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Proč Vánoce i jiné svátky s láskou?
V poslední době se mi moc často stává, když vzpomínám na Vánoce svého dětství, že srovnávám
způsoby oslav těchto svátků tehdy a nyní. Světe div se, ale to musíme tak asi šedesát pět a i více let zpět!
Nebyly to velké kupy balíčků pod stromečkem, že bych už za dvě hodiny nevěděl, co jsem všechno dostal.
Nebyly to mobily, různé tablety a jiné druhy elektroniky, spousty módních triček, tohle to a támhleto a já
nevím co ještě. Mám totiž dojem, že mnoho dětí se v současné době na Vánoce těší jen proto, že dostanou
hodně dárků.
Není chyba i v nás dospělých, že tomu tak je? Není potřeba již od útlého dětství v dětech pěstovat
povědomí, že Vánoce (a i jiné svátky) nejsou o dárcích, ale o zážitcích a tradicích? Proč se vlastně slaví
Vánoce, Velikonoce, sv. Mikuláš? A z jakého důvodu se tyto svátky slaví a co se vlastně oslavuje?
A uspokojí Vás děti správnou odpovědí, když budete chtít vědět, proč je o Velikonocích Škaredá středa,
Zelený čtvrtek, Velký pátek nebo Bílá sobota? A proč musí o Velikonocích zvony odletět do Říma?
Nemohu se zbavit dojmu, že většina dětí myslí v těchto případech takovým způsobem, o kterém se
dá říci, že je tak trošku materialistický. A to je chyba, která se dá napravit jen soustavným vysvětlováním. Je
nutné, aby děti chápaly, o čem jsou vlastně Vánoce, jakou mají dlouhou historii, že jejich oslavy jsou
v různých zemích jiné, a proč my máme vlastně Ježíška, proč oslavujeme jeho narození, jak k tomu došlo
a co vše tomu předcházelo. Proč se máme postit, proč se pouští po vodě zapálené svíčičky v ořechové
skořápce, proč se vlastně rozkrajuje jablíčko atd. A také by měly znát legendu o Svatém Mikuláši.
Co z toho tedy podle mého názoru plyne? Myslím si, že děti nepotřebují hromady dárků, ale hlavně
soustavnou pozornost a lásku. Vést je k tomu, aby milovaly vůni skořice, pomáhaly s vánoční výzdobou,
obdivovaly vánoční světýlka v oknech domů i v jejich okolí a dodržovaly vánoční tradice. U štědrovečerních
zvyků, aby chápaly jejich význam. Prostě vysvětlovat s láskou dětem vše o našich svátcích a tradicích
a sami být příkladem v tom, že svátky jsou o lásce, klidu a štědrosti!
Farkač Jindřich

Vánoce 2019 na Srubech
V poslední době se stává pěvecké
a hudební vystoupení našich školáčků
v místním kostelíku velmi očekávanou
událostí, na kterou se skoro každý dospělák
moc těší. A to nejen proto, že se jedná
o nádherný hudební prožitek umocněný
adventním časem, ale i proto, že paní
učitelky, (které připravují program tohoto
vystoupení), vždy překvapí něčím novým.
I letos tomu tak bude a bude to
překvapení vskutku veliké. Škoda, že Vám
nemohu více prozradit! A tak se aspoň hodně
těšte na pondělí 23.12., kdy máme všichni
sraz v 16.30 hod. v místním kostelíku.

O hodinu později, v 17.30 hod., zahraje dechová hudba „Choceňačka“ vánoční koledy, které si s ní
budete moci zazpívat. A při chutném svařáku nebo horkém čaji si budete moci poklábosit se svými
spoluobčany a vzájemně si popřát šťastné a ničím nerušené Vánoce. Na setkání se s Vámi těší srubský
vánoční strom, pod kterým tato akce proběhne.
Mše svatá bude sloužena v místním kostelíku ve čtvrtek 26.12. v 7.30 hod.
Farkač Jindřich

