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Vánoce, Vánoce přicházejí …
Mnozí z Vás si jistě někdy kladou otázku, jak vůbec Vánoce vznikly, resp. jak se po staletí vyvíjely, jak
vznikly jednotlivé vánoční zvyky apod. Samotné kořeny Vánoc jsou velice rozmanité a možná se budete hodně
divit, ale nejedná se vůbec o původní křesťanský svátek. V průběhu jednotlivých věků však byly křesťanstvím
přijaty a jako svátek jsou i křesťany slaveny, zejména Boží hod vánoční, tedy 25. prosinec.
Z původně ryze náboženských svátků se Vánoce staly hlavním rodinným svátkem v křesťanské části
světa. Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství, radosti a pocitu. Zvyk
darovat o Štědrém večeru vánoční dárky se stal v českých zemích nedílnou součástí Vánoc až v 19. století.
V té době i ti nejchudší se snažili dát svým nejbližším alespoň několik červených jablíček a hrst ořechů.
V bohatších rodinách se dávaly také dárky, které byly skromné a praktické jako tabatěrky, pantofle, rukávník
anebo látka na novou sukni.
Zvyk zdobit vánoční stromeček se v západní Evropě postupně
utvářel od 16. století. U radnice se zdobíval vánoční strom, na kterém
byly navěšeny dárky pro chudé. Ovšem v Čechách prý tato tradice ještě
nebyla ani počátkem 19. století. A tak se prý v r. 1812 rozhodl poprvé
vyzdobit vánoční strom v libeňském zámečku tehdejší ředitel
Stavovského divadla Jan Karel Liebich, který pocházel z Německa.
Vánoční stromeček se ovšem slavnostně zdobí. Se skleněnými ozdobami
se setkáváme až od 80. let 19. století, předtím se zdobilo stužkami,
sušeným ovocem anebo papírovými ozdobami, v nichž byl zabalen
cukrkandl nebo oříšek.
A tak by se dalo o Vánocích psát mnoho a mnoho. Dále např.
o vánočních zvycích a obyčejích. Protože mi však již nezbývá moc
místa, popřeji Vám všem, abyste si o Štědrém večeru rozkrojili jablko,
pustili ořechové skořápky po vodě, hodili střevícem, odlili trochu olova
anebo si upekli kubu z krup a česneku. A taktéž krásné a veselé
vánoční svátky.
Základní myšlenky převzaty a citovány ze školního časopisu SSPŠ Boskovice „Mladý tunelář“ – mimořádné vánoční vydání, roč. 2,
šk. rok 2007/2008
upravil Jindřich Farkač

Vánoce na Srubech
Každý, kdo se zúčastnil vánočního koncertu dětí ze srubské školy v loňském nebo v předloňském roce,
se už jistě těší na jejich další vánoční vystoupení. Opět nám nejen zazpívají a zahrají na vybrané hudební
nástroje, ale protože již vědí, že se nám všem vždy velmi líbí, letošní koncert nastudovaly delší a bude trvat
přibližně 40 minut. Podmanivou krásu vánočního času v nás vyvolá nejen jejich podání známých koled,
ale i nazdobené prostory obecního kostelíku, ve kterých bude opět instalován k prohlídce i obdivu srubský

betlém. Vystoupení dětí se uskuteční v neděli 23. 12. v 16:30 hodin ve srubském kostelíku „Nanebevstoupení
Páně“.
Po skončení vystoupení dětí se budete moci přemístit k novému srubskému vánočnímu stromu (než nám
vyroste říkejme zatím jen stromku), který již bude rozsvícen v dolní části srubského veřejného prostranství
uprostřed obce (naproti bývalého pohostinství u Pavlíčků). Zde začne v 17:30 hodin koncert dechové hudby
„Choceňačka“, která jako již tradičně zahraje vybrané vánoční koledy. Možná, že nás všechny čeká při této akci
ještě nějaké překvapení, které je však i pro autora tohoto článku zatím neznámé – nechme se překvapit !
Mše svatá vánoční bude sloužena v místním kostele „Nanebevstoupení Páně“ ve středu 26. 12. v 7:30
hodin.
V měsíci lednu 2013 proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka a to v duchu již obvyklých pravidel.
