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Vánoční a novoroční přání
Věřte mi milí čtenáři, že jsem skutečně dlouhou dobu přemýšlel nad tím, o čem mám v tomto
úvodníku našeho letošního Srubského okénka psát. Mám tu velkou čest, že jsem byl redakcí pověřen ihned
od prvních vydání zajišťovat zpracování úvodníku. Přiznávám, že to bylo často dosti těžké, ale bylo to vždy
optimistické. A hlavně jsem z toho vždy měl radost a skutečně mě to naplňovalo, protože se blížily Vánoce,
což je téma zcela nevyčerpatelné.
Sami však všichni dobře víte, že v současné době je vše jinak. Někteří z nás se pandemie hodně bojí
a dodržují všechna stanovená opatření a naopak někteří zase vydaná opatření vůbec nerespektují, dá se říci,
že je doslova bojkotují. Tím však dráždí ty „poslušné“ a tak se nelze divit, že mnozí politici ve svých
vyjádřeních tak rádi používají citaci, že obyvatelstvo naší země je rozdělené. Nepřísluší mi v tomto článku
hodnotit, na které straně je více pravdy, protože znám argumenty jak těch „poslušných“, tak i těch
„neposlušných“, ale myslím si, že slušnost, pochopení a vzájemný respekt by stále měly převládat
v každodenním chování každého z nás.
Vzpomínám si velmi dobře na jaro loňského roku, kdy nám covid poprvé udělal vrásky na čele. A co
to udělalo ve společnosti? V domácnostech se ve velkém šily roušky, vytvářely se hlídky, které nakupovaly
starým lidem potraviny, vařilo se teplé jídlo pro zdravotní personál v nemocnicích apod. Tak nějak převládl
dobrý pocit, že jsme to opět my Češi, kteří v těžkých dobách dokáží stát při sobě. A naši politici se tím
doslova chlubili! Co z toho zbylo?
Jestliže mohu věřit sdělovacím prostředkům objevuje se stále více neslušné chování a agresivita
nejen na nemocniční personál, na obsluhu v obchodech nebo v různých službách, ale pohříchu i na
veřejnosti. Jen proto, že prodavačka vyžaduje nasazený respirátor, nebo osoba stojící ve frontě u pokladny
přede mnou mě požádá o dodržení stanoveného odstupu? Že jste byl(a) zaslán(a) do karantény, i když
nemáte žádné příznaky covidu?
Nálada v naší společnosti mě prostě trápí a věřím, že nejen mě. Jak rád bych už náš každodenní život
viděl v normálních kolejích. Aby se v nemocnicích nemusely běžné operace neustále odkládat na pozdější
dobu, aby se učitelé mohli těšit na to, že dnes bude mít ve třídě zase všechny „své“ děti, aby herci, zpěváci
a další umělci po zvednutí opony opět viděli plná hlediště,
aby na veřejné akce a sportovní klání nebyl omezený počet
diváků. Aby už nenávratně zmizela taková slova jako jsou
karanténa, izolace, výuka on-line, vakcinace apod. Aby se
už nemusely sledovat denní přírůstky nakažených,
přijatých do nemocnic, těch ve velmi těžkém stavu a co je
nejdeprimující, tak těch zemřelých.
Chovejme se proto jeden k druhému tak, jak se má
a hlavně u toho vždy přemýšlejme! Budeme-li zodpovědní
nejen k sobě, ale i ke svému okolí, tak je to určitě ta
nejlepší cesta k našemu společnému přání. Aby už konečně
bylo lépe!!! A to je mé velké vánoční ale i novoroční přání
a odpověď na název tohoto mého článku.
Jindřich Farkač

