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Srubské Vánoce 2020
Mám velké štěstí, neboť se mohu každý večer dívat z okna
a z tepla domova na rozsvícený srubský vánoční stromek
a vzpomínat na chvíle, kdy se pod ním srubáci sešli
a klábosili při teplém čaji, punči nebo grogu. A to vše při
koncertu dechové hudby Choceňačka. A také si
uvědomuji, že všichni ještě byli plni zážitků z místního
kostelíku, kde si vyslechli již tradičně nádherný hudební
koncert žáků srubské školy. Jsem hodně smutný z toho, že letos
se naše srdce tímto zpěvem nepotěší!!! Hovořil jsem s více lidmi,
kteří prošli okolo plotu našeho domu a téměř každý z nich říká, že obě
popsané tradiční akce pro něj vždy znamenaly slavnostní příchod vánočních
svátků na Sruby.
Musíme se všichni smířit s tím, že letos tomu tak nebude. Covid-19 nás všechny
připravil o mnoho zážitků, o mnoho šťastných chvilek, ale také v mnoha případech i o ty
nejbližší! Je těžké pochopit, proč se nesmí sejít mnoho lidí pospolu, proč se nemohou
bavit a smát, proč se nesmí hromadně zpívat, proč se nesmí tančit! Ale pochopit se to dá,
nebo lépe řečeno musí, neboť zveřejňované statistiky o probíhající pandemii jsou
neúprosné!
Naštěstí však při pohledu zpět na celý, právě nyní končící kalendářní rok se objevily
i některé skutečnosti, které vskutku potěšily. Třeba jen při hovoru se školáky bylo možné
zaznamenat, jak jim škola chybí. Chyběl kamarád či kamarádka, chyběla učitelka, chyběl
výklad učiva bezprostředně ve třídě, chyběl přímý kontakt. A mohu z tohoto místa potvrdit,
jak naopak děti chyběly učitelům, lépe řečeno u nás na Srubech učitelkám. Dostalo se mi totiž
do ruky písemné vyprávění jedné srubské učitelky s názvem „Výjimečná procházka“, ve kterém popisuje
svoji vycházku do místního lesa spojenou se vzpomínkami na jednotlivé děti z její třídy. Žádného žáčka ve
vzpomínkách nevynechá a moc se jí po nich stýská!
Bývalo mým zvykem skoro v každém úvodníku Srubského okénka psát o Vánocích a taktéž
o zajímavostech, které je provázejí z historie. Třeba kde a kdy se poprvé objevil vánoční stromek, jaké se
kde peče vánoční cukroví, jaké jsou vánoční zvyky, co znamenají a jak se provádějí. Věřte mi však, že nyní
nemám o čem psát a o smutných věcech se mi píše těžko. A tak si přeji jen jedno jediné. Až zasednete ke
štědrovečerní večeři, všechno to negativní, co nás všechny trápí, hoďte za hlavu a užijte si chvíle rodinného
štěstí. Štěstí z toho, že jste zase spolu a hlavně, že jste všichni!
Poděkovat za to můžete ve srubském kostelíku, který bude otevřen dne 24., 25. a 26. prosince
vždy od 14.00 do 15.30 hod. Ke zhlédnutí bude nazdobený vánoční stromeček a taktéž srubský betlém
včetně několika menších betlémků nebo figurek z dílny Václava Prachaře. Jen ta naše hudebně
nadaná drobotina bude moc a moc chybět! Mše svatá vánoční bude v tomto kostelíku sloužena dne
26. prosince v 9.00 hod.
Pevně věřím, že další vydání Srubského okénka v r. 2021 bude již v lepších časech. A věřte mi, že já
si to přeji z celého srdce. Krásné Vánoce a vše dobré, co k těmto svátkům patří a hlavně všem hodně zdraví!
Farkač Jindřich

