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Historie a význam svátku Vánoc
Víte, že nejstarším křesťanským svátkem jsou Velikonoce, nikoliv trochu magické a tajemné Vánoce?
O Velikonocích se slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista, což je základ křesťanské víry. Ovšem křesťanská slavnost
Vánoc dostala definitivní podobu až ve 4. století po Kristu, kdy nahradila římský svátek „nepřemožitelného
Slunce“. Tím se křesťané snažili zdůraznit skutečnost, že narození Krista je vítězstvím dobra nad zlem. Ovšem o
jedinečnou atmosféru Vánoc, kterou se tyto křesťanské svátky vyznačují, se nejvíce zasloužil již ve středověku
svatý František z Assisi. Podle tohoto svatého byl den Narození Dítěte Ježíše svátkem svátků. A navíc tento
svatý obohatil Vánoce o symbol prostých jesliček.
Při přípravě tohoto článku se mi však nepodařilo zjistit, kdy a kdo zavedl k Vánocím ten krásný zvyk podarovat dárkem své blízké. Určitou podobnost vidím i v tom, že u již citovaných jesliček stáli s dárkem
v náručí mimo jiných i tři králové z dalekých zemí. Ale proč se vlastně dávají dárky, z nichž tu největší radost mají
především ti nejmenší? Vždyť dárek není jen ona věc, která se dává a která má hodnotu vyjádřitelnou
v penězích. Dárek je především osobní poselství, které říká „mám Tě rád“. A něco takového se vlastně ani
penězi vyjádřit nedá. V dárku - pokud je myšlen upřímně a vskutku jako dárek -dáváme vlastně sami sebe.
A toto je tak nádherný pocit, který bychom o Vánocích měli zažít všichni.
Vše co zde popisuji, ovšem poznáme jen tehdy, pokud nepropadneme hloupé představě, že se tyto
svátky jen stereotypně opakují. Vždyť každý prožívá svůj život a tím získává svoji životní zkušenost. A tak jak se
naše životní zkušenosti vrství a jak se odvíjejí naše životy, promlouvá k nám obraz vánoc různě. Jinak jej vidíme
v dobách šťastných a klidných, jinak jej vidí ti méně šťastní třeba v dobách válečných. Jinak jej vidíme v mládí
a jinak ve stáří, jinak ve zdraví a jinak v nemoci a jinak když rodina harmonicky žije a jinak, když je rodinný kruh
narušen nějakým rozkolem.
To vše se ovšem
stane jen tehdy, když se jako
pravdivě žijící lidé setkáme
s Boží pravdou lidského
příběhu svaté rodiny. Tehdy
totiž vstoupí do našich duší
mír
a
pokora,
láska
a odpuštění. A teprve pak ve
své duši a i ve svém srdci
ucítíme tu nádherně magickou
sílu a atmosféru Vánoc.
volně podle papežské promluvy
Benedikta XVI. zpracoval

Farkač Jindřich

Vánoce 2016 na Srubech
Stalo se již tradicí, a to velmi nádhernou, že Vánoce v naší obci jako první přivítají hudebně velice nadaní
školáci z naší IZŠMŠ. Tak tomu bude i letos. Opět budou ke slyšení nejen vánoční koledy a další písně
navozující slavnostní náladu, ale určitě nám někteří žáčci předvedou své umění i na vybraných hudebních
nástrojích. A v kuloárech srubské školy jsem zaslechl, že nás čeká opět nějaké to překvapení, bohužel však
nevím jaké. Že budou v našem srubském kostele vystavené ke zhlédnutí i Betlémy, to je již každoroční
samozřejmostí. Věřím, že kdo byl na těchto vystoupeních již někdy v minulosti, přijde opět.
V prostorách srubského slavnostně vyzdobeného kostelíka „Nanebevstoupení Páně“ se tento koncert
uskuteční v pátek 23. 12. v 16.30 hodin.
Ihned po skončení tohoto koncertu doporučuji kraťoučké přemístění. Kam? Jako obvykle k již
rozsvícenému srubskému vánočnímu stromku, nebo raději již stromu, protože za ten uplynulý rok zase pořádně
povyrostl. Pod ním na Vás totiž bude čekat nejen něco horkého na zahřátí (a určitě tušíte co), ale i dechová
hudba Choceňačka, která opět zahraje ty nejhezčí vánoční koledy. A věřím, že si je s chutí s touto hudbou
zazpíváte! Začátek koncertu je stanoven na 17.30 hodin.
Vánoční mše svatá bude sloužena v místním kostelíku v pondělí 26. 12. od 7.30 hodin.
Farkač Jindřich