Tříkrálová sbírka 2020
Sbírku pořádá již 20. rokem Charita ČR na pomoc lidem v nouzi a to jak u nás, tak i v zahraničí.
Jedná se o největší celorepublikovou sbírku, která je v souladu s platnými právními předpisy. V naší
republice má proběhnout v období od 1.-14. ledna 2020. Doporučený termín v naší Královéhradecké diecézi
je stanoven na 4.-12. ledna 2020.
A tak počítejte s tím, že v uvedeném termínu přijdou k Vašim dveřím malí koledníci a zazpívají
„štěstí, zdraví vinšujem Vám“ a Vy se můžete jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň i tentokrát budete mít
možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným. Služby Oblastní charity využívají mladí
i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě i chudobě. Také stabilní rodina je základní životní
jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních
cílů činnosti zdejší Charity. Dárci svým darem podpoří tyto charitní
služby na Orlickoústecku:
- domácí hospicová péče
- pečovatelská služba
- rodinná centra
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- občanská poradna
- zařízení pro osoby bez přístřeší
- přímá pomoc lidem v nouzi atd.
Závěrem uvádím, že v roce 2019 se v orlickoústeckém okrese
vybralo 3.078.392,00 Kč a z toho celých 65% výtěžku se vrátilo do
našeho regionu a následně využilo v charitních službách.
Buďte proto připraveni na návštěvu tří malých králůkoledníků, kteří Vás odmění svým zpěvem a přáním všeho dobrého
do Vašeho domu v roce 2020. A prosím Vás, nezapomeňte na
potřebné.
Farkač Jindřich

Slavnostní vítání občánků
Již se stalo v naší obci tradicí, že se pravidelně druhou květnovou neděli setkáváme v budově místní
moštárny s pyšnými rodiči nových srubských miminek. Letos tento krásný den připadl na neděli 12. května
a toto setkání bylo již 5. v pořadí.
Poté, co jsme v loňském roce přivítali 5 chlapečků, si asi matka příroda uvědomila tuto převahu a pro
letošek nadělila srubským rodičům hned 5 holčiček a 2 chlapečky. 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 7 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: Nikolu Bohuňkovou, Emu Janečkovou, Viktorii
Knapovskou, Terezu Novotnou, Frederika Paleka, Lukáše Šáru a Kateřinu Šírovou. Dětem přejeme do
života hodně zdraví a celé rodině příjemné a spokojené bydlení v obci Sruby.
Jana Kollerová
2

prosinec 2019

SRUBSKÉ OKÉNKO

Zprávy ze srubské školy
V pondělí 2. září v 8 hodin „zvonek“ ve srubské škole oznámil začátek školního roku 2019/2020.
Všechny přítomné přivítala paní ředitelka v krásně nablýskané budově školy, dokonale uklizené po
stavebních úpravách a malování. Během letních prázdnin prošly všechny učebny základní školy
rekonstrukcí. Došlo k výměně elektrického osvětlení, které bylo značně nevyhovující, podařilo se nám
vyměnit zastaralý nábytek za nový a zrenovovat školní tabule. Dílo se opravdu povedlo. Do školních
lavic nově usedlo 17 prvňáčků. Celkem máme v letošním školním roce v základní škole 54 žáků
a v mateřské škole 29 dětí.
Máme také dvě nové paní asistentky, jednu v mateřské škole a jednu v základní škole. Obě dvě
jsou hodné a pracovité. Jinak se složení pedagogického sboru nezměnilo a tvoříme spolu s dětmi dobrou
partu.
V letošním školním roce pokračujeme v několika projektech a programech. Například projekt
Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, projekt Aktivní škola, který je žákům pomocníkem
v procvičování znalostí z různých oblastí vědění. Nově jsme se zapojili do tzv. Šablon v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento grant nám umožní financování již zmíněného
školního asistenta v základní škole, zakoupení nových výukových pomůcek, rozšíření možnosti kroužků
a uspořádání projektového dne za účasti odborníka.
Pro tento školní rok jsme vytvořili lepší podmínky pro zájmové aktivity. Rozšířili jsme nabídku
ve spolupráci s DDM Choceň. Děti mohou navštěvovat sportovní, výtvarný, taneční, jazykový kroužek,
klub čtenářství a klub komunikace v cizím jazyce.
Od září jsme stihli i spoustu různorodých akcí. Starší školáci navštívili Gymnázium ve Vysokém
Mýtě, kde se zúčastnili vědomostní soutěže s názvem „GYMJAM“. Své teoretické znalosti z oblasti
mykologie si žáci vyzkoušeli na výstavě hub v choceňském muzeu. Při „pěší“ zpáteční cestě lesem
využili své poznatky o houbách v praxi. Velkým přínosem pro nás byla environmentálně zaměřená
beseda o dravcích, sovách a jiných zvířatech. V rámci projektu „Děti dětem“ připravili páťáci pro
všechny kamarády nižších ročníků soutěž s názvem „Základní škola Sruby má talent“. Pěknou tradicí se
v naší škole staly Dětské prodejní trhy, kde se z malých školáků na chvilku stávají velcí obchodníci.
Každoročně je akce velmi vydařená, návštěvníkům se výrobky líbí.
Děti z mateřinky stihly zhlédnout několik divadelních představení, užily si projektové středy
„ovocnou, zeleninovou, dýňovou“. Všechny upečené a navařené dobroty chutnaly znamenitě. Po
nadšeném bubnování, které poprvé proběhlo na letní slavnosti, se mateřská škola přihlásila do programu
„Muzikohrátky“. Na setkáních mají děti možnost poznávat rytmické a melodické nástroje z celého světa
a zabubnovat si na africké bubny. Děti jsou nadšené, bubnování si užívají.
Každý rok navštíví naši školu 5. prosince Mikuláš s anděly a čerty. Protože se nápadně podobají
našim páťákům, tak tušíme, že to nebudou ti „opravdoví“. Přesto jsme pro jistotu všichni zazpívali
písničku nebo si vzpomněli na pěknou básničku. Odměnou byl plný košík mikulášské nadílky.
Do konce roku zbývá už jen několik dní. Ve škole nás ještě čeká vánoční pohádka, na kterou si
zajedeme do Šemberova divadla a tradiční „Vánoční slavnost“, kterou se rozloučíme se starým rokem.
Nyní nezbývá nic jiného, než Vám za celý kolektiv naší školy popřát krásné a poklidné prožití
vánočních svátků, do nového roku zdraví, štěstí, hodně lásky, pohody a mnoho životních úspěchů.
Jana Šejnohová