Vánoce 2021 na Srubech
Bohužel, musím zklamat ty, kteří se těšili na vánoční hudební vystoupení zpěváčků ze srubské školy
a také na oslavu příchodu Vánoc u srubského vánočního stromu. Počáteční nápad, že by děti mohly zazpívat
aspoň dvě nebo tři koledy přímo u stromečku byl velmi slibný, ale bohužel po hlubším zvážení všech
okolností a rizik se stal nerealizovatelný. Musíme doufat, že snad už příště!
Jako světýlko na konci tunelu je proto iniciativa manželů Václava a Máši Prachařových, kteří se po
roce znovu nabídli (přes absenci dětského pěveckého sboru) umožnit zájemcům návštěvu místního kostelíku
a prohlídku Srubského betlému, několika menších betlémků a dalších figurek z dílny Václava Prachaře.
Určitě tam bude svítit i nazdobený vánoční stromek. Kostelík bude otevřen ve dnech 24., 25. a 26.
prosince vždy od 14.00 do 16.00 hod.
Mše svatá vánoční bude sloužena dne 25.12.2021 v 16.00 hod.
Jindřich Farkač

Tříkrálová sbírka 2022
Tuto největší celorepublikovou sbírku pořádá již dvacátým druhým rokem CHARITA ČR a to na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Sbírka je v souladu s platnými právními předpisy a v případě, že
bude možné koledovat s pokladničkami, budou dodržena všechna nařízení k ochraně zdraví dárců
i koledníků. Sbírka proběhne v období od 1. do 16. ledna 2022. Jestliže se tedy v uvedeném termínu
k Vám nedostaví Tři králové s přáním a prosbou o finanční příspěvek, můžete jej poukázat na účet
č. 66008822/0800 s použitím variabilního symbolu č. 777955036.
Služby naší Oblastní charity využívají staří i mladí – 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. V tomto ročníku Sbírky podpoří dárci níže uvedené charitní služby
na Orlickoústecku:
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelské služby
- Rodinná centra
- Sociální rehabilitace
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Přímá pomoc lidem v nouzi atd.
V r. 2021 se v orlickoústeckém okrese vybralo do statických pokladniček 1.434.713,00 Kč a do online
kasičky 461.322,00 Kč. Z toho 65% se vrátilo do našeho regionu k dalšímu využití. Přímo v naší obci se
vybralo 6.307,00 Kč.
Cílem této charitativní akce je vyvolat a podpořit lidskou sounáležitost, kterou tak nádherně
charakterizuje J.W.Goethe ve svém citátu:
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé !“
Jindřich Farkač

Zprávy ze srubské školy
Vážení spoluobčané, vážení rodiče,
ráda bych Vás pozdravila a informovala o novinkách naší školy.
O prázdninách jsme pracovali na tom, aby škola byla
připravená pro naše děti co nejlépe. Ve druhé třídě mateřské školy
probíhaly opravy. Jednalo se o vyspravení zdiva, vymalování
a pokládku koberce. Třídu bylo nutné kompletně vystěhovat a po
rekonstrukci znovu zorganizovat prostor pro pohyb a vzdělávání
dětí. Díky usilovné práci provozních zaměstnanců a učitelek
mateřské školy byla třída na začátku školního roku připravena pro
návrat dětí.
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili tradičním přivítáním
prvňáčků do školních lavic. Potom už nám všem začaly „běžné“
školní povinnosti, bohužel někdy i povinnosti COVIDOVÉ.
Některé aktivity jsme již zrealizovali, některé plníme a některé nás
ještě čekají.
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V měsíci září se školáci vydali do ekologického centra do
Pardubic na výukový program o pečení. Žáci získali povědomí
o původu potravin, škodlivosti plýtvání, připravili si jednoduché
těsto, ze kterého vyráběli chlebové placky a následně je pekli ve
venkovní peci. Program starších školáků s názvem „Robinsoni“ byl
zaměřený na spolupráci, rozhodování se v kritických situacích,
pomoc a důvěru mezi kamarády.
V rámci prevence rizikového chování jsme oslovili mluvčí
policie ČR, která pro žáky připravila program na téma „Rizikové
chování v dopravě“ a „Kyberšikana a kyberkriminalita“. Oba
programy byly zajímavé a poučné.
Pěkného podzimního počasí využila i naše školka, která podnikla různé dobrodružné cesty
a výpravy: rybářskou, lesní, výpravu do Chocně na výstavu hub a do městské knihovny. Nechyběly ani
zážitkové programy. Odpoledne plné zábavy děti prožily společně se svými rodiči pouštěním draků,
výtvarným „řáděním“ a podzimním piknikem s opékáním dobrot. A svatého Martina oslavily pečením
martinských rohlíčků a výrobou podkoviček.
Školní život dětem zpestřují divadelní představení „na pozvání“
odehrávající se ve škole. V letošním školním roce jsme zhlédli Pohádku
o lese, oblíbeného Ferdu mravence nebo pohádku O dvanácti měsíčkách.
Předvánoční náladu vykouzlili páťáci svým tradičním
„Mikulášským divadlem“. Za pěknou básničku nebo písničku byli všichni
školáci odměněni mikulášskou nadílkou.
Do konce roku zbývá už jen několik málo dní. Než se rozejdeme na
vánoční prázdniny, zveme rodiče dětí ze školky na rodinnou adventní
procházku za tradicemi českých Vánoc a školáky na Betlémský příběh,
který se odehraje na zámku v Potštejně. A pak už se budeme všichni těšit
na Ježíška.
Prožijte hezké vánoční chvíle plné klidu a pohody.
Jana Šejnohová

