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Vážení spoluobčané,
už nám zase ťuká na dveře Nový rok a všichni budeme o ten právě skončený rok starší.
Za několik málo dní se začnou psát první dny roku 2010, který bude mimo jiné i bohatý na
celospolečenské události, které se dotknou každého z nás. Ještě před příchodem léta by měly
proběhnout volby do Parlamentu ČR, což budeme jistě „cítit“ v menší nebo i větší míře spolu
s dalšími vůněmi jara ihned při jeho příchodu. Opět nastane boj o každého jednotlivého voliče a
opět budeme svědky mnoha nechutných aférek a scén, které jsou na české politické scéně dá se
říci již nezbytným „folklórem“. Jde jen o to se nenechat otrávit a vždy se v tomto klání správně
orientovat.
A nebudou to jediné volby roku 2010! Před jeho koncem proběhnou tzv. „komunální“
volby, které se svým způsobem dotknou každého občana naší obce ještě důvěrněji, neboť se
budou volit občané do obecního zastupitelstva na volební období roků 2010 – 2014.
Myslím si však, že právě v tomto čase není zrovna vhodné myslet na události, které nyní
nejsou na pořadu dne. Vždyť se blíží ty nejkrásnější svátky v roce, tolik očekávané Vánoce!
A že jsou mnozí z nás již nedočkaví, o tom svědčí již svítící barevná „výbava“ u jednotlivých
domků, která je dle mého mínění v hodně případech opět o něco lepší a bohatší. A s každým
dalším dnem, který bude zbývat do štědrovečerní večeře, bude atmosféra Vánoc zřetelnější.
Vždyť Vánoce nemilují jen děti, ale zajisté i každý dospělý jedinec, který porozuměl jejich
smyslu a hlavně jejich odkazu. A ten klade velký důraz na ty stránky lidského soužití, které se
v současné naší společnosti vůbec „nenosí“!
Vím také, že rok, kterému zbývá již jen několik málo dní, nepřinesl mnoho těch skutečně
pozitivních a příjemných událostí. Celosvětová finanční krize se velmi citelně dotkla i naší
ekonomiky a někdo již práci nemá a nebo se o ní moc a moc strachuje. Nejsou to věci vůbec
příjemné a každá rada je zde skutečně drahá. I tak Vám všem přeji, abyste pod rozzářeným
stromečkem mohli na své osobní trable a trápení zapomenout a v kruhu svých blízkých si tyto
nádherné svátky skutečně užili.
Přáním našeho obecního zastupitelstva je, aby ve všech domácnostech a ve všech
rodinách zavládla ničím nerušená vánoční pohoda. K tomu Vám obecní zastupitelstvo
přeje touto cestou příjemné prožití těchto nejkrásnějších svátků a do roku 2010 přeje
všem občanům pevné zdraví, životní spokojenost a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jindřich Farkač

Vánoce 2009 na Srubech
Již tradiční setkání srubských občanů pod nasvíceným vánočním stromkem při poslechu
vánočních koled (v podání dechové hudby „Choceňačka“) se uskuteční ve středu 23.12.2009
v 17.30 hod. Při té příležitosti bude zpřístupněn náš srubský kostelíček, ve kterém bude opět
vystaven pro potěšení jak dětí, tak i dospělých tzv. „Srubský betlém“.
Mše vánoční bude sloužena ve srubském kostele „Nanebevstoupení Páně“ v sobotu
26.12.2009 v 7.30 hod. ráno.
Jiří Šimek