Náprava letité křivdy na srubské sokolovně
Zajisté ještě žije v naší obci velký počet občanů, kteří si pamatují na doby, kdy nad hlavním
vchodem do srubské sokolovny visela „Pamětní deska na počest prvního presidenta ČSR Tomáše G.
Masaryka“. Byla to tehdy velká slavnost, která se konala 9. září 1928 v naší obci a to u příležitosti 10tiletého trvání Československé republiky. Deska byla vyhotovena akad. sochařem V. Šejnostou na
objednávku tehdejšího senátora J. V. Klofáče, který ji předal naší obci jako dar. Při slavnostním odhalení
této pamětní desky vystoupili se svými projevy dva slavnostní řečníci a to poslanec Národního shromážděnílegionář David a po něm sám senátor Klofáč. Jen pro zajímavost ještě uvádím, že vstupenka na tuto slavnost
stála 4,00 Kč.
SRUBSKÉ OKÉNKO

prosinec 2019

3

Po Vítězném únoru 1948 se však stala tato
deska trnem v oku některým srubským občanům,
kteří nesnášeli pocit, že kdykoli prochází nebo
projíždí okolo sokolovny, dívá se na ně přísným
okem sám „tatíček“ Masaryk. Je nám všem velmi
dobře známo, jaký měla tehdejší vládnoucí
garnitura k našemu prvnímu presidentu přístup.
A proto se ani nemůžeme divit, že Masaryk jim tak
hrozně vadil, až musel pryč. A tak přibližně okolo
roku 1960 byla tato pamětní deska brutálně
servána a zmizela neznámo kam. Podle vyprávění
některých našich občanů snad v tehdejších
srubských výkopech, neboť se v té době v naší
obci zrovna prováděla výstavba kanalizace. Po přesném datu jsem ani moc nepátral, protože to v tomto článku
nepovažuji za tak důležité. Spíše by nás asi všechny zajímalo, zda se tehdy jednalo o samostatnou „akci
některých velice angažovaných srubáků“ anebo šlo o splnění příkazu z nadřízeného orgánu.
Srubské obecní zastupitelstvo se však rozhodlo tuto letitou křivdu napravit. Jeho záměrem bylo už
v loňském roce u příležitosti oslav 100. výročí založení ČSR umístit nad hlavní vchod sokolovny repliku této
pamětní desky. Nebylo to však dosud možné, neboť výrobce dodnes nevyhotovil desku s písemným záznamem.
Zatím je hotova jen bronzová plaketa, která má kruhový tvar a je na ní vyhotoveno poprsí presidenta z bočního
pohledu. Jedná se o věrnou kopii, která byla zhotovena dle fotografie originálu. Na slavnostní desce, do jejíhož
středu je umístěna již popsaná plaketa, bude upraven původní nápis „Osvoboditeli národa T.G.Masarykovi ku
10. výročí Republiky československé 1928“ na nový nápis ve znění „T.G.Masaryk 1. president ke 100. výročí
vzniku Československa 1918 – 2018“.
A tak si všichni přejme, aby k instalaci nové pamětní desky došlo co nejdříve. Jsme to totiž našim
předkům stále ještě dlužni!
Farkač Jindřich

