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Vážení občané, 
tyto řádky úvodního slova píši v době, kdy už máme za sebou třetí adventní neděli. Podle křes-
ťanské liturgie se nazývá „radostná“. Proč? Protože je na dosah již vrcholný okamžik vánoc - 
Štědrý den. Ale jsme radostní? Měla by nám to připomenout. Umět se radovat z malých věcí, 
z malých úspěchů, ale především být radostní vnitřně. Nenechat se otrávit všemi těmi špatnými 
zprávami o finanční krizi, o zdražování a dalších pohromách, kterými je nyní konec roku napl-
něn. Jistě, že nebude nadcházející rok jednoduchý, ale přece jen bychom se měli radovat ze 
života, vstřebávat jeho krásy a umět dávat radost dál. To znamená komunikovat s ostatními, 
starat se o ně, setkávat se s nimi a zajímat se o ně.  V tom je i podstata našeho bytí a je to i 
hlavní poselství adventní doby – setkávat se, radovat se, obdarovávat. 

Já osobně jsem na konci roku naplněna velikou radostí, protože v obci se povedlo mnoho 
věcí. Jsou mezi nimi i významné stavby, které jsou v obci vidět a které zlepší Váš život – opravy 
komunikací, vybudování nové komunikace a nové veřejné osvětlení. 

 Obecní úřad se snažil každý měsíc uspořádat alespoň jednu akci, kde jste se mohli sejít, 
seznámit se a probrat své radosti a problémy. Samozřejmě některé akce se sešly s větším zá-
jmem, jiné s menším. Tak už to bývá. Ale budeme se snažit udržet všechny aktivity, týkající se 
společenského dění v obci a finančně je podporovat. Chci se s Vámi setkávat a radovat. 

Ekonomické prognózy však ukazují, že v příštím roce dojde ke snížení i rozpočtů obcí. O to 
více bude záležet také na naší vlastní aktivitě a ochotě dělat něco pro druhé a dávat jim radost. 

Závěrem chci říci, radujte se. A neste v sobě jas alespoň jedné z adventních svící 
z předvánočního času po celý rok! 

Děkuji všem za spolupráci a podporu a přeji Vám pěkné prožití vánočních svátků a nový 
rok naplněný radostí a zdravím. 
 

            PhDr. Vyhnálková Zuzana 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTÚVODNÍ SLOVO STAROSTÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCEKY OBCEKY OBCE   

ZASTUPITELSTVO OBCE SRUBEC 

PŘEJE VŠEM OBČANŮM RADOSTNÉ VÁNOCE  

A MNOHO ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ  

V NOVÉM ROCE 
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SDRUŽENÍ ŽEN VE SRUBCI 
Jedním ze spolků, které v naší obci 
fungují již řadu let je Sdružení žen. 
Jeho členky se pod vedením paní 
Dagmar Týmalové scházejí každé 
1.úterý v měsíci v Hospůdce na Špej-
chaře ve Staré Pohůrce. Tam vznikají 
plány na akce, které hodlají v daném 
měsíci podniknout. Je to zároveň 
příležitost poklábosit si a případně 
zde společně oslavit jubilea členek 
klubu a jiné radostné události, jako 
například narození vnoučete apod. 
V letošním roce podnikly členky 
spolku nespočet výletů. navštívily 
např.  ZOO v Praze, Buškův Hamr, 
Borovanský mlýn, hrad Žumberk, 
město Písek, obec Holašovice a dal-
ší. Společně navštěvují i divadlo, ki-
no, plavecký bazén v Borovanech a 
hudební odpoledne v Klubu Staro-
městská. Společně také navštěvují 
hrob dlouholeté členky klubu paní 
Procházkové na Třebotovickém hřbi-
tově. Některé členky pomáhají s or-
ganizací akcí pořádaných Obecním 
úřadem ve Srubci.  Tato parta vese-
lých žen, která si neřekne jinak než 
Babinec, je kolektivem s podobnými 
zájmy a porozuměním pro radosti i 
starosti druhých a s velkou chutí do 
života. Velký dík patří paní Týmalové 
za vzorné a  obětavé vedení Sdruže-
ní žen a Obecnímu úřad ve Srubci, 
který podporuje aktivity Sdružení 
finančně. 
 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY 
V říjnu proběhl v prostorách 
Obecního úřadu ve Srubci počíta-
čový kurz pro seniory v rámci pro-
jektu „Senioři komunikují“ realizo-
vaného Nadačním fondem man-
želů Livie a Václava Klausových. 
Kurz vedl lektor z Občanského 
sdružení Jihočeský institut celoži-
votního učení pan Adamec. Počet 
účastníků byl omezen, zúčastnilo 
se ho deset seniorů ze Srubce a 
Staré Pohůrky, šest žen a čtyři 
muži. Po celou dobu kurzu bylo 
pro jeho účastníky i lektora zajiš-
těno Obecním úřadem občerstve-
ní. V průběhu kurzu navštívila stu-
denty zástupkyně Nadačního fon-
du manželů Klausových a byla ve-
lice spokojena s prostředím pro 

