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Už se zase blíží …
Tak jsme zase všichni o rok starší a Vánoce máme opět přede dveřmi. Není zapotřebí být smutní
z toho, že máme „na krku“ opět další křížek, spíše by bylo dobré se zamyslet nad tím, co nám již tento
téměř uplynulý rok přinesl dobrého, nebo co se naopak nepovedlo. Vždyť vánoční svátky jsou na tyto
chvilky rozjímání přímo ideální. Dá se s jistotou říci, že jsou přímo součástí kultury všech křesťanských
národů. A zamyšlení se nad svým životem, nad svým podílem a svou rolí ve své rodině, svým podílem ve
společnosti, to vše zajisté patří do již zmíněné kultury. Křesťanství podporuje, nebo spíše přímo vyzývá
k lidské dobrotě a sounáležitosti.
A hlavně také k obrovské pokoře, ve které není místo pro ateistický způsob života, který vnímá
tyto nádherné křesťanské svátky jen jako dny spokojenosti, klidu a pohody. Jsou v něm sice uznávány
základní symboly Vánoc, jako je vánoční stromek, balíčky dárků, cukroví na stole a smažený kapr
s bramborovým salátem ke štědrovečerní večeři. A ještě přecpané ledničky a mrazáky různými
potravinami tak, aby prostě vůbec nic nechybělo.
Ale přesto něco chybí! A to něco je moc a moc důležité! A Vy všichni zajisté dobře víte, co mám
na mysli. Třeba vzít někoho jiného za ruku, vyslechnout si jeho trápení a potíže a dle svých možností
pomoci. Říci svým bližním, jak je máme moc a moc rádi. Odpustit těm, kteří nám nějak ublížili nebo
urovnat případné vzniklé spory. Křesťané tomu říkají – otevřít svou duši.
Až budete letos se svými nejbližšími trávit krásné chvilky u rozzářeného stromečku, vzpomeňte si
na to, co jsem výše uvedl o tom správném smyslu vánočních svátků. Pokuste se otevřít svoji duši dokořán
tak, aby z ní nadobro zmizela případná zášť a zloba a naopak se do ní natrvalo nastěhovaly láska
a pochopení k bližnímu, pokora a skromnost.
Krásné a ničím nerušené Vánoce Vám všem!
Farkač Jindřich

Vánoce 2017 na Srubech
Tak jsme se konečně dočkali! Opět se blíží již tradiční
vánoční koncert našich nejmenších, kteří nás vždy potěší svým
hudebním vystoupením v místním kostelíku Nanebevstoupení
Páně. A jestli si dobře vzpomínáte, tak loni po vystoupení dětí
z naší školy nám pro radost zazpíval i hudební sbor „Slatiňáků“.
Je možné, a myslím si, že i hodně pravděpodobné, že letos nám
zazpívají zase! I Betlémy budou opět vystaveny a všude budou
svítit vánoční svíce a vonět vánoční výzdoba.
Ten, kdo pravidelně navštěvuje tuto tradiční akci dětí,
přijde určitě zas.
A ten, kdo ještě nepřišel a neviděl, může jen litovat.
Koncert se uskuteční v sobotu 23. 12. v 16.30 hodin.

A tím to vše neskončí. Ihned po skončení koncertu na Vás budou již čekat pořadatelé tradičního
setkání srubských občanů u obecního vánočního stromku, který v těchto dnech již září vždy od večera až
do rána. Ti, co v kostele promrznou, se budou moci ohřát přímo pod stromečkem šálkem punče, nebo
horkého čaje. Na požádání Vám ho obsluha nalije do kelímku a to zdarma jako vánoční pozornost. Že
u toho bude hrát dechová hudba Choceňačka vybrané vánoční koledy, to již ví každý srubský občan.
Začátek tohoto koncertu je stanoven na 17.30 hodin.
Vánoční mše svatá bude sloužena v místním kostelíku „na Štěpána“ - úterý 26. 12. od 7.30
hodin.
Farkač Jindřich

