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Srubský kostelní betlém
Stačilo už jen málo a naše obec by neměla svůj srubský kostelní Betlém, který si můžete každý rok
o Vánocích prohlédnout v našem kostelíku. Jedná se o dílo řezbáře J. G. Müllera, které bylo započato ještě
v posledních letech 19. století a dokončeno bylo v roce 1905. Z dalšího osudu tohoto betléma mám zjištěno,
že byl delší dobu v majetku chalupy č. 23 (nyní ev. č. 1), jejíž majitelkou byla od r. 1915 vdova Františka
Žabová a od r. 1920 její vnuk Felix Káral.
V r. 1923 od něj tuto chalupu koupili Kameník Antonín s manželkou Marií, kteří v ní začali
provozovat řeznictví. Betlém později věnovali do správy místního srubského kostelíka. Osudy tohoto
krásného řezbářského díla však byly většinou neveselé. Potřebné podmínky pro jeho údržbu a skladování
nebyly nikdy moc vytvářeny, a tak si betlém „zažil“ mráz, vlhkost, prašnost a neodborné zacházení.
Není tedy divu, že postupem času se betlému vůbec „nedařilo“. Tu a tam se ulomila nějaká
končetina, zvířátka též utrpěla újmu (např. ulámané hlavičky) a dokonce některé figurky se doslova
poztrácely. Navíc všechny figurky trpěly tím, že nebyly pravidelně lakovány. Prostě celý betlém velmi trpěl
neodborným zacházením a skladováním v nevyhovujících podmínkách. Nebýt skutečnosti, že se v obci
našel jeden pán se „zlatými ručičkami“, byly by Sruby určitě v současné době již bez svého kostelního
betléma.
V roce 2014 se však betlém konečně dočkal. Z velmi
nevyhovujících prostorů v místním kostelíku si ho do svého
opatrování a skladování v domácím prostředí převzal náš
spoluobčan Václav Prachař, bytem Sruby 141, který je od
roku 2009 členem ZO Českého sdružení přátel betlémů
v Litomyšli. Je sice vyučen úplně jiné profesi, ale práce
s dřevem (řezbařina) je jeho letitým koníčkem.
A tak se zmíněný betlém konečně dočkal, neboť Václav
jej začal ihned odborně repasovat. Ulámané díly figurek nově
vyrobil, nabarvil a připevnil, všechny potřebné figurky
nalakoval a hlavně nově vyřezal ty figurky, bez nichž by betlém
vůbec nemohl existovat. A tak byl do jesliček vyroben nový
Josef, nová Panna Maria a dokonce i chybějící dva králové.
Václav z legrace řekl, že nejvíce mu dal „zabrat“ ten černý
vzadu. Jako materiál použil lipové dřevo a celé repasování
betlému mu trvalo téměř celý rok.
Václav je však autorem i svého vlastního betlému, který
celý vyrobil z lipového dřeva. S jeho vyřezáváním započal
v 2. pololetí r. 2008 a je stále doplňován o nové figurky. Ani on
sám neví, kolik bude jednou mít tento betlém figurek, neboť se
stále jedná o otevřenou záležitost, na které pracuje vždy, když
dostane nejen nápad, ale i chuť na vůni lipového dřeva. Říká se tomu, že ho políbila múza.
A aby toho nebylo málo, tak z figurek jiných rozměrů, které nemohly být použity v repasovaném
srubském kostelním betlému, vyrobil malý kralický betlém s jezulátkem v jesličkách. Součástí tohoto výjevu
je i dalších pět známých biblických postav stojících nad Ježíškem v jesličkách.

Kdo z Vás má zájem vidět všechny tři tyto betlémy najednou, může navštívit piaristický chrám
„Nalezení svatého kříže“ na zámeckém návrší v Litomyšli, kde v současné době probíhá výstava betlémů. Je
jich tam ke zhlédnutí celkem 64 a jejich autory jsou betlemáři ze spádového litomyšlského okolí. Výstava
potrvá do 1. ledna 2019. Pokud se týče návštěvních hodin, doporučuji si informaci vyhledat na internetu
anebo zjistit přímo telefonicky na Informačním centru města Litomyšle (tel. 461 612 161). Repasovaný
srubský kostelní betlém však bude na této výstavě k vidění jen do 22. prosince 2018, neboť následující den
(23. 12.) bude přemístěn do našeho srubského kostelíka.
Co říci závěrem? Je velmi dobré, když člověk má svého „koníčka“ a ještě lepší je, když je tento
„koníček“ obohacující i pro okolní spoluobčany. A tak Václav díky své zručnosti, šikovnosti a lásce ke
dřevu zachránil pro naši vesničku jeden z tradičních vánočních symbolů, který každý rok přináší v místním
kostelíku radost dětem a nábožnou úctu dospělým. A tak Václav má být skutečně na co pyšný a já mu tímto
článkem za nás „srubáky“ moc a moc děkuji.
Farkač Jindřich

