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Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti !
Brian Cavanaugh

Vánoce a jejich poselství
V horečném chvatu předvánočních dnů, ve kterých
sháníme dárky pro své blízké, pečeme oblíbené druhy
cukroví a snažíme se o zajištění těch nejkvalitnějších
potravin pro bohatě prostřené vánoční stoly, zapomínáme
na to nejdůležitější. Tím je samotné poselství a příslib,
které Vánoce zvěstují.
Dost často ani nestíháme a často se nám zdá, že
přípravy Vánoc provádíme na poslední chvíli.
V obchodech se strkáme, vadí nám sebemenší fronta před
námi a málem se někdy pohádáme s tím, kdo nám třeba
jen trošičku překáží v našich „dobrých“ úmyslech.
Když se nad tím vším jen na chviličku zamyslíme,
musí nás jistě každého napadnout, že jsme přestali dbát na
význam Vánoc – poselství míru mezi všemi muži
a ženami a příslib radosti lidem dobré vůle. Opravdová
krása Vánoc se jistě nachází spíše v jejich jednoduchosti,
pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím
více nasloucháme okolnímu světu, tím více si
uvědomujeme bolesti a nesnáze. A právě poselství Vánoc
přináší úlevu a naději. A ta úleva a naděje není jen pro ty
zraněné, ukřivděné, týrané a zlomené, ale je pro nás pro
všechny. A v době, kterou nyní žijeme, nebo co nás čeká,
platí toto dvojnásob.
A proto darujte o těchto Vánocích dar, který má trvalou hodnotu a který Vás jistě přežije. Prokazujte
laskavost a konejte jen dobré a krásné skutky! Jen do toho vážení, nebojte se a buďte laskaví. Vždyť pro Vás
je to jen maličkost a náš svět takové překvapení a šoky nutně potřebuje.
Základní myšlenky převzaty a citovány z knihy „Kolik váží sněhová vločka a jiné příběhy“, kterou
vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Upravil Farkač Jindřich

Vánoce 2011 na Srubech
Kdo zažil loňské hudební vystoupení dětí ze srubské školy v místním kostelíku, ten si určitě nenechá ujít
letošní opakování tohoto vánočního „minikoncertu“. Děti nejenže zazpívaly vánoční koledy nádherně, ale
některé z nich i zahrály na hudební nástroje. A již loni slíbily, že příští Vánoce pro nás vystoupí znovu. Proto je
pro mě skutečně ctí zde ve Srubském okénku oznámit, že děti svůj loňský slib dodržely a opět si pro nás
nacvičily hudební vystoupení se zaměřením na vánoční čas. Toto vystoupení začne v prostorách srubského
kostelíka „Nanebevstoupení Páně“ v pátek 23.12. v 17.00 hod. Samozřejmě bude opět vystaven k prohlídce
i srubský betlém.
Další akce, která ihned naváže na tento dětský koncert, bude vystoupení dechové hudby „Choceňačka“,
která již tradičně zahraje pod srubským vánočním stromkem vybrané koledy. Koncert této dechové hudby začne
po skončení dětského vystoupení, cca v 17.30 hod.
Mše svatá vánoční bude sloužena na sv. Štěpána (pondělí 26. 12. 2011) ráno v 7.30 hod.
Farkač Jindřich

Tříkrálová sbírka 2012
V prvních lednových dnech r. 2012 proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Už podvanácté
navštíví srubské domácnosti tři králové s přáním štěstí a zdraví, s přáním pokoje tomuto navštívenému domu.
A tito králové dají také možnost občanům prostřednictvím organizace Charita přispět potřebným. Výtěžek z této
sbírky bude m.j. použit na podporu služeb občanské poradny, služby „Šance pro rodinu“ a rodinného centra
v Horní Sloupnici a taktéž i na přímou pomoc potřebným.
Každá skupinka koledníků Tříkrálové sbírky bude u sebe mít zapečetěnou pokladničku se znakem
Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém musí být číslo shodné s číslem na pokladničce, a občanský
průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.
D ě k u j e m e Vám všem, kdo koledníky přijmete ve své domácnosti i tentokrát!
Redakční rada

