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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty

Hezký den i večer, vážení občané,
chtěl bych se Vás zeptat, jak se Vám žije v obci Srby. Pro někoho rodná obec, pro někoho jen přestupní stanice.
Kdo se cítí jako Srbák, má to jednoduché. Když se zamyslíte, kam patříte, máte to opravdu jednoduché a v tom je
to kouzlo. Kdo ne, je trochu ošizený a tápe. Je přece kouzelné být součástí něčeho, třeba být občanem Srb. Promiňte mně tu filosofii, ale je to tak. Současný svět je trochu zvláštní, ale to si jen namlouváme. Podívejte se do
historie lidstva a zjistíte, že se vše, v různých obměnách, opakuje. Je to
jen výmluva nebo lhostejnost. Je špatné, sednout si, číst si knížku, časopis,
e-knihu, nebo si jen tak „fláknout“? Pokud ne, pak potřebujete trenéra či
kouče spánku, dobré nálady, kouče sexu, rady jak nejlépe žít, co jíst...
Čekají nás volby, za rok do obecního zastupitelstva a řekněte si, co bych
chtěl změnit a co pro to udělám. Ať jsou Vaše kroky smysluplné, v souladu s Vaším cítěním, nemáte problém povznést se nad obyčejné “člověčí“
problémy.
K tomu Vám přeji hodně zdraví, klid a pohodu
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Oslavenci
V posledních dvou měsících se slavilo v několika srbských chalupách. A že
šlo o významná jubilea, o tom svědčí následující čísla. Hned tři srbští občané oslavili krásné 70. narozeniny: Marie Benediktová, Marie Sládková
a Jaroslav Viktora. Obdivuhodných 85. narozenin se dožila Danuše Sýkorová a ještě o dva roky více slaví Jiřina Duspivová. Nejstarší srbský občan
se v těchto dnech dožívá dokonce 90. narozenin. Ptáte se, kdo tímto jubilantem je? Stále čiperný pan Vladislav Duspiva. Všem oslavencům přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, klid a pohodu.

Divadelní představení

Podzimní čtení 27. 9. 2021

Obec Srby spolu se sousedními obcemi připravila hromadný autobusový výlet za kulturou - zájezd na divadelní představení do Prahy na muzikál „Čas růží“. Výlet se
koná 26. 9. 2021.
Čas růží je jedinečná symbióza největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře Sagvana Tofiho
v Hudebním divadle Karlín. Jde o odhalení příběhu starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky!
-vh-

V pondělí 27. 9. 2021 od 17:30 přijďte na „pokec“ do srbské knihovny. K čajovému dýchánku sáhneme po pár
knihách z polic srbské knihovny a začteme se do jejich
řádek. Možná budeme překvapeni, jaké poklady objevíme. Sáhneme po českých autorech a připravte se, budeme posilovat především bránice.
Akce je určena dospělým, event. „odrostlejším náctiletým“. Přijďte si vybrat knihy na dlouhé zimní večery.
-vh-

Plánované akce
Září

9. 10. 14:00 Srbská proudnice (hřiště)

27. 9. 17:30 Podzimní čtení (Obecní knihovna)

víkend po sv. Havlu Posvícení (hřiště)

Říjen

Listopad

8. - 9. 10. Volby do Poslanecké sněmovny ČR (obecní úřad)

13. 11. 14:00 Setkání seniorů (Sedlišťský hostinec)

Aktuální dění v obci sledujte ve vývěsních skřínkách nebo na webových stránkách obce.
Změna programu vyhrazena!

Vítání občánků
V naší obci se v posledních letech narodilo opět několik
dětí, a proto bylo naší povinností nové občánky slavnostně přivítat. Vítání občánků proběhlo 5. 9. 2021.
Nejprve bylo vše připraveno na obecním úřadě, ale nakonec se vše odehrálo na předem upraveném hřišti, kde
je větší prostor a mohli se tak zúčastnit slavnosti i babičky a dědečkové.
Vše zahájil starosta obce pan Jaroslav Viktora, který si
s rodiči dětí připil na zdraví všech.

