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Vánoce 2010 na Srubech
Letošnímu již tradičnímu koncertu dechové hudby
„Choceňačka“ bude předcházet akce, kterou si pro srubské
občany připravily děti z naší školy. Ve čtvrtek 23. 12.
v 17.00 hod. začne v prostorách srubského kostelíka
„Nanebevstoupení Páně“ vánoční minikoncert, ve kterém nám
děti zazpívají vybrané vánoční koledy a také zahrají na
některé hudební nástroje. Samozřejmě bude opět vystaven
i srubský betlém a všichni budeme jistě zvědaví, zda se v něm
zase neobjeví nějaká nová figurka.
Po skončení tohoto dětského koncertu přejdete jen
z kostelíka před hřbitov a tam už na Vás bude pod
rozsvíceným
vánočním stromem čekat dechová hudba
„Choceňačka“, která zahraje vybrané vánoční koledy. Tento
koncert bude navazovat na dětské vystoupení v kostelíčku
a začne v 17.30 hod.
Mše svatá vánoční bude sloužena na sv. Štěpána
(neděle 26. 12. 2010) ráno v 7.30 hod.
Farkač J.

Vánoce 2010 – budou letos asi skutečně bílé!
Vždy je krásné, když Vánoce jsou bílé. A ty letošní by měly být dle předpovědí skutečně bílé!
Přejme si to a přejme to hlavně dětem. Vždyť co je hezčího než po dnech strávených ve škole jí tzv. „hodit
za hlavu“ a celý den jen lyžovat, sáňkovat, bruslit, hrát hokej a nebo se jen koulovat?
Znám však ještě něco hezčího a myslím si, že se mnou bude souhlasit snad každý. Je to ten zvláštní
den, který je jen jediný v roce a který je svým způsobem tolik tajemný. Již od rána je možné skoro na
každém pozorovat určité rozechvění, které však nelze vysvětlit tím, že to je jen očekávání. Kdo se nestydí,
určitě přizná, že se už od rána cítí nějak svátečněji a že má v srdíčku zvláštní pocit klidu, míru a lidského
souznění. Ano, takovou moc má ten zvláštní den a zvláště jeho kouzelný večer – Štědrý večer!
Přejme si proto navzájem pod rozzářenými stromečky jen a jen to krásné a hlavně si přejme jak pro
sebe tak i pro ostatní to nejdražší – zdraví.
Obecní zastupitelstvo děkuje všem spoluobčanům za údržbu veřejných prostranství před
svým obydlím a přeje Vám všem příjemné a radostné prožití Vánočních svátků a do Nového roku
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Farkač J.

Vánoční čas
Prosinec je poslední měsíc v roce - poslední
a nejtajuplnější. Vesnicí pobíhají čerti, kráčejí
Mikulášové, andělé mávají křídly a podupávají, jak je zebou nohy. Nesou ovoce,
čokoládu a pár malých hraček. I naši školu
navštívili. Každoročně si tuto tradici s našimi
dětmi připomínáme. Žáci 5. ročníku se vždy
převléknou do kostýmů a připraví si krátké
vystoupení. Ostatní děti se nebojí, vždyť přece
vědí, že to jsou jejich kamarádi. Ochotně
zazpívají písničku, za kterou dostanou sladkost
nebo malý dárek (i ten letošní pro naše děti
přichystali manželé Jana a Aleš Peckovi a za to
jim mnohokrát děkujeme).
Pak se domy rozvoní cukrovím. Z oken kuchyní se line vůně vanilkových rohlíčků, dveře domů
zdobí vánoční věnce, barevná světýlka v zahradách svítí do tmy. Všichni se těší na nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce.
I v naší škole se na ně pečlivě připravujeme. Děti chystají ozdoby z papíru, z ořechových skořápek,
malují obrázky, píší tajná přání. S paní kuchařkou pečou perníčky, kterými zdobí vánoční stromeček.
A škola je rázem jiná, krásná, sváteční. Pak přijde den, ve kterém Vám chceme naši nazdobenou školu
ukázat. Proto přijďte mezi nás v úterý 21. prosince v 17 hodin na tradiční „Vánoční slavnost
roku 2010“.
Prožijte krásné Vánoce!
Mgr. Jana Šejnohová
Milí rodiče, prarodiče, sousedé a sousedky, zveme Vás na vánoční zpívání ve srubském kostele
„Nanebevstoupení Páně“ ve čtvrtek 23. prosince v 17 hodin.
Vaše děti

Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
v úvodu mi dovolte, abych jménem nově zvoleného obecního zastupitelstva poděkoval
srubským občanům, kteří přišli v polovině října k volbám a rozhodli tím o jeho složení.
Poděkování patří též panu Jiřímu Šimkovi za jeho dlouholeté působení v čele obce s přáním
mnoha zdraví a spokojenosti v jeho nové životní etapě. Připomenu Vám alespoň ty největší
investiční akce, které se za jeho šestnáctiletého působení v čele obce podařilo realizovat. Velkou
oporu měl vždy v ing. Jaroslavu Šejnohovi, který po všechna jeho funkční období zastával funkci
místostarosty obce.
V roce 2000 byla vybudována a dokončena plynofikace obce v hodnotě 10,5 mil. korun a to
s 50% dotací od Státního fondu životního prostředí. O prázdninách v roce 2003 byla za přispění
dotačního programu SAPARD provedena rekonstrukce školní kuchyně v naší IZŠMŠ v hodnotě
4,5 mil. korun. V dalším období proběhla výstavba nových chodníků (6,5 mil. Kč) a v roce 2008
se podařilo dokončit zasíťování jedenácti stavebních parcel, z nichž pět je již prodáno budoucím
srubským občanům.
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V minulém roce proběhla dosud největší investiční akce - rekonstrukce obecní kanalizace
a její napojení na čističku odpadních vod ve Šnakově a to nákladem téměř 21 mil. korun. Na tuto
akci, která byla úspěšně dokončena a zkolaudována na začátku letošního roku, obec získala dotaci
ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 19 mil. korun.
V letošním roce obec zadala vypracování projektu a zažádala o dotaci na zateplení naší
školy. Pokud vše proběhne podle plánu, čeká nás v příštím roce o prázdninách další velká akce.
Díky kvalitně připraveným projektům obec v minulosti uspěla v mnoha zmíněných dotačních
programech a ušetřila tím velké množství finančních prostředků, které mohla využít na
financování jiných důležitých akcí. Stejnou cestou se budeme snažit postupovat i v tomto
volebním období.
A co nás tedy čeká v příštím roce? Kromě již avizovaného zateplení IZŠMŠ bude nutno
provést rekonstrukci dosluhujícího veřejného osvětlení, přepojení původních kanalizačních
přípojek na nově vybudovaných kanalizačních řadech, opravy poškozených obecních komunikací
a pokud se nám podaří získat prostředky z prodeje stavebních parcel, mohlo by dojít i na tak
potřebnou rekonstrukci kanceláře obecního úřadu.
Na závěr mi dovolte popřát všem srubským občanům klidné a nerušené prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví a štěstí v následujícím roce.
Aleš Pecka

Odvoz popelnic v roce 2011
Sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro naši obec zajišťují již několik let
firma EKOLA s.r.o., České Libchavy (odvoz popelnic) a Ivan Ševčuk (odvoz tříděného
odpadu - plastové a skleněné obaly). V letošním roce jsme zaznamenali razantní nárůst množství
odvezeného komunálního odpadu firmou EKOLA s.r.o a tím naší obci neúměrně narostly náklady
za odvoz popelnic.
Ušetřit lze především na tříděném odpadu, neboť za něj od firmy EKO-KOM, a.s.
dostáváme nazpět finanční prostředky, které tato firma získává jako povinnou platbu od výrobců
a distributorů papírových, skleněných a umělohmotných obalů.
Pro orientaci: V loňském roce jsme za odvoz komunálního odpadu zaplatili 197.643,-- Kč,
v letošním roce již 256.261,-- Kč, přičemž příjmy, které jsou tvořeny Vašimi poplatky za svoz
komunálního odpadu a příspěvkem od firmy EKO-KOM, byly v r. 2009 147.873,-- Kč, a v r. 2010
162.050,--Kč. Obec tedy v loňském roce doplácela za odvoz popelnic 49.770,--Kč, v letošním
roce již 94.211,-- Kč !
Z tohoto důvodu se Zastupitelstvo obce Sruby na svém zasedání 15. prosince 2010 usneslo
na navýšení poplatku za sběr, odvoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 na 300,-- Kč za
osobu a rok.
Prosím proto místní občany, aby věnovali více pozornosti třídění odpadu. Do popelnic
vkládali pouze to, co do nich patří a plastové obaly - řádně sešlápnuté a skleněný odpad
odevzdávali do příslušných kontejnerů. Šetříte tak obecní a tím i svoje finance.
Svozovým dnem i nadále zůstává úterý v sudém týdnu. První svoz v roce 2011 proběhne
tedy v úterý 11. ledna 2011, další v úterý 25.ledna atd. Poslední svoz v roce 2011 proběhne v úterý
27. prosince.
Aleš Pecka
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu Sokola Sruby
v podzimní části sezóny 2010/2011
Do sezóny 2010/2011 Sokol Sruby přihlásil mužstvo mužů, družstvo dorostu pod hlavičkou Choceň B
a mladší přípravku.
Začneme týmem mužů, do kterého jsme angažovali trenérskou dvojici Roman Flidr a Zdeněk Veis
a vedoucího mužstva Františka Chadimu. Cílem mužstva je umístit se do 5. místa tabulky. Posilami mužstva se
stali Miroslav Fikejs z Chocně, Dušan Lněnička z Ústí nad Orlicí a Jan Dostál z Dobříkova. Na hostování do
dobříkovského B jsme uvolnili Jiřího Zachaře. Po skončení podzimní části soutěže jsme obsadili 5. místo se
ziskem 23 bodů. Nejlepším odehraným zápasem byl domácí zápas s Dobříkovem, který jsme porazili 4:0.
Nejhorším odehraným zápasem byla prohra 0:5 v Dolní Dobrouči. S podzimní části sezóny můžeme být
spokojeni, neboť jsme skončili na vytyčeném 5. místě.
Vzhledem k nedostatku dorostenců jsme se spojili s choceňským dorostem a vytvořili společné týmy
A a B, přičemž tým B hraje domácí zápasy na hřišti ve Srubech. Trenéry týmu B jsou Štefan Houdek a Jaroslav
Prachař. Tým obsadil v podzimní části 6. místo se ziskem 10 bodů. Nejlepší výkon dorostenci předvedli
v Zámrsku, kde vyhráli 4:2. Nejhorší prohru obdrželi v Jehnědí, kde prohráli 8:1.
Vedení mladší přípravky se ujali Pavel Dolníček a Oto Jelenek. V průběhu sezóny se realizační tým
rozšířil o Pavla Putnara a Martina Motla, který má s fotbalem dlouholeté zkušenosti. Systém soutěže u mladší
přípravky je turnajový, bez započítávání bodů. Naše družstvo malých fotbalistů, kteří se teprve učí fotbal hrát,
se postupně zlepšovalo a nakonec vyhrálo poslední domácí turnaj ve Srubech.
Jménem fotbalového oddílu přeji všem hráčům, členům výboru a věrným příznivcům mnoho zdraví
a štěstí v roce 2011.
Štefan Houdek
sekretář fotbalového oddílu