Tříkrálová sbírka 2017
V roce 2017 bude Charita České republiky pořádat dobročinnou Tříkrálovou sbírku již posedmnácté a její
výtěžek bude určen především na podporu charitativních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad
Orlicí zaměstnává cca 120 lidí a v celém našem okrese poskytuje už 25 let více než desítku služeb lidem všech
generací. Tříkrálová sbírka v roce 2017 bude svými dárci na Orlickoústecku podporovat tyto služby:
- domácí specializovaná hospicová péče
- pečovatelská služba
- rodinná centra
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- zařízení pro osoby bez přístřeší atd.
Klienty Charity ČR jsou mladí i staří – lidé čelící nemocem
a zdravotním potížím, chudobě, samotě apod. Jejím dalším cílem je
podpora rodiny, která je v případě své stability základem životní
jistoty každého člověka. Ve sbírce za rok 2016 se
v orlickoústeckém okrese vybralo 2.439.598,00 Kč
a konkrétně v naší obci 18.859,00 Kč.
V naší obci proběhne sbírka v prvním lednovém týdnu roku 2017
a to formou, která již byla v dřívějších vydáních Srubského okénka
popisována. Až proto zazvoní u Vašich dveří tři promrzlí malí králové
s prosbou o finanční dar, otevřete jim prosím nejen dveře, ale i svá
srdce. A díky Vám všem již předem!
Farkač Jindřich

Slavnostní vítání občánků
V loňském roce jsme se pokusili obnovit hezkou tradici "Vítání občánků" a setkali jsme se jen se samými
příjemnými ohlasy. Nadšení z podařené akce v nás přetrvalo až do roku 2016. Se zvědavostí a očekáváním, které
uvidíte snad jen u malých dětí před blížícím se Štědrým dnem, jsme očekávali každý nový přírůstek, každou novou
maminku s kočárkem na vycházce za čerstvým vzduchem.... A doufali, že malebná vesnička Sruby stále láká dost
mladých lidí, kteří zde rádi zakoření a založí novou rodinu. Nakonec jsme napočítali celkem 6 nových miminek
narozených v roce 2015 a počátkem roku 2016 a věřili, že alespoň někteří rodiče těchto drobečků se rádi účastní
této události. O co bylo ale milejší překvapení, když téměř všichni rodiče již čekali na pozvání a byli rozhodnuti přijít.
V krásný slavnostní den 8. května jsme v budově místní moštárny přivítali 6 nových občánků z celkem 6-ti
narozených dětiček. Pan starosta uvítal mezi nové členy obce 4 děvčátka a 2 chlapečky: Adélu Štěpánovou, Alici
Kramčanina, Nikol Horníčkovou, Jitku Horákovou, Jáchyma Sejkoru a Jana Matouška. Rodiče si odnesli i několik
drobností na památku, pro své dítko památeční list a hračky, pro maminky květinu a všichni snad příjemnou
vzpomínku na hezky strávené odpoledne.
Jana Kollerová
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Zprávy ze srubské školy
Pro nás dospělé je to velice krátká doba, která uplynula od slavnostního zahájení školního roku
2016/2017, kdy jsme v naší škole 1. září přivítali 13 prvňáčků, kteří poprvé usedli do školních lavic a 10 nových
předškoláčků, kteří poprvé přišli do mateřské školy. V životě dětí je to ale úsek velmi dlouhý.
Ve školce už se naše nejmenší děti zabydlely, zvykly si na nové kamarády i paní učitelky. Žáčci první
třídy za tuto dobu už zvládli první písmenka Živé abecedy a dostali svůj Slabikář, ze kterého každý den čtou.
Mají napsanou svou první písanku a umí skládat jednoduchá slova z písmenkové skládanky. I starší školáci už
zvládli splnit spoustu úkolů. Výuka je pravidelně zpestřována herními prvky a různými akcemi.
Je již pravidlem, že na 1. září máme vždy připravené nějaké překvapení. Tentokrát to byla pohádka
hraná pedagogy školy. Doufáme, že potěšila nejenom nejmenší diváky, ale i přítomné rodiče, kteří v tento den
své děti doprovodili.
Na začátku září si všechny děti připomněly pravidla kamarádského chování v pohádce s názvem „Kuba
a Zdravěnka“. V loutkovém divadelním představení, které se odehrálo „na pozvání“ ve škole, si školáci
zopakovali slavné postavy a jejich příběhy z českých pověstí. Starší školáci podnikli celodenní výukovou
vycházku po Srubech a Slatině s vlastivědnými úkoly.
Ve spolupráci s Policií ČR se v říjnu uskutečnila pro žáky beseda na téma „Bezpečnost dětí v silničním
provozu“. Děti byly poučeny o bezpečném chování při cestě do školy a ze školy, při přecházení vozovky, byly
jim sděleny informace pro bezpečnou jízdu na kole.
Předvánoční čas jsme zahájili prvními prodejními trhy dětských výtvorů a výrobků. V tělocvičně naší
školy vznikla „tržnice“ s prodejními stánky malých umělců. Zde si děti vystavily své zboží, které nabízely
k prodeji. Děkujeme paní Horákové a paní Rounové za pomoc při zorganizování celé akce. Byla velmi vydařená.
Ani letos nechybělo tradiční „Mikulášské divadlo“, které každoročně připravují pro své mladší kamarády
žáci pátého ročníku. Letošní čerti opět nepotřebovali pytel, to proto, že máme ve škole stále samé hodné děti.
Nadílka od Mikuláše všem chutnala.
Děti z mateřinky stihly předvánoční divadelní představení v Chocni s názvem „Hvězdička“, žáci základní
školy vyrazili do EKO centra v Pardubicích na vánoční program.
Konec roku vrcholí přípravou tradiční vánoční slavnosti pro rodiče. Všem pedagogům náleží velké
poděkování a všem dětem pochvala.
Než se rozloučíme se starým rokem, popřejme si do toho nového zdraví, štěstí, lásku, pohodu, vzájemnou úctu
a porozumění. Ať se nám všem dobře daří.
Jana Šejnohová