Co víte o termínu srubské pouti?
Vzpomínám si, že někdy počátkem jara letošního roku mě jeden srubský občan oslovil, že prý jsem
kompetentní k tomu, abych mu zodpověděl jeho dotaz na přesný termín srubské pouti. Prý nežije v naší
obci příliš dlouho a proto se o tyto srubské tradice, výročí a zvyklosti zajímá z důvodu, aby o svém
současném trvalém bydlišti věděl co nejvíce. Přiznám se, že jsem se cítil trochu zaskočen, neboť ani já
nejsem srubský rodák, prostě jak jsem často slýchával v místní hospodě, jsem jen obyčejná „naplavenina“.
Ovšem nedalo mi to a s pomocí bývalého starosty Jiřího Šimka jsem začal údaje o srubské pouti ve
srubských kronikách a jiných materiálech shánět a studovat. Myslím si, že nejlépe je tato tradice popsána
v kronice s názvem „OBEC SRUBY v historii, pamětech a vzpomínkách“, sepsané panem Františkem
Láskou, rolníkem v Oucmanicích, rodákem srubským, vydané v r. 1936, ze které cituji:
„O svátku Nanebevstoupení Páně, to byl vždy šestý čtvrtek po Zeleném čtvrtku velikonočním,
byla ve Srubech pouť. To byl nejslavnější den ve vsi v roce. Na ten den byla slavná mše v kostele
srubském. Přišlo i mnoho přespolních hostí i přátel. Při evangeliu se zvonilo velkým zvonem. Pro
potěšení mládeže byly před kostelem postaveny boudy s marcipánem a jinými pamlsky. Hned po
„velké“ začala v dolní hospodě muzika. Odpoledne byla pouze pro cizí, neb ti chodili s večerem domů.
Večer byla zábava pro domácí chasu.“ Konec citátu.
Bylo mojí snahou zjistit něco více o tom, jak se určuje přesný termín této pouti. Nyní je to už na
každém z nás si termín stanovit. Škoda jen, že tato krásná tradice vzala v minulých desetiletích za své.
Přímo se nabízí otázka, ve kterém roce byly ve Srubech naposledy houpačky, kolotoč a nebo střelnice?
Farkač Jindřich

Tříkrálová sbírka 2021
Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním – přáním pokoje, štěstí, zdraví. Jednou ročně
vždy koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám. A tak tomu bude i počátkem měsíce ledna příštího roku.
Tři králové v lednu skutečně přijdou! I když nezazvoní u Vašich dveří fyzicky a nepřepíší Vám křídou
letopočet na zárubních vchodových dveří.
Přesto však můžete přispět do „virtuální kasičky“ a to třemi možnými způsoby:
-

dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (nebo 60 nebo 90) na číslo 87777 (cena jedné SMS
je 30, 60, 90 Kč), trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (nebo 60 nebo 90) na číslo 87777
sledováním Tříkrálového koncertu v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1
odesláním FINAČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS 77705036