O zpestření celé akce se postarali srbští muzikanti:
Honzík Burian a Vláďa Chaloupek. Počasí nám přálo,
sluníčko svítilo na usměvavé dětské tvářičky.
I paní Sýkorová si dobře poradila a vytvořila pro všechny na památku hezké fotografie.
Děti ještě dostaly dáreček a pamětní knížku.
Tahle akce se konala u nás v obci již potřetí, a tak věřím, že se bude za nějaký čas zase opakovat.
Dagmar Batovcová

Obec přivítala tyto občánky: Kristýnu Šolarovou, Kláru Weinfurterovou, Sofii Annu Mertl, Lukáše Kopičku, Terezu
Hostašovou a Pavla Pícku.

Procházka ze Srb na Dubeč

Sběr textilu aneb nepotřebné věci potřebným

Jednou takhle v sobotu, bylo to 24. 7., ve snad nejteplejší
prázdninový den, se několik nadšenců, a o tom, že šlo
o nadšence svědčí jejich počet, vydalo na procházku na
Dubeč ,a pak zpátky přes Klášter a Harvánek.
Cestou jsme se zastavili u středověkého lomu, připomněli jsme si osudný let Liberátora B-24. V Klášteře na
návsi jsme si zahráli hru na lokátory a prošli jsme si martýrium středověkého zakládání cisterciáckého kláštera.
A domů už nás popohánělo temné mračno.
-vh-

Na konci července proběhl sběr textilu a drobností do
domácnosti. Zájem občanů o tuto akci daleko předčil
všechny naše předpoklady. Řidič dodávky odhadl, že
jsme shromáždili více než tunu materiálu pro Diakonii
Broumov.
Bude-li o tento důvod k úklidu „nepotřebností v domácnosti“ zájem i příští rok, rádi sběr znovu zprostředkujeme.
Foto níže? - to je jen první polovina sběru...
-vh-

6. degustace vína
Na začátek mám pro vás jednu otázku: Co znamená
ČNM?
Dne 17. 7. 2021 jsme se po dlouhé době opět setkali na
6. degustaci vín z vinařství Štěpán Maňák. Přišlo devět
nedočkavců, kterým ochutnávka už chyběla. Degustovali jsme: Müller Thurgau, Sauvignon, Sylvánké Červené, Tramín Červený, Malverina, Hibernal, Rulandské
Šedé, Merlot Rosé, Frankovka, Malbec Barrique. Ochutnali jsme první vzorek a už se rozjeli hlášky typu: „už
teď máme málo“.
Nesmím opomenout ani bečení ovcí, které nás provázelo skoro celý večer. Popíjeli jsme nejen skvělá vína, ale
dozvěděli jsme se také, kam zamířit na Moravě na výlet
– bylo nám doporučeno Archeoskanzen – Modrá a Živá
voda. Dozvěděli jsme se také, jaké sýry jsou vhodné
k vínům, dezertům atd. Největším zážitkem bylo seznámení se s betonovým sudem, který už někteří vinaři
používají pro jeho výborné vlastnosti při výrobě vína.
Samozřejmě proběhla i soutěž, u které jsme se zasmáli,
jelikož odpověď jsme si mohli přečíst v brožurce, která
byla na stole, takže vyhrál ten nejrychlejší. Musím říct,
že se sešla super parta lidiček a tak padala hláška za
hláškou: „šmudlo, hledej pokračování“, „hledáme ve víně
jablko zelené, ale prý ne socialistické, je to
z kiwi“ (původní odrůda Piwi). „Už mi tuhle doma docházelo červený tak jsem dělal růžový“, „já nechci vodu,
já chci víno, jsou tam višně“ - Jo- Jo - Jo. Každý si určitě