Tříkrálová sbírka 2018
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR již poosmnácté a její výtěžek je opět určen
především na podporu charitních služeb v regionu příslušné Charity, která službu organizuje. Služby
Oblastní charity využívají již 25 let lidé všech generací, čelící nemocem, zdravotním potížím, chudobě či
samotě. Stabilní rodina je základ životní jistoty každého člověka, a právě proto podpora rodiny je jedním
z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I ročník 2018 Tříkrálové sbírky podpoří dárci mj. i tyto charitní
služby na Orlickoústecku:
- domácí hospicová péče
- pečovatelská služba
- rodinná centra
- sociálně-akviziční služby pro rodiny s dětmi
- občanská poradna
- zařízení pro osoby bez přístřeší
- přímá pomoc lidem v nouzi
Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,00 Kč, z toho v naší obci
17.410,00 Kč.
Tříkrálová sbírka proběhne v období 1. - 14. ledna 2018. Je to největší celostátní
dobrovolnická akce. Sbírka opět proběhne formou, která byla již v dřívějších vydáních SO popisována.
Proto až zazvoní u Vašich dveří skupinka koledníků, obdarujte sebe tím, že obdarujete potřebné. Vždyť
dávání a braní je principem každého života.
A díky Vám všem již předem!
Farkač Jindřich

Slavnostní vítání občánků
Letošní rok jsme již potřetí zopakovali slavnostní tradici „Vítání občánků“. Akce se konala po
zahrádkářské slavnosti až v červnu, datum připadl na neděli 4. června 2017. Jednalo se o celkem sedm
dětí, které byly pozvány formou písemného oslovení jejich rodičů. Všichni pozvaní se zúčastnili, i když
hned na počátku akce nás počasí obdařilo malou bouřkou a tím se stalo, že několik rodičů přišlo
„mokrých až na kůži“. Slavnostně jsme přivítali mezi nové občany obce Adélku Hájkovou, Adélku
Sandholcovou, Elenku Beskydovou, Elenku Držmíškovou, Jakoubka Šáru, Leontinku Hanzlíkovou
a Tomáška Bilíka. Byla to až neskutečná převaha holčiček a tak se tato akce nesla tak trochu v duchu
růžové barvy.
Po slavnostním přivítání a proslovu pana starosty se rodiče zapsali do pamětní kroniky a obdrželi
památeční list s dárkem a květinou. Poté následovalo focení dětí v kolébce a malé pohoštění. Na vítání
občánků se jako každoročně podílela svým příspěvkem i místní škola. Děti předvedly své vystoupení, ve
kterém měly pod vedením svých učitelek připravené pásmo s básničkami a písničkami. Na akci se
podílely i ženy ze Sdružení Konzumu Sruby, které přišly také poblahopřát.
Podle ohlasů rodičů se chystáme v akci „Vítání občánků“ pokračovat i v dalších letech. Je to moc
hezké, když můžeme přivítat nové občánky v naší obci.
Jana Kollerová
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Naše děti
Děti, children, les enfants, bambini, kinder, niños…., to jsou slova, která mají v celém světě
důležité místo. Jsou symbolem čistoty a štěstí. Jsou to bytosti, které mají mít spokojené dětství bez trápení
a velkých problémů. I v naší škole jsou pro nás děti velmi důležité a každý den školního roku se snažíme
o to, abychom předali co nejvíce dobrého – ať už je to vzdělání, kousek umění, pohybu či práce. Někdy je
třeba trochu pomoci i ve výchově, ale všechno naše snažení má jediný cíl: spokojené dítě, které jednou
obstojí v životě, bude zodpovědné a schopné. A protože jdeme my dospělí (rodiče i učitelé) stejným
směrem, popřejme nejen našim úžasným dětem, ale i sami sobě hodně zdraví, trpělivosti, hřejivých
momentů a láskyplných rozhodnutí. Buďme k sobě slušní a mějme se rádi.
A to ať platí nejen o Vánocích.
Užijte si letošní sváteční čas ve zdraví a přijměte srdečné pozvání na naše Vánoční zpívání ve
srubském kostele v sobotu 23. 12. v 16.30 hodin.
Jana Šejnohová