Tato tradiční Tříkrálová sbírka je určena především na podporu charitních služeb v našem regionu
a je pořádána Charitou ČR. Na tuto tradici bude navazovat i 21. ročník této sbírky, který bude mimořádný,
protože i doba ve které žijeme, je mimořádná.
V roce 2020 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.194.346,00 Kč a 65% se z tohoto výtěžku vrátilo
zpět do našeho regionu. V naší obci se počátkem ledna 2020 vybralo ve sbírce celkem jen 6.380,00 Kč.
Proč v porovnání s minulými roky tak málo? Zajisté si vzpomínáte, že žádní koledníci nechodili a to díky
Oblastní charitě, která v obci nezajistila skupinu, která by sbírku provedla. A tak tato „charita“ přivezla dne
13. 1. 2020 na obecní úřad zapečetěnou schránku, pro kterou si už 16.1.2020 přijela. Jen díky tomu, že v té
době se vydávaly občanům žluté popelnice na plast, se aspoň vybrala tato malá částka.
I když tedy malí koledníci v lednu příštího roku k Vašim dveřím nepřijdou a nezazpívají, svými
finančními dary můžete přispět k pocitu vzájemnosti, solidarity a radosti, což je mimochodem největším
posláním sbírky. Tak tedy „štěstí zdraví vinšujeme Vám“ a již předem za projevenou účast děkují
pořadatelé sbírky!!!
Farkač Jindřich
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Zprávy ze srubské školy
Rok 2020 byl pro všechny z nás poněkud netradiční. Dne 11. března byly z nařízení Vlády ČR
narychlo uzavřeny všechny školy – tedy i ta srubská. Tím jsme byli my, učitelé, postaveni do zcela nové
situace. Přišla doba hledání. Hledali jsme možnosti, jak navázat nějakou spolupráci se žáky, kteří zůstali
doma. Využili jsme mailových adres rodičů, kterým jsme každý týden od začátku uzavření školy zasílali
podklady pro domácí vzdělávání. Tápali jsme, zda neposíláme učiva moc nebo málo, zda to děti zvládnou
samy nebo budou potřebovat pomoc dospělých. Po zjištění, že pobyt doma se nebude počítat na dny, ale na
týdny, jsme hledali nové cesty a řešení, jak se s dětmi nějak potkat a vidět. Využili jsme komunikační
aplikaci WhatsApp. Následovala radost z toho, že se slyšíme a vidíme. Stačilo obyčejné popovídání, vidět se
navzájem a vědět, že jsme všichni zdraví.
S postupujícím časem jsme s nadějí vyhlíželi termín, kdy všechno skončí. Konec ale neměl úplně
normální ráz. Dostali jsme přísná pravidla, za kterých žáci mohou do školy nastoupit. Přípravy pro bezpečný
návrat do školy byly náročné. Hlavní roli hrálo přesné načasování, dezinfekce, roušky a zákazy všech
mimoškolních aktivit. Všichni se snažili, aby byl návrat pro děti co nejpříjemnější. Dne 25. května se
neuvěřitelné stalo skutečností a žáci se mohli vrátit do lavic. Poslední den školního roku jsme se všichni
rozloučili s nadějí, že po prázdninách bude zase dobře.
1. září proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku pohádkou. Přivítali jsme 9 nových
prvňáčků. Ještě jsme se nestačili v novém školním roce rozkoukat a stalo se to, co si nikdo nepřál. 14. října
se škola opět zavřela a my jsme se ocitli před obrazovkami počítačů, tabletů a telefonů. Před prvním
setkáním na on-line hodině jsme cítili napětí, zda se žáci přihlásí, zda vůbec bude mít takto vedená výuka