FOTO Z POČÍTAČOVÉHO KURZU PRO SENIORY 

konání kurzu i vstřícným přístu-
pem starostky obce k této akci.  
Jak uvedl lektor kurzu pan Ada-
mec, byl prostory pro výuku i 
péčí o účastníky kurzu ve Srubci 
mile překvapen. Senioři se na 
kurzu brzy spřátelili a užili si 
spoustu legrace. Na závěrečné 
lekci uspořádali rozlučkový dý-
chánek. Paní Týmalová uvařila 
pro všechny boršč a paní Tajry-
chová upekla výborný dort. Pan 
lektor s úsměvem přijímal od 
svých studentů díky za nekoneč-
nou trpělivost. Slova díků patřila 
i paní starostce a zaměstnanky-
ním úřadu za jejich péči, kterou 
seniorům po dobu trvání kurzu 
poskytovaly. 

Ve dnech 4. a 5. 11.2011 
proběhla na Obecním 

úřadu ve Srubci Humani-
tární sbírka pod patrona-

cí společnosti Diakonie 
Broumov.  

Všem občanům, kteří se 
sbírky svými materiálními 

dary zúčastnili,  
děkujeme. 

FOTO Z VÝLETU SDRUŽENÍ ŽEN 
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DRAKIÁDA 
15.10.2011 odpoledne pokrylo nebe nad kopcem 
za Škardou nespočet draků rozmanitých tvarů a 
barev. Jelikož počasí této akci opravdu přálo, bylo 
v tento slunečný den příznivě větrno a pouštění 
draků byla pro účastníky Drakiády opravdu radost. 
A protože děti milují úkoly a soutěže, dostaly na 
startu cedulku na krk a čekalo je splnění úkolů na 
šesti stanovištích. Za každý splněný úkol dostal 
účastník soutěže razítko a po nasbírání všech šesti 
razítek byl odměněn sladkostmi a lampionkem, 
který se mu jistě tři týdny na to při Lampionovém 
průvodu hodil. Na organizaci Drakiády se podílela s 
paní Šerou i mládež ze Srubce. Za sponzorský dar 
pro tuto akci děkujeme panu Kodadovi. 

Dne 4.11.2011 večer se sešly děti v maskách a s lam-
pionky u nové Mateřské školy v Horní ulici, kde jim 
zahráli krátké představení malí hasiči pod vedením 
Lenky Malé. Průvod s lampionky se poté vydal na 
cestu naší obcí. Děti potkávaly strašidla, která pro ně 
měla vždy nějakou malou pozornost nebo sladkost. 
Děti byly velice statečné a nebály se strašidel ani 
cestou lesem. Celý průvod došel až na místní fotba-
lové hřiště. Tam malí odvážlivci dostali špekáček a 
teplý čaj. Zahřát se mohli i při tanci a soutěžích, kte-
ré pro ně měl připravené Hugo. Jeho spolupracovni-
ce předvedla tance s ohněm. Na průběhu této akce 
se ochotně podílela mládež naší obce spolu se členy 
SDH, kteří pomáhali nejen s organizací, ale přede-
vším se zajištěním bezpečnosti účastníků průvodu. 
Na fotbalovém hřišti se o všechny účastníky vzor-
ně postarali členové TJ Slavoj Srubec. Poděkování 
patří také sponzorům: EICB s.r.o., MARINER plus, 
a.s., Effect DISTRIBUCE s.r.o., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
Kříženecký & partneři v.o.s., Papírnictví p. Kodady. 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

NAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE 
4.2.2012 PLES OBCE SRUBEC NA VLTAVĚ  
- LÍSTKY V PŘEDPRODEJI V KANCELÁŘI OÚ SRUBEC 
OD 16.1.2012 
26.2.2012 DĚTSKÝ KARNEVAL  
JIŽ TRADIČNĚ S KLAUNEM HUGEM VE ZBOROVSKÉ 
BUMBÁLCE  

SRUBEC: PRAVIDELNÉ  KRESLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

- vhodné i pro úplné začátečníky - od 7.2.2012 po dobu 10ti týdnů vždy v úterý 

od 17.00 do 19.00 hodin v zasedací místnost obecního úřadu. 
Více informací a fotogalerie kreseb účastníků:  www.kalova.cz 