Vítání občánků
Po roční odmlce, a navíc v netradičním podzimním termínu, letos opět proběhlo již tradiční „Vítání
občánků“. Výběr vhodného termínu nebyl opravdu lehký, s klesající rtutí na teploměru se zahušťoval
i kalendář konaných akcí. Nakonec se téměř všichni pozvaní sešli v budově místní moštárny odpoledne
17. října 2021. Účast byla opravdu hojná a díky absenci loňského vítání si některé pozvané dětičky již přišly
„po svých“. Slavnost se z kapacitních důvodů konala dokonce ve dvou časech za sebou.
Pan starosta ve své slavnostní řeči přivítal nové občánky:
Davida Bohuňku, Thomase Černého, Matyáše Huska, Jiřího Knapovského, Jakuba Kroulíka, Vivien
Palkovou, Martina Pravdu, Jakuba Beneše, Teodora Březinu, Štěpána Držmíška, Viktorii
Hrnčířovou, Adama Remeše, Jolanu Sandholcovou a Vítka Stloukala.
Rodiče dětí se zapsali do pamětní kroniky
a obdrželi jako malou vzpomínku na tento den pamětní
list, dáreček pro děťátko a květinu pro maminku.
Nezapomněli jsme ani na Kristýnu Šírovou a Mathiase
Elliota Synka, kteří se nemohli zúčastnit, a drobné
dárečky jim předali taktéž. Blahopřát přišly i ženy ze
Sdružení Konzum Sruby.
Poděkování patří paním učitelkám a dětem ze ZŠ
Sruby, které všechny do jednoho ještě dopoledne pobíhaly
po srubském hřišti a bojovaly o svá fotbalová vítězství.
Společně připravily veselý set básniček a písniček, který
zaujal z řad hostů jak odrostlejší děti, tak rozveselil
i nejedno dospělé srdíčko.
Jana Kollerová
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Zpráva z obce
Rok 2021 zůstane, z důvodu pokračujících vln covidových pandemií, na trvalo v paměti mnoha
z nás. Pandemie, ať už si to uvědomujeme nebo ne, ovlivní naše životy již navždy. Jejím důsledkem je
vysoká inflace, která způsobila nepříjemné zdražování téměř všeho zboží, od potravin přes stavebniny až po
energii a tím i zdražení služeb. Naší obce se do budoucna nejvíce dotkne zdražení veškerých stavebních
prací. A to na příští rok připravujeme hned několik velkých investičních akcí.
V letošním roce jsme dokončili rekonstrukci chodby a spolkové místnosti na Obecním úřadě.
Spolková místnost je vybavena novým nábytkem a je připravena k užívání. Konaly se zde již dvě zasedání
zastupitelstva obce a plánujeme v těchto prostorách zřídit volební místnost pro podzimní volby. S využitím
dotačních prostředků od Pardubického kraje proběhla také další fáze rekonstrukce veřejného osvětlení,
výměna sodíkových výbojek za úsporná LED svítidla. Za prodejnou Konzumu jsme vybudovali novou garáž
se sociálním zařízením pro zaměstnance a zázemí pro obecní komunální techniku. I přes obtíže, způsobené
covidovou karanténou zaměstnanců stavební firmy a špatným počasím na konci roku, byly dokončeny
stavební práce na chodníku, který ve dvou nových úsecích umožní našim občanům lepší přístup z nového
sídliště k sokolovně a především dětem do školy. Chodník bude zpřístupněn veřejnosti v jarních měsících,
po dokončení terénních úprav a provedení kolaudace stavby.
Začátkem příštího roku, hned jakmile to počasí dovolí, zahájíme rekonstrukci požární nádrže
u kostela, na kterou jsme získali příslib dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 80 %. V prosinci jsme
podali žádost o dotaci na rekonstrukci obecní komunikace ke škole. V případě získáni finančních prostředků
z programu Ministerstva pro místní rozvoj začneme příští rok silnici opravovat. V úmyslu máme také
provést opravu silnice u moštárny, včetně vybudování nové dešťové kanalizace. Zažádali jsme o dotaci na
rozšíření dětského hřiště u moštárny spočívající v dodání nových herních a fitnes prvků. Dokončíme
přestavbu veřejného osvětlení na LED svítidla. V úmyslu máme velkou údržbu pomníku padlých
z 1. světové války, který před sto lety vybudovali naši pradědové a také kompletní přestavbu hrobu obětí
transportu smrti z 2. světové války na srubském hřbitově. I na tyto akce budeme příští rok žádat o dotaci a to
z Ministerstva obrany. Za přispění dotace Ministerstva pro místní rozvoj bychom rádi zahájili postupnou
opravu hřbitovní zdí. Není nám ani lhostejný žalostný stav venkovních omítek dominanty naší obce,
srubského kostela Nanebevstoupení páně. Chceme proto s vlastníkem kostela vyvolat jednání o opravě
fasády. Již delší dobu připravujeme výstavbu sídliště pod lesem, zde však v současnosti narážíme na
problém s napojením inženýrských sítí přes pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce.
Příští rok bude opět rokem volebním. Po čtyřech letech budete na podzim v komunálních volbách
volit nové obecní zastupitelstvo v naší obci. Nově zvolení zastupitelé si po té na ustavující schůzi vyberou ze
svého středu nového starostu obce, který po dvanácti letech mého starostování úřad převezme.
Do příštího roku Vám jménem svým a jménem celého obecního zastupitelstva přeji hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v soukromém životě.
Aleš Pecka, starosta obce