Hudebník
Vesnice Sruby se historicky chlubila přezdívkou muzikantská. Na počátku dvacátého století zde bylo i několik kapel a můj děda Voženílek měl
dokonce vlastní kapelu. Nejznámější kapelou ve Srubech však byla skupina kapelníka Matouška. Kapelník byl výraznou osobností Srubů, a to
nejen pro svou sporou postavu.
Jako malý kluk jsem ho zažil už jako letitého pána. Neodmyslitelný klobouk a kouřící viržinko nebo doutník typicky dokreslovaly tuto
svéráznou srubskou postavu. Především však jeho hudební vědomosti a ochota předávat muzikantské schopnosti mladým vytvořily z něho
muzikantskou legendu.
V době našeho mládí bylo málo kluků, kteří by neprošli jeho muzikantskou výukou. Taktéž mě čekala nejdříve výuka hry na housle, jež byla
všeobecným základem pro další nástroje. Výuka probíhala ve „staré škole“. Pan kapelník byl učitelem přísným, ale dobrosrdečným. Nebyla jeho
chyba, že mě hra na housle nějak zvlášť nenadchla. Problém byl spíše v tom, že pod školou za tratí bylo fotbalové hřiště. S houslemi v jedné
ruce, ale s keckami na nohou, jsem odjížděl na kole na přehrávání „Maláta“. Dosti pravidelně jsem však zapomněl u školy zatočit a kolo mě
dovezlo až na hřiště. Futrál s houslemi měl již připravené místo pod můstkem v příkopu a noty jsem rychle zaměnil za kličky, nahrávky a góly.
Dosti dlouho by mně tato výuka vycházela, kdyby má matka jednou kapelníka nepotkala. Na otázku, jak mi jde hraní, dostala jednoduchou
odpověď: „Já nevím, paní Zemanová, já ho již dlouho neviděl.“
Dohrou byl samozřejmě zákaz fotbalu, ale asi i rodiče pochopili, že žádný „Kocián“ nebo „Kubelík“ ze mě nebude.
Vlastně jedna věc z mého cvičení na housle mně zůstala. V místnosti, kde jsem cvičil, visela mapa husitských revolučních bitev. Hudební noty
jsem se nenaučil, ale dějiny husitství si pamatuji do současnosti.
Milan Zeman, povídky „Z mého života“
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Zprávy z obce a činnosti obecního zastupitelstva
Rok 2019 již pomalu končí a tak nastal čas k bilancování všech záměrů, které jsme si v obecním
zastupitelstvu (nově zvoleném v listopadu 2018) na tento rok naplánovali a zhodnotili vše, co se nám
podařilo nebo nepodařilo realizovat.
V loňském roce jsme získali dotaci na zlepšení hospodaření s odpady v obci. O dotaci jsme žádali
především z důvodu postupného zvyšování ceny za ukládání komunálního odpadu. V případě zlepšeného
třídění odpadů se obci podaří snížit nebo alespoň udržet současné náklady, které v roce minulém činily cca
373 tis. Kč. Obec za finanční prostředky, získané z dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši
777 tis. Kč, pořídila žluté plastové popelnice pro každé popisné číslo. Do nich budete moci ukládat plastový
odpad, který bude jednou měsíčně odvážen. Dále jsme v rámci této dotace zakoupili velký plechový
kontejner na bioodpad. Kontejner je umístěn v Hluboké. Zakoupili jsme též nové zvony na plast a papír
a vybudovali jsme nová sběrná místa se zpevněným povrchem tak, aby jejich údržba a úklid byly snadnější.
Podařilo se nám i získat nový a dostatečně velký drtič větví. Citované žluté popelnice obdržíte po úhradě
poplatku za svoz komunálního odpadu za rok 2020.
V zimě jsme nechali opravit garáž v sokolovně (bývalou hasičskou zbrojnici). Tato akce za
cca 437 tis. Kč byla podpořena dotací z Programu rozvoje venkova Pardubického kraje a to částkou 110 tis.
Kč. Byla provedena kompletní oprava omítek, vyhotoven zateplený sádrokartonový strop, nová podlaha,
nová elektroinstalace a nová vrata. Vyměněny byly i vedlejší dveře sokolského skladu.
V rámci dotace Státního fondu životního prostředí ČR jsme v letošním roce zakoupili domácí