Přihlášky: Mgr. Lenka Kalová, tel. 725 696 133 3 

http://www.kalova.cz/


KNIHOVNA VE SRUBCI 
Pro rok 2011 bylo zapůjčeno pro 
místní knihovnu z výměnného fon-
du Jihočeské vědecké knihovny 
České Budějovice celkem 256 knih 
- z toho 70% beletrie pro dospělé, 
20% beletrie pro děti a 10% nauč-
né literatury. V letošním roce při-
bylo do fondu knihovny celkem 
162 knih - z toho 75 nově zakou-
pených (například napínavá trilo-
gie Stiega Larssona, novinky z pera 
Danielly Steelové či Joy Fieldingo-
vé, životopisy Blanky Matragi, Zla-
ty Adamovské, Pavla Váni, Miro-
slava Donutila) a zbytek tvoří dary 
našich čtenářů.  
V knihovně je v současné době 
registrováno 159 čtenářů (letos 
bylo nově registrováno 11 čtená-
řů), z tohoto počtu si aktivně v 
roce 2011 půjčovalo knihy 94 čte-
nářů, v celkovém objemu 2270 
výpůjček. Oproti roku 2010 se jed-
ná o nárůst vypůjčených knih o 
27%. Téměř 1/4 čtenářů tvoří děti 
do 15 let. Více čtou ženy (72% vý-
půjček) než muži (28%). 
Do knihovny byli letos zakoupeny 
nové počítače. Jeden z nich využí-
vají bezplatně občané Srubce k 
přístupu na internet. 
 
Paní knihovnice Jana Primusová 
se těší na vaši návštěvu i v příš-
tím roce již tradičně ve čtvrtek od 
16 do 20 hodin a přeje nejen 
svým věrným čtenářům krásné 
prožití vánočních svátků a hodně 
zdraví v novém roce.  

KLUBOVNA MLÁDEŽE 
Mnozí z Vás si jistě všimli, že ne-
hezký dům na náves ve Srubci, 
se změnil. Tento dům slouží třem 
organizacím. Jako  garáž požární-
ho vozu SDH Srubec, jako WC 
pro řidiče MHD a jako klubovna 
místní mládeže. V létě tohoto 
roku přišla místní mládež a mladí 
členové SDH za paní starostkou a 
zastupiteli obce s nápadem 
opravit vnější zdi objektu a udě-
lat novou fasádu. Jediným jejich 
požadavkem byly finanční pro-
středky na materiál. Zastupitel-
stvo obce nemělo proti tomuto 
nápadu námitek a proto paní 
starostka uvolnila z rozpočtu ob-
ce potřebné finanční prostředky 
a mládež s hasiči se pustili do 
práce. Organizace opravy a ná-
kupu materiálu se ujal pan Tichý 
Vratislav ml.. Spolu s opravou zdí 
došlo i k vybudování drenáže a 
svedení dešťové vody do kanali-
zace. Hasiči vyměnili v garáži sta-
ré okno za nové, aby na police, 
které do něj přidělali, mohli vy-
stavit alespoň část z velké sbírky 
pohárů, které  za léta úspěšného 
působení SDH Srubec vybojovali. 
Činnost mladých občanů Srubce 
podpořila i firma Lepspár, která 
poskytla na akci fasádní hmotu. 
Poslední strana budovy bude 
opravena až po přemístění kon-
tejneru na nové stanoviště. Do-
jde zároveň i k odstranění ohra-
zení kontejneru a k zpřístupnění 
zdi. Jak bude využit prostor, kte-
rý po odstranění kontejneru zů-
stane prázdný je zatím předmě-
tem diskusí. Mládež ze Srubce se 
mimo oprav na objektu klubovny 
účastnila jako spoluorganizátor i 
akcí pro děti pořádaných Obec-
ním úřadem - Drakiáda a Lampi-
onový průvod. Za jejich práci v 
tomto roce jim patří dík. 
                                                       

ZASTUPITELSTVO OBCE 
- ROZPOČET NA PŘÍŠTÍ ROK 
Na veřejném zasedání Zastupitel-
stva obce Srubec byl schválen no-
vý rozpočet pro rok 2012. Největ-
šími výdajovými částkami pro příš-
tí rok jsou bezesporu opravy a 
údržba silnic - 3 400 000 Kč a in-
vestice do silnic 2 000 000 Kč. 
Hned po nich následuje částka na 
revitalizaci rybníků - 1,6 mil. Kč. 
Náklady do MŠ Srubec 330 000 Kč 
a do ZŠ, které navštěvují děti ze 
Srubce, tvoří částku 1 400 000 Kč. 
Položka Dopravnímu podniku za 
provoz MHD je 1 000 000 Kč. Za 
odvoz a uložení odpadu zaplatíme 
1,2 mil. Kč. Na straně příjmů jsou 
největší položky z řad daní :  
daň z příjmu fyz.os. 2 500 000 Kč 
daň z př. práv.os. 2 700 000 Kč 
daň z přid. hodnoty 5 800 000 Kč 
daň z nemovitostí 1 500 000 Kč 
Předpokládaný příjem z poplatku 
za likvidaci komun. odpadu a psů 
je pro příští rok 1 050 000 Kč. 
Největšími jednorázovými investi-
cemi pro příští rok zůstávají od-
bahnění a oprava rybníka Naděje a 
oprava ulice Do Mladého, na které 
se bude podílet ze 40 % Magistrát 
města Č. Budějovice. Oprava by 
měla být zahájena v březnu 2012 
po proběhnutí výběrového řízení 
na zhotovitele stavby. Plánována 
je i jedna z etap opravy ulice Za 
Humny, na kterou obec nedostala 
v letošním roce dotaci a proto je 
nucena opravit ulici z vlastních 
zdrojů, což bude řešeno rozděle-
ním opravy na několik etap. 