Každoroční pasování prvňáčků v místní knihovně
Každý rok se vždy v měsíci květnu nebo červnu odehraje v prostorách srubské knihovny akce, která nese
trochu tajemný název „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Hlavním garantem této ušlechtilé akce je paní Novotná
Alena, která již mnoho let zajišťuje chod naší vesnické knihovny. Nemalou roli při této akci hraje i obecní úřad, který
finančně zabezpečuje nákup dárků pro prvňáčky. A samozřejmě i místní škola, která prvňáčky celý školní rok
připravuje mimo jiné i k tomu, aby čtenářskou zkoušku složili a mohli se tak stát nositeli hrdého titulu „Čtenář“.
A jak se každý prvňáček k tomuto titulu propracuje? Musí úspěšně přečíst vybranou pasáž z nějaké dětské
knížky a navíc jako bonus zarecitovat nějakou básničku. Ti odvážnější si někdy troufnou i na písničku! A jaká je
následná odměna? Nejdříve jsou pasováni historickým mečem na pravé rameno a přitom je jim titul „Čtenář“
udělen. A k tomu obdrží jako dárek nějakou dětskou knihu a navíc pastelky, tužky, sešity a podobné školní potřeby.
A věřte mi, každý prvňáček tuto chvíli velmi prožívá!
Pasování vždy předchází prohlídka srubské knihovny a taktéž krátký projev paní Novotné, která dětem
každoročně zdůrazňuje, proč je tak důležité umět číst! Samozřejmě jsou vždy důležitá i slova, připomínky a poznatky
ředitelky místní školy Mgr. Šejnohové, která jako třídní učitelka prvňáčků nejlépe ví, jak ke každému z nich v jejich
tak důležité chvíli přistupovat.
A pro mě je velkou ctí, že mohu rok co rok každého jednotlivého prvňáčka nejen poznat, ale ve vybraném
slavnostním úboru ho na již zmíněný titul mečem pasovat!
Farkač Jindřich
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Obecní hospoda
Pronajímatelka Obecní hospody ve Srubech, paní Jana Remešová, podala v srpnu na obecním úřadě
výpověď z nájmu. Tříměsíční výpovědní lhůta skončila k 30. 11. 2016. Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil
zájemce, kterému by obec tuto nemovitost svěřila do nájmu, od prosince máme hospodu zavřenou. Nejsme však
jediní. V našem okolí je několik obcí, které se potýkají se stejným problémem. K uzavření hospod v malých
obcích zřejmě nejvíce přispělo zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Finanční náklady na pořízení
funkčního zařízení pro EET se pohybují od několika tisíc až k desítkám tisíc korun. Další finanční náklady jsou
spojeny jak s provozem, tak i s poplatky firmám, které spravují programové vybavení. I ty jsou ve stokorunách
měsíčně. A proto se nelze divit, že hlavně vesničtí hospodští tento zásah do svého podnikání již neunesli. Není
lehké podnikat (anebo spíše živořit) v hospodách na malých vesnicích. A tak aby uživili sami sebe (nebo své
rodiny), často mívají ještě další vedlejší zaměstnání.
Bude proto velmi složité sehnat nového spolehlivého člověka, který si naši hospodu za účelem
provozování pohostinské činnosti pronajme. Obec se však bude i nadále snažit sehnat nového zájemce na
provozování naší pěkné Obecní hospody ve Srubech.
Aleš Pecka, starosta obce

