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Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle bych se chtěl zamyslet nad obydleností naší vesnice. Nemám informace o stavu vylidňování venkova a ani mě
to příliš netrápí, zajímají mě Srby. Pryč jsou doby, kdy jsme
měli přes 300 obyvatel. Ale snad se u nás situace trochu zlepšuje. PINČAVA je v současné době nejvíce obydlenou „čtvrtí“.
Jen tři domy nejsou trvale obydleny. Opak je U KOLA, kde je
jen jeden dům obydlen trvale. Trochu to ale narušují Růženka
a Vašek Klausovi. Oba, s celou rodinou, tu mají kořeny pevně
zapuštěné. Také v mnohém zahanbují trvale žijící občany
a zúčastňují se snad všech akcí v Srbech. Centrum obce, NÁVES a okolí, na tom není o moc lépe. Máme tu i PAHOREK,
počítejte sami. BATOV je poslední čtvrtí a vede si velmi dobře, jen jedno ČP není trvale obydlené.
Obecnímu zastupitelstvu se zatím nedaří vykoupit pozemky
pod i naproti prodejně, pokud se tato budova dá prodejnou
nazvat. V Územním plánu obce je tato část plánována pro
výstavbu RD. Stejně tak je tomu i v části mezi PINČAVOU

a BATOVEM, kde je již první domek a o další pozemky je zájem. Srby mají obrovskou výhodu díky pohodlnému a častému spojení po železnici. Jen ty výluky nás někdy trápí.
Tady se nabízí námět k zamyšlení, jak se budou tyto „čtvrti“
jmenovat. Starší občané jmenují obyvatele podle chalup, jak
bylo zvykem, ale to v mnoha případech dávno neplatí. Někde
se vystřídala jména „po chalupě“ již několikrát, kdo se v tom
má vyznat.
Zdá se, že v Srbech bydlíme a žijeme celkem klidně a spokojeně. Možná si vůbec nevážíme toho, že se tak špatně nemáme.
Vlastně ne možná, určitě. Věřím, že nám to nemůže pokazit
ani návštěva URNY a Protidrogová akce v obci.
Vážení občané, blíží se konec roku 2019 a čekají nás ještě tradiční akce v Srbech. Víte jaké?
Chtěl bych Vás na tyto akce pozvat a popřát Vám hezky prožité blížící se období adventu.
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Slavnostní odhalení kamene u Stromu republiky
V loňském roce se naše obec zařadila mezi
174 vesnic Plzeňského kraje, které obdržely
při příležitosti oslav 100 let od vzniku republiky v rámci projektu "Lípy republiky
2018" sazenici lípy srdčité včetně výsadbového materiálu. Ta byla slavnostně zasezena 8. listopadu 2018 na hřišti poblíž nové
tribuny. Letos v předvečer 101. výročí vzniku Československé republiky byl slavnostně odhalen kámen s vytesaným nápisem: Lípa republiky 1918 - 2018. Kámen tesali otec a syn
Řezníčkovi z kamenické dílny ve Chválenicích a je z nehodívské žuly.
V příjemném podzimním pozdním odpoledni se sešly na hřišti dvě desítky občanů, kteří přihlíželi odhalení kamene, vyslechli starostův proslov, a pak si společně opekli buřty na připraveném
ohništi z druhé strany tribuny. Bohužel chybělo kvůli nemoci čepované pivo, ale k duhu přišlo
aspoň lahvové, které zajistil obecní zastupitel Vladislav Chalupek. Všem zúčastněným patří poděkování. Obzvláště pak těm, kteří celou akci pro spoluobčany připravili.
-vh-

Plánované akce
Listopad
9. 11. 14:00 Setkání seniorů
(Sedlišťský hostinec)
9. 11. 16:00 Svatomartinské posezení
(Vinný klub, Srby 116)

23. 11. 19:00 4. srbská degustace
(Vinný klub, Srby 116)
Prosinec
1. 12. Vánoční tvoření
(klubovna na hřišti) 1

5. 12. Mikulášská nadílka
23. 12. Zpívání u kapličky
29. 12. Vánoční turnaj v Dámě o lahev
sektu (Klubovna hřiště)
Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích!