ADVENTNÍ ČAS VE SRUBSKÉ ŠKOLE
Nechce se tomu ani uvěřit, ale rok s rokem se opět sešel a nastává čas vánoční. Čas, který je tím
nejkrásnějším v roce hlavně pro naše nejmenší, pro děti. A tak jako každým rokem, tak i letos jsme se v naší
škole s chutí pustili do vánočních příprav.
K tomuto období neodmyslitelně patří pohádky a proto i my jsme advent zahájili divadelním
představením s názvem „Radujme se, veselme se“, vyprávěním betlémského příběhu o narození Ježíše.
Ani letos své mladší kamarády nezklamali páťáci, kteří připravili tradiční „Mikulášské divadlo“.
A protože máme v naší škole samé hodné žáky, letošní čerti vůbec nepotřebovali pytel. Zato kornout plný
sladkostí udělal všem dětem radost. Mikuláš s čerty a andělem si spolu s ostatními zatančili mazurku.
Závěrečnou sladkou tečkou za celým programem byly výborné věnečky paní Ročkové. Děkujeme.
Vyvrcholením adventního času v naší škole je každoroční vánoční slavnost. Děti se na ni velice těší.
S chutí, pílí, radostí a s láskou chystají dárečky pro své nejbližší a pak už odpočítávají dny, kdy nastane ten
neopakovatelný večer.
Den před prázdninami přijde to poslední překvapení. Je jím vánoční den pro děti u stromečku, a také
dárečky, kterými se navzájem obdarovávají. Od nás již velký dárek dostaly v polovině prosince. A jaký dárek
to byl? Jedenáct nových počítačů určených pro výuku. Naše škola se zapojila do projektu „EU peníze do škol“
a díky finanční dotaci, kterou škola získala, jsme nové počítače mohli zakoupit. Ať se s nimi dětem dobře
pracuje.
Na závěr máme jeden dárek také pro Vás! Přijměte pozvání na vánoční zpívání ve srubském kostele,
v pátek 23. prosince v 17 hodin.
Prožijte hezké vánoční chvíle plné klidu a pohody.
Děkujeme manželům Alešovi a Janě Peckovým za velmi milé překvapení v podobě vánočních kornoutů
pro všechny děti naší školy.
Mgr. Jana Šejnohová, ředitelka školy
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Co nás nejvíce trápí
Je to již více než rok, co jste ve volbách rozhodli o současném složení obecního zastupitelstva. Během
letošního roku se nám podařilo uskutečnit několik akcí, ale ta hlavní a nejnáročnější však stále zůstává
v nedohlednu.
Podařilo se odvodnit silnici od dešťové vody v Hluboké, opravili jsme místní komunikaci u staré školy,
započali jsme s rekonstrukcí osvětlení, napojili jsme prodejnu Konzum a obecní hospodu na místní kanalizaci
a též se podařilo i zlikvidovat hejno divokých holubů, kteří devastovali věž kostela. Pro děti se vybudoval
dětský kolotoč a dále jsme v obci usadili sedm nových laviček.
Hlavní akce, zateplení a výměna oken v naší škole, se stále nedaří zrealizovat. Obec nechala v minulých
letech zpracovat projekt a je již vydáno i stavební povolení. Bylo zažádáno a následně byla přislíbena dotace
z Operačního programu Zelená úsporám. Pro nedostatek finančních prostředků však ke schválení dotace
nedošlo. Jiskřička naděje vysvitla v měsíci říjnu, kdy jsme z Ministerstva životního prostředí získali informaci,
že v prosinci bude vypsána nová dotační výzva (ve které se budou rozdělovat dotace na zateplení obecních
objektů a to ve výši přibližně dvě miliardy korun), do které se můžeme opět přihlásit. Jiskřička naděje však brzo
vyhasla, neboť již vypsaná výzva byla bez uvedení důvodu zrušena, respektive přesunuta na jaro 2012. Nezbývá
nám nic jiného než opět počkat, neboť výše rozpočtu na zateplení a výměnu oken ve škole je téměř
6,5 mil. korun.
Na začátku roku jsme se dohodli s T.J. Sokol Sruby na darování majetkového podílu na budově srubské
sokolovny do majetku obce. Během roku jsme podíl upřesnili na 51%, neboť finanční příspěvky na opravy
a provoz budovy ze strany Pippichovy župy Sokolské budou z důvodu problémů ve společností Sazka, a.s.
v budoucích letech minimální. V současnosti probíhá schvalovaní darovacího procesu na úrovni Obce Sokolské
v Praze.
Obec Sruby také zadala vypracování projektové dokumentace na dvě víceúčelová sportovní hřiště. Jedno
by mělo po složitém výběru pozemku vzniknout na bývalých tenisových kurtech za fotbalovým hřištěm. Tento
pozemek však není v majetku obce a proto jsme na jaře letošního roku zažádali u Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemků do majetku naší obce. Jedná se o pozemky, na kterých je
fotbalové hřiště, bývalé kurty a příjezdová komunikace. Druhé víceúčelové hřiště, pokud se nám ovšem podaří
získat finanční prostředky z programu Rozvoje venkova od Pardubického kraje, vznikne v místech školního
hřiště za budovou školy.
V příštím roce budeme opět usilovat o získaní dotace na zateplení naší školy. Dále chceme pokračovat
v rekonstrukci osvětlení a ve vybudování chodníku k novému sídlišti. Pokusíme se též sehnat finance na
výstavbu víceúčelových sportovišť. V příštím roce se budeme podílet společně s T.J. Sokol na oslavách 100 let
založení Sokola ve Srubech. Naší snahou též bude vybudovat sociální zázemí pro kancelář obecního úřadu,
místní knihovny a spolkové místnosti.
Vaše obecní zastupitelstvo