Vzpomínka
Hlavně malé děti při návštěvě našeho srubského hřbitova velice zajímá, proč na jednom hrobě,
resp. náhrobním kameni, je umístěna tak veliká vrtule. Já sám jsem na tuto dětskou otázku odpovídal
minimálně třikrát. A proto jsem se rozhodl, že zjistím více nejen o mladíkovi, který je pod citovanou
vrtulí pohřben, ale i o celé tragické události, která se dne 5. října 1937 stala.
Z uvedeného vyplývá, že uplynulo již více než 80 let
od leteckého neštěstí na letišti v Hradci Králové a příští rok
(konkrétně 22. 4. 2018) to bude přesně 100 let, co se narodil
Jaroslav Marhold (vojín – pilotní žák), tehdy bytem Sruby
čp. 5. Jaroslav byl čtvrtý syn v pořadí, který se narodil
manželům Bedřichovi a Otylii Marholdovým, tehdy bytem
Sruby čp. 5. Jako páté dítě v manželství se narodila dcera
Otylie a jedno dítě v tomto manželství se narodilo již mrtvé.
Jaroslav se vyučil v TESLE Pardubice a při závěrečné
zkoušce byl odměněn čestným diplomem vzorného učně. Prý
nebylo jeho toužebným přáním stát se letcem, ale zahrála si
s ním náhoda. Počátkem roku 1937 byl povolán k výkonu
vojenské služby a po narukování byl zařazen k Leteckému
pluku 4 v Hradci Králové. Při osobním volnu a vycházkách
do města si tam prý i našel děvče, které ještě stačil představit
na Srubech svým rodičům.
Úterý 5. října 1937 se však stalo Jaroslavovi osudným.
Hned v ranních hodinách nacvičoval na letišti v Hradci
Králové společně se svým kamarádem (vojínem-pilotním
žákem Josefem Blabolilem) na stíhacích letounech střelbu na
vzdušný terč. Při střídání však došlo ke srážce obou letounů
a k jejich následnému pádu. Letadla se roztříštila a piloti v jejich troskách tragicky zemřeli. Zajímavostí
je, že dle zprávy čtk z 5. 10. 1937 piloti nepoužili padáky. Ovšem textová zpráva z jiného zdroje uvádí,
že „při seskakování z prudce padajícího letadla zapletl se Marholdovi padák do letounu a letadlo pak
i s letcem dopadlo do příkopu. Z trosek letadel vyprostili již jen zohavené mrtvoly“.
Pohřeb Jaroslava se nejdříve konal 7. října 1937 z kaple bývalé nemocnice v Hradci Králové, kde
se s ním rozloučil celý Letecký pluk 4. Po skončení obřadu byl převezen do Srubů, kde byl pohřben dne
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8. října 1937 na našem místním hřbitově. Další zajímavostí je skutečnost, že současná vrtule na
náhrobním kameni již není původní. Ta byla umístěna na hrobě ihned po pohřbu, byla tmavé barvy a byla
menší. Současná vrtule je větší a je o mnoho světlejší.
Takový byl tedy osud srubského rodáka Jaroslava Marholda.
Otázkou však zůstává, jaký by byl jeho další osud, kdyby k tragédii nedošlo? Vždyť 2. světová
válka byla již přede dveřmi a většina našich československých letců utekla „za kanál“, aby se mohla
v britských službách zapojit do osvobozování Evropy od fašismu. A co by ho čekalo v případě, že by
válku přežil a vrátil se zpět domů? Jak jistě všichni dobře víte, tehdejší režim (tím je myšlen režim
nastolený po Vítězném únoru 1948) naše letce rozhodně s otevřenou náručí nevítal!
Čest jeho památce!!!
Poznámka.: Ke zpracování tohoto článku byly využity vzpomínky paní Věry Tulachové, rozené
Marholdové (Sruby č. 131), neteře Jaroslava Marholda.
Farkač Jindřich