smysl. Někdy zradila technika a během vzdálené výuky se spojení opakovaně přerušovalo. Společně jsme se
ale snažili najít z obtížných situací východisko. Myslím, že si někteří rodiče trochu oddechli, že nám mohou
vrátit část školní práce do našich rukou. Do školy jsme se mohli vrátit až 18. listopadu, za což jsme byli
všichni rádi.
Blíží se závěr roku a my si všichni přejeme, aby rok 2021 probíhal s co nejmenšími omezeními
a abychom se spolu s dětmi mohli setkávat při běžných školních činnostech a radostech, jak jsme byli zvyklí
dříve. Přejeme všem pevné zdraví a radost z obyčejných věcí, které se mohou vlivem neobyčejných událostí
stát vzácnými.
Za kolektiv IZŠMŠ Jana Šejnohová

HAMLET
Narodil se 10. července 1998, spokojeně
si žije v naší obci a dělá ji velkou reklamu.
Dovolím si tvrdit, že je to doslova krasavec, což
v neděli 25. srpna 2019 potvrdil získaným
titulem, když ze všech 233 uchazečů (někteří byli
i ze zahraničí, např. z Rakouska a Itálie) se
umístil na 1. místě v divácké soutěži o největšího
krasavce.
Stále ještě netušíte, kdo s námi v naší
obci žije a dělá nám takovou reklamu? Je to
nádherný, v současné době 22-letý hřebec.
Pochází z plemene hafling z jižního Tyrolska,
které bylo původně využíváno v lesnictví
a zemědělství. Je na něj skutečně spolehnutí
a proto ho lze použít ke všem druhům
zemědělských prací, při přibližování dřeva z lesů,
ale i jako kočárového a jezdeckého koně. Oblíben
je i pro svoji spolehlivost a proto je ideálním
partnerem i při projížďkách ve volném čase.
Hamlet si žije spokojeně v chovu p. Jana Ticháčka u nás na Srubech. A jak to tenkrát toho 25.8.2019 skutečně
bylo? Hamlet se přijel ukázat na soutěž o nejkrásnějšího koně 21. ročníku mezinárodní výstavy s názvem KONĚ
V AKCI, konané na Dostihovém závodišti v Pardubicích. O titulu pro nejkrásnějšího koně tam rozhodovali přítomní
diváci. Bylo již odpoledne a v padoku p. Jana Ticháčka se vše připravovalo na transport koňů domů na Sruby. Klidné
přípravy k odjezdu však najednou narušila skoro neuvěřitelná zpráva, že tenkrát 21-letý hřebec Hamlet ze Srubů,
získal prestižní cenu jako nejkrásnější kůň ze všech 233 uchazečů o tento titul. Nastal velký rozruch, neboť Hamlet
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musel na slavnostní vyhlášení, dekorování slavnostní pokrývkou a převzetí vítězné plakety. Jako bonus dostal Hamlet
ještě pytel ovsa a vitaminy!
A proč si přítomní diváci vybrali právě srubského Hamleta? Jedním z poznávacích znamení tohoto plemene je
jedinečné zabarvení v odstínu izabela nebo světlý ryzák s hřívou a ocasem barvy lnu. V případě Hamleta je však jeho
hříva přenádherná, protože je patřičně dlouhá a světlá. Působí jako rozpuštěné vlasy nějaké lesní víly. Široce otevřené
nozdry dodávají haflingům velmi živý vzhled. Koně z tohoto plemene jsou dlouhověcí, dožívají se až 40 let a jsou
nenároční na chov.
Vítězství Hamleta na této mezinárodní výstavě je velkým úspěchem, na což by měla být hrdá celá naše obec,
kterou jak Hamlet, tak i pan Jan Ticháček skutečně velmi dobře reprezentovali. Díky a mnoho dalších úspěchů
v chovu!!!
Farkač Jindřich