Upozornění starosty
Prohlubující se hospodářská krize přinutí v budoucnu mnoho lidí přivydělávat si mimo jiné i domovním
prodejem. Bude přibývat různých prodejců a zástupců známých či méně známých společností, kteří se budou
snažit Vás navštívit s „výhodnou“ nabídkou. Budou většinou neodbytní, budou naléhat a přesvědčovat Vás,
abyste jejich výrobek zakoupili, popřípadě podepsali nějakou „výhodnou“ smlouvu. Až později zjistíte, že
koupě, popřípadě podepsaná smlouva není tak výhodná, jak se na první pohled zdálo. Nebo zjistíte, že výrobek
je nefunkční a záruku nelze nikde uplatnit a že jinde se ten samý výrobek nechá sehnat levněji. Vámi podepsaná
smlouva může obsahovat nevýhodný dodatek (napsaný většinou malým písmem na druhé straně) a Vy až
později zjistíte, že jste vlastně naletěli podvodníkovi. V tomto případě je již většinou každá rada marná.
Proto na Vás apeluji. Dobře si rozmyslete než někoho cizího pustíte za dveře svého domu. Pokud to již
učiníte, tak buďte velmi ostražití. Nenechávejte dotyčnou osobu bez dozoru a důkladně si prohlédněte
a vyzkoušejte nabízené zboží. Dále vždy vyžadujte doklad o koupi a záruční list a hlavně nikdy nepodepisujte
žádný dokument, který jste si důkladně nepřečetli.
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Pokud Vám dotyčná osoba nabízí nějakou výhodnou smlouvu a slibuje Vám, že podpisem získáte
finanční nebo jakoukoliv jinou výhodu, vždy vyžadujte možnost ponechání smlouvy k prostudování
s podpisem v následujících dnech. Zástupci solidní společnosti Vám toto s radostí umožní.
Pecka Aleš