kompostéry z kvalitního pevného plastu s dlouhou životností, které si většina z Vás již odebrala.
Kompostéry jsou určeny do každého čísla popisného. Žádáme proto všechny občany, kteří si jej dosud
nevyzvedli, aby tak učinili pokud možno co nejdříve. Bylo by škoda této příležitosti nevyužít.
V letošním roce jsme začali s postupnou rekonstrukcí požárních nádrží. V první etapě se podařilo
rekonstruovat netěsné potrubí propojující nádrže na horním konci obce. Zvolili jsme metodu vsunutí nových
plastových trubek o průměru 150 mm do již velmi netěsného betonového propojovacího potrubí. Tato
metoda se nám jeví jako nejlevnější a navíc je funkční. Začátkem roku 2020 zažádáme o dotaci na opravu
nádrže u hřbitova. Ovšem bez dostatečných dešťových srážek, kdy žádná voda z lesa nepřitéká, se však
vysychající rybníčky nenaplní.
Finančně nejnáročnější akce - zasíťování šesti stavebních parcel – začala letos v listopadu. Stavba za
4,3 mil. Kč je již úspěšně dokončena a zastupitelstvo schválilo způsob prodeje jednotlivých parcel. Více
o této problematice si přečtěte v posledním sloupku tohoto článku. V listopadu začala další finančně náročná
akce a to nový chodník mezi Slatinou a naší obcí. Obec Sruby se na této společné akci podílí částkou
1,55 mil. Kč.
Ve škole jsme vyměnili zastaralé, dosti hlučné a málo účinné osvětlení ve všech třídách ZŠ a na
horní chodbě za kvalitní LED osvětlení. Uspěli jsme také s žádostí u Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci
na vybudování školního hřiště. Na tuto akci jsme získali částku 2,1 mil. Kč. Na realizaci akce již máme
vybranou firmu, která na jaře začne se stavbou. Po prázdninách příštího roku budou moci děti z naší školy
toto hřiště s umělým bezúdržbovým povrchem již začít plně využívat.
Dosud nemáme stavební dokumentaci na vybudování zázemí pro obecní komunální techniku. Pokud
se podaří na jaře dokumentaci a všechna povolení získat, začneme ihned s výstavbou. Od příštího roku
máme v úmyslu začít s postupnou výměnou sodíkových lamp obecního osvětlení, které jsou po devíti letech
stále poruchovější, za nové LED lampy. Na tuto akci budeme žádat Pardubický kraj o dotaci z Programu
obnovy venkova.
Prodej stavebních parcel
Postupné a nežádoucí snižování počtu obyvatel v naší obci, které evidujeme v posledních letech,
chceme zastavit vytvářením příležitostí pro výstavbu nových rodinných domů. Proto se snažíme na
vhodných obecních pozemcích o budování nových stavebních parcel. Rozšířením sídliště u silnice na
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Dobříkov jsme získali šest stavebních parcel o velikosti cca 1000 až 1400 m2, vhodných pro výstavbu.
Zájem o bydlení v naší obci je však tak velký, že tyto nově zasíťované parcely nemohou uspokojit všechny
zájemce. Další problém, který ze vzniklé situace vyvstal, je výběr a způsob prodeje parcel zájemcům.
Z důvodu jejich velkého počtu a téměř každodenních dotazů na možnost bydlení v naší obci se
zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemky v aukci. Za tímto účelem jsme vybrali společnost, která pro nás
aukci zajistí. Pro složitost a legislativní náročnost není přesný termín provádění aukce dosud stanoven.
Předpokládáme však, že aukce proběhne ve srubské sokolovně některou sobotu v únoru nebo březnu 2020.
Vyvolávací cena pozemku, odsouhlasená obecním zastupitelstvem, bude 600 Kč/m2.
Další nové sídliště vznikne v budoucích letech na obecních pozemcích pod lesem. Na cca 1,5 ha
budeme moci uspokojit přibližně 13 nových zájemců o výstavbu.
Obecní zastupitelstvo přeje všem našim občanům krásné prožití vánočních svátků a do Nového roku
hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.
Aleš Pecka