Jindřich Farkač

Úprava veřejného prostranství u „Památníku padlých v 1. světové válce“
v rámci programu obnovy venkova
Po vykácení již přerostlých thují za pomníkem se ocitlo toto veřejné prostranství v dosti neutěšeném
a nevzhledném stavu. Obecní zastupitelstvo proto rozhodlo jej vytvořit tak, aby bylo dostatečně reprezentativní
pro případné pietní a další veřejné akce (např. tradiční koncert Choceňačky o vánocích) a taktéž aby přitahovalo
občany k odpočinku (např. pro seniory při cestě z místního kostelíku nebo hřbitova). Prostě aby to bylo hezké
veřejné prostranství s veřejnou zelení.
Základem je ponechání stávající travnaté plochy s tím, že bude doplněna výsadba živého plotu obloukového segmentu z tisu, který bude uzavírat prostranství za památníkem a bude tak tvořit památníku
vhodné pozadí. Před památníkem bude plocha z kačírku, do níž budou osazeny pískovcové nášlapné desky jako
přístupový chodník. Tyto práce budou prováděny na jaře příštího roku.
Na opačném konci prostranství (jižní strana) je navržena odpočinková plošina s dvěma lavičkami, které
budou přístupné po pískovcových šlapácích. Za lavičkami je navržena skupina keřů s jedním stromem a další
úpravy, které jste již všichni mohli zaznamenat. Tyto práce již provedli zdarma žáci Střední školy zahradnické z
Litomyšle v rámci své výuky. Všechny rostliny a keře byly voleny nenáročné na údržbu, ale tak, aby plnily
okrasný účel.
Tato informace o úpravě prostranství podává jen základní údaje, neboť dle studie (zpracované ing. arch.
P. Čížkem), bude nejen vysazeno mnohem více rostlin a keřů než je zde uvedeno, ale budou provedeny i další
zemní práce apod.
Této části prostranství již dominuje vysazený stříbrný smrk s modravě stříbrným jehličím (picea
pungens), který by mohl v budoucnu vyrůst až do výšky 20 m. A to bude nový srubský vánoční strom (zatím
však jen stromek), který je v současnosti již nasvícen a vánoční koledy v podání dechové hudby
„Choceňačka“ si o letošních Vánocích již všichni zazpíváme u něj !!!
Jindřich Farkač

Rok 2012 ve srubské škole
Jen několik málo dnů zbývá do závěru roku 2012. Tento předvánoční čas vede mnohé z nás k zamyšlení
nad uplynulým rokem. Jaký byl právě končící rok ve srubské škole? Pro děti celkem klidný, až na drobnosti
bezúrazový, ve zvládnutí učiva pro všechny úspěšný.
Do školy chodí celkem 87 dětí. Mateřská škola se po letní rekonstrukci školního bytu rozšířila o druhou
třídu a během září se naplnila do počtu 43 dětí. V základní škole máme 44 žáků 1.- 5. ročníku ve třech třídách.
Školní družinu navštěvuje spolu se zájmovou činností (odpoledními kroužky) 40 žáků. Ve školní jídelně se vaří
průměrně 100 obědů denně a k tomu přesnídávky a odpolední svačiny pro děti mateřské školy i žáky základní
školy, kteří zůstávají ve školní družině. Všechny děti mají k dispozici celodenně v rámci pitného režimu
jakékoliv množství tekutin, které pro ně připravují paní kuchařky ze školní jídelny.
A co se dětem ve škole nejvíce líbilo? Asi všechny mimořádné akce, které školní život zpestřují a svou
výjimečností přitahují jejich zájem. Patří mezi ně návštěvy divadelních představení v Šemberově divadle ve
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Vysokém Mýtě a nebo představení na „pozvání“ odehrávající se ve škole.
Velkou oblibu u dětí mají vlastivědné a přírodovědné cesty, pěší a cyklistické výlety za poznáním
blízkého i vzdálenějšího okolí. Pro letošní rok jsme vybrali „kozí farmu“ v Lozicích, kde se děti seznámily
s chovem domácích zvířat a péčí o ně a vyzkoušely si výrobu sýrů.
Předškoláci šli letos opět na průzkum do Slatiny, školáci se vydali na kolech do nedalekého okolí za poznáním
sousedních obcí – Dobříkova, Slatiny, Chocně a Vysokého Mýta.