Vánoce 2018 na Srubech
Již tradiční pěvecké a hudební vystoupení žáků srubské školy v místním kostelíku proběhne v neděli
23. 12. v 16.30 hodin. Přijďte se podívat na krásné vystoupení těch nejmenších. Bude instalován srubský
kostelní betlém, který bude převezen z výstavy betlémů v Litomyšli. Škoda, že náš srubský kostelík není
větší, protože v posledních letech je vždy o vystoupení dětí tak velký zájem, že někteří návštěvníci se musí
spokojit s místem před vchodem do kostela.
O hodinu později, v 17.30 hodin, bude zahájen koncert dechové hudby „Choceňačka“ pod srubským
vánočním stromem. Při poslechu tradičních vánočních koled se budete moci zahřát horkým alkoholickým
nápojem nebo horkým čajem. Vše pro Vás připraví a v požadované kvalitě Vám podají naši již osvědčení
barmani.
Mše svatá bude sloužena v místním kostelíku ve středu 26. 12. v 7.30 hodin.
Farkač Jindřich

Tříkrálová sbírka 2019
Již podevatenácté přijdou v počátečních dnech příštího roku k Vašim dveřím Tři králové s přáním
všeho nejlepšího do Nového roku a zároveň Vám nabídnou možnost přispět potřebným z našeho okolí.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky a její výtěžek je určen především na charitní účely
v našem regionu. Doporučený termín koledování v naší Královéhradecké diecézi je stanoven na 4. – 6. ledna
2019.
Služby oblastní charity využívají staří i mladí – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či
chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním
z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci mimo jiné i tyto
charitní služby na Orlickoústecku:
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Občanská poradna
- Přímá pomoc lidem v nouzi
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,00 Kč. 65% tohoto výtěžku se vrátilo do
našeho regionu a využilo zejména v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě.
Až tedy zazvoní zvonek a u Vašich vstupních dveří budou stát tři malí králové, pomozte i Vy aspoň
nepatrnou finanční částkou pomoci těm, kteří jsou potřební. Odměnou Vám bude nejen hřejivý pocit
z dobrého skutku, ale i zápis K+M+B 2019 na Vašich dveřích, kterým tito tři králové svolávají na Váš
příbytek jen vše dobré.
Farkač Jindřich
2