Nové internetové stránky naší obce a školy
Je to již více jak tři roky, co byly uvedeny v činnost oficiální webové stránky naší obce. Po vytvoření
základní struktury v roce 2008 byly některé části postupně rozšiřovány, jiné stagnovaly. Statistika návštěvnosti
nám uvádí následující čísla: rok 2008 - 205 návštěvníků, rok 2009 - 783 návštěvníků, rok 2010 - 2771
návštěvníků a rok 2011 - 3988 návštěvníků, což vzhledem k okolnostem není nijak špatné.
Po třech letech se v oblasti informačních technologií změnila řada věcí. Proto jsme u našeho
poskytovatele (ANTEE s.r.o.) objednali úpravu a rozšíření našeho webu. Základem této činnosti byla kontrola
a úprava struktury www stránek, která sice na první pohled není zřejmá, ale je nezbytná k tomu, aby naše
stránky byly řazeny na přední místa po zadání hesla v různých vyhledávačích (google, seznam,….). Naše
stránky doznaly také výrazné grafické změny. Dále přibyla horní lišta, která obsahuje úřední agendu a v levém
sloupci zůstaly společenské a zájmové činnosti. Přibyl pravý sloupec, v kterém je fulltextový prohledávač
našeho webu, přehled aktualit a kalendář akcí.
Zcela nová je funkce rozesílání e-mailů u aktualit. Pokud se vlastník e-mailové adresy zaregistruje
v sekci aktuality, bude nové aktuality dostávat automaticky po jejich zveřejnění do své elektronické pošty.
U tohoto je pozoruhodné, že ač náš web má v obsahové stránce jisté rezervy, k dnešnímu dni je zaregistrováno
již devět adres a to bez jakékoli inzerce této služby. Musíme to brát jako signál občanů, že je neustále nutné
rozšiřovat obsah www stránek. Postupně doplníme některé chybějící informace a zaměříme se na operativní
doplňování aktualit rozšířené i o významnější hlášení obecního rozhlasu.
Nejzásadnější změnou je však vytvoření subdomény www.obecsruby.cz/skola , která oddělila složku
ZŠ a MŠ Sruby od stránek obce a umožnila škole vlastní editaci a tvorbu. Má zcela jiné grafické provedení
i svoje vlastní složky. Tato změna umožnila například i zveřejňování aktuálního jídelníčku školní jídelny
a okamžitou reakci na potřeby školy.
Závěrem děkujeme všem návštěvníkům našich internetových stránek a čtenářům Srubského okénka za
pozornost, kterou těmto médiím věnují a přejeme Vám vše nejlepší.
Jaroslav Šejnoha