Opravy a investice v obci v roce 2011: 
ul. Zahradní - 147 384,- 
ul. Dobrovodská (veřejné osvětlení) - 124 030,- 
opravy ul. Do Mladého - 92 248,-  
oprava chodníku (Stará Pohůrka) - 52 086,- 
rozšíření veřejného osvětlení ul. Ledenická - 261 976,- 
opravy MK (Ve Svahu, Krátká, K Pomníku) - 1 129 802,- 
další malé opravy MK (Na Hrázi, Luční, J.Patočky atd.) - 201 528,- 
úprava Hodějovické ul. - 3 324 628,- (úvěr u KB) 
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ODPADKY NEPATŘÍ DO KAMEN 
V žebříčku znečišťovatelů ovzduší stojí 
domácnosti hned za automobily. V zim-
ních obdobích se český venkov noří do 
šedých oblaků a kvalita vzduchu bývá 
srovnatelná nebo dokonce horší než v 
průmyslem zamořených oblastech. Proto-
že domácí kamna, krby a kotle nelze vy-
bavit drahou technologií pro dokonalé 
hoření a čištění spalin, velmi záleží na 
tom, čím si zatopíme. 

Nejčastěji končí v kamnech: 
Plasty: Pálením polyvinylchloridu 
(PVC) vzniká velké množství dioxinů. 
Výrobky z PVC je obecně nejlepší ne-
kupovat, protože i jejich výroba po-
škozuje přírodu a ohrožuje zdraví. Při 
každodenním užívání se z nich mohou 
uvolňovat škodlivé ftaláty. Pálením 
polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné 
jedovatý styren. Spalováním polypro-
pylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET 
do svého okolí vypouštíte polyaroma-
tické uhlovodíky. 
Staré palety, dřevo z demolic, rozbitý 
nábytek, natřená prkna, chemicky 
ošetřené dřevo: pokud si tímto zato - 

píte, vyprodukujete 50 až 500krát 
více dioxinů než při použití čistého 
palivového dříví.   
Zbytky jídla, tráva ze zahrady, listí: 
Máte-li zahrádku, rozhodně tento 
materiál kompostujte – získáte tak 
kvalitní hnojivo. Lze jej také třídit do 
speciálních kontejnerů na biologický 
odpad. Jinak patří do směsného od-
padu nebo do kontejneru na odpad z 
obecní zeleně. 
Celobarevné letáky a časopisy: Na 
podpal se opravdu nehodí. Mohou 
znečistit ovzduší těžkými kovy, které 
způsobují vrozené vady u novorozen-
ců a rakovinu. Letáky a časopisy patří 
do tříděného sběru – do modrých 
kontejnerů na papír.   
Nápojové kartony: Spalujeme-li šesti-
vrstvý obal z papíru, hliníku a plastu, 
vytváříme chlororganické látky a těž-
ké kovy. Pomalu přibývají obce, kde je 
možné tyto krabice od mléka či ovoc-
ných nápojů třídit do speciálních kon-
tejnerů. 
Nebezpečné odpady (baterie, barvy, 
léky): V kamnech je nezničíte, ale 

 jedovaté látky, které obsahují,se do-
stanou do vzduchu a následně i do 
půdy. Sběr nebezpečného odpadu 
zajišťuje každá obec.   
Pneumatiky: Hořící pneumatiky přiži-
vují ovzduší polyaromatickými uhlo-
vodíky a dalšími jedovatými látkami. 
Odevzdat je můžete ve sběrném dvo-
ře, který je předává k recyklaci. 
Jak správně topit 
Dřevo na topení by mělo být pořádně 
vyschlé, a to z čistě praktických důvo-
dů. S vlhkostí klesá jeho výhřevnost a 
rostou škodlivé emise. K pořádnému 
vyschnutí dřevo potřebuje v průměru 
dva roky. Do kamen rozhodně nepatří 
chemicky ošetřené a průmyslové dře-
vo. Navíc, pakliže byste jeho popel 
použili k přihnojení na zahradě, zalo-
žili byste si na opravdový problém. 
Může obsahovat mnoho jedovatých 
látek. Kompostujte biologické odpa-
dy. Získáte tak zdarma kvalitní živiny 
pro pěstování květin, zeleniny a poko-
jových rostlin a na skládky pošlete o tře-

tinu méně odpadu.  
www.hnutiduha.cz/odpady 

DALŠÍ KURZ KRESLENÍ JE U KONCE 
Na Obecním úřadu ve Srubci proběhl již podruhé kurz kreslení pravou mozkovou  hemisférou. Tentokrát byl 10-ti týdenní 
s názvem Realistické kreslení krok za krokem a zúčastnilo se ho 16 studentů. V únoru chystá paní Kalová, která kurz vede, 
další pokračování kurzu a studenti se budou učit kreslit barevně. Paní Kalová  uvedla: „Opět to byl moc příjemně strávený 
čas, za který vděčíme i péči zaměstnanců úřadu a paní starostce.“  Fotografie z kurzu si budete moci prohlédnout ve  Fo-
togalerii na webových stránkách obce Srubec. 