Restaurátorské práce na Památníku padlých v 1. světové válce
Dne 10.11.2021 zastupitelstvo naší obce schválilo aktualizovaný dokument s názvem „Strategický
plán rozvoje Obce Sruby na r. 2015 – 2023“ k postupnému zajištění rozvoje obce a ke zlepšení životních
podmínek pro místní občany. Tento otevřený dokument může být postupně upravován nebo doplňován.
Mezi neinvestiční plány patří m.j. oprava Památníku padlých v 1. světové válce s odhadovaným nákladem
cca 200.000,00 Kč a s předpokládaným termínem realizace v r. 2022 – 2023.
V současné době tento památník působí zanedbaným dojmem s propadlým dlážděním a povrchem
pokrytým převážně organickými nečistotami (mechy a lišejníky). Některé spáry jsou uvolněné, čímž
zatékající voda působí další škody.
Proto je skutečně chvályhodné, že zastupitelstvo při příležitosti 100. výročí vybudování tohoto
památníku přistupuje k restaurátorským pracím a nechalo si již zpracovat restaurátorský průzkum
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i s cenovým návrhem. Nechce se tomu ani věřit, ale tento památník byl zbudován již v r. 1922 u rozcestí
silnice, odbočující k Dobříkovu proti budově sokolovny. Byl postaven z dobrovolných darů a přispění obce
k nehynoucí paměti padlých srubských občanů v 1. světové válce. Celkový náklad na tento památník tehdy
činil 23.568 Kč 07 hal. Jeho slavnostní odhalení se konalo za veliké účasti lidu domácího i okolního
v nedělním odpoledni 30. července 1922. Jako slavnostní řečníci tehdy vystoupili V. Malý z Chocně za obec
legionářskou a legionář kpt. O. Vaněk z Prahy, který navíc večer uspořádal veřejnou přednášku se
světelnými obrazy. Celé odpoledne koncertovala úplná kapela srubská za osobního řízení populárního
kapelníka Frant. Matouška a to na návsi před Kornherrovým statkem.
S postupujícím časem však umístění památníku nevyhovovalo zvyšujícímu se dopravnímu provozu
na silnici odbočující směrem k Hluboké a spolu s domem pana P. Rychtaříka památník bránil ve viditelnosti
do křižovatky. Proto byl dne 23.5.1964 přemístěn před domek čp. 26 tehdejších manželů Cejpových (nyní
manž. Lochmanových v horní části tzv. srubského parčíku). Zajímavostí je, že toto místo si srubští občané
sami vybrali na základě ankety tehdejšího MNV, který mimo již zmíněného místa u čp. Cejpových navrhl
ještě místo u kostela. Srubští pionýři pak s fotomontáží obou navržených míst obešli občany a ti většinově
rozhodli o umístění památníku u čp. 26. Samotné přemístění památníku provedly Komunální služby Choceň.
Přemístění trvalo tři hodiny za sjednanou odměnu 500,00 Kč.
Jen pro zajímavost uvádím, že zastupitelstvo plánuje i opravu tzv. Hrobu obětí transportu smrti
z konce 2. světové války, který je umístěn naproti hlavnímu vchodu na místním hřbitově. Závěrem je proto
nutné konstatovat, že snaha zastupitelstva restaurovat a nadále udržovat oba pietní objekty v perfektním
stavu je dobrý vklad do pamětihodností naší obce.
(Pozn.: Historické údaje z r. 1922 byly čerpány z Kroniky Obce Sruby p. Fr. Lásky, vydané v. r. 1936. Historické údaje z r. 1964
byly čerpány z obecní kroniky.)
Jindřich Farkač