prosinec 2018

SRUBSKÉ OKÉNKO

Zprávy ze srubské školy
Za okny to stále vypadá na chladný podzim, ale Vánoce jsou už za dveřmi. Od zahájení školního
roku se toho v naší škole hodně událo.
Ve školce už jsou jako doma i ti nejmenší. Postupně si zvykli na nové kamarády i na paní učitelky.
V první třídě za tu dobu naši žáčci zvládli první písmenka Živé abecedy, dostali do ruky svůj Slabikář, ze
kterého každý den čtou. Mají popsané první písanky a z písmenkové skládanky umí složit první slova. Ve
druhé třídě počítají do sta a už mají přečtenou svou první oblíbenou knížku. Ve třetí třídě zvládli násobilku,
pilně se učí angličtinu a poznávají první vyjmenovaná slova. Čtvrťáci a páťáci si lámou hlavu nad pravidly
českého pravopisu, řeší složité matematické úlohy a pronikají do tajů přírody a okolního světa. S rodiči jsme
se už ve škole setkali na dvou společných schůzkách.
Školní život dětem zpestřují nejrůznější hry, soutěže, volnočasové aktivity a akce. Hned v září jsme
se všichni vydali do ekologického centra do Pardubic na výukový program „Jeden za všechny, všichni za
jednoho“, zaměřený na mezilidské vztahy, spolupráci, důvěru a přátelství. V dalším výukovém programu,
tentokrát na pardubickém zámku, jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o životě včel.
V rámci projektu Děti dětem připravili páťáci pro nejmladší školáky uvítací zábavný program plný
her a soutěží. Nechybělo ani malé občerstvení, se kterým pomohly naše hodné maminky.
Starší školáci se zúčastnili sportovního dne v Zámrsku. Radost nám dělalo nejenom krásné počasí,
ale i výsledky ve sportovních disciplínách. Všichni sportovci bojovali s velkým nasazením.
Pěkného říjnového počasí využila naše školka a vydala se na exkurzi do Smékalovy pekárny ve
Vysokém Mýtě. Děti si mohly prohlédnout celou pekárnu. Sledovaly cestu těsta od jeho uhnětení po upečení
rohlíků. Podívaly se na výrobu cukroví a také do obchodu, kde si zkusily roli prodavačů.
V říjnu jsme si také připomněli oslavy výročí republiky celodenním programem, který jsme zakončili
vysazením lípy před školou. Přáli bychom si, aby tento národní strom po dlouhá léta zkrášloval naši obec.
Začátkem listopadu
proběhl v naší škole interaktivní výukový program
„Zdravá pětka“ o zásadách
zdravé výživy. Děti se
formou her a soutěží
dozvěděly zajímavé informace o zdravém životním
stylu. Na závěr si samy
přichystaly obložený zeleninový talíř a na dobrotách
si pochutnaly.
Pěknou tradicí se
v naší škole stávají Dětské
prodejní trhy, na kterých se
z malých školáků na chvilku
stanou velcí obchodníci.
Každý rok se návštěvníkům
jejich výrobky líbí.
Vánoční náladu jsme
pocítili ve středu 5. prosince, kdy se školní budovou rozeznělo řinčení řetězů. Mikuláš s čerty a andělem
přišli svým mladším kamarádům zahrát tradiční „Mikulášské divadlo“. Každý se něco malého pro ně naučil.
Za pěknou básničku či písničku byli všichni odměněni mikulášskou nadílkou.
Do konce roku zbývá už jen pár dnů. Ve škole nás ještě čekají dvě vánoční pohádky a tradiční
„Vánoční slavnost“, kterou se rozloučíme se starým rokem.
Na závěr bych chtěla poděkovat zástupcům obce a rodičům dětí za pomoc a podporu. Děkuji všem
zaměstnancům naší školy za jejich náročnou práci a upřímnou snahu vytvářet prostředí, ve kterém se děti
cítí dobře. A dětem děkuji za to, že svým dílem přispívají k tomu, že nás dospělé to s nimi stále baví.
Přeji Vám nádherné Vánoce plné lásky, klidu a pohodových dnů a zdraví do nového roku.
Jana Šejnohová
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Slavnostní vítání občánků
Na letošní již v pořadí 4. vítání občánků do naší obce připadlo trochu nešťastné datum 13.května. Pro
všechny zúčastněné novopečené rodiče, pyšné babičky a dědečky se snad tento den zapsal do paměti jako
ten šťastný a příjemně strávený...
Na tuto slavnost bylo pozváno celkem 5 miminek s jejich rodiči a dalšími příbuznými. Program
zahájili básničkami a písněmi žáčci místní základní školy pod vedením paní Mgr. Šejnohové a paní Mgr.
Žabové. Poté pan starosta Aleš Pecka slavnostně uvítal všech 5 miminek a předal rodičům za obec pamětní
list, dárečky pro děti a maminkám květinu. Poté se rodiče zapsali do kroniky obce. Rodičům poblahopřály
již tradičně ženy ze Sdružení Konzumu Sruby a obdarovaly rodiče drobnými dárečky. Po fotografování dětí
v kolébce jsme již tradičně toto setkání zakončili posezením u kávy a malého pohoštění.
Mezi nové členy obce jsme letos přivítali samé chlapečky: Tomáše Černého, Aleše Pelinku,
Dominika Remeše, Jakuba Tulacha a Kryštofa Štrébely. Dětem i jejich rodinám ze srdce přejeme, aby se jim
ve Srubech líbilo a byli všichni zdraví a spokojení.
Jana Kollerová