Obecní knihovna
Krátce z historie
Už od roku 1900 šířili prostřednictvím knihovny kulturu srbští hasiči. Právě jejich knihovna se později stala základem knihovny
obecní. V roce 1925 již existovala lidová knihovna, která čítala 149 svazků knih (89 patřilo původně místní hasičské knihovně
a 60 lidové knihovně). Zajímavé jsou některé další statistické údaje, např. v roce 1930 bylo v knihovně celkem 195 svazků pro 29
čtenářů. Ti si za rok půjčili 235 knih.
V roce 1935 bylo v knihovně 218 knih. V roce 1940 muselo být z knihovny vyřazeno kvůli tehdejší politické situaci nejdříve 20
svazků a následovaly další, které byly převezeny na okresní úřad do Přeštic ke zničení. Mnoho knih ukryl knihovník Václav
Šmucar doma. Vyřazeny byly knihy vlasteneckých spisovatelů, kteří byli nepohodlní Němcům. Vyřazování a likvidace „ideově
závadných“ knih probíhalo i o mnoho let později, na začátku normalizace po roce 1968.
V roce 1947 měla knihovna 15 čtenářů (tehdy ale v obci žilo cca 370 obyvatel!), kteří si vypůjčili 102 publikací. V tomto roce musel knihovník začít vybírat půjčovné 20 haléřů, což dříve nebývalo. O rok později chodilo do knihovny 23 čtenářů, kteří si vypůjčili 243 knih. Po opravě měla být knihovna
umístěna do jedné místnosti v obecním domku čp. 8. Do té doby byla
v chalupě u Šmucarů (čp. 10).
V roce 1950 si v místní lidové knihovně půjčilo 45 čtenářů (v obci žilo 366
obyvatel, tzn. že knihovnu navštěvovalo 12 % obyvatel) 601 svazků. Zajímavý
je nepoměr např. mezi lety 1951 a 1953. V poměru počtu čtenářů byl nepatrný
rozdíl - 32 proti 34, ale poměr počtu vypůjčených knih je výrazně vyšší - 114
proti 443.
V roce 1961, kdy byla knihovna v bývalé budově pastušky (čp. 8), byl přírůstek 13 knih, celkový počet svazků 654, půjček za rok
1082, zapsáno bylo 54 čtenářů, z toho 25 mladých, v průměru připadlo 20,3 knihy ročně na čtenáře. Takových výsledků již potom knihovna nikdy nedosáhla. Knih postupně přibývalo. Např. v roce 1970 to již bylo 1192 svazků knih pro 45 čtenářů (téměř 16
% obyvatel), kteří si vypůjčili 887 knih.

Čtenářů stále ubývá, dnes knihovnu aktivně navštěvuje jen 11,5 % srbských obyvatel.
Vendula Hnojská

Současnost
Knihovna obce se nachází v budově Obecního úřadu v naší obci. Zajišťuje
výpůjčky knih z vlastního knižního fondu, ale i z Městské knihovny Nepomuk každé pondělí mezi 17-18 hodinou. V posledních čtyřech letech knihovnu navštěvuje v průměru kolem 20 stálých aktivních čtenářů.
Mezi pravidelné návštěvníky patří děti, které mají zájem o výtvarné aktivity. Knihy si půjčují díky atraktivnímu obalu s pestrými obrázky velmi zřídka, raději si něco pěkného vyrobí. Výtvarné aktivity jsem právě z důvodu

nevalného zájmu zvolila, aby se děti mohly navzájem setkat a tvořit tak skupinu. Naposledy jsme společně vytvářeli figurky
z kaštanů a papírovou sovičku. Před časem zastupitelé vyřadili nepoužívaný psací stroj, který našel využití v naší knihovně. Je
zábavné, že děti mají velký zájem si na něm něco napsat. Těmto našim aktivitám přezdívá jeden malý návštěvník „výtvarná hudebka“.
Knihovna tak především slouží jako klubovna s kreativním dozorem pro děti, které mají možnost jednou za čas například vyrobit i vlněná srdíčka pro ženy na oslavu Mezinárodního dne žen nebo společně za velmi trpělivého dozoru pana Buriana nacvičit
koledy jak tomu právě teď v tomto předvánočním čase je.
I přesto, že knihovna už ztratila svou prestiž, jsou v naší obci aktivní čtenáři, kteří přijdou i na kus řeči. Největším využitím se
zatím stává pro místní děti. V dnešní moderní a technologicky přehlcené době je velmi těžké zaujmout a proto jsem ráda, že
naše knihovnička má pořád návštěvníky.
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Eva Viktorová