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců
Podomní prodejci přicházejí stále s novými praktikami. Většina z nich má škálu důvodů a příběhů,
kterými se snaží získat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, že v obcích a městech, kde je vyhláškou
podomní prodej zakázán, se tímto jednáním dopouští protiprávního jednání. Ani to je od lehce nabitého
zisku neodradí.
V současné době, kdy v médiích slyšíme o „energetické krizi“ a některé společnosti oznamují
konec, lze předpokládat i zvýšený počet podomních prodejců nabízejících právě výhodné smlouvy na
dodávky energií. Dalšími a častými praktikami jsou nabídky různých služeb na výměnu zámků, služby
kominíka či servis oken. Pozor, lze se také setkat s lákavou nabídkou „levného“ zboží, které na první pohled
vypadá jako originál, ale originálem není.
Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť v případech, kdy cizí
osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny nebo si nechte čas na
rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či dokonce výhry.
V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.
kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence
SRUBSKÉ OKÉNKO
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Odpadové hospodářství v roce 2022
S přijetím nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) vznikla obcím povinnost vydat nové
vyhlášky, jejichž platnost bude od 1. 1. 2022. Na základě této skutečnosti vydalo zastupitelstvo naší obce na
zasedání dne 15. 12. 2021 Obecně závaznou vyhlášku obce Sruby o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství a Obecně závaznou vyhlášku obce Sruby o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství. Dosti komplikované názvy a obšírně rozepsané vyhlášky lze shrnout asi takto.
První pojednává o vztahu poplatníka a obecního úřadu a druhá popisuje jak hospodařit s odpady. Jakýkoliv
další popis by byl nad rámec možností tohoto článku. Vyhlášky nejsou stručné, ale plátci poplatku
doporučuji do nich alespoň nahlédnout. Obě budou zveřejněny na našem webu v oddílu Vyhlášky zákony.
Na zmíněném zasedání bylo projednáváno i navýšení poplatku, na které však nepanoval jednotný
názor. Po rozboru všech skutečností bylo nakonec odhlasováno těsnou většinou zachování stávající sazby
300 Kč za osobu nebo za dům – to v případě neobydlených budov.
Také v příštím roce bude odvoz a likvidace odpadů probíhat v již zavedeném systému, dokonce
i svozový kalendář je téměř stejný. Jedinou, vcelku praktickou změnou je, že do žlutých popelnic lze ukládat
kromě plastů a tetrapaků také kovové obaly především od nápojů a také od potravin. Zdůrazňuji – pouze
potravinové obaly. Tato úprava je nad rámec v úvodu zmíněných vyhlášek a je požadavkem naší svozové
společnosti.
Poplatky za popelnice a za psa 100 Kč budou na obecním úřadě vybírány od pondělí 3.1.2022
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 2022. Popelnice bez
vylepených známek na r. 2022 nebudou po 1.4.2022 vyvezeny.
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU NA ROK 2022
Druh odpadu