V rámci poznávání Pardubického kraje jsme zamířili do Chrudimi do Muzea loutek a nedalekých
Slatiňan, do hřebčína. Nevynechali jsme ani každoroční návštěvu Prahy, tentokráte spojenou s prohlídkou
Národního divadla a plavbou výletním parníkem
do ZOO.
Velkou tradici mají naše školní slavnosti.
Spolu s rodiči jsme oslavili „Den rodiny“, na letní
slavnosti mateřské školy došlo na loučení s
předškoláky, kteří nastoupili v září do školy, žáci
prvních ročníků byli v obecní knihovně „pasováni
na čtenáře“ a žáci z pátého ročníku poznali „noční
školu“. V závěru roku nechybělo ani tradiční
„Mikulášské divadlo“.
Nyní již ve škole žijeme Vánocemi a
přípravou naší „Vánoční slavnosti“, na kterou se
opravdu těšíme pro její příjemnou atmosféru. A
pro Vás, milí spoluobčané, jsme přichystali
„Vánoční zpívání“ ve srubském kostele, dne 23. 12. 2012 v 16:30 hodin. Srdečně jste tímto zváni.
A co dodat na závěr? Nezbývá než Vám všem popřát krásný zbytek roku 2012, pohodové prožití
vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší a poděkovat všem, kteří nám pomáhají a zachovávají přízeň.
Mgr. Jana Šejnohová, ředitelka školy

Z činnosti obecního zastupitelstva
Ani jsme se nenadáli a je před námi opět závěr roku, kdy nastává chvíle k bilancování. Pro někoho byl
rok 2012 rokem úspěšným a jak již to v životě bývá, pro někoho byl úspěšný méně. Také v naší obci se některé
plány zdařily, nepodařilo se však uskutečnit vše podle našich představ ze začátku roku.
Jedním z hlavních úkolů, který nás začátkem roku čekal, bylo umístit 15 nových dětí do mateřské
školky. Nezbývalo nic jiného, než vybudovat ve školce novou třídu. První záměr, umístit novou třídu do půdní
vestavby nad mateřskou školkou se kvůli nově zpřísněným požárním předpisům nezdařil. Proto jsme nechali
vypracovat projekt, který spočíval v rekonstrukci prostor bývalého bytu ředitele školy, rozšíření šatny
a vybudování nového vstupu do mateřské školky. Po obstarání všech potřebných povolení jsme koncem června
mohli zahájit přestavbu. Vše šlo podle plánu a tak 10. září byla nová třída slavnostně otevřena. Poděkování za
zdárné dokončení celé akce patří především paní ředitelce Mgr. Janě Šejnohové, která nad rámec své působnosti
a ve svém volném čase vždy pomohla s řešením vyvstalých problémů a také všem ostatním zaměstnancům naší
školy, kteří se podíleli na zdárném a včasném dokončení a na úklidu před otevřením. Poděkování patří také obci
Slatina, která přispěla částkou 100 tis. Kč na dovybavení školky potřeným nábytkem.
V průběhu léta se konečně podařilo vybudovat sociální zázemí v prvním patře sokolovny, které bude
sloužit nejenom pro kancelář obecního úřadu, ale také pro spolkovou místnost, místní knihovnu a poštu.
Započali jsme také s rekonstrukcí elektrických rozvodů a s přípravou na ústřední topení, které by mělo snížit
spotřebu plynu v této části budovy. Máme v plánu vybudovat také kuchyňský koutek, který by posloužil
k občerstvení schůzujícím ve spolkové místnosti.
Začátkem letošního roku jsme opět zažádali o dotaci na zateplení a výměnu oken v naší škole. Žádosti
předcházelo doplnění projektové dokumentace a přepracovaný tepelný audit dle požadavků nové výzvy
Operačního programu životního prostředí. Ani v této výzvě jsme nakonec nebyli úspěšní, neboť počet žádostí
opět několikanásobně přesáhl finanční možnosti fondu. Cena zateplení školy dle zpracovaného rozpočtu
dosahuje téměř 6,5 mil. Kč a proto se pokusíme podat žádost o dotaci opět v nově připravované výzvě Zelená
úsporám, která má být vyhlášena v příštím roce.