Nová kvalita a vyšší komfort v odvozu komunálního odpadu v r. 2020
Jak již bylo zmíněno výše, zavádíme v naší obci svoz plastového odpadu od každého domu. Žluté
popelnice budou vyváženy podle rozpisu po čtyřech týdnech. Tento interval by měl být dostatečný pro
každou domácnost a zároveň by měl více nutit ke zmenšování objemu odpadu (sešlápnutí plastových lahví,
nápojových kartónů – Tetra Pak apod.). Od tohoto kroku rovněž očekáváme ukončení opakujícího se
nepořádku okolo zvonů. Na nově vydlážděných sběrných místech bude méně sběrných nádob a věříme,
že i čisto.
O tom, co patří do popelnice na plasty se vedou dohady, ale dle toho co uvádí Marius Pedersen
Group (EKOLA) v naší oblasti to jsou všechny plasty a Tetra Pak kromě PVC, linolea, novoduru a molitanu.
Žluté popelnice bude rovněž vyvážet EKOLA České Libchavy, obdobně jako směsný komunální
odpad, ale v jiné dny. Vzhledem k tomu, že první svoz bude již ve čtvrtém týdnu příštího roku, zájemci
o tuto vymoženost si musí pospíšit s placením ročního poplatku 300,- Kč za svoz komunálního odpadu.
Teprve se zaplacením jim bude vydána žlutá popelnice a příslušné nálepky. Termín 1. dubna, od kterého
budou odváženy pouze popelnice označené novou známkou na rok 2020 platí i nadále, takže poslední
opozdilci mohou poplatek 300,- Kč na osobu a rok zaplatit ještě 30. března v úředních hodinách. Rovněž
zůstává možnost všechny poplatky (za psa 100,- Kč) uhradit převodem na účet obce číslo 8625611/0100,
variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.
Od začátku příštího roku zavádíme ještě jednu novinku, a tou je sběr použitého kuchyňského oleje.
Použitý jedlý olej je třeba slévat do plastových lahví (PET 1,5 ÷ 2,5l) a ty řádně uzavřené a opatřené
nápisem „SRUBY“ umístit na ležato mezi víko a madlo popelnice na směsný komunální odpad. Pracovníci
EKOLY si je při svozu „černých popelnic“ odeberou a umístí do sběrných nádob.
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2020
Druh odpadu