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ
ODPAD

Počet svozů za rok

Svozový den

26x

Pondělí

PLAST a TETRAPAK

13x

Pátek

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

2x

Číslo týdne

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

Vystaveno od 5:00 do 24:00 hodin

9. května a 27. října

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
V roce 2021 došlo v našem klubu k významné změně. Na výroční členské
schůzi proběhla volba nového vedení KČT Cyklo Sruby. Předsedou byl zvolen pan
Pavel Březina. Současně do našich řad přibyli tři noví
členové.
I přes koronavirová opatření se v letošním roce
podařilo uskutečnit všechny naplánované akce. V květnu
jsme navštívili malebnou obec Moravskou Novou Ves,
která v té době ještě nebyla zničena tornádem. V říjnu jsme vyrazili směr České
Středohoří do obce Oparno. Ubytování jsme měli zajištěno v penzionu
Černodolský mlýn. Kromě těchto pobytových akcí jsme uskutečnili několik
jednodenních cyklistických výletů v rámci Pardubického kraje. Na kolech se nám
podařilo poznat nové krásné kouty naši země. Najezdili jsme spoustu kilometrů
a tím jsme utužili fyzickou kondici a tolik potřebnou imunitu.
Společně se všichni těšíme na nové zážitky při cyklotoulkách v roce 2022.
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SRUBSKÉ OKÉNKO