Vůně vzpomínek
Vzpomínky bývají po většině jako hraný film, který se nám vybavuje v lepší či horší kvalitě a často
i zpřetrhaně. Přehráváme si ze svého harddisku zážitky z našeho života a často ani nevíme proč se nám
právě toto vybavilo. Dotkneme se často podvědomě uložených vzpomínek určitým podobenstvím nebo také
kontrastem. Někdy se nám vybaví vzpomínky i prožitkem čichové. Vůně libá či nelibá u nás zakóduje
spojitost se vzpomínkami již dávno prožitými. Právě o této vůni vzpomínek bych se chtěl s vámi podělit.
Vůně přírody nás provází celý život. Nejen já vzpomínám na vůni lesa při výstupu z vlaku na našem
srubském nádraží. Také však, a jsem rád, že již je to také minulost, nás kdysi vítala „nevůně" chovných
lišek, nutrií a jiných kožešinových zvířat. Ve svém mládí mě Pardubice „vítaly“ nevůní siřičitanů, čpavku
a ropných produktů z emisí Semtína či Parama. Také zde jsem velmi rád, že je to již minulostí.
Vesnice voní jinak než město. Pro „měšťáky“ vesnice spíše smrděla. Smrděla tím, s čím se na vesnici
žilo společným životem. Vůně či nevůně chovaných krav však provázela vesnici celou její historii. Dnes již
nepoznám se zavřenýma očima, u které chalupy se nacházím. V nedávné minulosti však vůně či nevůně
provázela celou vesnici a dalo se podle ní i po slepu zjistit, kde právě jste.
Vůně lesa se mění celý rok. Síla vůně jarního rozkvétajícího lesa je silná, ale svěží. Letní les s vůní
silic borovic, smrků a ostatních jehličnatých stromů, je těžký a omamný. Podzim v lese je okořeněn vůní
spadaného dubového a bukového listí. Nejméně voní les v zimě, ale i on má právo na odpočinek.
I roční období je na vesnici spojeno s vůněmi, což ve městě není pravidlem. Jarní kvetoucí vesnice
skutečně voní, voní květy zahrad, luk a polí. Vůně je umocněna májovými deštíky. Omamná příroda
rozkvetlého máje není pouze v očích, ale také v čichu. Parné podvečery s osvobozujícím vánkem přináší
vůni dozrávajícího obilí. Podzim voní zemí. Zemí rozrytou, vydávající plody celoroční práce. Zima voní
více, když sníh taje než padá, zima je na vůně skoupější.
Také místa mají svoji vůni. Vůně kostela je typická a pro všechny kostely stejná. Chladná vůně
obohacená o příběhy věků a generace předků, přepadá člověka spíše v jeho srdci, ale s čichovým prožitkem
ji má spojený každý. Dříve, ve starých chalupách, vás přivítala chladná vůně dlaždičkové či cihelné podlahy
smíšené s nevůní chovaných zvířat z přilehlých stájí. Jaký kontrast s následně vytopenou světnicí s vůní
dřeva a bublající polévky. Či ložnice a parádní pokoj, byly většinou nevytopené a tudíž bez zvláštní vůně.
Chlad vůni nepodporuje. Pavlačová stavba - činžák, byl spíše atypickou stavbou na vesnici. Nájemníci ať již
Dandovi, Hrebíkovi či Benešovi, bydleli v malých světnicích, kde chybělo především světlo a vzduch.
Ponejvíce jsme navštěvovali starou paní Benešovou, jelikož uměla plést báječné teplé svetry z pravé vlny.
Právě vlna byla typickou vůní v její temné světničce.
Hospoda „U Pavlíčků“. Hned ve dveřích vás ovanul odér tabáku, piva a zpocených těl hostů. “Vůně
či nevůně“, tak typická pro většinu hospod té doby. Jaký to kontrast se skladem lahvičkového piva
a limonád. Zde pivo a limonády voněly - v chladném vzduchu kamenné místnosti, za dubovými dveřmi,
s plechovou reklamní tabulkou na kávu „Cikorka“. A ještě něco dotvářelo kolorit hospody - pánské pisoáry.
Místnost s nezbytným čůracím kanálem "voněla" typicky a né náhodou byla situována vně hospody.
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Vykonávat malou potřebu hned na zápraží bylo sice idylické při pohledu na hvězdnou oblohu, ale tuto
„statečnost“ měli povětšinou pouze ti, kteří přetáhli strunu a nebo staří štangasti.
Místní prodejny měly také své vůně. Koloniál „U Zitů“ měl pultový prodej a pro malého kluka bylo
všechno moc vysoko. Moje pozornost se omezovala pouze na vůni „mejdlíčka, bombónu „Fialek“, sojového
špalku nebo čokolády „Kofily“. Nově postavená „samoobsluha“, to již bylo jiné kafe. Zde se vůně mísily
a mohli jsme si je i ohmatat nejen očima. Vůně rohlíků a čerstvého chleba mě spíše připomíná pekárnu
„U Žabů“, když jsme ráno vymrzlí po noci ve stanu čekali na to, až pekař Žaba vytáhne první rohlíky z pece.
Řeznictví „U Kameníků a Dvořáků“ vonělo a voní salámy. Maso tolik nevoní.
Místní sokolovna byla svým stářím předurčena k tomu, že zde čirá vůně nebude mít místo. Tak
typická vůně sdružená z dřevěných pastovaných parket, dlouhověkých nátěrů, zaschlého potu cvičenců
a dlouhodobě uklízené špíny. A samozřejmě - suché záchody. Přiznám se, že v současné době sterilní
hygieny, mě někdy i dřívější záchody pro svoji nevůni, v hospodách chybí. Ale to je spíše v oblasti
nostalgie.
Školy byly za mého dětství dvě. Stará a nová. Jako u staré a nové stavby, ve staré bylo vše temné
a v nové vše světlé a svěží. Jinak voní škola na základním stupni a jinak škola střední. Malé děti mají v sobě
vůni mléka. Za našeho dětství škola voněla i inkoustem, vodovkami a papírem. V době počítačů škola voní
spíše kopírovacími stroji.
Krásně voní moštárna při podzimním moštování. Vůně ovoce je jedinečná v každém ročním období.
Nakonec jsem při procházce mojí vesnicí došel až na vlakové nádraží. Vůně dřevěných napuštěných
pražců a kouřící parní lokomotivy je už dávno minulostí. Minulostí je také řada vůní spojená s dřívější
dobou.
Život se stále mění, vůně zůstávají i odcházejí. Nechť se nám vrací alespoň v našich vzpomínkách.
Milan Zeman