Zprávy z obce a činnosti obecního zastupitelstva
V letošním roce se nám po předchozích nezdarech konečně podařilo realizovat výstavbu nové
autobusové zastávky v Hluboké. Výstavba v nebezpečné zatáčce frekventované komunikace 315/II
proběhla bez vážnějších problémů. Autobusová zastávka již plně slouží našim obyvatelům a především
školním dětem z Hluboké.
Koncem loňského roku se zastupitelstvo obce rozhodlo provést rekonstrukci sociálních zařízení
v naší škole a v mateřské škole. Záchody, které prodělaly od doby výstavby pouze některé malé
kosmetické úpravy, již nesplňovaly kritéria moderní doby. Proto jsme v zimě zadali vypracování stavební
dokumentace na celkovou rekonstrukci. Na jaře jsme vybrali firmu, která je schopna takovouto náročnou
akci během krátké doby letních prázdnin zrealizovat. Z důvodu instalace podlahového topení bylo nutné
v mateřské škole odstranit všechny stavební konstrukce až na hlínu. Ve škole byly vybourány podlahy,
všude nainstalovány nové rozvody vody, nové odpady a nová elektroinstalace, omítky i obklady. Nové je
i veškeré sanitární vybavení. V půlce srpna bylo vymalováno a mohlo se začít uklízet. V měsíci říjnu jsme
na budově školy nechali opravit komíny, ze kterých již začala opadávat omítka a úlomky cihel, přičemž
hrozilo nebezpečí úrazu.
Nejnáročnější akcí letošního roku, co se financí týče, byla oprava místní komunikace na horním
konci obce. Na opravu jsme zažádali o dotaci z programu Podpory rozvoje regionů Ministerstva pro
místní rozvoj. Zprvu jsme neuspěli, skončili jsme druzí pod čarou, po přepočítání financí na ministerstvu
nám bylo později oznámeno, že jsme dotaci ve výši 1 mil. Kč na výměnu obrubníků a nový asfaltový
povrch získali. Před začátkem opravy komunikace bylo třeba provést vyvedení kanalizačních přípojek pro
okolní domy mimo vozovku. Poté následovalo odstranění asfaltového povrchu a původních obrubníků,
uložení nových obrub, oprava spodních vrstev a kanálových vpustí a položení nového povrchu. Nyní ještě
zbývá dokončení terénních úprav a osetí travou.
V měsíci listopadu jsme zadali opravu nevyhovujícího povrchu chodníku pod školou. Rozpadající
se původní asfaltový povrch je nahrazen novou zámkovou dlažbou, ohraničenou obrubníky.
Z Programu obnovy venkova Pardubického kraje jsme pro letošní rok obdrželi dotaci ve výši
110 tisíc Kč na opravu požární nádrže v Hluboké. Obvodové stěny nádrže, ležící těsně vedle místní
komunikace, vyžadovaly už nutně opravit. Hrozilo totiž jejich sesunutí a tím by mohlo dojít k poškození
komunikace. Nyní jsou již stěny nádrže obloženy žulovými kvádry a zality betonem s ocelovou výztuží.
Na jaře dokončíme terénní úpravy, a pokud to bude nutné, provedeme montáž zábradlí.
Společnost ČEZ plánuje na příští období (pravděpodobně na rok 2018 nebo 2019) v naší obci
pokračovat v rekonstrukci elektrického vedení, spočívající v položení elektrických kabelů do země.
Z tohoto důvodu musíme dokončit vyvedení kanalizačních přípojek mimo plánovanou trasu elektrického
vedení. Po položení kabelů by se nám tyto práce značně zkomplikovaly. Proto chceme s výkopovými
pracemi v části ulice, které se říká v místním názvosloví „Ve šranku“ (a to konkrétně od Fajfrových
k Tulachovým), začít ještě v této zimě.
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Pro příští rok máme zažádáno u Pardubického kraje o dotaci na výstavbu parkoviště před
sokolovnou. Dále u Operačního programu životního prostředí jsme zažádali o dotaci na revitalizaci vodní
nádrže u kostela a u Státního fondu životního prostředí o dotaci „Zlepšení nakládání s odpady“, kde je
cílem zkvalitnění odpadového hospodářství, vydláždění sběrných míst, pořízení kontejneru na biologický
odpad a také nová popelnice do každého domu.
Vaše zastupitelstvo

Příští rok bude opět volební
V letošním roce jsme měli možnost zvolit si nové poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. V příštím roce dostaneme možnost jít k volbám hned dvakrát. Nejprve 12. a 13. ledna, nejspíš však
až v druhém kole 26. a 27. ledna, zvolíme na dobu pěti let do své funkce nového prezidenta České
republiky. A na podzim, pravděpodobně v říjnu, proběhnou volby do zastupitelstva obce, při kterých si
zvolíme na další čtyřleté volební období nové zastupitele naší obce. Do nového roku Vám přejeme vše
nejlepší a při všech hlasováních v příštím roce Vám přejeme šťastnou volbu.
Vaše zastupitelstvo