Vánoční zvyky
Někde jsem četla pěkné přirovnání. Křesťanský kalendář je prý jako krásný náhrdelník
poskládaný z různých svátků. Některé korálky jsou drobné a malinkaté, jiné září zelení, jako
třeba Velikonoce, další zase různobarevně kvetou, jako Letnice, ale svým leskem a třpytem se
odlišují Vánoce.
Ano, Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Najdou se však i tací, kteří se mnou nemusí
souhlasit. Pro ně tento pojem symbolizuje bláznivý shon plný uklízení, nakupování, vaření
a pečení, nervozitu a stres při honbě za nejúžasnějšími a nejdražšími dárky….
Vánoce mají zcela jinou úlohu. Je to čas k radosti, čas k veselí, čas ke štěstí, čas být
spolu, čas na obdarování nejen dárky, ale i kouskem lásky.
Tento sváteční čas je spojen s množstvím zvyků a tradic. Přenášely se z generace na
generaci a některé se dochovaly dodnes. Připomeňme si některé z nich:
Hned po rozbřesku ten, kdo chtěl být po celý rok zdravý, musel se umýt v tekoucí nebo čerstvě
nabrané vodě ze studny.
Ráno dostaly děti chléb s medem. To proto, aby byly „sladké“ (hodné) po celý rok.
Už od rána se vařila „štědračka“ – polévka, v níž bylo od všeho trochu, co v chalupě bylo
(hrách, brambory, zelenina, pohanka, houby, křížaly). Tento zvyk měl přinášet dostatek jídla
v chalupě.
Kdo se nenechal po celý den zlákat pochoutkami a postil se, tomu se večer při východu první
hvězdičky podařilo uvidět zlaté prasátko.
Ke štědrovečernímu stolu se zasedalo ve svátečním oblečení. I hospodyně musela odložit
zástěru a pracovní oděv.
Pod talíře na štědrovečerním stole se dávaly šupiny z kapra nebo mince, to aby se nás peníze
držely po celý rok.
Před započetím večeře hospodář rozkrájel jablko na tolik dílů, kolik bylo členů v rodině. Každý
z nich snědl svůj dílek, aby trefil domů a aby se celá rodina sešla i po roce.
Po štědrovečerní večeři se rozkrajovala jablka příčně na poloviny. Jestliže se uvnitř objevila
čistá hvězdička, dotyčnému přálo v příštím roce zdraví a štěstí.
Svobodná děvčata házela přes hlavu papučí. Pokud papuče dopadla tak, že špička směřovala ke
dveřím, dotyčná se do roka provdala.
O půlnoci chodívaly zvědavé dívky na zamrzlou řeku prosekávat led. Na vodní hladině se jim
mohla zjevit jejich budoucnost.
Z knihy „Vánoce, původ, zvyky, koledy“

Prožijte hezké vánoční chvíle plné klidu a pohody.
Mgr. Jana Šejnohová, ředitelka školy
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Preventivně výchovná činnost na úseku požární ochrany v obci
Představte si, jak vyšetřovatel zkoumá co bylo příčinou požáru v objektu, který byl ještě před
několika hodinami výstavním rodinným domkem. Prochází pod propadlými stropy a mezi ohořelými
stěnami, vyhýbá se troskám nábytku, ze kterých se dá jen těžko určit co byla čalouněná souprava a co
šatní skříň.
Zeptáte-li se ho, co bylo příčinou tohoto požáru, odpoví jen pohledem ke kamnům. A v ten
okamžik Vám dojde, že milionové hodnoty má na svědomí chybné připojení topidla ke komínu.
Určitě se Vám zdá tento úvod hodně chmurný, ale dobře poslouží k tomu, abychom si
připomenuli některé zásady požární bezpečnosti, které mají zabránit tomu, aby nás nestihl stejný nebo
podobný osud. A to jistě stojí každému čtenáři za malou chvilku pozornosti.

Co bychom tedy měli vědět o komínech?
Jistě všichni dobře víme, že používání amatérsky vyrobených topidel je nepřípustné. Z toho
důvodu si tedy ušetříme své kutilské vlohy a zvolíme některé topidlo z tovární, zkouškami ověřené
výroby. Při jeho zapojování budeme dbát na to, že kouřovod nesmí být delší než tři metry. Přesáhneli jeho délka 2 metry, musí být pevně zakotven ve stěně, aby se zabránilo jeho vypadnutí. Tomu brání
i sesazení jednotlivých dílů kouřovodu proti směru úniku spalin. Není třeba dodávat, že
improvizovaný, špatně pospojený kouřovod z dílů nestejného průměru se postará o požár stejně dobře
jako najatý žhář. Otvory do komínového tělesa (říká se jim sopouchy), je třeba opatřit keramickou
vložkou nebo zděří stejného průměru jako mají kouřovody.
Pokud se rozhodneme po skončení topného období topné těleso uklidit (např. z prostorových
důvodů), je nutno komínový otvor uzavřít nehořlavou ucpávkou – nejlépe však plechovým víkem
patřičných rozměrů. Nikdy nepoužíváme pro tento účel papír nebo jiný hořlavý materiál!
A co vlastní komínové těleso? Musí mít kompaktní nepoškozené zdivo, musí být v každém
případě omítnuto a obíleno – to platí i pro půdní prostory. Účelem není mít nejhezčí komín v obci, ale
pouze jen taková úprava zajistí dokonalou neprostupnost vůči spalinám a přílišnému žáru. Právní
předpis také předepisuje jednoznačně provedení vymetacích a vybíracích otvorů. Musí být opatřeny
dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky, nepoškozenými a dostatečně těsnými.
K péči o komíny patří i jejich pravidelné čištění, které má význam nejen pro zachování požární
bezpečnosti, ale i pro dokonalé využití topného média. Proto čištění komínů vždy svěříme odborné
firmě, která případně rozhodne o dalších potřebných opatřeních pro bezpečný a úsporný provoz.
Z požárního řádu obce zpracoval
Jindřich Farkač