Zahrádkáři
Tak už je to zase tady. Starý rok pomalu odchází do nenávratna a za rohem na nás pomrkává rok
nový, plný naděje a očekávání. První vločky sněhu dopadají na zem a na svítících stromcích před domy se
třpytí jako stříbrné perly. Na dveřích a brankách nás vítají nazdobené vánoční věnečky a z kuchyně vábí
vůně cukroví. Vánoční čas nastává.
Letošní počasí bylo jak na houpačce. Sucho, přívalový déšť s kroupami a vichřicí, rozvodněné toky
a opět celý podzim bez srážek. Pokud ovocné stromy přežily sucha minulých let, stačily odkvést a nasadit
plody, v průběhu léta či podzimu opět plody shodily. Úroda ovoce, zvlášť pak jablek, byla proto
podprůměrná. Moštárny zůstaly poloprázdné.
A co nového u nás? Plány byly velké, ale pandemie nám zase házela klacky pod nohy. Jarní výstava
se nekonala, oželeli jsme i výlet. O to s větší chutí jsme se pustili do přípravy adventních trhů v domnění, že
už bude vše ve starých kolejích. Ale nebylo. Krátce před konáním výstavy, kdy už jsme měli vše připravené
k prodeji, přišla stopka. Abychom předešli možným komplikacím,
vyřešili jsme to posunutím termínu ze soboty na páteční podvečer.
Obavy z toho, že změna termínu pořádání trhů nebude okolím
vyslyšena včas, byly zbytečné. Během dvou hodin byly veškeré
výrobky z naší zahrádkářské dílny rozebrány. Domů jsme se
vraceli s hřejivým pocitem, že se nám to povedlo… Pokud k nám
bude příští rok přívětivější, chtěli bychom v květnu uspořádat opět
jarní výstavu s programem. Doufejme, že už bude líp.
Protože naše členská základna stárne – a bohužel se s tím
nedá nic dělat…, hledáme nové zájemce, kteří by měli chuť stát se
našimi členy. Oslovit bychom chtěli i nové, mladé spoluobčany,
ženy i muže, kteří se v obci teprve zabydlují a měli by zájem
zapojit se do dění našeho svazu a tím i dění obce. Nové nápady a poznatky jsou vítány. Bližší informace se
dozvíte na tel.: 604 462 120, 774 347 959. Těšíme se na vás!
Plánovaný vánoční koncert vokální skupiny Marika Singers se ze známých důvodů, již po třetí, opět
překládá na začátek května příštího roku. Podrobnější informace se dozvíte včas na obecní vývěsce a na
plakátech.
Do nového roku všem hodně zdraví, radosti a úspěchů v osobním životě i v tom pěstitelském na
zahrádkách. Ať je více deště, méně krupobití, ať mrzne jen v zimě, ať svítí sluníčko a naše zahrádky jen
kvetou.
Marcela Fajfrová

Zpráva o činnosti Tělocvičné Jednoty Sokol Sruby v roce 2021
Naše tělocvičná jednota má aktuálně 80 členů, přičemž většina základny je tvořena mládeží a dětmi.
Kromě fotbalového oddílu dobře funguje oddíl všestrannosti, který společně vedou Ing. Jana Ješinová
a Hana Kužílková, a kterým patří náš dík za jejich péči o nejmladší sportovce.
Stejně jako v minulém roce 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. V období letního uvolnění se nám podařilo uspořádat Memoriál Františka Houdka,
kterého se zúčastnili mládežnické fotbalové týmy TJ Sokol Sruby, FK Jehnědí 1980, TJ Sokol Dobříkov
a TJ Sokol České Heřmanice. I přes nejrůznější omezení se v druhé polovině roku podařilo uspořádat
v areálu sokolovny hudební zábavu za účasti kapely A’Projekt Stříbro. S úspěchem se setkalo i říjnové
vystoupení divadelního spolku PAPETO, který uvedl historický muzikál Jedna noc na Karlštejně. Pořádání
kulturních akcí se neobejde bez finanční podpory obce a dobrovolnické práce členů naší organizace, kterým
za jejich aktivitu patří náš dík. Zvláště bychom chtěli poděkovat manželům Váňovým, Martinu Uhnákovi
a Anetě Černé za pomoc při údržbě areálu a renovaci vybavení sokolovny a paní Dostálové a Břeňové za
pomoc při organizaci fotbalových utkání a dalších akcí.
Chod naší jednoty by nebyl možný bez finanční podpory obce Sruby a státní podpory ze strany
Národní sportovní agentury. Na provoz naší organizace a nákup sportovního vybavení dále v tomto roce
SRUBSKÉ OKÉNKO
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přispěly firmy KBT, ELBAS, Autoneum, BESK, Stavitelství Trunec a KOVOZAL. Všem podporovatelům
naší organizace děkujeme za jejich přízeň a poskytnuté finanční prostředky. Závěrem TJ Sokol přeje všem
svým členům a též i všem spoluobčanům příjemné prožití Vánoc. Do roku 2022 zároveň přejeme především
pevné zdraví a těšíme se na setkání s vámi na některé z našich společenských či sportovních akcí.
Výbor TJ Sokol Sruby