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Počet svozů za rok

26x

Svozový den

Číslo týdne

Úterý

2,4,6,8,10,12,40,42,44,46,48,50,52

Pondělí

14,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39

Pátek

4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52

Vystaveno od 5:00 do 24:00 hodin

PLAST a TETRAPAK

13x

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

11. května a 27. října
Jaroslav Šejnoha
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ZAHRÁDKÁŘI
Za okny, před domy a na návsi se rozsvítila
vánoční světýlka na znamení blížících se Vánoc a za
dveřmi přešlapuje nový rok 2020.
Jaký byl uplynulý rok pro zahrádkáře?
Přetrvávající extrémní sucho dělá vrásky na čele
zahrádkářům, zemědělcům, vodohospodářům i lesníkům. Jaro i léto máme takřka bez srážek a o Ladově
zimě z obrázků a o zimních radovánkách z našeho
dětství, či bílých Vánocích, si můžeme nechat jen zdát.
Ovocné stromy na jaře sice bez újmy odkvetly,
ale následující absence srážek způsobila opadání
veškerých plodů. Z vyschlých studní se těžko zalévá,
úroda ovoce a zeleniny byla proto velmi malá.
Moštárny neměly co moštovat, palírny pálit, paliči
ochutnávat. Zbývá nám jen doufat, že příští rok bude
pro nás příznivější.
Tak, jak už se stalo zahrádkářskou tradicí,
i v letošním roce jsme uspořádali dvě výstavy. Jarní, květnová, bývá spojena s kulturním programem
a setkáním s našimi staršími spoluobčany. Kromě vystoupení dětí byla zajímavým zpestřením módní
přehlídka prvorepublikového oblečení. Vlastnoručně zhotovené modely předvedly ženy z Hradce
Králové.
Adventní trhy s vůní perníčků, svařáku a vánočního punče, proběhly koncem měsíce listopadu.
Byly spojeny s prodejem adventních věnců, svícnů, vánočních dekorací a drobných maličkostí pro
radost a potěšení v době předvánoční. Stává se zvyklostí, že z tržby z obou výstav, dostávají členové
odměnu ve formě výletu. Přípravy i vlastní práce na obou výstavách jsou velmi náročné technicky,
fyzicky i časově. Tímto chci vyvrátit mýty, za obecní peníze opravdu nejezdíme. Cílem letošního výletu
se staly moravské Bořetice – Kraví Hora. Poznávali jsme okolí, ochutnali tamní speciality i místní
„moravské limonády“.
Na závěr vám všem přeji pevné
zdraví,
úspěchy
v soukromém
i profesním životě. Aby příští rok i ty
následující,
nám
zahrádkářům,
přinášely jen samé radosti. Aby nám na
zahrádkách rostlo zdravé ovoce
a zelenina, abychom se těšili z krásy
vypěstovaných květin bez chorob
a škůdců a aby nás přestalo trápit
počasí s extrémními teplotami, suchem
a přívalovými dešti. Ale to si můžeme
jen popřát.
Krásné, klidné a láskou naplněné
Vánoce vám všem.
Marcela Fajfrová
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Klub českých turistů – Cyklo Sruby
V našem klubu jsme letošní rok opět uskutečnili několik akcí. Kromě kratších výletů
po okolí jsme v měsíci květnu vyrazili na víkendový výlet na Karlštejn. Přivítalo nás
zde počasí vhodné pro cyklistické výlety. Navštívili jsme jeden z nejkrásnějších hradů
v Česku a projeli jsme krásné lesní cesty po okolí. Počasí se pokazilo v neděli, ale to
nám již při návratu domů nevadilo. V říjnu jsme vyrazili na víkend do Pavlova. A to
nejen za toulkami na kolech po okolí Novomlýnských nádrží, ale také
za dobrým vínem a burčákem. Vystoupali jsme také pěšky na zříceninu
Dívčích hradů. Díky dobrému počasí se tato akce opět vydařila a domu jsme si odnesli plno
pěkných zážitků.
Po letošní úspěšné sezoně bychom rádi i v roce 2020 pokračovali v tradici
jednodenních cyklistických výletů po našem okolí a plánujeme opět zájezd do
některé moravské vinice.
www.kct-cyklosruby.cz Výbor KČT-Cyklo Sruby