najde tu svoji hlášku. Musím říct, že jich bylo opravdu
hodně a skvělá atmosféra jakou jsem už dlouho nezažila.
Ochutnali jsme Tramín Červený z betonového sudu,
a to bychom nebyli my, kdyby nedostal přezdívku:
„Beton“. Po ochutnání jsme slyšeli: „ten krásně voní“,
„dá se to pít“, „krásně vychlazené, dobré víno“, „slabá
vůně lopaty“, „poznal jsem to, je to z betonu“, „na beton
je to bílý“, „je dobrý, zatím to nejlepší, co jsme pili“, „tuto
je top“.
Dorazil i největší znalec vína a muzikant v jedné osobě
Vašek Batovců, který se postaral o hudební vsuvku
s panem Chaloupkem. Společně jsme si zazpívali,
a abychom nemohli říct, že to neumíme, dostali jsme
zpěvníčky.
Na závěr musím říct, že to byl senzační večer plný smíchu a dobré nálady, kterou nám zvedli někteří lidé vyprávěním vtipů, ale ty vám nenapíšu, měli jste dorazit!
Hlavně musím poděkovat p. Kosovi a Janině za krásný
večer.
V neposlední řadě jsme nezapomněli vymyslet další
heslo: „Dá se - nedá se - dá se Pražákům - dá se Srbákům
- dá se ostatním náplavám - nedá se nikomu.“
Už znáte odpověď na otázku ze začátku článku? Že ne?
Tak já vám ji prozradím – je to zkratka pro Český národní moštoměr.
Alena Valentová

Rozloučení s létem
Odpolední čaje tak, jak je někteří z nás pamatují ze svého mládí, jsme si mohli připomenout 5. září. Ten den se
odpoledne sešlo na místním hřišti více než pět desítek
lidí, a to nejen srbských občanů. Zábava se konala od 14
do 19 hodin na parketu na hřišti. Tribuna byla opět přizpůsobena muzikantům. Těmi tentokrát byl Classic
Band s oblíbenou zpěvačkou Jiřkou Brokešovou. Akci
přálo počasí a na hudebníky se velmi intenzivně celé
odpoledne usmívalo sluníčko. Účastníci se zapojili jak do tance, tak
pomohli i se zpěvem. O výborné občerstvení se postarala obsluha ve
stánku z vrčeňské hospody Na faře. Co se týká statistiky: nejvíce
účastníků mělo své předky ve „Viktorojc chalupě u transformátoru“.
Nejpečlivěji a v podstatě pořád byl v kole
starosta obce. Tančily ale všechny věkové
kategorie.
-vh-

Dámy! Počet tanečnic
vs. tanečníků je tristní!
Přeci se nenecháme zahanbit! To musíme příště (třeba na posvícení?)
zlomit! 

Petang SRBY OPEN 2021
O prázdninách proběhl na hři-šti již tradiční turnaj ve staré francouzské hře petang. Letošní účast byla rekordní - ke
hře se přihlásilo celkem 16 hráčů ve dvou skupinách. Hrál každý s každým a vítězem třetího ročníku se stal Láďa.

Slavnostní otevření „zlaté srbské uličky“ Ke Hřišti
Dne 14. srpna byla v 17 hodin oficiálně přestřižena páska do nové
ulice Ke Hřišti. Kromě slavnostní fanfáry a proslovu pana starosty
zazněla i srbská hymna. A přátelé, na té jsme se hlasově podíleli
všichni! A to dokonce na všech slokách.
Po oficialitách zaplál u tribuny oheň, na kterém si bylo možné upéci buřty a nechybělo k nim ani pár lahvinek piva a limonád.
Srbští sousedé se po dlouhé „době covidové“ mohli znovu svobodně nadechnout, setkat se, popovídat a díky panu Burianovi dokonce i zase zpívat a zpívat...
Akce rozhodně nebyla srovnatelná s tradičními májkami, ale přesto setkávání očividně občanům chybělo. Doufám a věřím, že se ohledně setkávání podaří navázat tam, kde jsme před začátkem pandemie skončili.
-vh-
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