Odvoz komunálního odpadu v roce 2018
Příští rok bude v naší obci svoz a likvidaci komunálního odpadu zabezpečovat i nadále společnost
Ekola České Libchavy s.r.o., a odvoz plastových obalů, skleněných láhví a papíru firma Ivan Ševčuk
Vysoké Mýto. Likvidaci bioodpadu bude zabezpečovat Kompostárna Slatina. Bezplatně mohou i nadále
naši občané využívat sběrný dvůr v Chocni, maximálně však lze zde odevzdat 500 kg odpadu za den.
Roční poplatek 300 Kč za svoz komunálního odpadu na osobu s trvalým pobytem v obci zůstává pro rok
2018 beze změny.
Uhradit poplatek a vyzvednout si nálepku na popelnici je třeba do 29. března 2018!!!
Po tomto termínu budou odváženy pouze popelnice označené novou známkou na rok 2018.
Svozový den se bude měnit i v roce 2018, měnit se budou i týdny – sudé za liché a zpět:
Od 9. 1. 2018 do 20. 3. 2018. bude svozovým dnem úterý (2., 4., 6., 8., 10. a 12. týden)
Od 2. 4. 2018 do 24. 9. 2018 bude svozovým dnem pondělí
(14., 15., 17., 19., 21., 23., 25., 27., 29., 31., 33., 35., 37. a 39. týden)
Od 2. 10. 2018 do 25. 12. 2018 bude svozovým dnem úterý (40., 42., 44., 46., 48., 50. a 52. týden)
Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne ve středu 9. 5. 2018 a ve čtvrtek 4. 10. 2018.
Poplatky za popelnice 300 Kč a za psa 100 Kč budou na obecním úřadě vybírány od středy
3. 1. 2018, v úředních hodinách, tj. pondělí 14:00-18:00 a středa 8:00-11:00 hodin. Poplatky lze také
uhradit převodem na účet obce číslo 8625611/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho
domu. Po platbě převodem si na obecním úřadě vyzvedněte známky na popelnice na r. 2018.
Společnost EKOLA České Libchavy Vás před nalepením nové známky žádá o odstranění
všech starých, neplatných známek z Vašich popelnic.
Obecní úřad Sruby

Informativní SMS zprávy s obsahem hlášení obecního rozhlasu
Nejste zrovna doma a přitom chcete být ihned informováni o tom, co bylo předmětem hlášení
našeho obecního rozhlasu? Snadná pomoc, neboť v naší obci již druhým rokem funguje služba rozesílání
obsahu hlášení obecního rozhlasu formou zkrácené SMS zprávy do Vašeho mobilního telefonu.
K odebírání těchto zpráv je nutno se přihlásit. Postup je následující a je velice jednoduchý:
Na internetových stránkách naší obce www.obecsruby.cz na první stránce v záložce Informační
SMS rozkliknete Přihlášení k odběru SMS, vyplníte jméno a telefonní číslo vašeho mobilního telefonu
a zatrhnete Zprávy z obce a Přihlásit se k odběru.
SMS zprávy z obecního úřadu Vám budou přicházet zdarma do Vašeho mobilu.
Aleš Pecka
SRUBSKÉ OKÉNKO