Co se podařilo a co nás ještě čeká
Před čtyřmi roky jsme si v nově zvoleném zastupitelstvu stanovili úkoly, které bychom rádi do konce
čtyřletého volebního období realizovali. Naplánovali jsme (mimo jiné) dokončení rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci, rekonstrukci vstupního schodiště a terasy školy, které po šedesáti letech provozu již
vykazovaly značné známky opotřebení, rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zařízení ve škole a školce,
výměnu zastaralých dětských herních prvků na školní zahradě včetně pořízení nového altánu pro odpočinek
dětí a nové houpačky se skluzavkou na hřišti u sokolovny. Do plánu jsme zařadili i opravu rozpadajících se
komínů srubské školy.
Pro zlepšení bezpečnosti provozu na obecních komunikacích jsme naplánovali rekonstrukci
nevyhovujícího propustku přes potok Inkovec, opravu obecní komunikace k lesu a chodníku pod školou
a vybudování parkoviště před sokolovnou.
Rozhodli jsme se provést obnovení nátěru plechové střechy a rekonstrukci zastaralého sociálního
zařízení v té době ještě fungující obecní hospodě. Provedli jsme také revitalizaci obecní zeleně.
V Hluboké bylo nutné opravit obecní komunikaci a stěny přilehlé požární nádrže, kompletně zrekonstruovat
veřejné osvětlení, včetně nového kabelového vedení a sloupů. Z důvodu bezpečnosti cestujících bylo nutno
provést výstavbu nové autobusové zastávky.
Všechny tyto úkoly se nám podařilo splnit, některé s finanční podporou krajských, státních, nebo
evropských fondů, zbytek z vlastních zdrojů. Hlubočtí spoluobčané si sami společně provedli terénní úpravy
v okolí opravené požární nádrže.
Nepodařilo se však dosud zahájit výstavbu a zasíťování nových stavebních parcel. A co nás velice
mrzí, nesehnali jsme nikoho, kdo by dokázal do 28. října 2018 vyrobit repliku pamětní desky s reliéfem
prezidenta T. G. Masaryka, která byla v r. 1928 nad vchodové dveře slavnostně zasazena a kterou naši
předkové z budovy sokolovny v dobách minulých odstranili a zničili.
Pro další čtyřleté volební období plánujeme v nejbližší době zahájit realizaci záměru výstavby
a zasíťování šesti stavebních parcel, na které již máme vyhotovenou projektovou dokumentaci a budeme
žádat o stavební povolení. Plánujeme provést opravu obecní komunikace ke škole.
Zažádali jsme o podporu na zlepšení systému hospodaření s tříděnými odpady spočívající
v rekonstrukci stávajících sběrných míst pro kontejnery na plast, sklo a papír. Na tento záměr jsme již získali
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci dotace můžeme dále zakoupit drtič větví sloužící k likvidaci
SRUBSKÉ OKÉNKO
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obecního dřevitého odpadu, nový velkoobjemový kontejner a také nové popelnice na komunální odpad do
každého čísla popisného. Zažádáno máme také o dotaci na zahradní kompostéry a drtič větví pro naše
spoluobčany. Pokud obec uspěje a získá dotaci, obdržíte v příštím roce kompostér na svoji zahradu.
V našem zájmu je i postupná rekonstrukce požárních nádrží a propojovacího potrubí tak, aby i to
malé množství vody, které do nádrží doteče, neuniklo netěsnostmi.
V příštím roce chceme v místě současného již nevyhovujícího školního hřiště vybudovat hřiště nové
a moderní, které by plně sloužilo dětem při školní výuce tělesné výchovy. Pro letos zakoupenou obecní
mechanizaci máme v plánu vybudovat na obecním pozemku za prodejnou nové zázemí a to s garáží a malou
dílnou.
Naší snahou je i pronajmout nevyužité prostory obecní hospody tak, aby byly smysluplně využity
a nadále již nezely prázdnotou.
Budeme se snažit i v tomto volebním období maximálně využívat dotačních příležitostí tak, aby
plánované akce co nejméně zatěžovaly jednotlivé obecní rozpočty.
Vážíme si všech občanů, kteří svojí prací v minulosti přispěli a přispívají k rozvoji a rozkvětu naší
obce. Za to Vám všem, kterých se to týká, děkujeme.
Pro ilustraci uvádíme vývoj příjmů a výdajů obce za minulá léta.

