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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení občané,
pomalu začínám věřit, snad ne předčasně, že se opět vrátíme do normálu. Bude to ještě chvíli trvat a šrámy určitě
zůstanou. Kdo to může pokazit? Jen my. Pro někoho chřipčička, pro někoho smrt. Ne pomalu, ale stále věřím na
selský rozum. Tak si příští dny i roky nekažme, stačí být jen trochu tolerantní k druhým a ať nám nechybí pokora.
A průzkum říká: Sedm řidičů z deseti spěchá. Mezi které patříte vy?
Dobré dny, zdraví a klid vám přeje Jaroslav Viktora, starosta obce
Další akce za námi, hurá na další?
Datum 30. dubna 2021 je pro obec významný. Byla dokončena a předána, v řádném termínu, nová místní komunikace v Batově. Trochu budoucím obyvatelům,
vlastně i současným, závidím. Lepší komunikaci jsem
viděl jen v Emirátech a v Petrohradě. O něco podobného se již hlásí obyvatelé Pinčavy, U Kola i Na Pahorku.
Deštivé počasí přeje nově vysazeným stromům na hřišti.

Jedná se o duby, vlašáky a lípy. V jejich stínu, třeba na
setkání rodáků, se budou chladit příští generace. Prostor zůstal i pro budoucí víceúčelové hřiště.
Zdá se, že možností zlepšit život v Srbech je habaděj.
Tento podzim budou volby, příští podzim, komunální.
Věřím, že možní kandidáti do zastupitelstva obce budou mít spoustu dobrých a reálných nápadů.
-jv-

Veřejná vyhláška

Ostatní info

Finanční úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne
26. 4. 2021 do 26. 5. 2021 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj v úředních hodinách v pondělí
a ve středu od 8:00 do 17:00 zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 729744/21/2300-11420401159, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje
za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021. Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho
zpřístupnění, tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.

Dobrovolné testování pro všechny pojištěnce v ČR
pomocí antigenních tesů
Testování bude probíhat v budově Obecního úřadu ve
Ždírci čp. 34 každé úterý od 15:00 hodin až do odvolání.
Průkaz pojištěnce s sebou.
Při příchodu je nutné si vyplnit o vchodu žádanku.
Testování je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Smluvní zařízení: DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s.
Svoz plastů
Nejbližší svoz plastů proběhne 5. 6. 2021

Plánované akce
V souvislosti se stávající nepředvídatelnou epidemiologickou situací neplánujeme v tuto chvíli kulturní ani sportovní akce.
Aktuální dění v obci sledujte ve vývěsních skřínkách nebo na webových stránkách obce.

Sázíme stromky pro potomky
Po téměř sto letech bylo během podzimu loňského roku vykáceno
několik stromů na hřišti. Kácení souviselo jednak se stavební činností
místní komunikace, ale také se stavem stromů.
V posledních týdnech se podařilo kolem hřiště vysázet několik mladých stromků. Jednak jde o lípy, dále duby a ořešáky - celkem o jedenáct stromků. Zastupitelé obce děkují všem těm, kteří se připojili
a pomohli se sázením a úpravou půdy na hřišti, vzali do ruky lopatu
a hrábě nebo třeba přijeli vykopat díry s bagrem :-).
-vh-

Chaty na obecních lesních pozemcích
Už v dobách první republiky (a dost možná, že ještě
dříve) si v okolí řeky Úslavy začali lidé z měst, tehdy
především z Plzně, stavět své víkendové domy - chaty.
Chaty začaly růst jako houby po dešti jak na soukromých, tak obecních pozemcích. Ty které se dodnes nachází na obecním, stojí dle katastrálního dělení buď na
lesním pozemku, nebo na trvalém travním porostu, či
v lepším případě na obecní zahradě.
V 90. letech 20. století, když „Lesy“ předaly lesy do hospodaření příslušným obcím, byl chatařům vyměřen
nájem dle velikosti pozemku, který cca užívali. Tehdy
vyměřený nájem platí chataři dosud.
V letošním roce, v souvislosti s novým hospodářským
plánem lesa, Obecní úřad Srby nechává zaměřit a vyjmout pozemky, které mají chataři pronajaté a neslouží
svému účelu v tomto případě funkci lesa. Zároveň
Obec chce sjednotit majitele chaty a pozemku, na kterém přímo chata stojí, tzn. že chataři si budou moci
odkoupit pozemek pod chatou, který je dosud veden
jako les. Jedná se cca o 28 chat, které využívají lesní
pozemek nejen jako stavbu pod chatou, ale také jako
skalku, zahrádku atp., tzn. k jinému účelu, než k lesnímu hospodaření obce.