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu dospělých
Celospolečenská omezení se nevyhnula ani amatérskému sportu a proto byla jarní část ročníku
2020/2021 zcela zrušena. Do ročníku 2021/2022 vstoupilo naše mužstvo opět pod vedením trenéra Josefa
Matouška. I přes nevídaně dlouhou herní pauzu se podařilo udržet základ mužstva, které se opírá
o vynikající výkony zkušených hráčů, zejména Tomáše Zavřela a Lubomíra Myšáka. Sestava mužstva byla
doplněna odchovanci našeho oddílu - Patrikem Putnarem, Matoušem Marcišem, Adamem Blažkem, Filipem
Šimkem, Jaroslavem Jeřábkem a Jakubem Přikrylem. Ačkoli se ve většině případů věkem jedná ještě
o dorostence, určitě svými výkony nezklamali a je nutné ocenit jejich odvahu s jakou vstoupili mezi dospělé
a jejich píli během tréninku.
Kompletně odehranou podzimní část lze hodnotit jako úspěšnou. Ve třinácti odehraných soutěžních
utkání naše mužstvo devětkrát zvítězilo, jednou remizovalo a třikrát odešlo poraženo. V polovině soutěže
okresního přeboru II. třídy figuruje družstvo TJ Sokol Sruby na 3. místě tabulky se ziskem 28 bodů a skóre
39 : 24. Nejlepším střelcem našeho týmu je Lubomír Myšák, který dal ve 13 utkáních 18 gólů. Všem
fanouškům našeho týmu děkujeme za jejich podporu a těšíme se na setkání v příštím roce!
Za fotbalový výbor TJ Sokol Sruby Petr Svoboda

Zpráva o činnosti fotbalového oddílu mládeže
V roce 2021 navštěvovalo mládežnický fotbalový oddíl TJ Sokol Sruby 30 registrovaných dětí ve věku
od 5 do 12 let. Oddíl mládeže se v současné době věnuje dvěma věkovým kategoriím – starší a mladší přípravce.
O jednotlivé kategorie se stará čtveřice trenérů Petr Koller, Martin Pravda, Petr Svoboda a Štefan Houdek.
Vynucená dlouhá pauza v tréninkové činnosti a pořádání mládežnických soutěží se velice neblaze
projevila na fungování družstev starších žáků a dorostenců. Po obnovení naší činnosti se tyto dvě kategorie
bohužel nepodařilo naplnit a nebylo tak možné přihlásit podzimní soutěže.
Naopak kompletní podzimní část mohla konečně absolvovat starší přípravka, která tak během
podzimu odehrála devět krásných turnajů. Nezbývá než doufat, že situace v zimním období umožní alespoň
pravidelnou tréninkovou činnost, a že budeme moci na jaře dál pokračovat v tom, co nás baví.
Naopak velice potěšující byl zájem rodičů a dětí o nábor nejmladších fotbalistů, který se uskutečnil
v září. Během podzimu jsme v rámci našeho oddílu mohli zase začít pracovat s nejmladší věkovou kategorií
dětí předškolního věku a nejmladších školáků. Pevně věřím, že nejmladší děti vytrvají, a že na jaře okusí
atmosféru svých prvních zápasů a radost z prvních soutěžních gólů.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům za jejich
podporu a spolupráci. Zároveň chci poděkovat dalším členům TJ Sokol především Monice Beskydové,
Václavu Staňkovi a Martinu Žabovi za pomoc s organizací dětských turnajů a dalších aktivit, spojených
s provozováním fotbalového oddílu mládeže.
Za fotbalový výbor TJ Sokol Sruby Martin Pravda

Příjemné prožití svátků vánočních, radost ze života, pevné zdraví a mnoho pracovních
i osobních úspěchů v novém roce 2022 Vám přeje
Vaše obecní zastupitelstvo
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