Auto Ševčík 

 

Vážení majitelé vozů ŠKODA 
 
Využijte  služeb  nejnovějšího   autosalonu  Škoda v  Českých  Budějovicích  na Husově třídě  za  OD  Globus. 
Nabízíme:   

Kvalitní, rychlý a cenově výhodný servis  vozů s využitím nejmodernější  technologie. 
Zajistíme  provedení  STK a  měření  emisí. 
Kompletní pneuservis, seřízení vozidla s využitím 3D geometrie. 
Nonstop servis s odtahovou službou. 
Mytí vozidel na lince s pěnovými  kartáči, šetrně a bez čekání. 
Široká  nabídka  nových vozů Škoda  s možností předváděcích jízd. 
Výběr  kvalitních  a  ověřených ojetých vozů Škoda. 
Financování a pojištění  nových i ojetých vozů. 
Sobotní  a  nedělní  provoz! 

      Telefon    385 340 330,    724 997 058                                              Odtahová služba,mobil servis 725 042 142 
                                          www.autosevcik.cz       e-mail:  infocb@autosevcik.cz 
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 26.11. odpoledne se občané Srubce sešli na 
návsi u Hasičské zbrojnice. Paní starostka Z. 
Vyhnálková pronesla úvodní řeč a popřála ob-
čanům klidné Vánoce. Poté byl slavnostně roz-
svícen Vánoční strom. Děti z MŠ Srubec pod 
vedením svých učitelek a paní ředitelky zazpí-
vali přítomným krásné koledy. Vánoční atmo-
sféru podpořili svými skladbami i Žestědvěstě.  
Prodej vánočního punče a dalšího občerstvení 
zajistili provozovatelé Hospůdky na Návsi. 
Všem, kteří se na organizaci této akce podíleli 
děkujeme. 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
Jako každý rok, i letos měli občané možnost zakoupit si 
v zasedací síni OÚ Srubec na Vánoční výstavě dekoraci 
do domácnosti nebo dárečky pro své blízké. Bylo 
opravdu z čeho vybírat. Vystavovatelé byli převážně z 
řad místních tvůrců - keramika, drátkované výrobky, 
výrobky z pedigu, patchwork, háčkované ozdoby, tra-
diční perníčky, vánoční svícny a spousta dalších výrob-
ků. Nechyběly ani výrobky Mateřské školy Srubec - vý-
těžek z jejich prodeje následně použit na nákup výtvar-
ných pomůcek, které slouží dětem v místní MŠ.   

VÁNOČNÍ VEČEŘE SENIORŮ 
 V restauraci U Jelena se 13.12. odpoledne sešli srubečtí seni-
oři, kteří přijali od paní starostky pozvání  na vánoční večeři. 
Společně u slavnostní večeře “poklábosili“. Přišli jim také za-
zpívat děti z MŠ Srubec a koledy zahrály studenky Konzerva-
toře v Č. Budějovicích. Pánové Koranda a Leština rozezněli 
své harmoniky a senioři si s nimi rádi zazpívali a někteří si i 
zatančili. Jelikož nálada byla výborná a všichni se skvěle bavi-
li, protáhla se letos večeře seniorů až do dvaadvacáté hodiny.  
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Dne 4. 12. 2011 proběhla  v Hospůdce na Špej-
chaře na  Staré Pohůrce Mikulášská besídka. Po-
řadatelství se ujal pan Václav Kučera z Hospůdky 
na Špejchaře, Renata Švestková ze sdružení Sru-
bec místo k životu a Kateřina Berná se svými ka-
marády, kteří zajistili program a nadílku. Dva 
čerti, anděl a Mikuláš s dětmi hráli pantomimu, 
určovali správné pohádkové trojice, hádali há-
danky. Čerti hodně zlobili a tak museli být na 
chvilku zavřeni. Nakonec si děti zazpívali s čerticí 
Bertičkou vánoční koledy a písničku Beskyde, 
Beskyde. V závěru setkání četl Mikuláš jména 
dětí z „knihy hříchů“ a zjišťoval, zda byly hodné. 
Každé z nich, poté co zarecitovalo básničku či 
zazpívalo písničku, obdrželo od anděla adventní 
kalendář a balíček s dobrotami. Zapojili se i rodi-
če, kteří těm nejmenším vydatně pomáhali se zpěvem či recitací. Celkem se Mikulášské nadílky zúčastnilo tři-
cet dětí. Dík patří zastupitelům a obecnímu úřadu Srubec za finanční příspěvek na tuto akci. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA STARÉ POHŮRCE 

    JAKÉ  ASI BYLY DŘÍVĚJŠÍ  VÁNOČNÍ ZVYKY NA SRUBCI?    
Stejné jako jinde, ale vzhledem k tomu, že nedaleko naší obce  

byla ve čtyřicátých letech 16. století nalezena  bohatá ložiska stříbrné 
rudy a do roku 1565 vzniklo  v blízkém okolí osm šachet, dá se předpoklá-
dat, že  Srubec  byl mimo jiné  i domovem horníků.   K jejich vánočním 
zvykům, které jsou dokladovány  v hornických  domácnostech  rovněž na 
Příbramsku i v Krušnohoří, byla v adventu  typická  výzdoba oken vánoč-
ními svícny  a  četnými světly,   v nichž se  nádherně vyjímaly  krásné, dře-
věné , vyřezávané  figurky.  Okna chalup zářila do noci , jakoby chtěla ale-
spoň pro tuto chvíli zaplašit každodenní  přítmí hornických štol. 