Odvoz popelnic v roce 2010
Odvoz popelnic bude pro naši obec i v roce 2010 nadále zajišťovat EKOLA České
Libchavy, spol. s r.o. V roce 2009 budou popelnice naposledy vyvezeny v úterý dne 29.
prosince.
Taktéž v roce 2010 bude svozovým dnem každé úterý a to v sudých týdnech. Znamená
to tedy, že první svoz bude uskutečněn v úterý 12. ledna 2010, další v úterý 26.1.2010 atd.
Posledním svozovým dnem v roce 2010 je tedy úterý 28. prosince.
Svoz nebezpečného odpadu bude organizován ve dnech 18.5.2010 (úterý) a 14.10.2010
(čtvrtek).
Jiří Šimek
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Kanalizace Sruby
V současné době firma EVT, s.r.o. Svitavy dokončila stavbu „Kanalizace Sruby“ s čerpáním na
čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV) do Vysokého Mýta. Na ČOV budou odpadní vody vyčištěny
a vypuštěny do řeky Loučné. Investorem stavby je obec Sruby, která zajistila dotaci z EU ve výši
90,0% uznatelných nákladů, které byly stanoveny ve výši cca 21 mil. Kč. Touto stavbou je splněna
podmínka z povolení vypouštění odpadních vod pro Obec Sruby, které vydal vodohospodářský úřad
ve Vysokém Mýtě. Dokončenou stavbu bude od 1. ledna 2010 na základě uzavřené smlouvy
provozovat spol. Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, spol. s r.o., která bude taktéž organizovat
výběr stočného.
Aby odpadní vody produkované v naší obci mohly být řádně vyčištěny, je nutné, aby občané
v průběhu příštího roku vyřadili u stávajících kanalizačních přípojek předčištění (septiky, žumpy
s přepadem apod.). Jedná se o rodinné domky, které jsou z minulosti napojeny na starou kanalizaci.
Zrušení septiku znamená provést propojení přítoku do septiku s jeho odtokem. Propojení může být
provedeno buď přímo v septiku nebo mimo něj. Při této úpravě doporučujeme zřízení kontrolní šachty
na přípojce a nutnost posouzení stavebního stavu staré kanalizační přípojky za septikem směrem do
kanalizace. Vyvezení obsahu septiku včetně likvidace septických kalů je možné objednat na čistírně
odpadních vod společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.. Obyvatelé si tuto službu
mohou objednat buď sami, nebo je možné objednaní realizovat prostřednictvím OÚ z důvodu snížení
ceny koordinací vývozu více septiků najednou. Vlastní zrušení septiku je také možno objednat
u společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.
Objekty, které v minulosti nebyly napojeny na kanalizaci, čištění odpadních vod bylo
prováděno přes septiky či jiné předčisticí zařízení a vyčištěné odpadní vody byly svedeny do potoka,
trativodu nebo jinam, je nutné nově napojit na nově vybudované kanalizační stoky. V rámci výstavby
kanalizace byla u těchto nemovitostí společností provádějící výstavbu vysazena odbočka na hlavní
kanalizační stoce pro napojení. Ostatní je stejné jako u výše uvedených nemovitostí.
Poslední skupinou jsou nemovitosti, které neměly žádné čistící zařízení a ani kanalizační
přípojku. Tyto musí vybudovat novou kanalizační přípojku do nové kanalizační stoky.
Na závěr trocha odborné terminologie a zákona :
-

-

kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, sloužící k odvedení odpadních vod do veřejné
kanalizace
odpadní vody jsou veškeré vody z domácnosti odtékající přípojkou do kanalizace + vody
srážkové. Pokud je to technicky možné je vhodné vody srážkové vypouštět mimo kanalizační
přípojku (potok, příkop, akumulace ve zrušeném septiku apod.)
vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník nemovitosti, vlastník nemovitosti je zároveň
investorem přípojky
v obci, kde je kanalizace, je povinností vlastníka nemovitosti se na tuto napojit,
toto může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům pozemků, či staveb,
kde vznikají odpadní vody (povinnost napojení na kanalizaci platí v případech, kdy je to
technicky možné)
připojením na kanalizaci, která je ukončena ČOV, vzniká povinnost zrušení všech
předčistících zařízení (septik, žumpa)
vše výše uvedené vychází ze zákona č. 274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu, jeho vyhláškách a prováděcích předpisech
provozovatelem obecní kanalizace a ČOV bude na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
cena stočného bude stanovena na základě kalkulace dané předpisem
stočné (vypuštěné m3 kanalizační přípojkou do kanalizace) odpovídá odběru pitné vody (m3 ze
stavu vodoměru). V případě, že nemovitost využívá i jinou vodu (vlastní studna), bude možno
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-