Odvoz popelnic v roce 2012
Tak jako každý rok i letos náklady na odvoz a likvidaci komunálního odpadu v naší obci převýšily
příjmy z Vašich poplatků. Naše obec firmě EKOLA s.r.o. Libchavy hradí ujeté kilometry a odvezené tuny.
Největší nárůst odvezeného množství zaznamenáváme v měsících květnu a srpnu. V uvedených měsících totiž
vzniká nejvíce zahradního odpadu.
Obecní zastupitelstvo i přes tyto skutečnosti neuvažuje o navýšení poplatku v nadcházejícím roce 2012.
Každý občan, který je trvale přihlášen v naší obci nebo v naší obci vlastní nemovitost, je povinen uhradit
poplatek 300,- Kč. Tento poplatek je splatný do konce března 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Město Choceň začne v příštím roce budovat velkokapacitní kompostárnu, která bude zpracovávat
biologický odpad (tj. posekaná tráva, shrabané listí, kuchyňský odpad atd.) z širokého okolí. Pokud budou
podmínky svozu a ukládání tohoto odpadu pro naši obec výhodné, jsme připraveni se do systému zapojit a tím
snížit zmíněné náklady. Obec zajistí popelnice, případně kontejnery, do kterých se bude moci jmenovaný
biologický odpad ukládat.
Odvoz a likvidaci tříděného odpadu (plastových obalů a skla) pro naší obec zajišťuje firma Ivan Ševčuk,
Vysoké Mýto. Zde platíme pouze za ujeté km při odvozu odpadu. Obecní výdaje ušetříme tím, že budeme do
kontejnerů vhazovat řádně sešlapané plastové obaly. Tím se do kontejnerů vejde více tohoto tříděného odpadu
a nebude nutné jej tak často odvážet.
Svozovým dnem v roce 2012 i nadále zůstává úterý v sudém týdnu. První svoz proběhne v úterý
10. ledna, další 24. ledna, 7. února 2012 atd. Poslední svoz v roce 2012 proběhne 25. prosince.
Termíny pro mobilní svoz nebezpečného odpadu jsou 15. května a 11. října 2012.
Pecka Aleš
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Nové jízdní řády
Jak jistě mnozí víte, od 11. prosince 2011 platí nové jízdní řády. Jejich vypracováním byla pro
Pardubický kraj pověřena společnost OREDO, která z důvodu neustále rostoucích nákladů dostala za úkol
optimalizovat autobusovou a železniční dopravu. První návrhy této optimalizace vycházely z principu zrušení
některých autobusových linek. Předložený návrh pro naší obec, ale i pro obce Dobříkov a Slatinu, které jsou na
společné lince, znamenal zrušení klíčových spojů. Zrušeny měly být spoje zajišťující dopravu dětí do škol
a lidí do zaměstnání a k lékaři a samozřejmě i zpět. První předložený návrh byl pro nás i pro všechny obce
v okolí nepřijatelný.
Následovala nekonečná jednání, připomínkování a zasílání petic nejen společnosti OREDO, ale
i hejtmanovi Pardubického kraje a jeho náměstkovi. Nakonec toto společné úsilí přineslo ovoce v podobě
přijatelného kompromisu, kterým je nový autobusový jízdní řád, který naleznete v příloze Srubského okénka. Se
zachováním autobusové linky Sruby - Choceň - Vysoké Mýto nám pomohli také Obce Dobříkov a Slatina,
města Choceň a Vysoké Mýto, ale také paní Markéta Dohnalová se svojí peticí a všichni naši občané, kteří tuto
petici podepsali.
Pecka Aleš

Zpráva o činnosti T.J. SOKOL Sruby v roce 2011
Do sokolovny jsme v letošním roce zakoupili 70 ks židlí. V měsíci březnu došlo k odcizení dvou
měděných okapových svodů, které byly nahrazeny novými. Do sokolského klubu bylo zakoupeno nové
vybavení, kuchyňské přístroje - chladnička s mrazákem a elektrický sporák. Koncem ledna jsme zakoupili
novou plazmovou televizi, která nám byla krátce na to odcizena. Dále byly zakoupeny kuchyňské potřeby, např.
kuchyňské váhy, elektrický kráječ, rychlovarná konvice, nová pánev, lžíce a nože.
V jarních měsících bylo zatravněno tréninkové hřiště a za brankou byla rozšířena plocha pro diváky.
V měsíci březnu se v naší Sokolovně uskutečnil sportovní ples, 30. dubna proběhlo tradiční pálení
čarodějnic.
V prosinci jsme ve spolupráci se zahrádkáři a za přispění obce připravili mikulášskou nadílku pro děti.
Večer proběhla tradiční mikulášská zábava. Mikulášská nadílka byla doprovázena vystoupením cirkusu
Karneval. Celá tato akce, které se zúčastnilo více než šedesát dětí a přibližně stejné množství rodičů, byla velice
kladně hodnocena nejenom dětmi.
V sokolském klubu proběhlo v letošním roce několik posezení s country hudbou
V současné době probíhá proces darování části majetku T.J. Sokol Sruby do majetku obce Sruby, ke
kterému byl již vydán souhlas Východočeské župy sokolské v Pardubicích. V současnosti čekáme na souhlas
České obce sokolské. Po té bude celý proces zakončen zápisem Katastrálního úřadu do majetku Obce Sruby.
V příštím roce plánujeme napojení stávajících odpadu do místní kanalizace. Pokud bude dostatek
finančních prostředků, počítáme s vymalováním sálu a s obměnou vnitřního vybavení Sokolovny.
Na příští rok připadá výročí 100 let od založení Sokola ve Srubech. Tuto akci chceme uspořádat za
účasti obce a ostatních spolků. Mimo to chceme uspořádat minimálně pět společenských akcí.
Závěrem chceme poděkovat těm, kteří se podíleli na činnosti a také všem sponzorům. T.J. Sokol Sruby
přeje občanům naší obce hodně zdraví a úspěchu v novém roce 2012.
Březina Jaroslav