Na stolech v chalupách se  4. prosince,  na  svátek  Svaté Barbory, 
objevily větvičky  třešní, tzv. Barborky, které  měly  rozkvést o Vánocích a 
přinést tak domácnosti  štěstí  i  Boží požehnání.  A tak Sv. Barbora, pat-
ronka horníků, ale i dělostřelců, zedníků, tesařů, architektů a matemati-
ků,   ale  i věží a pevností, držela  svou  ochrannou ruku nad náhle umírají-
cími v dolech,  za bouřek  a požárů i   v dobách morů, kdy byla pomocnicí  
jak lidem v nouzi, tak i v jejich poslední hodince.   

Barboru z Nikomédie, tj.  Svatou  Barboru, řadí katolická církev  
jako světce  i mučednici  ke čtrnácti svatým pomocníkům. Byla pravděpo-
dobně sťata za vlády císaře Galeria, v průběhu pronásledování křesťanů 
kolem roku 305.  V ikonografii ji vidíme s věží, nebo s křížem, pavím pé-
rem, mečem či kalichem s hostií.  

Avšak legenda nám praví toto. Krásná dívka Barbora se narodila  
pravděpodobně ve druhé polovině 3. Století v Nikomédii v Malé Asii 
(Turecko) v rodině bohatého kupce Dioskura a vychována byla 
v pohanském duchu tehdejší  helénistické kultury.   Aby byla ochráněna  před zakázaným křesťanským učením,  uvěznil  
ji její otec ve věži. Avšak  ani to nezabránilo  jednomu sloužícímu, aby  krásnou Barboru  neseznámil  s  křesťanstvím.  Ta  
se seznámila s životem Ježíše Krista a rozhodla se darovat mu svůj život. Následně byla tajně pokřtěna. Jednoho dne u ní 
otec nalezl kříž a Barbora se mu k víře přiznala.  Otec ji  chtěl  na místě  zabít, avšak ona  uprchla a schovávala se ve ska-
lách.  Cestou se jí  zachytila na šatech  malá větvička. Byla  vypátrána, souzena a po krutém  mučení  pak  vlastním otcem 
sťata.  V okamžiku její smrti   z nebe  vyšlehl  blesk a otce na místě zabil, rány po mučení se  Barboře jako zázrakem zaho-
jily a na větvičce vykvetlo několik krásných květů.  

A tak nám dodnes  Sv. Barbora  přináší o Vánocích  domů krásu živých květů ,  štěstí i požehnání. A také chrání 
mimo jiné i horníky! 

 Krásné,  šťastné, ale  i veselé Vánoce Vám přeje   Marta Zavřelová, kronikářka Srubce 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKULÁŠ S ANDĚLEM NADĚLOVALI 
DOBRŮTKY I V HOSPŮDCE NA TOČNĚ. 
ČERTI SI PODLE DŮVĚRYHODNÉHO 
ZDROJE DO PEKLA NIKOHO NEODNESLI. 
SRUBECKÉ DĚTI ÚDAJNĚ MÁLO ZLOBÍ ...  
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Muži i ženy vybojovali v silné konkurenci celkově 3. místo ve 
Velké ceně okresu České Budějovice. Mladší a starší žáci 
skončili  ve Dvojboji okresu České Budějovice shodně  na 5. 
místě. Velkým úspěchem byl titul Miss publikum Hasička 
2011, kterého dosáhla naše Kristýna Černá ve finále Miss 
Hasička 2011 v Praze. Děkujeme Vám všem i sponzorům za 
podporu. 

SRUBEČTÍ HASIČI ZAKONČILI ÚSPĚŠNĚ SEZÓNU 2011. 

Srubečtí hasiči přejí všem  
spoluobčanům klidné prožití vánočních 

svátků, hodně štěstí, zdraví  
a úspěchů v roce 2012. 