toto množství měřit nově osazeným vodoměrem (bude instalován na základě objednávky
vlastníka nemovitosti provozovatelem kanalizace, tj. společností Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto, spol. s r.o.)
u podnikajících subjektů bude zpoplatněna srážková voda vypouštěná do kanalizace

Další potřebné informace lze získat přímo na OÚ v úřední hodiny.
Jiří Šimek

Velmi drahé kilowatthodiny!
Mnohým z nás se při projíždění naší českou krajinou naskytl nepěkný pohled na malou stráň,
nebo i několikahektarové lány, pokryté zvláštním tmavým lesklým porostem. Nejedná se o žádnou
novodobou plodinu, nýbrž o hit letošní sezóny - panely fotovoltaické elektrárny, využívající sluneční
energii k výrobě elektřiny. Že vyrůstají jako houby po dešti není žádným překvapením, neboť výhodné
státní dotace umožňují majitelům i přes mnohasetmilionové investice, návratnost vložených prostředků
do sedmi až deseti let. Na první pohled výhodné zařízení má však obrovský háček. Získávání elektřiny
ze slunečního záření je totiž velice nerentabilní, a proto stát - potažmo každý z nás přispívá
nesmyslnou částkou a to jedenácti korunami na každou vyrobenou kilowatthodinu!!! Další velký
problém může nastat po skončení životnosti fotovoltaických panelů (přibližně po dvaceti letech
provozu), s jejich likvidací, kdy majitelé panelů elektrárnu, která jim již nepřináší žádné zisky, opustí a
likvidaci bude muset uhradit majitel pozemku, nejspíše však obec ze svých prostředků.
Podobné monstrum, v hodnotě přibližně 600 miliónů korun, mělo vyrůst na devíti hektarech
orné půdy v katastru naší obce. Nevyroste. Dnes již naštěstí o tom co bude v obci vybudováno
rozhoduje obecní zastupitelstvo a ne jako dříve úředníci na okrese, nebo na ministerstvu, kterým
nezáleželo na názoru místních občanů . Obecní zastupitelé ve Srubech na svém veřejném zasedání
10.12.2009 jednomyslně odmítli změnu územního plánu, která je nezbytně nutná k zahájení takovéto
stavby, na pozemcích, kde měla elektrárna vyrůst.
Aleš Pecka

ZPRÁVA O MIMOSPORTOVNÍ ČINNOSTI TJ SOKOL SRUBY
Rok 2009 byl velmi bohatý na mimosportovní akce, které organizovala tělocvičná jednota SOKOL
SRUBY. Bohužel pokračuje trend malé účasti spoluobčanů na kulturních akcích, takže je
pravděpodobné, že v roce 2010 bude provedena redukce jednotlivých akcí. Zajištění kulturních akcí
pořadateli je stále náročnější. Kulturní akce organizují stále stejné osoby a ve velmi omezeném počtu
(3-5 lidí). Proto žádáme všechny občany Srubů, kteří by chtěli pomoci při organizování společenských
akcí, přihlaste se ke spolupráci u členů TJ SOKOL.
V rámci mimosportovní činnosti uspořádala v roce 2009 naše TJ následující akce:
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-

V měsíci únoru byl v místní Sokolovně pořádán turnaj v karetní hře – mariáši. Akce se
zúčastnili hráči ze širokého okolí.

-

V měsíci březnu byl uspořádán DĚTSKÝ KARNEVAL, kterého se zúčastnilo 70 dětí se svými
rodiči i prarodiči. Odpolední program doprovázel hudbou DJ Ondra Hrnčíř. Zábavu a soutěže
dětí kreativně organizovaly nejmladší členky SOKOLA. Ve večerních hodinách byl uspořádán
Sportovní ples, na kterém účastníkům hrála skupina PROROCK Litomyšl. K občerstvení byla
k dispozici myslivecká kuchyně a bohatý výběr nealkoholických i alkoholických nápojů.

