí specializací jsou obory: PRÁVO, FINANCE
a BURZY, EKONOMIE, TECHNIKA, MEDICÍNA.

Dětský triatlon
V sobotu 13. května se konal na hřišti v Srchu tradiční DĚTSKÝ
TRIATLON za účasti osmdesáti závodníků.
Foto: -lp-

Tlumočím obchodní jednání, školení, prezentace,
exkurze, policejní vyšetřování, notářské zápisy, …
Moje specializace: tlumočení „v montérkách“ ve
výrobě, na stavbách, montážích, v provozu.
Učím němčinu. Jednotlivce, skupiny i firmy.
Začátečníky i pokročilé ke státním zkouškám.
I odbornou němčinu se specifickým zaměřením
na přání (bankovní, lékařskou, technickou,…)
Dle zadání klienta zajišťuji a zodpovídám
specifické činnosti v rámci projektu.
Od komunikace přes koordinaci definovaných
činností až po zastupování před úřady.

www.obecsrch.cz
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Cesta na
Kunětickou horu
Mnoho našich spoluobčanů se dotazuje, jak se dostat s rodinou na jízdním kole nebo pěšky na Kunětickou horu jiným
způsobem než po nebezpečné komunikaci z Hradiště na
Písku.
Na Kunětickou horu vede mnoho lesních
cest, avšak dvě, které Vám chceme v tomto
článku ukázat, jsou vhodné pro pěší i pro
horská kola. Bez problémů se na tyto cesty
můžete pustit i na crossovém (trekingovém)
kole. Cesty nejsou náročné a zvládnou je
bez problémů i rodiny s dětmi.
Na první cestu se vydáme od Vraťáku podél horkovodních trubek směrem
na Opatovickou elektrárnu. Jedeme stále podél těchto trubek po pěkné cestě, až
přijedeme na přejezd přes silnici vedoucí
z Hradiště na Písku do Hrobic, přejedeme ji
a to už jsme na žluté turistické trase, která
nás lesem dovede až na Kunětickou horu.
Cesta od Vraťáku až k Restauraci pod Kunětickou horou měří cca 5,5 km. V mapě je
stezka zakreslena červenou barvou.
Druhá cesta na Kunětickou horu vede
od Vraťáku po chodníku do Hradiště na
Písku. Kruhový objezd projedeme rovně

Zimní
lyžařský tábor
Federace strojvůdců ČR ZO Pardubice společně s ČD a.s.
a obcí Srch opět 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 od 3.–9. února 2019. Ubytování
je zajištěno v penzionu Karel Kobr v Jívce. V areálu penzionu
se nachází tělocvična, vnitřní bazén a v okolí mnoho lyžařských
vleků. Strava je zajištěna 5x denně, včetně pitného režimu.
Postaráno je i o dopravu k lyžařským vlekům a o jejich jízdné.

Sportovní klub Srch
Léto ještě neskončilo a už pro Vás připravujeme novou běžeckou sezonu.
Sezonu zahájíme 16. 9. 2018 druhým ročníkem Sršského
slalomu, na který Vás tímto srdečně zveme. Pokračovat budeme 7. 11. 2018 prvním závodem Zimního poháru Srchu. Největší běžeckou akci v Srchu plánujeme 10. 11. 2018, pořádáním
11. ročníku Sršského maratonu, 1/2 maratonu, 1/4 maratonu,
nově 1/8 maratonu a štafet.
Luboš Jirásko

www.obecsrch.cz
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a hned za posledními domy po pravé straně odbočíme na
stezku. Je to úzká cesta vedoucí stále lesem. Cesta je klikatá, ale pro základní orientaci stačí jet stále směrem Kunětická
hora. Cesta ústí z lesa u Perníkové chaloupky. Na Kunětickou
horu se dostaneme buď po silnici, nebo lesem od Perníkové
chaloupky. Druhá varianta měří měří od Vraťáku až k Restauraci pod Kunětickou horou cca 4,5 km. V mapě je stezka zakreslena černou barvou.
Aleš Maloch

Kapacita tábora je 40 dětí, cena činí 1600 Kč. Pro případné
informace nás můžete kontaktovat na tel. 773 008 921, nebo
email: zdt.jivka@centrum.cz.
Přihlášky jsou dostupné na http://ldtjivka.cz/zimni-tabor.
html. Těší se na Vás kolektiv instruktorů!
David Votroubek

chystané akce
8. 9. Ukončení prázdnin v srchu
		 Dětské soutěže, Překvapení
		 Tradiční zápas Starousedlíci vs. Náplavy
15. 9. Memoriál Františka Češky
		 Hasičské závody v Srchu
16. 9. Sršský slalom
13.10. Obecní zájezd na muzikál
		 LEGENDA JMÉNEM HOLMES – vyprodáno
10. 11. Martin na bílém koni
1. 12. Rozsvícení stromu
		
Vánoční Jarmark
datum bude upřesněn později
24. 12. Vánoční setkání u bahýnka
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Rybářské
závody
zpátky na
Vraťáku
12. ročník rybářských závodů „O stříbrný háček obce Srch“ se po roční přestávce uskutečnil v sobotu
19. května na Vraťáku.
Dopoledních dětských závodů se
letos zúčastnilo 37 malých závodníků.
V hlavní kategorii „děti bez pomoci rodičů“ se 17 závodníky se vítězem stala
Sofie Samková, které se podařilo nachytat 388 cm. Druhé místo s 379 cm
vybojovala Tereza Hájková a třetí skončil
Štěpán Kobrle (230 cm). V kategorii „děti
s pomocí rodičů“ (20 malých rybářů) bylo
obsazení stupňů vítězů následující: první
Eliška Urbancová (466 cm), druhý Pavel

Smatana (238 cm) a třetí místo obsadil
Málek Michal (232 cm). Nejmenší rybu
v délce 9,3 cm se podařilo ulovit Danovi Jarolímovi, největší rybu v délce 41cm
chytila Tereza Hájková.
Dospělí nahodili své pruty odpoledne a dorazilo celkem 20 rybářů. Zvítězil
Aleš Hančák s 1158 cm, druhý se umístil
Martin Hodík s 688 cm a třetí byl Petr Novotný s 543 cm. Nejmenší rybu (9,5 cm)
ulovil Ondra Drbal a největší rybu (52 cm)
chytil Petr Novotný.
A na závěr trocha statických údajů:
děti nachytaly 200 ks ryb (průměr 5,41 ryby na závodníka), dospělí 289 ks (průměr 13,43 ks na závodníka) – celkově
tedy 489 ks ryb (8,31 ks na závodníka).
Rozhodčí napočítali dětem 4276 cm
(prům. 115,57 cm), dospělým 6547 cm
(311,76 cm na závodníka), celkově to
bylo 10 823 cm (186,60 cm na závodníka).
Petr Novotný
Spolek „Rybáři Srch“,
foto: Pavla Stárková
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Stáj Koníř
Hrádek na
mistrovství
ČR
Náš soutěžní kůň – 12letý čistokrevný
starokladrubský bělouš jménem Generalisimus Regia, člen reprezentačního družstva ČJF (Česká jezdecká federace), se i přes zdravotní problémy
zúčastnil národní soutěže.

Kvalifikovali jsme se mezi 20 nejlepších na mistrovství České republiky v Semicích u Lysé nad Labem. Reprezentovali jsme sebe i obec (v názvu subjektu)
tak, že jsme získali zlatou medaili na mistrovství České republiky 2018 v kategorii
jednospřeží.
Text a foto: Jiří Koníř
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