Ohlédnutí za podzimními akcemi
3. degustace vín

Srbská proudnice

Dne 28. 9. 2019 jsme se již potřetí sešli v hojném počtu na ochutnávce vín, kterou pro nás přichystal pan
Kos tentokrát u něj doma. Opět můžu poděkovat za
vynikající večer plný humoru, hudby a přátelského
posezení.

V sobotu 11. října zamířili příznivci hasičských klání na naše hřiště
k již tradičnímu soupeření o Srbskou proudnici. Družstev bylo sice
pomálu, ale myslím, že to vůbec
nevadilo. Po štafetě, za velkého fandění všech přihlížejících, si všechna
družstva dala útok dvakrát. Měli tak
šanci vylepšit si skóre. Přešínští
hasiči svým prvenstvím obhájili ta
z let předchozích a Srbská proudnice je tedy opět v jejich držení. Ale
i Srbáci stáli letos na pomyslné bedně... Ze třech soutěžících družstev to
ani nemohlo dopadnout jinak.

Ochutnali jsme vína z vinařství Štěpán Maňák:
Frizzante Sylvánské, Sheurebe, Chardonnay, Sylvánské Zelené, Hibernal, Sauvignier Gris, Pálava, Merlot
Rosé, Cuvée Red, Dornfender. Kolem 22. hodiny večerní nás poctili svou návštěvou i místní muzikanti
a rozjela se zábava, na které někteří jedinci vydrželi
až do 0:30. K dispozici jsme dostali i možnost ochutnat kávu. Nesmím zapomenout ani na občerstvení
k vínu. Výborný zákusek přinesla paní Bohuna Helmová.

Mohu jen konstatovat, že se opět sešla skvělá parta
(jistě všichni prominou to oslovení). Myslím si, že se
ochutnávkám vín daří, o čemž svědčí i počet účastníků. Schází se nás čím dál víc a víc. Každý si našel své
víno, které si mohl i koupit domů. Už jsem se rozepsala dost, tak závěrem poděkuji panu Kosovi za
skvělou ochutnávku a příjemně zorganizovaný večer.

Můj největší obdiv ale patří těm nejmenším, a sice dětičkám. Tatínkové
jim trošinku pomohli, ale to nic nemění na tom, že s proudnicí běžely
na stanoviště útoku holčičky snad
ještě školkového věku. Počasí nám
přálo a zdálo se, že nakonec byli všichni spokojení. Tak zase za rok
a třeba se ta naše proudnice konečně usadí doma v Srbech.

Alena Valentová

Mirka Špetová

Posvícenská zábava

Veřejné zasedání a projekce

Dne 19. října se konala v Srbech posvícenská zábava a ta letošní bezesporu
patřila mezi nejvydařenější akce v obci.
Velkou měrou se o to zasloužili sami
"Srbáci", kteří tentokrát zaplnili sál na
místním hřišti do posledního místečka.
K tanci, ale také k poslechu, hráli všem
účastníkům dobře známí a oblíbení
manželé Ondruškovi. Jejich
široký
repertoár složený, jak ze starých a stále
dobrých pecek, tak i nových hitů, rozezpíval a roztančil celý sál. K dobré náladě přispělo také dobré pivo a víno
konzumované s mírou (nebo s Mírou?)
a k tomu posvícenské dobroty připravené pečlivými hospodyňkami. Vždyť
při tanci pořádně vyhládne... Dobrá
nálada vydržela až do 01:00 hod., kdy
se muzikanti rozloučili nejen s účastníky zábavy, ale v podstatě se všemi svými příznivci, neboť oznámili konec své
muzikantské kariéry z důvodu velkého
pracovního vytížení. Zbývá jen doufat,
že to nemysleli tak moc vážně a že se
s nimi ještě někdy při podobné příležitosti setkáme.