prosinec 2017

5

Český zahrádkářský svaz
Na návsi, před domky i za okny se
rozsvítila vánoční světýlka na znamení blížících se
Vánoc a za dveřmi netrpělivě přešlapuje nový rok
2018.
Jaký byl ten uplynulý pro zahrádkáře?
V naší oblasti byla úroda ovoce po letech velmi
slabá. Jarní mrazíky spálily v květu co mohly
- třešně, višně, švestky i jabloně. Nejen naše
moštárna, ale i ty okolní byly proto na podzim
téměř bez práce. Zbývá nám jen doufat, že příští
rok bude příznivější.
Tak, jak už se stalo zahrádkářskou tradicí,
i v letošním roce jsme uspořádali dvě výstavy.
Jarní, květnová, bývá spojena s kulturním
programem a setkáním s našimi staršími
spoluobčany. Ani letos tomu nebylo jinak. Výstava však byla poněkud netradiční, nesla se ve stylu
RETRO. Zavzpomínali jsme na léta dávno minulá, na své dětství a mládí. Ukázala nám minulost jako
zdroj věčné inspirace, především v odívání. Pozastavovali jsme se u RETRO hraček, techniky, doplňků
do domácnosti, s úsměvem zavzpomínali na školu i spartakiádu. Výstava se zaměřila především na módu
a výrobky období socialismu, léta padesátá až devadesátá.
Vánoční výstava byla spojena, tak jako každý rok, s prodejem adventních věnců, svícnů a jiných
maličkostí pro radost a potěšení v adventním období.
Na podzimní výlet jsme vyrazili do nedalekých Jeseníků. Prošli jsme se na Dlouhé Stráně, někteří
okusili sjezd na koloběžkách, zmrzlí se pak pokoušeli zahřát svařákem či tvrdší moravskou limonádou,
jiní dali přednost teplému termálu.
Ještě připomínám možnost pronájmu sálu moštárny vč. venkovního posezení. V případě zájmu se
obraťte na p. Kopeckou Romanu, Sruby 114, která vám podá potřebné instrukce.
Závěrem přeji všem klidné a radostné vánoční svátky bez nervů a stresu a do nového roku
pevné zdraví a taky trochu štěstí.
Za ČZS

Marcela Fajfrová

Klub českých turistů – Cyklo Sruby
I v letošním roce se členové našeho klubu zúčastnili několika
cyklistických výletů po našem okolí. V září jsme tak jako každoročně
uskutečnili víkendový pobyt v penzionu na Vysočině, nedaleko vodní
nádrže Velké Dářko. V rámci pobytu si zde někteří z nás vyzkoušeli tvorbu
šperků ze skla v místním sklářském studiu.
V říjnu se uskutečnil tradiční zájezd na
burčákové slavnosti do Hustopečí a letošní rok
jsme ukončili autobusovým zájezdem na
vánoční trhy.
I v příštím roce chceme pokračovat v tradici jednodenních
cyklistických výletů a na podzim se opět těšíme na společný vícedenní výlet za
krásami Moravy.
Všem příznivcům cykloturistiky přejeme hodně zdraví a krásných
cyklistických zážitků.
Výbor KČT-Cyklo Sruby
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu dospělých
První sportovní akcí, které se A mužstvo TJ Sokol Sruby v roce 2017 zúčastnilo, byl zimní
turnaj na umělé trávě v Chocni, který náš tým vyhrál. V rámci zimní přípravy rovněž proběhlo
soustředění na Mílový. Naše družstvo, které je účastníkem I. B třídy krajské soutěže pardubického
kraje, se po skončení jarní části sezóny 2016/2017 umístilo na celkově 11. pozici s 21 body, což
zaručilo jeho účast v krajské soutěži i pro sezonu 2017/2018. Do nového ročníku vstoupilo
mužstvo pod vedením nového trenéra Tomáše Bati, který nahradil Romana Kopeckého. Rovněž
v hráčském kádru došlo k řadě změn. Mužstvo opustili Jiráský Michal (SK Zámrsk), Vrabec
Tomáš (TJ Jehnědí), Chadima Marek (Vysoké Mýto) a Novotný Vladimír (Česká Třebová).
Nahradili je Fencl Josef (TJ Luže), Sysel Roman (TJ Skuteč), Rychtařík Lukáš (TJ Sokol
Dobříkov), Hořejší Jan (TJ Sokol Dobříkov), Novotný Michal (SK Zámrsk), Novák Milan (TJ
Čermná n. Orlicí) a Novotný Matěj (SK Vysoké Mýto). Nicméně po podzimní části se náš tým
nachází na nelichotivém 14. místě se ziskem pouhých 11 bodů.