Odvoz komunálního odpadu v roce 2017
V letošním roce na sběrných místech v naší obci přibyly nové sběrné zvony na papír a také zvony na sklo
a plasty s většími vhozovými otvory, do kterých můžete ukládat i odpad o větších rozměrech. Na jaro příštího
roku připravujeme podepsání smlouvy s městem Choceň na využití sběrného dvora. Po té bude každému
srubskému občanovi umožněno využívat zdarma sběrný dvůr v Chocni.
I v roce 2017 bude v naší obci svoz a likvidaci komunálního odpadu provádět společnost Ekola České
Libchavy s.r.o. Firma Ivan Ševčuk Vysoké Mýto bude provádět odvoz plastových obalů a skleněných láhví
a likvidaci bioodpadu Kompostárna Slatina.
Roční poplatek za svoz komunálního odpadu na osobu s trvalým pobytem v obci zůstává pro rok 2017
nadále 300,- Kč.
Uhradit poplatek a vyzvednout si nálepku na popelnici je třeba do konce března 2017 !!!
Po tomto termínu popelnice neoznačené novou známkou na rok 2017 nebudou vyvezeny.
Poplatky za popelnice a 100 Kč za psa se začnou vybírat na obecním úřadě od pondělí 2. 1. 2017 v úředních
hodinách, tj. pondělí 14:00-17:00, středa 8:00-11:00 hodin. Uhradit lze také převodem z účtu na účet obce:
8625611/0100 – KB Choceň, variabilní symbol: číslo popisné Vaší nemovitosti. Po platbě převodem si
nezapomeňte vyzvednout a nalepit známky na popelnice.
Svozový den se bude v roce 2017 opět měnit:
Od 10. 1. 2017 do 21. 3. 2017 bude svozovým dnem
Od 3. 4. 2017 do 25. 9. 2017 bude svozovým dnem

úterý
pondělí

Od 3. 10. 2017 do 26. 12. 2017 bude svozovým dnem

úterý

(2,4,6,8,10. a 12. týden)
(14,15,17,19,21,23,25,
(27,29,31,33,35,37. a 39. týden)
(40,42,44,46,48,50. a 52. týden)

Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne v úterý 9. 5. 2017 a ve čtvrtek 5. 10. 2017.
Do kontejnerů na plastové obaly je možno kromě PET láhví vhazovat i nápojové kartony TertraPak. Všechny
obaly je třeba před vhozením do kontejneru sešlápnout nebo zmáčknout a na zmáčknutou láhev PET
našroubovat zpět uzávěr!
Obecní úřad Sruby
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Z činnosti obecního zastupitelstva
Před koncem letošního roku nastal opět čas k jeho hodnocení. V rozpočtech obcí jsou vždy největší
finanční náklady plánovány na investiční akce. V roce 2016 to byly akce, které jsou jednotlivě zhodnoceny
a popsány v tomto článku.
Největší stavbou, kterou z důvodu uzavírky komunikace pocítil nejeden z nás, byla rekonstrukce
propustku přes potok Inkovec. Uzavírka byla na obecní komunikaci vedoucí ke škole. Výstavbu jsme
naplánovali na prázdniny, aby nebyli omezeni rodiče a děti při cestě do naší školy. Celé akci přálo počasí, neboť
v potoku Inkovec po dobu rekonstrukce netekla téměř žádná voda. Po počátečních problémech bylo dílo
v řádném termínu úspěšně dokončeno a nový mostek bude po mnoho dalších desetiletí sloužit našim občanům.
Další plánovanou akcí byla rekonstrukce veřejného osvětlení v osadě Hluboká, na kterou obec obdržela
dotaci ve výši 100 tisíc Kč z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Při této akci musel být po celé
délce položen nový kabel a postaveno sedm nových sloupů, neboť původní osvětlení bylo napájeno z nadzemní
sítě. Rekonstrukce veřejného osvětlení s novými úspornými LED světly byla v prosinci zdárně dokončena. Tím
máme v celé obci provedenou kompletní výměnu všech sloupů a svítidel.
Výstavbu slibované autobusové zastávky v Hluboké jsme po problémech s projektovou dokumentací
a se získáním stavebního povolení přesunuli na začátek příštího roku. Nemalou komplikací u této stavby bylo
i získání všech povolení, neboť zastávka nebude stavěna na obecních pozemcích, ale na pozemcích v majetku
Pardubického kraje.
Mrzí nás i skutečnost, že se nám nepodařilo získat dotaci na opravu místní komunikace na horním konci
obce. S žádostí, zaslanou na Ministerstvo pro místní rozvoj v lednu letošního roku, jsme pro přebytek uchazečů
neuspěli. O získání dotace zažádáme opět v řádném termínu do konce roku 2016. Pokud uspějeme, bude
v příštím roce provedena rekonstrukce nejproblematičtější části vozovky, která je po vybudování různých
podzemních sítí na mnoha místech propadlá.
Obecní zastupitelstvo Vám přeje pěkné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v příštím roce.
Obecní zastupitelstvo