SRUBSKÉ OKÉNKO
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V plánu na letošní rok jsme měli také vybudování chodníku do nového sídliště. Zadali jsme vypracování
projektové dokumentace, podařilo se nám za tímto účelem odkoupit potřebné pozemky od srubských občanů,
ale získat strategickou parcelu sousedící s parcelami stavebními v novém sídlišti, jejímž vlastníkem je Česká
republika, trvá déle než jsme předpokládali. V současné době jsme dosáhli alespoň příslibu bezplatného
převodu této parcely a jakmile bude pozemek ve vlastnictví obce, ihned budeme moci začít s přípravami na
stavbu.
V příštím roce chceme také přebudovat dětské hřiště u sokolovny a v mateřské školce. Obě hřiště jsou
ve špatném technickém stavu a v současné době již nesplňují přísné bezpečnostní předpisy a normy. Proto jsme
podali žádost o dotaci, která by měla pokrýt 70% pořizovacích nákladů potřebných na pořízení nových hracích
prvků. S pomocí finančních prostředků, o které jsme zažádali v rámci Programu rozvoje venkova Pardubický
kraj, chceme v příštím roce dále pokračovat v započaté rekonstrukci obecního osvětlení. Dokončíme také
parkovou úpravu před Pomníkem padlých v 1. světové válce tak, aby se toto místo stalo důstojným místem
v horní části naší obce. Chceme také obnovit nepěkný vzhled plakátovacích tabulí. Část finančních prostředků,
kterých by naše obec díky novému rozpočtovému určení daní (RUD) měla v příštím roce získat podstatně více
než v minulých létech, předpokládáme použít také na opravu některých úseků obecních komunikací.
Závěrem nám dovolte popřát klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší a mnoho úspěchu
v roce příštím.
Aleš Pecka
a Vaše obecní zastupitelstvo

UPOZORNĚNÍ
Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě
Vzhledem k tomu, že v katastrálním území obce Sruby byla ukončena digitalizace pozemků, vzniká
vlastníkům digitalizovaných pozemků povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na rok 2013, a to i na
pozemky, které jsou pronajaty družstvům nebo jiným podnikatelským subjektům.
Daňové přiznání se podává:
- Na podatelně Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě do 31. ledna 2013 (úřední dny Po, St 8:00-17:00 hod.,
od 23.1. do 31.1. 2013 je úřední každý den: Po, St-8:00-17:00, Út, Čt-8:00-15:00, Pá-8:00-13:30)
- Poštou
- Elektronicky ( http://eds.mfcr.cz )
- Prostřednictvím datových schránek
Ing. Radovan Kašpar v.r.
ředitel

Odvoz popelnic v roce 2013
Od 1. ledna 2013 vstoupí v platnost nová vyhláška, upravující podmínky sběru, odvozu a likvidace
komunálního odpadu, schválená zastupitelstvem naší obce v prosinci 2012. Tato vyhláška nově definuje
poplatníky a vymezuje povinnosti poplatníků.
I přes možnost navýšení poplatku za odvoz popelnic se zastupitelstvo obce shodlo na zachování poplatku
v původní výši, to je 300,- Kč za osobu a rok. Tento poplatek je splatný nejpozději ke dni 31. 3. 2013. Obecně
závazná vyhláška je k nahlédnutí na obecním úřadě, nebo na webových stránkách obce – www.obecsruby.cz .
Nový je však svozový den, který se přesunul na pondělí. Prvý svoz v roce 2013 proběhne v pondělí
7.1.2013, poté…21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., atd. Poslední svozy v roce 2013 se uskuteční
28.10., 11.11., 25.11., 9.12. a 23.12. Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne 14.5. a 10.10.
V našem okolí začne v příštím roce působit několik nových zpracovatelů biologického odpadu, kteří
budou zpracovávat odpad rostlinného původu z našich zahrad a domácností a vyrábět z něho kompost. Svozové
vzdálenosti se tím u tohoto odpadu zkrátí a proto i cena za likvidaci bude nižší. Začátkem příštího roku
oslovíme všechny zpracovatele v okolí a vybereme toho, který nabídne pro nás a naše občany nejlepší
podmínky. O způsobu a podmínkách svozu Vás budeme včas informovat. Na nás všech však bude důsledné
třídění všech vyprodukovaných odpadů.