Zpráva z obce
Podivný letošní končící rok 2020 nám ještě po dlouhá léta zůstane v paměti. Jako rok plný nových
a neočekávaných zvratů, zákazů, různých nepopulárních, mnohdy nepochopitelných a chaotických opatření.
Koronavirová pandemie, která postihla lidstvo na celé naší planetě, zavinila také velké ekonomické škody, které
se, ať si to uvědomujeme, nebo ještě ne, dotknou každého z nás. Od těchto škod nebyla ušetřena ani naše obec,
obecní rozpočet utrpí ztrátu za letošní rok odhadem ve výši 1 – 1,5 mil. Kč.
Po několika suchých letech se letošní rok zapíše také jako rok nadměrně vlhký. Kromě několikadenních
dešťů zasáhly naši obec také dvě průtrže mračen, které však naštěstí nenapáchaly na obecním majetku větší
škody.
I přes všechny tyto útrapy se nám podařilo společně se sousední obcí úspěšně dokončit výstavbu
chodníku, propojující obec Sruby se Slatinou a tak slatinské děti po ukončení nedobrovolných jarních prázdnin
mohly v červnu tuto novou stezku začít plně využívat.
V jarních měsících jsme zahájili na pozemcích za školou výstavbu nového volnočasového hřiště. Stavba
byla náročná především z důvodu svažitého terénu a nutnosti odbagrovat a odvozit velké množství zeminy. Po
dokončení terénních prací byly vystavěny opěrné zdi, vybudována asfaltová plocha a na ní položen umělý
povrch. Součástí areálu hřiště je i rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký a stůl na stolní tenis. Celé hřiště
je kompletně oploceno. Zájemcům o využívání sportoviště bude od jara 2021 (za podmínky dodržení pravidel
uvedených v řádu školního hřiště) sportování umožněno. Také na tuto akci se nám podařilo získat finanční
prostředky a to ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
V budově mateřské školky byla provedena kompletní rekonstrukce nevyhovující elektrické instalace a do
nového stropního podhledu byla namontována úsporná velkoplošná svítidla.
Koncem letošního roku jsme začali s postupnou výměnou poruchových sodíkových lamp veřejného
osvětlení za úsporná LED svítidla. Po výměně lamp na horním konci obce budeme v příštím roce s výměnou
nadále pokračovat. Na tuto akci každoročně získáváme finance z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
v rámci Programu obnovy venkova.
Vedle prodejny Konzum začala výstavba garáže se sociálním zázemím pro naší komunální techniku.
V současné době je vybudována základová deska a jsou napojeny inženýrské sítě. Jakmile to jarní počasí dovolí,
bude se na stavbě pokračovat. Stavba by měla být dokončena v první polovině příštího roku.
Letos v březnu jsme měli vše nachystáno pro prodej šesti nových stavebních parcel. Neboť poptávka
převyšovala nabídku, zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej pozemků formou aukce. Březnový termín aukce
jsme museli z důvodu vyhlášení koronavirové karantény zrušit. Prodej se podařilo znovu zorganizovat až 29.
června. Do aukce se přihlásilo celkem 12 zájemců. Aukce proběhla v klidné atmosféře, šest nových vlastníků
stavebních parcel již může plánovat nové bydlení.
I v roce 2021 máme v úmyslu investovat do zkvalitňování životních podmínek v naší obci. Zažádáno
máme o stavební povolení na nový chodník od sokolovny podél silnice na Dobříkov do nového sídliště, který
bude dále pokračovat z nového sídliště až po napojení na obecní komunikaci pod školou. Tuto stavbu chceme
v příštím roce realizovat. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na opravu obecní komunikace ke
škole a odkanalizování ulice vedle moštárny. Letošní deštivý rok po dvou letech suchých konečně naplnil naše
požární nádrže. Ukázalo se, že nové propojení vsunutými plastovými trubkami funguje, proto s tímto řešením
opravy propojovacího potrubí budeme pokračovat i na posledním dosud nedokončeném úseku.
Aleš Pecka
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Rekonstrukce Obecní knihovny Sruby
Z důvodu snahy zvýšit návštěvnost Obecní
knihovny jsme v jarních měsících započali s její
kompletní
rekonstrukcí.
Původní
vybavení,
pocházející z 50. let minulého století, a celkový stav
prostor byl již nevyhovující. Proto jsme zadali
zpracování projektové dokumentace, podle níž byla
provedena kompletní oprava omítek. Dále byl
vestavěn stropní podhled s tepelnou izolací, byla
vyměněna a vyrovnána podlaha a položen nový
vinylový povrch. Vyměnila se elektroinstalace,
k osvětlení byly použity LED svítidla. Knihovna byla
vybavena novými regály, skříňkami, novými stoly
a židlemi. Za účelem podpory čtenářské gramotnosti
nejmenších školáků byl v knihovně vybudován také
dětský čtenářský koutek.
Aleš Pecka
PROJEKT: KNIHOVNA SRUBY
BYL PODPOŘEN DÍKY NAD ORLICÍ, o.p.s.