Vzhled naší vesnice v roce 1924
Text je citován z kroniky Obce Sruby, kterou založil (a dále vedl) p. František Češka (učitel
zdejší školy) dne 1. února 1924 a to na žádost svého milého přítele a starosty p. Františka Žaby:
„Táhne se směrem od jihu k severu podél silnice vedoucí ze Slatiny (V. Mýta) do Zámrsku (přes Hlubokou
a Dobříkov). Vzdálenost vsi od V. Mýta 5,4 km, od Chocně 5,1 km, od Zámrsku 5,3 km.
Vesnice má 101 číslo (nyní o 2 více: domky vedle školy p. Prachaře a Jos. Matouška.) Hluboká (obecně
řečená „Končiny“ má 12 čísel).
Obyvatel (sčítání r. 1921) je (i s Hlub.)
642
z toho církve československé (od r. 1921)
486
církve řím. katol.
v kronice neuvedeno (pozn. autora)
bez vyznání
v kronice neuvedeno (pozn. autora)
Silnice vroubena je stromy, topoly černými, které okrašlují vesnici a poskytují v létě příjemný stín. Zvláště
nádherná je podívaná na podzim, kdy listí mohutných těchto stromů je zlatově zbarveno. „Horní“ konec vesnice (na
kopci) tratí se již v lese, „dolní“ konec končí se u trati stát. dráhy Praha – Brno.
Vedle stromů překvapí cizince úpravné rybníčky, kde se nadržuje voda ku praní, kde husy pilně se koupají
a v zimě zase děti klouzají.
Stavení stojí opodál silnice, takže před každým zbývá ještě dosti místa pro zahrádku a skutečně jsou některé
velice pěkně upraveny. Asi uprostřed vsi připojuje se silnice od Chocně k silnici mýtské, u hostince Šedova, kde
dříve prý byla rychta. Nedaleko nalézá se též obecní váha.
Tam, kde zatáčí se silnice k Dobříkovu, stojí Sokolovna a naproti pomník padlým. Za tratí směrem jižním
u silnice do V. Mýta stojí pazderna. Silnice Choceň – Zámrsk zřízena 1871, k V. Mýtu r. 1876.“
Vybral z citované obecní kroniky č. 1, str. 28 Farkač Jindřich
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Český zahrádkářský svaz
Do konce roku zbývá pár dnů a my se ohlížíme, co se nám letos povedlo, co méně, co jsme si naplánovali
a stihli, či nestihli, udělat.
Pro zahrádkáře, pěstitele, byl uplynulý rok především rokem suchým. Deficit vody z loňského roku
nezachránil ani rok letošní. Mírné zimy bez sněhu a následné jaro i léto téměř bez srážek, způsobily vysychání
vodních toků, rybníčků i studní. Ani mírným podzimním deštíkům se nepodařilo je naplnit. Suchem hynuly nejen
mladé porosty, ale i staré, vzrostlé stromy.
Ovocné stromy v naší oblasti sice odkvetly téměř bez újmy, ale následné sucho způsobilo, že ovoce bylo
drobnější a mělo menší podíl šťávy než obvykle. Plody choulostivějších slivoní většinou suchem opadaly a stromy
hned shazovaly listí. Úroda jablek byla ale vysoká, což zaznamenala i naše moštárna. Pro velký zájem se moštovalo
až do listopadu.
Několikaletou tradicí našeho spolku je pořádání výstav. Jarní jsme uspořádali v měsíci květnu a byla, tak jako
každým rokem, spojena se setkáním s našimi staršími spoluobčany. Návštěvníci se mohli potěšit netradičně
naaranžovanými květinovými vazbami, nakoupit letničky či jiné drobnosti.
V odpoledním programu se předvedla kapela Kapka, zatančili
naši nejmenší a poté nás pobavila taneční skupina Papeto. Nakonec jsme
si zanotovali s klasickou country kapelou Makadam.
Náročná, ale o to více očekávaná, vánoční prodejní výstava,
proběhla poslední listopadový víkend. Věnce, svícny, vánoční drobnůstky
i složité a pracné dekorace jsou příjemným osvěžením, dárečkem
i doplňkem našich domácností v čase adventním.
Výlet do Krkonoš jsme absolvovali začátkem podzimu. Byl nám
odměnou za náročnou přípravu obou výstav a za pracovní úsilí na
brigádách pořádaných na zvelebování moštárny a zahrady.
Prohlédli jsme si Špindlerův Mlýn, z lanovky a hřebenů obdivovali
krásu našich nejvyšších hor a okusili i kvalitu našich bot při túře ne
zrovna přívětivým terénem. Počasí nám přálo, vraceli jsme se trochu
unaveni, ale s čistou hlavou a dobrými pocity...
Připomínám, že nabízíme pronájem sálu moštárny a venkovních
prostor k oslavám narozenin, jubileí i různých večírků. K dispozici je
veškeré nádobí i spotřebiče. V případě zájmu se obracejte na
p. Kopeckou Romanu, Sruby 114.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem našim členům za výdrž a trpělivost při přípravě výstav, za hojnou
účast na brigádách, kterou nám mnozí mohou jen závidět. Všem ostatním občanům poděkovat, že svojí návštěvou
podporují nejen nás, ale také kulturu v naší obci. A té není nikdy dost... Zároveň si vás dovolujeme pozvat na příští
jarní výstavu, kterou plánujeme na konec měsíce května.
Ať následující rok je pro vás rokem šťastným a pozitivním, plným porozumění. Važte si svého zdraví
a rozdávejte kolem sebe lásku a úsměv :)
Za ČZS