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V roce 2013 končí po deseti letech smlouvy na pronájem hrobových míst na srubském hřbitově. Bude
proto nutné, aby během příštího roku každý vlastník hrobu podepsal na obecním úřadě novou nájemní smlouvu
a zaplatil nájemné.
Obecní úřad Sruby

Zpráva z činnosti T. J. Sokol Sruby
V letošním roce byl dokončen proces převedení majetku a některých pozemků Sokola Sruby na obec
Sruby. Dále byl proveden odpad svodu dešťové vody do kanalizace. Byla provedena oprava střechy nad
sokolským klubem a fotbalovými šatnami. Probíhá rekonstrukce rozvodu elektrické sítě v části budovy, kde
sídlí obecní úřad. Dále bude přistoupeno k rekonstrukci hlavního vchodu do sokolovny, jejímž výsledkem bude
oddělení chodby od sokolského klubu (vznik šatny pro návštěvníky společenských akcí).
Nejdůležitější událostí letošního roku - 100. výročí založení T. J. Sokol Sruby. Součástí těchto oslav byl
fotbalový zápas mezi T. J. Sokol Sruby a internacionály Sparty Praha. Ve společenské části programu
vystoupily děti ze srubské školy, ženy z Chocně se skladbou ze sokolského sletu, národopisná skupina Formani
ze Slatiňan, dechovka Choceňačka. Oslavy byly zakončeny taneční zábavou. Během oslav byli oceněni bývalí
a současní členové T. J. Sokol Sruby, kteří se významným způsobem podíleli na činnosti Sokola. Zároveň
bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům, kteří se podíleli na zajištění této akce a také sponzorům, jejichž
finanční dary umožnily tuto akci uspořádat.
V roce 2012 byly uspořádány tyto společenské akce: Sportovní ples v měsíci březnu, ve spolupráci se
srubskými děvčaty pohádkový les pro děti a v měsíci červenci cyklistický závod dospělých. Pro oceněné členy
sokola a pro spoluobčany, kteří se podíleli na zajištění oslav, byl uspořádán zájezd na vinobraní do Hustopečí
v měsíci říjnu, mikulášská vánoční nadílka pro děti, diskotéka pro dospělé v měsíci prosinci. Ke konci roku se
bude konat silvestrovské posezení. V příštím roce budeme usilovat o obnovení pravidelného cvičení pro děti
a dospělé. Také plánujeme cyklistické soutěže pro děti a dospělé.
Závěrem bych chtěl upozornit na některé negativní jevy např. ničení, poškozování a krádeže majetku
Sokola.
T. J. Sokol Sruby děkuje všem spoluobčanům za spolupráci.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 pevné zdraví.
starosta Sokola Jaroslav Březina

Fotbalový oddíl SOKOL SRUBY
V tomto roce náš sportovní areál aktivně využívaly týmy mužů, mladší přípravky a od května založená
fotbalová školička dětí mezi 4-6 lety.
U týmu mužů hrající okresní přebor jsme po dobře rozehraném podzimu, kdy jsme se umístili na třetím
místě, vstupovali do jarní části sezóny s cílem hrát i nadále atraktivní útočný fotbal pro diváky a udržet si přední
postavení v soutěži. Po ukončení hostování Bednáře a Glencnera, jsme u týmu uvítali příchody Růžičky
a Schauera z Cerekvice. Dobře poskládaný kolektiv z mladých a talentovaných hráčů doplněný o zkušené
matadory i na jaře podával dobré výkony. Svým herním projevem a útočným pojetím přilákal do ochozů mnoho
diváků. Našemu týmu se podařilo splnit vytýčený cíl a po zisku 51 bodů za 15 výher, 4 remízy a 7 proher se
skórem 77:42 obsadit v sezóně 2011-2012 krásnou třetí příčku, za což si zaslouží všichni hráči a funkcionáři
poděkování. Se 77 vstřelenými brankami jsme byli druhým nejlépe střílejícím týmem v okrese, když nejlepšími
střelci týmu byli Laštovka s 13 brankami a hned za ním kapitán mužstva Zavřel s 12 trefami.