Rozpočet - hospodaření Obce Sruby v období 1. 1. 2011 - 30. 11. 2018
Rok
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

plán
skutečnost k 30. 11.
plán
skutečnost
plán
skutečnost
plán
skutečnost
plán
skutečnost
plán
skutečnost
plán
skutečnost
plán
skutečnost

Příjmy
9 124 400
8 323 500
7 721 800
9 181 500
6 757 000
7 236 200
7 214 600
7 358 600
6 945 700
7 366 200
9 020 400
9 036 500
5 608 900
5 571 800
7 302 100
7 277 300

Výdaje
11 865 200
5 423 300
11 306 000
10 247 650
5 150 000
5 541 940
8 752 700
5 628 480
8 853 700
6 681 900
10 200 600
8 798 800
4 628 000
4 543 000
4 161 000
4 179 900

Do nového roku přeje vše nejlepší vaše
Obecní zastupitelstvo

Odvoz komunálního odpadu v r. 2019
I v příštím roce 2019 bude v naší obci svoz a likvidaci komunálního odpadu provádět společnost
EKOLA České Libchavy s.r.o.. Odvoz plastových obalů, skleněných láhví a papíru firma Ivan Ševčuk
Vysoké Mýto a likvidaci bioodpadu Kompostárna Slatina. Občané obce Sruby mohou nadále bezplatně
využívat sběrný dvůr v Chocni, maximálně však 500 kg odpadu denně.
Roční poplatek 300 Kč za svoz komunálního odpadu na osobu s trvalým pobytem v obci zůstává pro
rok 2019 beze změny.
Uhradit poplatek a vyzvednout si nálepku na popelnici bude nutné nejpozději v úřední den 27.března.
Od 1. dubna budou odváženy pouze popelnice označené novou známkou na rok 2019 !!!
Svozový den se bude měnit i v roce 2019, měnit se budou i týdny – sudé za liché a zpět:
Od 8.1.2019 do 19.3.2019 v úterý (2,4,6,8,10 a 12 týden)
Od 1.4.2019 do 23.9.2019 v pondělí (14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37 a 39 týden)
Od 1.10.2019 do 24.12.2019 v úterý (40,42,44,46,48,50, a 52 týden)
Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne ve čtvrtek 9.5.2019 a ve čtvrtek 3.10.2019.
6
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Poplatky za popelnice 300 Kč a za psa 100 Kč budou na obecním úřadě vybírány od středy 2.1.2019,
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 nové známky na popelnice na rok 2019.
Zvýšení ceny vodného
Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. schválila dne 11.12.2018
s účinností od 1.1.2019 zvýšení ceny vodného o 1,41 Kč bez DPH, tj. o 1.62 Kč včetně 15% DPH.
Zvýšení ceny je z důvodu plnění podmínek dotace ze SFŽP na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro
skupinový vodovod Vysoké Mýto“. Cena stočného zůstává beze změny.
Obecní úřad Sruby