Něco ze srubské historie
Ve Srubském okénku, vydaném dne 22.12.2008, jsem Vás ve článku pod názvem „Víte že - kdo byl
první srubský kronikář ?“ seznámil s osobou prvního srubského kronikáře – s panem Františkem Češkou,
učitelem zdejší školy.
Dnes bych chtěl o tomto kronikáři dále pokračovat. Při založení kroniky v r. 1924 si dal jako první úkol
podrobněji popsat vznik vesnice. Dle jeho slov - citace zápisu: „Ježto o dřívějším vzhledu vesnice a příbězích
nedochovalo se nic napsaného, sebral jsem alespoň z různých pramenů stručné zprávy o vzniku vesnice,
dějinách, zvonech apod.“
A potom následuje v kronice popis, ve kterých pramenech čerpal – viz další citace:
1. V Ottově „Slovníku naučném“ čteme: Sruby, filiální kostel nanebevstoupení páně se zvonem z r. 1461,
poplužní dvůr 132.2 ha. Do r. 1292 byl zde les, potom založena ve XIV. století Lhotka na Srubě. Panství
(bývalé) knížete Ferd. Kinského (16 km2).
2. Aug. Sedláček v díle „Hrady a zámky“ zmiňuje se o dvoru jménem „Srub“, který ve 2. pol. 15. století
patříval ke tvrzi Dobříkovské a v 1. pol. 16. stol. přišel do majetku jiného.
3. Hermenegild Jireček (1884) ve spise „Vys. Mýto“ zaznamenává: Název osady Sruby podle listinné
zprávy by znamenalo původní les, osada podnes leží pod lesy choceňskými. Slovo „srub“ značí však též
stavbu dřevěnou (sroubenou z klád, jakých dosud v osadě té mnoho se spatřuje, takže spíše jméno srub
přeneseno na les a ne naopak).
Nejsou zde citovány všechny kronikářem popsané prameny, ale jen tři, které jsou v kronice uvedeny jako
první a jsou červeně podtržené.
V příštím vydání Srubského okénka Vás seznámím s historií srubského kostela a jeho zvonů.
Z obecní kroniky zpracoval a citoval
Farkač J.
SRUBSKÉ OKÉNKO vydává Obecní úřad Sruby pro informaci občanů. Redakční rada pracuje ve složení: šéfredaktor ing. Jaroslav Šejnoha, jeho zástupce Jiří Šimek, odborný
redaktor Jindřich Farkač, Registrováno Okresním úřadem Ústí nad Orlicí pod značkou 46/95
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