Po letní přestávce nám nová sezóna přinesla několik změn. V realizačním týmu na postu trenéra
vystřídal Romana Flidra zkušený a ostřílený coach z krajských soutěží či divize František Dvořák. V kádru
skončilo hostování Schauerovi a Růžičkovi, který si v průběhu jara smolně přetrhl achilovku a tak by jsme mu
chtěli popřát brzké uzdravení. Na hostování do Chocně byl uvolněn Jiráský, Nováček a do Dobříkova
Brzybohatý. Náš kádr posílil po návratu z hostování Beskyd a v průběhu podzimu Kysilko z Vysokého Mýta.
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Letní příprava vypadala slibně, když náš tým dokázal zvítězit a získat putovní pohár na domácím turnaji
prvního ročníku „Memoriálu Františka Houdka“ v konkurenci dalších tří týmů. Vstup do soutěže nám též vyšel.
Po remíze v Dobříkově a výhře na domácím hřišti s Helvíkovicemi jsme byli na čele tabulky. Bohužel
následujících 6 utkání nepřineslo ani bodík a tak trenér František Dvořák se rozhodl po dohodě s vedením
ukončit své účinkování u týmu. Na post trenéra tak usedla na zbytek podzimní části sezóny trenérská dvojice
Zavřel, Šejnoha a hned první zápas doma urvali bodík s Chocní B. I v závěrečných pěti kolech se nově
vytvořené trenérské dvojici dařilo, když získala dalších 8 bodů. Náš tým tak po podzimu obsadil 13 příčku, po
zisku 14 bodů za 3 výhry, 4 remízy a 7 proher se skórem 20:28. Toto umístění je hodně zapříčiněno jak
zdravotními problémy velkého množství hráčů tak i zhoršenou tréninkovou a zápasovou morálkou. Ale i tak
pevně věřím, že se tým v zimní přípravě dobře připraví na jarní část a naváže na zlepšené výkony z konce
podzimu. Všem marodům bych chtěl popřát brzké uzdravení a návrat na zelený pažit.
Dalším týmem, který nás zastupuje a reprezentuje v okrese je tým mladší přípravky. Hráči a hráčky
svými výkony a fotbalovým růstem dělají radost nejen trenérům Pavlu Dolníčkovi a Martinu Žabovi, kterým
patří dík za jejich vedení, tak i jejich rodičům a ostatním, kteří se kolem fotbalu pohybují. Podzimní část zápasů
naší fotbalové přípravky byla plná splněných přání nejen dětí, ale i rodičů. Parta sehraných hráčů se účastnila
pěti turnajů. Z toho první výsledek stačil na pěkné třetí místo. Navzdory tomu naše děti ve zbývajících turnajích
dokázaly, že patří k nejlepším účastníkům turnajů, a tak se radovaly čtyřikrát z 1. místa. Poslední turnaj
v Žamberku zakončily Sruby ve skóre 19:2. Je znát, že se jim trenéři poctivě a pravidelně věnují, a na oplátku
sklízejí uznání a radost těch malých bojovníků z toho, že se jim turnaj vydařil. Poděkování patří sponzorům
a rovněž i rodičům, kteří své děti podporují ve sportu, který je pro naši vesničku typický. Přejeme všem, kteří
chtějí tradici srubského fotbalu zachovat, aby se jim i nadále dařilo a mohli se pyšnit vítězným pokřikem:
,,Fotbal to je hra, která nás baví, tak ať se nám daří!“
Nejmladší kategorií, kterou náš oddíl má je ,,Fotbalová školka“, kterou tvoří chlapci a děvčata ve věku
od 4 do 6 let. Tyto děti se scházejí jednou v týdnu a trenéři Roman Flídr a Štefan Houdek se jim snaží vštípit
nejenom základy fotbalu, ale tréninkovou náplní je i všeobecný pohybový rozvoj dovedností dětí zejména
formou her a soutěží. Rodiče, kteří by měli zájem, aby jejich děti tuto fotbalovou školičku navštěvovaly, mohou
s nimi dorazit. Tréninky jsou v zimním období v místní sokolovně každou středu od 17 hod..
Po novém roce začínáme 9. ledna.
Závěrem bych chtěl jménem fotbalového oddílu popřát všem mnoho zdraví a štěstí v roce 2013.
Roman Flidr, Lenka Žabová

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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