Zahrádkáři
Přemítáme poslední listy kalendáře
a nestačíme se divit, jak ten čas letí.
V myšlenkách
se
vracíme
zpět
a srovnáváme, co dobrého, či méně dobrého,
nám odcházející rok nadělil.
Sucho. Nejčastěji používané slovo
mezi pěstiteli. Trápí nás od jara do dnešních
dnů a my se jen děsíme nadcházejících
jarních měsíců, kolik stromů, stromků,
keříků a kytiček ten nedostatek vláhy,
umocněný mrazem, nepřežije. Rok byl navíc
ještě nadprůměrně teplý. Zmrzlí muži zůstali
doma a tak veškerá vegetace mohla v klidu
odkvést a nasadit plody. Úroda byla vysoká,
ale vlivem sucha narostly plody drobnější a dužnatější, s menším podílem šťávy. A tak jsme sušili, zavářeli,
mrazili. Moštárny nestačily moštovat, palírny pálit, paliči ochutnávat…
Z činnosti:
Svépomocí jsme dokončili pokládku dlažby na prostranství před budovou, staré židle a stoly na sále
vyměnili za nové, do moštárny jsme pořídili nový drtič jablek, průběžně doplňujeme drobný inventář.
Cílem letošního výletu se staly Jizerské hory, kde jsme „pokořili“ Ještěd a energii pak doplnili na
tamních pivních slavnostech.
Jarní výstava s programem a názvem „Čaj o páté“ proběhla, jako již tradičně, v měsíci květnu.
Květinové vazby zakomponované do porcelánu a keramiky působily svěžím dojmem a navozovaly pocit
dobré nálady a krásného počasí. Zanotovat jsme si poté mohli s jarmareční kapelou Nešlapeto.
Vánoční atmosféru s vůní domácího cukroví a teplého punče jsme okusili poslední víkend před
adventem. Věnečky, svícny a zdobné dekorace mizely jako o závod. Kdo zaváhal, měl smůlu...
Rok 2019 bude pro nás tak trochu rokem jubilejním. Oslavíme 55 let od založení spolku. Jménem
všech zahrádkářů si vás dovoluji proto již nyní pozvat na 10. květnovou výstavu, kde si toto výročí
připomeneme a společně oslavíme.
Klidný a pokojný adventní čas všem.
Marcela Fajfrová

Klub českých turistů – Cyklo Sruby
V letošním roce se členové našeho klubu zúčastnili mnoha kratších i delších cyklistických
výletů po našem okolí. Již koncem dubna jsme společně vyrazili na
víkendový pobyt do penzionu v Třeboni. V říjnu se uskutečnil tradiční
zájezd na burčákové slavnosti do Hustopečí a do vinných sklípků
v Rajhradu. Všechny naše akce se vydařily, všichni se již těšíme na
teplé jaro, kdy opět začne sezona plná nových cyklistických zážitků.
Všem příznivcům cykloturistiky přejeme hodně zdraví a mnoho
šťastných kilometrů.
Výbor KČT-Cyklo Sruby
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu dospělých
Stejně jako v minulém roce se naše družstvo účastní I.B třídy krajské soutěže Pardubického kraje.
První sportovní akcí, které se A mužstvo TJ Sokol Sruby v roce 2018 zúčastnilo, byl zimní turnaj na umělé
trávě v Chocni. V rámci zimní přípravy rovněž proběhlo soustředění v Luži. V jarní části sezony se díky
příchodům nových posil – Jakub Novák, Josef Vostrčil, Jan Doležal, Jan Mráz ml., Antonín Svoboda –
podařilo oživit sestavu našeho týmu. Díku tomu se po skončení jarní části sezóny 2017/2018 náš tým umístil
na celkově 11. pozici s 32 body, což zaručilo jeho účast v krajské soutěži i pro sezonu 2018/2019. I do nového
ročníku vstoupilo mužstvo pod vedením trenéra Tomáše Bati, asistenta Jana Mráze a vedoucího mužstva
Františka Chadimy. Nejlepším střelcem našeho týmu se v podzimní části soutěže stal se šesti brankami Tomáš
Dušek. Nicméně po podzimní části se náš tým nachází na nelichotivém 14. místě se ziskem pouhých 8 bodů.