REALIZÁTOR STRATEGIE KOMUNITNĚ
VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE NAD ORLICÍ O.P.S

Příjemné prožití svátků vánočních, radost ze života, pevné zdraví a mnoho pracovních
i osobních úspěchů v novém roce 2021 Vám přeje
Vaše obecní zastupitelstvo

Pro majitele psů
V posledních letech přibývá stížností občanů na majitele psů, kteří své miláčky venčí, ale bohužel po
nich neuklízí. Přece je přáním každého z nás, aby se nám v obci líbilo, abychom mohli chodit na procházky
bez obav z toho, že do čehosi šlápneme. Nežijeme již v době, kdy se psi, husy a kozy proháněli po vsi a bylo
to každému fuk. Než si pejska pořídím, musím vědět, že budu mít také nějaké povinnosti. Povinnosti k psovi
ale také ke svým sousedům a spoluobčanům. Pokud půjdu psa venčit, nemohu být tak bezohledný, že budu
přehlížet jeho znečištění chodníku, trávníku, veřejné cesty či pěšiny nebo dokonce okolí školy či dětského
hřiště! Tak, jak nás učili již naši rodiče i učitelé v raném dětství, že slušností a povinností každého z nás je
pozdravit a poděkovat, stejnou slušností a morální povinností je na veřejnosti po svém pejskovi uklidit. Je to
můj pes a já jsem zodpovědný za to, co mimo svůj domov dělá. Bohužel, argument, že chybí odpadkové
koše, které pořídí obec, jsou pouhou výmluvou. Kdo má v sobě kousek slušnosti a není líný, ten s uklízením
problém nemá. Stačí sáček a exkrement vhodit do popelnice. Děkujeme za pochopení.
Autor článku si nepřál být jmenován. Protože je příspěvek napsán v souladu s dobrými mravy a navíc
ku prospěchu pozitivní atmosféry v naší obci, rádi ho bez úprav zveřejňujeme. S potěšením otiskneme i jiné
ohlasy, které budou směřovat ke zvýšení kvality života občanů naší vesnice.
Za redakci Srubského okénka Jaroslav Šejnoha
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Odvoz komunálního odpadu a vodné v roce 2021
V příštím roce bude odvoz a likvidace odpadů probíhat v již zavedeném systému. Změnou je, že pro
svoz komunálního odpadu budou po celý rok vyčleněny pouze vyznačené pondělní dny. Počet svozů je
zachován, nepraktický přechod na úterý odpadá. Pro další zpřehlednění jsou všechny dny svozů vyznačeny
v přiloženém plánovacím kalendáři. Ten se tímto vylepšením stává dobrou pomůckou každého majitele
nemovitosti.
Na tomto místě si dovoluji připomenout, že se blíží konec skládkování v ČR, který byl sice
prodloužen do roku 2030, ale tlaky na dosažení tohoto cíle budou velké. Musíme očekávat výrazný nárůst
ceny za skládkování odpadu. Proto na tomto místě apeluji na poctivé třídění odpadů. Podmínky pro tuto
činnost máme v naší obci slušné. Výdaje na likvidaci odpadů ve Srubech jsou v současné době zhruba
dvojnásobné, než příjmy za nálepky na popelnice. Přesto obecní zastupitelstvo ponechává roční poplatek
300 Kč za svoz komunálního odpadu na osobu s trvalým pobytem v obci v původní výši i na rok 2021.
Poplatky za popelnice a za psa 100 Kč budou na obecním úřadě vybírány od pondělí 4.1.2021
v úředních hodinách. Poslední termín na uhrazení poplatků je 31.března. Poplatky lze také uhradit převodem
na účet obce číslo 8625611/0100, variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu. Po platbě
převodem si na obecním úřadě vyzvedněte nové známky na popelnice na rok 2021.
Zvýšení ceny vodného
Stanovení ceny vodného naše obecní zastupitelstvo nemůže ovlivnit. Dozorčí rada společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o. schválila dne 8.12.2020 s účinností od 1.1.2021 zvýšení ceny
vodného o 1,90 Kč/m3 bez DPH, tj. o 2,09 Kč/m3 včetně 10% DPH.
Zvýšení ceny je z důvodu plnění podmínek dotace ze SFŽP na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro
skupinový vodovod Vysoké Mýto“. Cena stočného zůstává beze změny.
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2021
Druh odpadu