-

Jako každý rok, tak i letos se s velkým ohlasem setkalo u dětí „Pálení čarodějnic“, včetně
opékání buřtů. Pro děti bylo připraveno překvapení a to kouzelník.
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Jednou z nejúspěšnějších akcí v roce 2009 bylo pořádání „Pohádkového lesu“ ke Dni dětí. Akce
se zúčastnilo 80 dětí se svými rodiči i prarodiči, kteří absolvovali 10 pohádkových zastavení při
pochodu lesem. V cíly u Sokolovny byl pro každého účastníka připraven dárek od Srubských
sponzorů. Akce byla náročná na velký počet organizátorů i masek. Organizace se úspěšně
zhostily především mladé členky SOKOLA. Děkujeme.

-

V měsíci srpnu v rámci „Sokolského léta“ bylo uspořádáno „Sousedské posezení Srubských
občanů“. Akce byla perfektně zajištěna – myslivecká kuchyně, cukrářské výrobky Srubských
občanů a program doplňoval hudbou DJ Ondra Hrnčíř. Bohužel akce měla chybu na kráse a to
malou účast našich spoluobčanů.

-

V měsíci prosinci byla tak jako každý rok uspořádána „Mikulášská nadílka“ pro nejmenší
občánky Srubů. Akce se zúčastnilo 60 dětí za doprovodu rodičů a prarodičů. Úvod odpoledního
programu zahájily svým tanečním vystoupením „SVĚTLUŠKY“ pod vedením p. L. Dvořákové.
Pak následovaly hry a soutěže o ceny. Závěr patřil tanci a volné zábavě. Program už jako
tradičně doprovázel hudbou DJ Ondra Hrnčíř. Členové SOKOLA následně uspořádali
„Mikulášskou zábavu“ při které hrála skupina MODRÝ MAURICIUS.

TJ SOKOL Sruby děkuje všem sponzorům za finanční pomoc v roce 2009, svým příznivcům a hlavně
všem obětavým a aktivním spoluobčanům.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám všem spoluobčanům popřál mnoho zdraví, štěstí a sportovních
úspěchů v roce 2010.
Za výbor TJ SOKOL Sruby - Jaroslav TOUŠEK

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu v podzimní části sezony 2009/2010
Do sezony 2009/2010 jsme přihlásili dva týmy, mužstvo mužů a dorostu. U mužstva mužů na
začátku podzimní sezony došlo ke změnám na trenérské lavičce, kde trenéry Romana Flidra a
Jaroslava Touška nahradila trenérská dvojice Štefan Houdek a Ladislav Mrklas. Dále došlo k pohybu
i v hráčském kádru. Na přestup z Doudleb nad Orlicí přišel Ladislav Mrklas. Na hostování jsme získali
Jana Hořejšího – Sokol Dobříkov, Miloše Kubíčka - TK Čermná nad Orlicí, Tomáše Zavřela – Agria
Choceň, Tomáše Duška – SK Vysoké Mýto, Josefa Rambouska - Slavoj Cerekvice. Na hostování do
Dobříkova odešel Jiří Zachař. Cílem nadcházející sezony bylo hrát v horní polovině tabulky.
Podzimní část lze rozdělit do tří částí.V první třetině soutěže jsme většinu utkání remizovali
a pohybovali se ve spodní části tabulky. Druhá třetina soutěže byla ve znamení výher a vzestupu
v tabulce. Nastartování týmu přišlo v okamžiku, kdy se pod trenérskou dvojicí začala houpat židle
a mužstvo odjíždělo na zápas s posledním týmem v tabulce do Dolní Čermné. Před tímto utkáním
málokterý fanoušek věřil, že by jsme mohli zvítězit. Utkání jsme vyhráli 6:2, zejména díky střelecké
schopnosti Miloše Kubíčka, který dal tři góly. Raritou tohoto utkání bylo to, že střídající hráč Martin
Motl vstřelil první gól za Sruby ve svých 37 letech. Dále jsme porazili Tatenice, Brandýs nad Orlicí
a přivezli nečekaný bod z Lanškrouna - prvního týmu tabulky. Po tomto úspěchu došlo
k sebeuspokojení u většiny hráčů a to se projevilo v poslední třetině soutěže, kde jsme prohráli tři
zápasy za sebou a začali se vracet zpět do spodní poloviny tabulky.
V posledním utkání podzimu jsme si udobřili fanoušky výhrou v Kunvaldu. Po skončení
podzimní části jsme obsadili 8. místo v tabulce.
Pro nově vznikající mužstvo dorostu ze starších žáků se ukázalo, že je zde velký věkový
a fyzický rozdíl. Mužstvo se snažilo, ale bohužel nezískalo bod a skončilo na posledním místě.
Štefan Houdek
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