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu žáků
V roce 2017 navštěvovalo fotbalový žákovský oddíl TJ Sokol Sruby 40 registrovaných dětí
ve věku od 5 do 14 let. Pod vedením trenérů Petra Svobody, Štefana Houdka, Martina Pravdy,
Tomáše Kubíka a Jaroslava Škopa se oddíl účastnil okresní soutěže, mladších přípravek (2009
a ml.) a starších přípravek (2007 a ml.). Soutěže přípravek se hrály systémem turnajů, ve kterém
se vždy utkávaly 4 družstva. Družstva absolvovala celkem 32 soutěžních turnajů. Zejména děti
z mladší přípravky podávaly krásné výkony a z jednotlivých turnajů si pravidelně přivážely
vítězství. Od sezóny 2016/2017 se náš oddíl účastní LION SPORT Okresního přeboru starších
žáků. V první sezóně se starší žáci celkově umístili se ziskem osmnácti bodů na 4. místě.
V podzimní části nové sezóny náš tým zatím figuruje na 3. místě.
I v tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s našimi partnery z Makedonie. V červnu byl
uspořádán zájezd na mezinárodní turnaj v makedonské Struze, kam jsme byli přizváni jako hosté
nesoutěžní části. Makedonští fotbalisté nás na oplátku navštívili v srpnu, kdy se zúčastnili, spolu
s týmy FK Agrie Choceň a SK Holice, Memoriálu Františka Houdka, který byl letos pořádán jako
žákovský turnaj. Turnaj byl letos pořádán pod záštitou hejtmana pardubického kraje
JUDr. Netolického a proto bychom chtěli poděkovat za poskytnutou finanční podporu.
Vše co se v uplynulém roce podařilo udělat, se neobešlo bez výrazné pomoci rodičů dětí
a dalších členů a příznivců TJ Sokol Sruby, kteří se nemalou měrou podíleli na organizaci
jednotlivých turnajů a fotbalových utkání. Všem touto cestou děkujeme.

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Sruby v roce 2017
Naše TJ má aktuálně 100 členů, přičemž potěšující je zejména stále rostoucí počet dětí,
kterých v současné době navštěvuje naše oddíly téměř šest desítek. Kromě fotbalového oddílu
mládeže velice dobře funguje oddíl všestrannosti, který společně vedou Ing. Jana Ješinová a Hana
Kužílková.
Kromě pravidelné činnosti se členové naší TJ také účastnili organizace tradičních
společenských akcí. Vydařily se zejména akce pořádané pro děti – karneval, pálení čarodějnic,
pohádkový les, dýňobraní a čertovský rej. Kromě akcí pro naše nejmenší byl letos rovněž
uspořádán Sokolský ples a setkání srubských fotbalistů spojené s exhibičním zápasem starých
SRUBSKÉ OKÉNKO
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gard TJ Sokol Sruby
a Ústí
nad
Orlicí.
Divácky velice vděčným
podnikem
byl
letní
koncert Ivana Mládka
a jeho skupiny. Ze
sportovních akcí je nutné
dále zmínit pořádání
pravidelného Memoriálu
Františka
Houdka.
V měsíci říjnu bylo ve
spolupráci
s Cyklocentrem
Choceň,
učilištěm Chroustovice
a Obcí Sruby uspořádáno
mistrovství ČR horských
kol
pro
mentálně
postižené. V prosinci byl
pak kalendář sportovních
a společenských akcí
uzavřen
adventním
koncertem
dechové
hudby
Choceňačka.
Organizace všech těchto
akcí je vždy časově
náročná a proto bychom
všem členům a přátelům
TJ Sokol Sruby, kteří se
na jejich uspořádání
podíleli, touto cestou rádi
poděkovali.
V roce 2017 se
rovněž podařilo dokončit
několik
investičních
projektů, ze kterých
nejvýraznější
byly
výměna oken v objektu sokolovny a vybudování nového pódia v tělocvičně. Tyto akce by nebylo
možné provést bez dotací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Pardubického kraje,
které se naší organizaci povedlo pro rok 2017 získat, a bez štědré finanční podpory, kterou naší
tělocvičné jednotě poskytla Obec Sruby. Za poskytnuté finanční prostředky tímto děkujeme.
Závěrem TJ Sokol přeje všem svým členům a též i všem spoluobčanům příjemné prožití
Vánoc a do roku 2018 mnoho štěstí a pevného zdraví.
Za výbor TJ Sokol Sruby
jednatel Martin Pravda

SRUBSKÉ OKÉNKO vydává Obecní úřad Sruby pro informaci občanů. Redakční rada pracuje ve složení: šéfredaktor Ing. Jaroslav Šejnoha, jeho zástupce Aleš Pecka,
odborný redaktor Jindřich Farkač, Registrováno Okresním úřadem Ústí nad Orlicí pod značkou 46/95
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