Marcela Fajfrová

Klub českých turistů – Cyklo Sruby
V našem klubu jsme pro letošní rok opět naplánovali několik akcí. Z důvodu nepříznivého jarního počasí jsme
ale byli nuceni některé výlety odložit.
V září se uskutečnil velice vydařený výlet na zámek Kuks. Vlastní dopravou jsme dojeli do Hradce Králové,
odkud vede krásná cyklostezka podél řeky Labe až do Kuksu. Trasu v celkové délce 60 km jsme absolvovali za
krásného slunečného počasí. Další akcí v měsíci září byl prodloužený víkend v oblíbeném turistickém místě Moravy Baťův kanál. Opět nám počasí přálo a tak jsme si kromě výletů po cyklostezkách kolem Baťova kanálu dopřáli
i vyjížďku lodí po vodní cestě.
První říjnový víkend jsme pokračovali tradičním jednodenním zájezdem na Burčákové slavnosti
v Hustopečích. Autobusový zájezd na tuto akci s historickým nádechem, kde tekl burčák i víno proudem, jsme
uskutečnili již po páté v řadě. A mohu jen potvrdit, že se letos opět vydařil.
Sezonu jsme zakončili cestou k našim severním sousedům za vánoční atmosférou do Drážďan.
Po letošní úspěšné sezoně bychom rádi v roce 2017 pokračovali v tradici jednodenních cyklistických výletů
po našem krásném okolí a na podzim plánujeme opět účast na některém z moravských vinobraní.
Výbor KČT-Cyklo Sruby www.kct-cyklosruby.cz
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Srubský občan pokořil střechu světa – Himaláj
Samozřejmě to zní trochu nadneseně,
neboť nejvyšší horu světa Mont
Everest (8.848 m n/m) nepokořil, ale
náš srubský občan p. Netušil Miloš
se ve dnech 27. 9. – 19. 10. 2016
zúčastnil
horolezecké
expedice
v Himalájích. Byl členem devítičlenné
skupiny, která měla za cíl vystoupit do
základního
tábora
pod
Mont
Everestem v nadmořské výšce 5.364
m.
Letecká trasa do Himalájí
vedla z Prahy přes Istanbul do
Kathmándů. Dále menším českým
letadlem Turbolet L410 do prý
nejrizikovějšího letiště na světě
s názvem Lukla (2.840 m n/m).
A dále se už šlo pouze pěšky.
S batohem na zádech (váha 13 kg)
bylo nutné dojít do již zmíněného
základního tábora. Trasa výstupu vedla přes tři sedla. Nejvýše ležící sedlo – Kongma La – je ve výšce 5.535 m n/m.
Poslední nocleh před dosáhnutím cíle expedice byl ve výšce 5.140 m n/m. Nebyl to však nocleh formou bivaku, ale
v posledním možném horském hotelu. Nelze si však představovat špičkové hotelové služby, například večerní a ranní
sprchování bylo formou polití se studenou vodou za pomoci prosté naběračky.
Expedice si v žádném případě nenechala ujít úchvatné pohledy za krásného počasí na horské scenerie
z vyhlídkového kopce Kalapatthar (5.554 m n/m). V blankytné modři se nejvyšší vrchol světa – Mont Everest vypínal majestátně k nebi a toto bude pro našeho rekordmana zážitek na celý život.
A proč píšu rekordmana? Domnívám se, že do tak vysoké nadmořské výšky doposud nevystoupil žádný
srubský občan. A kdo z Vás chce o této expedici vědět více a pokochat se též pohledy, které nejsou jen tak k vidění,
může přijít na promítání filmu, po kterém bude následovat beseda s účastníky výstupu. Akce proběhne v neděli
8. ledna 2017 v 17.00 hodin v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.
Farkač Jindřich

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu dospělých
Fotbalový oddíl mužů se v roce 2016 účastní Berger Huck I. B třídy krajské soutěže Pardubického kraje. Funkci
trenéra vykonává Roman Kopecký a realizační tým doplňují František Chadima jako vedoucí mužstva a Josef Aco
jako trenér. Ročník 2015/2016 se našemu družstvu podařilo dokončit ve středu tabulky, když se se ziskem 38 bodů
a při skóre 55:61 umístilo na 9. místě konečného pořadí.
Vzhledem k zásadním změnám, ke kterým v polovině letošního roku došlo v přestupním řádu FAČR, stalo se letošní
léto velice rušným přestupovým obdobím. Přesto se klubu podařilo udržet všechny opory týmu, když byl realizován
přestup hráčů Jana Novotného, Jakuba Gerčáka, Martina Seideglanza a Ladislava Bajzíka z FK Agria Choceň,
Jakuba Simona a Kamila Bendy z SK Vysoké Mýto a dále Ladislava Novotného z Česká Třebové. Naopak náš tým
opustili Aleš Brzobohatý (Brandýsa n. O) a Ondřej Prachař (FK Agria Choceň).
V měsíci srpnu proběhl tradiční turnaj Memoriál Františka Houdka, za účasti týmů TJ Sokol Jehnědí, TJ Sokol Luže
a domácího Sokolu Sruby. Vítězem turnaje se stal Sokol Sruby.
Do soutěžního ročníku 2016/2017 vstoupilo naše mužstvo úspěšně, když po podzimní části sídlí se ziskem 20 bodů na
pěkné 6. příčce. Všem fanouškům našeho klubu chceme tímto poděkovat za jejich přízeň a rádi bychom je pozvali
na letošní poslední fotbalovou akci, kterou bude tradiční utkání Ženatí vs. Svobodní, které se bude konat 25. 12. 2016
v 14:00.
Za fotbalový výbor TJ Sokol Sruby