Fotbalové oddíly SOKOLA SRUBY
U týmu mužů hrající okresní přebor, jsme do podzimní části sezóny vstupovali s cílem o umístění do
5. místa tabulky. Pro podzim se nám podařilo zvýšit konkurenci v týmu doplněním o gólmana Jana Lukese,
obránce Tomáše Glencnera, záložníky Luboše Laštovku, Michala Jiráskýho a útočníka Zdeňka Bednáře.
Vstup do sezóny se nám vydařil po přestřelce na horké půdě v Těchoníně, kde jsme vyhráli 5:4 .
I v ostatních zápasech se nám v celku dařilo a hlavně na domácí půdě, kde jsme neprohráli jediné utkání. Naše
mužstvo nastřílelo na vlastním hřišti v sedmi zápasech 26 branek, s čímž museli být domácí fandové spokojeni.
Na mužstvo přišly i slabší chvilky v podobě prohry na hřišti Kunvaldu, Sloupnice a Jablonného nad Orlicí.
SRUBSKÉ OKÉNKO
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V celkovém součtu náš tým po podzimu obsadil 3.místo když vybojoval 30 bodů za 9 výher, 2 remízy
a 3 prohry se skórem 43:22 čímž se řadí k nejlepšímu střílejícímu týmu okresu. O tuto poctu se zasloužili
nejenom nejlepší střelci (Zavřel 9 gólů, Bednář 8 gólů, Laštovka 7 gólů) , ale hlavně kolektivní práce celého
týmu.
Po podzimní části sezóny můžeme být s výsledky a s herním projevem spokojeni a doufáme, že nám
střelecká potence a chuť do fotbalu vydrží i do jarních bojů. Musíme poděkovat všem hráčům a realizačnímu
týmu za odvedené výkony a vzornou reprezentaci sokola a obce.
Poděkování zaslouží i všichni ostatní, kteří svou činností přispívají k chodu fotbalového oddílu na
Srubech.
Roman Flidr

Fotbalová mladší přípravka
Hráči celý rok poctivě trénovali a účastnili se fotbalových turnajů v různých obcích a městech. Jarní kola
byla na umístění srubských hráčů trochu bouřlivá, ale poslední turnaj ve Srubech naši hráči suverénně vyhráli,
a tím jarní sezónu zakončili s medailemi na krku a boucháním rychlých špuntů.
Po letních radovánkách přišel už náročnější fotbalový podzim, kdy se dětem opravdu dařilo. Umístěním
v pořadí třikrát na 1. místě a čtyřikrát na 2. místě dokázali, že je fotbal baví a že se stále zlepšují. Poslední
turnaj byl organizátory kvůli nemocem odvolán. Za výkony a snahu podávané po celý rok si hráči a hráčky
zaslouží jedničku a pochvalu jak reprezentují naši obec. Dělají Srubům dobré jméno a nenechají srubský fotbal
vyhasnout.
Velkou zásluhu na výkonech hráčů má trenér Pavel Dolníček a jeho realizační tým, který si kolem sebe
vytvořil.
Dík patří také rodičům, kteří své děti podporují ve sportovní činnosti.
Martin Žaba, Pavel Dolníček

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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