Pozemky pod chatami budou převedeny na zastavěnou
plochu a nádvoří a pozemek kolem chaty na ostatní
plochu.
Zaměřené pozemky, které chataři v tuto chvíli kolem
svých chat obdělávají a tudíž neplní funkci lesa, budou
majitelům chat nabídnuty k odkoupení dle cen pozemků v okolí obce aktuálně obvyklých.
Ostatním chatařům bude od příštího roku nájem
z obecních pozemků navýšen, a to tak, aby odpovídal
současným cenám na trhu s nemovitostmi a limitům
stanovených Ministerstvem financí. Stávající částky
stanovené v polovině 90. let, tzn. před čtvrt stoletím
jsou na dnešní dobu opravdu značně podhodnocené.
A historická perlička na závěr? Když byly chaty např.
ve 40. letech 20. století povolovány, šlo o stavby dočasné. Dokonce tak moc dočasné, že ve starých povoleních se píše, že bude-li to v zájmu obce, je majitel chatu povinen do 48 hodin odstranit a uvést pozemek do
původního stavu. To smlouvy z devadesátých let byly
již benevolentnější a dočasné stavby (tzn. chaty) na
pronajatém pozemku musely být zbořeny a pozemky
uvedeny do původního stavu v případě zrušení nebo
ukončení pronájmu až do jednoho měsíce...
-vh-

Ukliďme Česko - Ukliďme Srby
Navzdory počasí a pandemii se do
akce „Ukliďme Česko!“ v Srbech 27.
března zapojila asi třetina obyvatel
obce! Kolem desáté hodiny si zástupci několika rodin vyzvedli pytle
na odpad. Sběr odpadu probíhal při
silnici v intravilánu obce, ale i za
hranicemi katastru směrem na sousední vesnice. Odpadky a nedovolené skládky odpadků se sbíraly i při
cestách do chat. Asi 15 Srbáků se
chopilo lopat a košťat a zametli silnici při chodníku.
Řada občanů uklízela obec a příjezdové komunikace už během předchozích slunečných dnů a uklízející
jedinci mimo vlastní zahrádku se
mihli i den po hromadné akci.
Kvůli všem těm vládním zákazům
nelze bohužel stanovit kolik přesně
lidí se zapojilo do akce, protože ak-

ce nebyla hromadná a na závěr jsme
se nemohli nikde sejít a sdílet si
zážitky z úklidu nad buřty a pivem.
Nicméně započítáni byli ti, kteří si
přišli pro pytel, nebo byli při své
aktivitě „zahlédnuti“ – s jistotou
víme o 46 obyvatelích od 4 let až po
sedmdesátníky. Množství naplněných pytlů před obecním úřadem
nás všechny překvapil. V rámci jediného dne bylo sebráno při cestách
a pěšinách více než 200 kg odpadu!
A jaké byly mezi odpadky kuriozity? Např. pánské spodní prádlo, nedopité pivo v lahvi nebo spousta
hrnců...
Děkujeme všem Srbákům, kteří si
váží toho, v jakém prostředí všichni
žijeme.
Text a foto V. Hnojská, J. Rous

Oslavenci

Kulturní akce
Kultura v „době covidové“ v podstatě neexistuje, nebereme-li
v úvahu virtuální pokusy… I přesto čas od času někde vzplane jiskřička
naděje, možná jde spíše o nostalgický záchvěv, pokus zvrátit krutou
realitu v něco, co jsme považovali za samozřejmé a ono to najednou
není - nesmí být… „Oni“ nechtějí, aby bylo, co vždy bylo, co bylo nemyslitelné, aby najednou nebylo… Možná to zní trochu Werichovsky...
Od nepaměti se v Srbech scházeli lidé pod májkou. Vloni nesměli, a tak
se lidé sešli po skončení první covidové vlny na konci května při bourání májky z roku 2019. Letos se pár „rebelů“ rozhodlo, že májka
v Srbech by neměla, podobně jako v řadě jiných vsích, chybět. Díky Srbákům, že neztrácejí kuráž!

V prvních čtyřech měsících poblahopřáli zastupitelé obce k životnímu jubileu paní Danuši Moravcové (83 let),
Růženě Čurdové (81), Jindřichu Čínovcovi (65), Jaromíru Sládkovi (75), Rudolfu Trhlíkovi (70) a Josefu Moravcovi
(70). Všem oslavencům přejeme pevné
zdraví, hodně štěstí, pohodu a spokojenost.
- vh -

Mezinárodní den dětí
Milé děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetičky, strýčkové, prostě všichni, kteří máte chuť si chvilku
hrát, právě pro vás je určeno malé překvapení!
Na víkend 29. – 30. května, tedy těsně před dnem dětí,
chystá několik nadšenců na nové místní komunikaci „Ke

Hřišti“ samoobslužnou, poučnou, zábavnou, akční hru,
která vyloudí úsměv na rtech každého, kdo v sobě najde
odvahu zavzpomínat, naučit se, zkusit a nevzdat to.
Zkrátka přijďte si kdykoliv během víkendu zaskotačit.
Při hře dodržujte aktuální hygienická nařízení vlády.

Domácí čističky
Problém odpadů, odpadních vod a vše co s odpady souvisí je celosvětový problém. Kdo se podílel na akci
„Ukliďme Srby“ dobře ví, kolik odpadu se nasbíralo. Obce do tisíce obyvatel nemusí mít, zatím, čističku, ale co s
našimi septiky, žumpami? Bude mít každý z nás potvrzení o vývozu? To již legislativa řeší. Přestože má naše
obec zpracovanou „Studii o odkanalizování obce“, na
vybudování dvou čističek asi nikdy nedosáhneme. Cena? Několik desítek milionů.

Nabízí se možnost domácích čističek. Jednoduché počty říkají, že pravidelný vývoz septiků, v řádu tisíců,
může být časem mnohem dražší než domáčí čistička
odpadních vod, samozřejmě za podpory dotace. Na
tomto problému začínáme pracovat. Aby bylo možné
dotaci získat je nutný zájem většiny usedlostí. Budete
mít zájem?
-jv-
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