Štefan Houdek
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu mládeže
V roce 2016 navštěvovalo fotbalový žákovský oddíl TJ Sokol Sruby 36 registrovaných dětí ve věku od 5 do 14 let.
Pod vedením trenérů Petra Svobody, Štefana Houdka, Martina Pravdy, Tomáše Kubíka a Lukáše Ješiny se během
uplynulého roku oddíl účastnil okresní soutěže bambiny, mladších přípravek (2008 a ml.) starších přípravek (2006
a ml), mladších žáků (2004 a ml.). Soutěže Bambiny, přípravek a mladších žáků se hráli systémem turnajů, ve
kterém se vždy utkávala 4 družstva. Celkem hráči našeho oddílu absolvovali 26 soutěžních turnajů v různých
kategorií.
Od podzimu 2016 se náš oddíl účastní LION SPORT Okresního přeboru starších žáků (2002 a ml), kde naše
družstvo po podzimní části soutěže figuruje na 3. místě tabulky se ziskem se ziskem 9 bodů, při skóre 13:29. Kromě
toho se v zimních měsících roku hráči našeho oddílu účastnili halových turnajů pořádaných v Chocni, Vysokém Mýtě
a Horním Jelení.
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. Zájezdu se účastnilo
celkem 17 dětí ve věku od 8 do 13 let. Makedonští fotbalisté nás na oplátku navštívili v srpnu, kdy jsme pro ně,
v rámci našeho pravidelného letního kempu, uspořádali přátelský turnaj s účastí týmů Holic a Vysokého Mýta.
Vše, co se v uplynulém roce podařilo udělat, se neobešlo bez výrazné pomoci rodičů dětí a dalších členů a příznivců
TJ Sokola Sruby, kteří se nemalou měrou podíleli na organizaci jednotlivých akcí. Všem touto cestou děkujeme.
Za fotbalový výbor TJ Sokol Sruby

Martin Pravda

Zpráva o činnosti TJ SOKOL Sruby v roce 2016
Naše TJ má aktuálně 93 členů, přičemž potěšující je zejména stále rostoucí počet dětí, kterých v současné době
navštěvuje naše oddíly je 46. Kromě fotbalového oddílu mládeže velice dobře funguje oddíl všestrannosti, který
společně vedou Ing. Jana Ješinová a Hana Kužílková.
Kromě pravidelné činnosti se členové
naši TJ také účastnili organizace
tradičních
společenských
akcí.
Vydařily se zejména akce pořádané
pro děti – karneval, pálení čarodějnic,
pohádkový les, dýňobraní a čertovský
rej. Kromě zábav pro naše nejmenší
byl letos rovněž uspořádán „Sokolský
ples“, setkání srubských fotbalistů
spojené s exhibičním zápasem starých
gard TJ Sokol Sruby a Ústí nad Orlicí
a
mikulášská
diskotéka.
Ze
sportovních akcí je nutné zmínit
pořádání pravidelného Memoriálu
Františka Houdka. Členové jednoty se
rovněž účastnili organizace Her bez
katastru Mikroregionu Vysokomýtsko,
které se konaly 11. 6. 2016 na
srubském fotbalovém hřišti. V měsíci říjnu bylo ve spolupráci s Cyklocentrem Choceň, učilištěm Chroustovice
a Obcí Sruby uspořádáno mistrovství ČR horských kol pro mentálně postižené. Z menších akcí lze zmínit uspořádání
turnaje v nohejbalu. 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. Dále bychom rádi poděkovali za
spolupráci s Obcí Sruby, bez její podpory by nebylo možné realizovat již zmíněné projekty.
Závěrem TJ Sokol přeje všem svým členům a též i všem spoluobčanům příjemné prožití Vánoc a do roku 2017
mnoho štěstí a pevného zdraví.
Za výbor TJ Sokol Sruby

starosta Ing. Josef Matoušek
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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