RYBNÍK NADĚJE  
Rybník Naděje byl vytvořen v šedesátých letech na louce a před 35 
lety, když se budovalo úložiště popílku, bylo změněno umístění kbelu. 
Byl to rybník čistý, pro místní byl oblíbeným místem ke koupání. Bohu-
žel nebyl zřejmě nikdy odbahňován a stejně to bylo i s ostatními rybní-
ky v obci. Srubec vlastní celkem čtyři - Na Štětkách, Na Návsi, U Nadě-
je a na Staré Pohůrce. Paní Z. Vyhnálková, která je starostkou naší ob-
ce již pět let, se tuto skutečnost snaží napravit a postupně procházejí 
rybníky rekultivací. Rybník Na Štětkách prošel opravou již před dvěma 
lety. Nyní bylo zahájeno odbahnění rybníka Naděje a následně bude 
opravena hráz a vybudována sedimentační nádrž. Akci provádí firma 
Hydro &Kov z Třeboně, která vyhrála na podzim výběrové řízení s ce-
novou nabídkou 1 600 000 Kč. Stavebním a technickým dozorem byl 
pověřen pan Ing. Pavelec, který již pro naši obec velice precizně dozo-
roval např. opravu Hodějovické ulice, rozšíření veřejného osvětlení v 
ulici Dobrovodská a další stavby. Veškeré práce na rybníku Naděje 
budou dokončeny do 30.6.2012 a rybník bude následně znovu napuš-
těn a osazen rybami. Kromě rybníka na Staré Pohůrce, jsou srubecké 
rybníky jsou v péči Mysliveckého sdružení Srubec. Dalším rybníkem , 
který projde rekultivací bude rybník na návsi ve Srubci. Myslivecké 
sdružení se ho chystá po domluvě s paní starostkou na jaře vypustit a 
bahno bude z rybníka vytěženo a odvezeno. Vše ovšem závisí na fi-
nančních možnostech obce a na případné možnosti využít dotace, jako tomu bylo u rekultivace rybníka Na Štětkách.  

V OKOLÍ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD JE STÁLE NEPOŘÁDEK. 
OBČANÉ ODKLÁDAJÍ KE KONTEJNERŮM NÁDOBY S OLEJI  

A CHEMIKÁLIEMI, PNEUMATIKY A JINÝ ODPAD.  
UDRŽUJTE U KONTEJNERŮ POŘÁDEK!!!  

NEDĚLEJTE Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ SMETIŠTĚ!!! 
 POKUD JSOU KONTEJNERY PLNÉ, NEUKLÁDEJTE ODPAD MIMO  

KONTERNER, ALE VYČKEJTE, AŽ BUDE KONTEJNER OPĚT PRÁZDNÝ !!! 
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Těšíme se na Vánoce….. 
    
   Čas letí jako voda a to doslova. Ještě před pár týdny jsme se s hlavou ohnutou k zemi 
procházeli po lese a hledali houby, vdechovali při tom lesní vůni, poslouchali cvrlikání ptá-
ků a těšili se z toho, že nás ohřeje podzimní sluníčko..  A najednou nám Vánoce klepou na 
dveře! Tento předvánoční čas je pro děti určitě ten nejkrásnější. Začíná to příchodem Mi-
kuláše, čerta i andělů. Tak jako každý rok, tak i letos jsme pro děti z Mateřské školy ve 
Srubci uspořádali Mikulášskou besídku, a to hned dvakrát. První se konala v úterý 6.12. 
2011 od 15.30 v areálu Na Chalupy a ta druhá jen o den později v MŠ Horní, v ten samý 
čas. Do školky jich přišlo rovnou pět. Mikuláš se dvěma čertíky a dvěma andílky. Děti jim 
zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a za to je Mikuláš obdaroval. I když tyto pohádko-
vé bytosti chodí teprve do páté třídy, měly z nich některé  děti ze školky velký respekt, sem 
tam se  uronila nějaká ta slzička. Paní učitelky však dělaly dětem oporu, a tak se tento záži-
tek stal pro děti jen další pozitivní vzpomínkou pro budoucnost. 
   Teď už se děti těší na stromek a dárky. Ten náš adventní, jsme však společně ozdobili 
před mateřskou školkou už 25.11. Děti si připravovaly všechny vánoční ozdoby i řetězy. 
Společně jsme je zavěsili a zazpívali si vánoční koledu. 
   V MŠ je teď slyšet vánoční zpívání každou chvíli. Nacvičujeme malé vánoční vystoupení 
pro seniory. Také nacvičujeme na vánoční besídku, která bude jako každý rok i pro rodiče 
dětí z naší mateřské školky. Díky finančním sponzorským darům, ale hlavně podpoře zřizo-
vatele budou i letos dárky pod stromečkem. Už se těšíme na vánoční čaj a cukroví  i na 
společně prožité chvilky s dětmi a rodiči u vánočního stromu ve školce. Těšíme se na vá-
noční vůni stromků a cinkání rolniček i zvonků. 
   Blíží se konec kalendářního roku a sním přichází bilancování. Dělaly jsme svou práci 
dobře? Máme co zlepšovat? Přinesly naše aktivity to, co jsme od nich očekávaly? Určitě je 
stále co zlepšovat. Nové nápady i kreativita jsou důležité pro naši práci. Zamyslela jsem se 
nad tím, co všechno jsme v letošním roce stihly. Každý měsíc jedno divadelní představení a 
s ním přichází obohacení slovní zásoby a jazykové kultury. Angličtina v MŠ jistě přináší plus 
do budoucnosti. Výlety, spaní ve školce, to všechno je prožitkové učení, které je pro děti 
předškolního věku nejdůležitější. Do toho zpívání, básničky, malování, hraní si a každoden-
ní prosociální vztahy mezi dětmi i dospělými….. Myslím, že i letošní rok se povedl, i když 
zlepšovat se dá vždy. Děkuji všem, kteří nám i v letošním roce pomáhali. Zřizovateli, svým 
kolegyním i rodičům. Také děkuji všem dětem, které již do MŠ nechodí, ale občas nás jen 
tak navštěvují, abychom si vzájemně popovídali. Zvláště děkujeme těm dětem, které nám 
pomáhají při různých akcích, jako byla třeba Mikulášská nadílka. 
   Přeji všem, aby letošní Vánoce byly pohodové a pokojné. Aby Vám vůně jehličí, pohoda, 
radost a vzájemná láska  zaplnily domovy, nejen v čase vánočním. Krásné Vánoce a nový 
rok 2012  Vám přejí zaměstnanci MŠ Srubec. 
           