Hezký předvánoční čas
Rok 2019 je pomalu za námi a nám už zbývá jenom se za ním ohlédnout. Již několik let v místní
tělocvičně probíhá cvičení dětí v oddíle všestrannosti. V letošním roce se nám oddíl rozrostl hned o několik
šikovných dětí a celkově pro tento rok jich bylo zapsáno 30. Na jeho začátku se některé děti seznámily nejen
s novým prostředím a novými kamarády, ale především objevily nepoznané. Během roku se zdokonalily
v daných činnostech, zažily spoustu legrace, naučily se týmové hře, vytrvalosti, odvaze a osvojily si pravidla
fair play.
Cvičíme pravidelně každé úterý od 17 hodin předškolní děti (3-7 let) a od 18 hodin školáky (7-12
let). Program hodin vždy přizpůsobujeme momentálnímu počtu cvičenců a jejich věku. Někdy to v hodinách
vypadá jak letošní počasí, občas zamračeno, sem tam deštivo, ale důležité je, když děti hodina baví a domů
odcházejí s úsměvem a novými zážitky.

Na své si přišli i rodinní příslušníci, kteří měli možnost se zúčastnit každoročně pořádaného
Karnevalu a Čertova reje, které se tradičně nesou v přátelské atmosféře a těší se velké oblibě nejen kvůli
tanečnímu vyžití, ale i pro zábavné soutěžení pro všechny zúčastněné.
Za celý oddíl všestrannosti Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do
nového roku.
cvičitelky Jana Ješinová a Hana Kužílková
8
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Zpráva o činnosti Tělocvičné Jednoty Sokol Sruby v roce 2019
Naše TJ má aktuálně 100 členů, přičemž většina základny je tvořena mládeží a dětmi, 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.
Kromě pravidelné sportovní činnosti se v roce 2019 členové naší TJ také účastnili organizace
řady společenských akcí. Vydařily se zejména akce pořádané pro děti – loutková divadla, karneval,
pálení čarodějnic, pohádkový les, dýňobraní a čertovský rej. Kromě akcí pro naše nejmenší byl letos
rovněž uspořádán Sokolský ples, během léta byly organizovány posezení pro příznivce country hudby,
ať už v podání profesionálních hudebníků anebo našich sousedů pod taktovkou p. Milana Zemana
a Milana Pavlíčka. Všem, kteří se na pořádání těchto setkání podíleli a přispívali k jejich příjemné
atmosféře, bychom touto cestou rádi poděkovali. Ze sportovních akcí byl v létě uspořádán fotbalový
turnaj mládeže, tradičně pořádaný k uctění památky Františka Houdka. V měsíci říjnu bylo ve
spolupráci s Cyklocentrem Josef Voleský Choceň, učilištěm Chroustovice a Obcí Sruby uspořádáno
mistrovství ČR horských kol pro mentálně postižené. Příjemným zpestřením kulturního života obce jistě
bylo vystoupení známých pražských umělců, kteří předvedli svůj hudebně zábavní pořad. V prosinci byl
pak kalendář společenských akcí uzavřen velice vydařeným adventním koncertem vokální skupiny
Marika Singers. Organizace všech těchto akcí je vždy časově náročná, a proto bycho m rádi poděkovali
všem členům a přátelům TJ Sokol Sruby, kteří se na jejich uspořádání podíleli, zejména pak Monice
Beskydové, bez jejíchž zkušeností, nasazení a elánu by organizace řady akcí nebyla vůbec možná.
Zvláštní poděkování pak patří i obci Sruby, která poskytla finanční podporu pro pořádání koncertů
a divadelních představení.
V roce 2019 se rovněž podařilo uskutečnit několik investičních akcí, které se týkaly hlavně
rekonstrukcí zázemí sokolovny (dokončení rekonstrukce zázemí tělocvičny, vybudování sociálního
zařízení), rekonstrukce střídaček a opravy plotu u dětského hřiště. Organizačně a časově náročnou akcí
bylo rovněž kácení topolů, obklopujících fotbalové hřiště, které bylo vynuceno jejich věkem
a nedobrým stavem. Kromě toho zbyl čas i na úpravu prostranství před sokolovnou, kde se letos objevil
i vánoční strom.
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 2020 mnoho štěstí a pevného zdraví.
Za výbor TJ Sokol Sruby Martin Pravda
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu dospělých
Naše družstvo dospělých vstoupilo do kalendářního roku 2019 jako účastník I.B třídy krajské
soutěže Pardubického kraje. První sportovní akcí, které se A mužstvo TJ Sokol Sruby v roce 2019
zúčastnilo, bylo zimní soustředění konané v areálu léčebny v Luži.
Po výsledkově nevydařeném jaře, během kterého došlo i k odvolání trenéra Jana Bati, se náš
tým rozloučil s působením v krajské soutěži. Pod vedením nového trenéra Josefa Matouška se tak od
podzimní části sezony 2019/2020 účastní okresního přeboru II. třídy. I přes nepříjemný sestup se
podařilo udržet pohromadě kádr družstva. I nižší soutěž nabídla během podzimu řadu napínavých
utkání a náš tým do posledního kola bojoval o pozici vítěze podzimní části soutěže. Nakonec naše
družstvo přezimuje na 4. místě tabulky se ziskem 28 bodů při skóre 38:17. Nejlepším střelcem
podzimu je v našem týmu Lubomír Myšák, který dal ve 12 utkáních 15 gólů.
Za fotbalový výbor TJ Sokol Sruby Petr Svoboda

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu mládeže
V roce 2019 navštěvovalo mládežnický fotbalový oddíl TJ Sokol Sruby 35 registrovaných dětí
a dorostenců ve věku od 5 do 18 let. Pod vedením trenérů Petra Svobody a Martina Pravdy se na jaře
2019 naše týmy účastnily Okresního přeboru starších žáků a okresní soutěže starších přípravek. Starší
žáci se ve své soutěži v sezoně 2018/19 umístili na 2. místě se ziskem 35 bodů při skóre 48:26. Soutěž
přípravek se hrála systémem turnajů, ve kterém se vždy utkávala 4 družstva a náš tým absolvoval na
jaře celkem 7 soutěžních turnajů.
Na podzim 2019 čekal oba naše týmy přechod do starších věkových kategorií. Mladší kategorie
je v současné době účastníkem okresní soutěže mladších žáků a pomalu si zvyká na větší hřiště
i soupeře. Přestože nás čeká ještě hodně práce, chceme všem malým fotbalistům poděkovat za jejich
nasazení v tréninku i zápasech. Ještě větší změna čekala starší žáky, jejichž tým se od podzimu 2019
účastní krajské soutěže dorostu. Zápasy proti často fyzicky ale i fotbalově výrazně vyspělejším
soupeřům jsou sice velice náročné, ale ani to naše hráče neodradilo a za to byli odvděčeni jedním,
i když osamoceným, vítězstvím. Nicméně realizační tým i hráči věří, že pokud vytrvají, tak se
současné rozdíly setřou a v budoucnu budeme našim protivníkům rovnocenným soupeřem.
S velkou radostí můžeme oznámit, že na podzim 2019 se podařilo opět otevřít kategorii mladší
přípravky, a to i díky pomoci Václava Staňka a Petra Kollera, kteří rozšířili řady našeho trenérského
týmu. I když se naši nejmenší zatím neúčastní žádné pravidelné soutěže, absolvovali během podzimu
několik přátelských utkání s týmy z Chocně a Vysokého Mýta. Halovou část sezony zahájili 5. místem
na turnaji v Libchavách.
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 or ganizaci
jednotlivých turnajů a fotbalových utkání. Všem touto cestou děkujeme.
Za fotbalový výbor TJ Sokol Sruby Martin Pravda
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