Počet svozů za rok

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Svozový den

Číslo týdne

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,
26x

Pondělí

PLAST a TETRAPAK

13x

Pátek

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

2x

10. května a 27. října

Vystaveno od 5:00 do 24:00 hodin

30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52

3,7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51

19,43
Jaroslav Šejnoha

Klub českých turistů – Cyklo Sruby
Počet členů našeho klubu v letošním roce stoupl na 19 aktivních
členů. Navzdory koronavirovým opatřením, které významně narušily
plány na r. 2020, se nám podařilo v měsíci červnu zrealizovat jednodenní
cyklovýlet na zámek Častolovice. V období uvolnění vládních restrikcí
se podařilo uskutečnit v květnu třídenní pobyt na Lipenské přehradě a v říjnu také
prodloužený víkend v Moravské Nové Vsi. Všechny akce byly velice zdařilé, přestože
pobyt na Lipně poněkud pokazilo počasí a omezené možnosti z důvodu přetrvávajících koronavirových
opatření. Vzhledem k druhé vlně pandemie jsme již do konce roku nemohli žádné akce organizovat. Věříme
a doufáme, že rok 2021 nám nabídne více možností k uskutečnění cyklovýletů po naší krásné zemi bez
omezení a vládních restrikcí.
Výbor KČT-Cyklo Sruby
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ZAHRÁDKÁŘI
Letošní rok se s námi pomalu loučí a my se nestačíme divit, jak rychle uběhl a že jsme zase o rok
starší.
Počasí v minulých letech, zvlášť pak v roce loňském, nás všechny, zahrádkáře, zemědělce i lesníky,
týralo obrovským suchem. Celé léto jsme jen zalévali a zalévali v obavách, aby nám neuschly pracně
opečovávané kytičky a abychom na podzim aspoň něco málo ze zahrádek sklidili. Letošní bohaté srážky
nám nedostatek vody vynahradily. Naplnily studny i rybníčky v obci a po dlouhých letech se dokonce
rozvodnil potok Inkovec. Příroda se konečně vzpamatovala z loňského šoku a pokud nedošlo k místnímu
podmáčení, výnosy ovoce i zeleniny byly na velmi dobré úrovni. Sklizeň jablek byla v naší oblasti poměrně
vysoká, což zaznamenala i naše moštárna. Škoda jen, že jsme byli nuceni z důvodu pandemie provoz
moštárny předčasně ukončit. Ze stejných důvodů se letos nekonala jarní výstava spojená s posezením
s důchodci ani adventní trhy.
V současnosti je doba pro pořádání jakýchkoliv akcí stále nepříznivá, nevíme, co nám přinese příští
rok. Ale je jisté, že pokud se situace uklidní, budeme se snažit obě výstavy obnovit. Proto vás co
nejsrdečněji zveme již nyní na výstavu květnovou s programem i vánoční - prodejní. Věříme, že nás
podpoříte a přijdete se podívat.
A co nového v moštárně? S finanční pomocí obecního úřadu se nám podařila obnova stropů včetně
výměny svítidel. Tím jsme kompletně zrekonstruovali sál moštárny a přilehlé prostory.
Zářijový výlet jsme absolvovali opět vlakem do severočeského města Ústí nad Labem, zasazeného do
krásného údolí mariánských hor. Lanovkou jsme vyjeli na Komáří hůrku a prošli se po krásném okolí. Cílem
výletu byla bývalá štola ve Starém Martinu, kde se v dřívějších dobách těžil cín. Vzhledem k letošnímu
deštivému létu i podzimu nám počasí přálo a domů jsme se vraceli spokojeni a plni nových zážitků.
A tak si přejme, po uplynulém nedobrém období, klidné Vánoce bez stresu a shonu, pevné zdraví a
ať je k nám nadcházející rok 2021 přívětivější, než byl ten letošní.
Koncem loňského roku se za bohaté podpory sponzorů uskutečnil v sokolovně velkolepý koncert
vokální skupiny Marika Singers. Protože se koncert hodně líbil, i účinkující byli nadšeni ze skvělé
atmosféry, letos před Vánocemi jsme plánovali vystoupení zopakovat. Bohužel, vše je jinak než bychom si
přáli. Plánovaný koncert byl proto přeložen na sobotu 17. 4. 2021. O podrobnějších informacích ohledně
předprodeje vstupenek se dozvíte včas na obecní vývěsce a na plakátech.
Marcela Fajfrová

Zpráva o činnosti Tělocvičné Jednoty Sokol Sruby v roce 2020
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.
Stejně jako ostatní oblasti života zasáhla opatření proti šíření nemoci COVID-19 i chod naší
organizace. Tyto události omezily nejen sportovní činnost a chod soutěží, ale zkomplikovaly i plánování
a organizaci společenských akcí. Ještě před zahájením platnosti jarních protipandemických opatření, se na
začátku roku 2020 podařilo uspořádat sportovní ples naší jednoty a dětský maškarní bál. V období letního
uvolnění byl dále uspořádán Memoriál Františka Houdka, kterého se zúčastnili mládežnické fotbalové týmy
TJ Sokol Sruby, FK Jehnědí 1980 a TJ Sokol Vraclav. V srpnu proběhlo vystoupení uskupení Petr Novák
Forever, které předvedlo svůj program připravený k připomínce nedožitých 75. narozenin tohoto
populárního českého zpěváka a skladatele.
Během letošního roku byla rovněž provedena výsadba živého plotu, který má nahradit topoly, které
byly pokáceny v roce 2019. Rovněž byla provedena instalace nové brány u vjezdu na hřiště. Dále byla
pořízena plechová garáž pro uskladnění techniky sloužící k údržbě areálu. Změn také doznalo posezení pod
pergolou u Sokolského klubu, které bylo renovováno a přibyly nově vyrobené sedačky a bar. Mají
zpříjemnit a usnadnit pořádání venkovních společenských akcí. Výroba nového vybavení, údržba
a zvelebování sportovního areálu si vyžádalo mnoho dobrovolnické práce členů a příznivců naší organizace,
za což bychom jim rádi touto cestou jménem naší tělocvičné jednoty poděkovali.
Chod naší jednoty by nebyl možný bez finanční podpory obecního úřadu a soukromých dárců. Na
provoz naší organizace a nákup sportovního vybavení v tomto roce přispěly firmy KBT, ELBAS,
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Autoneum, BESK, Stavitelství Trunec a KOVOZAL. Velký dík patří i soukromým podporovatelům, kteří
přispěli na nákup sportovního vybavení jmenovitě panu L. Dvořákovi ml., M. Ludvíčkovi, M. Šimkovi,
Š. Houdkovi, T. Čapkovi, J. Prachařovi, Ing. J. Matouškovi, V. Staňkovi, J. Mikuleckému a L. Menclíkovi.
Všem podporovatelům naší organizace děkujeme za jejich přízeň a poskytnuté finanční prostředky, které
poskytly v době, která z pohledu získávání financí na spolkovou činnost je složitější, než tomu bylo
v nedávné minulosti.
Závěrem TJ Sokol přeje všem svým členům a též i všem spoluobčanům příjemné prožití Vánoc. Do
roku 2021 zároveň přejeme především pevné zdraví a těšíme se na setkání s vámi na některé z našich
společenských či sportovních akcí.
Za výbor TJ Sokol Sruby Martin Pravda