 
 
  
     Bc. Moravcová Ivana, ředitelka MŠ Srubec 

ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE SRUBCI 
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NEPŘEHLÉDNĚTE !!! 
- POSYPOVÁ SŮL NA CHODNÍKY JE K DISPOZICI NA OÚ SRUBEC PRO 
OBČANY ZDARMA 
- OD 1.1.2012 SE MĚNÍ SVOZOVÝ DEN PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Z PÁTKU NA ČTVRTEK !!! 
- CENA MULČOVÁNÍ SE ZVÝŠÍ PRO ROK 2012 NA 650,- Kč/HOD. 
- VE STŘEDU 28.12.2011 ZÚSTÁVAJÍ ÚŘEDNÍ  HODINY OÚ SRUBEC 
BEZE ZMĚNY: 8 - 12  A  13 - 17 HOD, OSTATNÍ DNY PO TEL. DO-
MLUVĚ 
- KNIHOVNA OÚ SRUBEC BUDE 29.12.2011 Z DŮVODU DOVOLENÉ 
ZAVŘENA. 
- OD 11.12.2011 BYL ZMĚNĚM JÍZDNÍ ŘÁD MHD Č. 13. PŘÍPADNÉ 
PŘIPOMÍNKY ZASÍLEJTE NA OÚ SRUBEC. BUDE K NIM PŘIHLÉD-
NUTO PŘI DALŠÍ PŘÍPADNÉ ZMĚNĚ JŘ V LÉTĚ 2012 
- UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ZPRAVODAJE JE 10.3.. DO TÉ DOBY MŮŽETE 
POSÍLAT PŘÍSPĚVKY A PŘIPOMÍNKY, FIRMY SI MOHOU OBJEDNAT 
MÍSTO PRO SVOU REKLAMU (4,- Kč/cm²) 
- POKUD MÁTE ZÁJEM O ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ Z OBECNÍHO ÚŘA-
DU EMAILEM (AKCE V OBCI, OPRAVY A UZAVÍRKY SILNIC, DŮLEŽI-
TÁ JEDNÁNÍ AJ.), POŠLETE VAŠI EMAILOVOU ADRESU NA  ADRE-

SU: sera@srubec.cz                                

 
Vážení sportovní  přátelé  

a spoluobčané obce Srubec, 
 

předseda a celý výbor oddílu kopané 
TJ Slavoj Srubec přeje Vám všem   

do nového roku 2012 hodně zdraví, 
štěstí a osobní spokojenosti. 

Doufáme, že nám zachováte svou  
přízeň a budete nám chodit fandit  

i v příštím roce, 
zvláště našim malým fotbalistům. 

 
Ing. Václav Bouřil - předseda oddílu 

RADKA                    
 VORÁČKOVÁ 

Ledenická 325, Srubec 370 06 

 
DOPŘEJTE SVÉMU TĚLU 
OPDOČINEK, RELAXACI  

A MASÁŽE 
 
- ZEŠTÍHLUJÍCÍ BAHENNÍ ZÁBALY                

(perfect figure wrapp)                          
- MEDOVÉ MASÁŽE 
- SPORTOVNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE 
- V PRODEJI TÉŽ DÁRKOVÉ POUKAZY 
 

     Objednávky dle tel.dohody. 
Tel.č.: 723 202 427                        

  naturwells@seznam.cz 
www.naturwells.cz 

 
ZAMĚSTNANCI  
OBECNÍHO ÚŘADU VE SRUBCI  
PŘEJÍ VŠEM SPOLUOBČANŮM  
POKOJNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ A MNOHO ZDRAVÍ  
A ŠTĚSTÍ V ROCE 2012 

AUTOŠKOLA PAVEL LACKO 
PROVÁDÍ VÝCVIK SK.B 
PRO OBČANY SRUBCE                

700 KČ SLEVA 
Kontakt: 602 491 354 

Email: pavellacko@centrum.cz 
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