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu žáků
V roce 2018 navštěvovalo fotbalový žákovský oddíl TJ Sokol Sruby 35 registrovaných dětí ve věku
od 5 do 15 let. Pod vedením trenérů Petra Svobody, Martina Pravdy a Jaroslava Škopa se oddíl účastnil
okresní soutěže starších přípravek a starších žáků. Soutěž přípravek se hrála systémem turnajů, ve kterém se
vždy utkávala 4 družstva. Družstva absolvovala celkem 14 soutěžních turnajů. I v roce 2018 se družstvo st.
žáků účastní LION SPORT Okresního přeboru. V sezóně 2017/2018 se starší žáci celkově umístili se ziskem
28 bodů na 3. místě. Nejlepšími střelci družstva byli Roman Glencner (26 gólů) a Vincent Škrabal (24 gólů).
Po ukončení jarní části soutěže opustili náš tým hráči, kteří překročili hranici patnácti let, aby mohli
pokračovat ve své fotbalové kariéře v dorosteneckých týmech. Patrik Putnar a Roman Glencner přestoupili
do týmu FK Agria Choceň, Vincent Škrabal odešel do týmu SK Vysoké Mýto. Všem přejeme mnoho
úspěchů nejen na fotbalovém hřišti.
V podzimní části nové sezóny náš tým zatím figuruje na 3. místě se ziskem 16 bodů. Nejlepším
střelcem týmu je se 13 góly Aleš Sloup, který zároveň vede i tabulku střelců celé soutěže. Kromě
pravidelných soutěží byl i letos pořádán letní turnaj st. žáků Memoriál Františka Houdka. Kromě našeho
týmu se turnaje se zúčastnila družstva Lukové, Tatenic a Rudoltic, přičemž naše mužstvo se umístilo na
prvním místě.
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 2018
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. Od podzimu 2018
navíc přibyl taneční kroužek pro děti a mládež věnující se street dance, který vede Lucie Javůrková.
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 gard TJ Sokol Sruby a Ústí nad Orlicí. V září pak v areálu
TJ Sokol Sruby proběhl sportovní den pro zaměstnace firmy Autoneum. V měsíci říjnu bylo ve spolupráci
s Cyklocentrem Choceň, učilištěm Chroustovice a Obcí Sruby uspořádáno mistrovství ČR horských kol pro
mentálně postižené. O příjemným zpestření kulturního života obce jistě bylo vystoupení ochotnické
divadelního souboru ze Zámrsku, který v listopadu uvedl na jevišti naší sokolovny svůj muzikál
Ducháčkové. V prosinci byl pak kalendář sportovních a společenských akcí uzavřen adventním koncertem
dechového kvarteta a vystoupením členů našeho nového tanečního souboru. Organizace všech těchto akcí je
vždy časově náročná a proto rádi poděkovali bychom všem členům a přátelům TJ Sokol Sruby, kteří se na
jejich uspořádání podíleli, a obci Sruby, která poskytla finanční podporu pro jejich uskutečnění.
V roce 2018 se rovněž podařilo uskutečnit několik investičních akcí, které se týkaly hlavně
rekonstrukcí zázemí sokolovny (rekonstrukce šatny rozhodčích, kuchyně a zázemí tělocvičny). Chod TJ
Sokol Sruby se neobejde bez finanční podpory od státních institucí a samosprávy. Za její poskytnutí bychom
touto cestou rádi poděkovali obci Sruby a Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Závěrem TJ Sokol přeje všem svým členům a též i všem spoluobčanům příjemné prožití Vánoc a do
roku 2019 mnoho štěstí a pevného zdraví.
Za výbor TJ Sokol Sruby
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