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu dospělých
Naše družstvo dospělých vstoupilo do kalendářního roku 2020 jako účastník Okresního přeboru
II. třídy. Vzhledem k protipandemickým opatřením zavedeným na jaře letošního roku byly všechny zápasy
jarní části sezony 2019/2020 zrušeny a soutěž tak zůstala nedohrána. Do ročníku 2020/2021 vstoupilo naše
mužstvo opět pod vedením trenéra Josefa Matouška a do poloviny října, kdy byla soutěž kvůli zhoršující se
epidemiologické situaci opět přerušena, stihlo odehrát deset soutěžních zápasů. Kádr našeho družstva
zaznamenal několik změn, například odchod Tomáše Duška. Na druhou stranu se na podzim v naší sestavě
nově představili P. Skalický, J Mikulecký, P. Pejcha a M. Svoboda. Zároveň v soutěži dospělých začali
sbírat první minuty a zkušenosti naši odchovanci, kteří zatím jsou v dorosteneckém věku – Matouš Marciš
a Patrik Putnar. V rozehrané sezoně momentálně figuruje náš tým na 7. místě tabulky se ziskem 16 bodů při
skóre 33:27. Nejlepším střelcem nejen našeho týmu, ale i celé soutěže, je Lubomír Myšák, který dal ve
10 utkáních 17 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 40 registrovaných dětí
a dorostenců ve věku od 5 do 19 let. Oddíl mládeže se v současné době věnuje třem věkovým kategoriím –
straší přípravce – v našem případě děti do deseti let, dále mladším žáků (žáci 11 a 12 let) a dorostu.
O jednotlivé kategorie se stará pětice trenérů Petr Koller, Václav Staněk, Martin Pravda, Petr Svoboda
a Josef Matoušek.
V zimním období se pod vedením trenérů Václava Staňka a Petra Kollera nejmladší fotbalisté
a fotbalistky pilně připravovali na vstup do své první soutěžní sezóny a absolvovali několik přátelských
utkání s týmy Dobříkova a Chocně. Po vynucené jarní pauze se v létě zúčastnili turnaje v Jehnědí
a Memoriálu Františka Houdka ve Srubech. Na podzim potom konečně nastoupili ke svým prvním
soutěžním zápasům v rámci okresního přeboru starších přípravek - zúčastnili se pěti turnajů.
V kategorii mladších žáků jsme se dlouho potýkali s menším počtem dětí. Jsme velice rádi, že i přes
problémy se nám podařilo složit tým, který mohl nastoupit do podzimních části nové sezóny. I přes řadu
problémů, způsobených karanténními opatřeními, se nám podařilo odehrát 6 zápasů, ve kterých jsme získali
dva body za penaltovou výhru v Žichlínku. Je jen obrovská škoda, že soutěž byla přerušena,
protože výkony týmu se během podzimu postupně zlepšovaly a určitě by nějaké další
vítězství přibylo.
Naši dorostenci se i v letošním roce účastnili krajské soutěže. Během
zkrácené podzimní sezony bylo odehráno osm zápasů. Zápasy proti
často fyzicky, ale i fotbalově výrazně vyspělejším soupeřům, jsou pro
náš tým sice velice náročné, ale ani to naše hráče neodradilo a za to
byli odměněni jedním, i když osamoceným, vítězstvím.
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 organizaci jednotlivých turnajů a fotbalových
utkání. Všem touto cestou děkujeme.
Za fotbalový výbor TJ Sokol Sruby Martin Pravda
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