Dne 6. září se konalo veřejné zasedání v klubovně na hřišti. Po jednání byly promítnuty fotografie z otevření naučné stezky. Pak následovala projekce dvou krátkých
filmů, v nichž byly zachyceny Srby z dronu.
První asi sedmi minutový záběr zachycuje především historické jádro obce, strážní
drážní domky, trať a opravdu velmi malebnou jarní krajinu v okolí obce.
Druhý pak ulici Pod Zastávkou a částečně Batov, v pozadí se třpytí meandrující
Úslava. V obou filmech
je detailně zabrána železniční trať a dokonce
projíždějící vlaková jednotka. Filmy nechal pořídit Ruda Trhlík. Za nápad takto zdokumentovat obec si zaslouží náš
obdiv a díky.
-vh-

Jiřina Brokešová
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Vánoční tvoření
Na první adventní neděli, která letos vychází na 1. 12.
připravujeme další tvořivou dílnu. Tentokrát na téma
vánočního tvoření. Přijďte ve 14:00 do klubovny na hřišti, vyrobíme si adventní věnec nebo svícen, popovídáme
si u svařáčku, či sklenky vína, pustíme si koledy, připomeneme si adventní a vánoční zvyky.
S sebou si prosím přineste svíčky, které Vám budou ladit s interiérem Vašeho domova a potřebné stuhy. Máte
-li doma další drobnosti, přírodniny apod., které by se
hodily na věnec, přineste je, zkusíme si vzájemně vypomoci a jistě vzniknou překrásné výtvory. K dispozici
bude dostatek zelených větviček z tůjí, smrků, jedlí atp.
Podrobné pokyny k celé akci budou vyvěšeny v obecních vývěsních tabulích.
-ev-/-vh-

Perníkové chaloupky
Jako každoročně i letos bude keramický betlém v naší kapličce
dozdoben perníkovými chaloupkami. Prosíme hospodyňky, aby se
zapojily, začaly péct a zdobit perníkové chaloupky, kostely a jiné
3D perníkové modely.
Zatímco betlém bude v kapličce vystaven po celý prosinec, perníkové modely budou vystavené pouze 23. prosince v době konání
tradičního zpívání u kapličky. Hned po skončení programu si hospodyňky odvezou své výtvory zpátky domů.
-vh-

Vánoce se blíží
Jak se v Srbech pozná, že se blíží Vánoce? Zatímco ve městech se
v říjnu a někdy i dříve objevuje vánoční nabídka v obchodech, tak
v Srbech se začínají po vsi přesouvat srbští muzikanti. Nejčastěji
při přesunu vídám pana Buriana s jeho kufrem, kde zasvěcení dobře ví, se ukrývá jeho harmonika. Tu se objeví u Vládi Chaloupka, tu
na úřadě… A to je ten slavný okamžik, kdy tam za ním přijdou
i naši nejmenší. Ti už pilně trénují koledy, aby navnadili všechny
občany u srbské kapličky na nejkrásnější svátky v roce. Dětiček je
bohužel letos výrazně méně než v předchozích letech. Zdaleka ne
všechny se chtějí zapojit, bohužel. Nicméně ti, co nacvičují, pilně
pracují již celý říjen, aby nás všechny na chvilku zastavili a potěšili
před dnem v roce nejočekávanějším. Taky už se těšíte, až zase
z Pahorku zazní vánoční troubení?
PS: ...a proslýchá se, že se letos ke kapličce chystá něco fakt nečekaného, neobvyklého, jen těžko uchopitelného, no prostě docela
velké PŘEKVAPENÍ.
-vh-

Oslavenci

Vinný klub Vás zve

Bývalo dobrým zvykem popřát písničkou jubilantům. Ať už obecním rozhlasem
nebo prostřednictvím Plzeňského rozhlasu. Změna klimatu způsobila, že si to občas někdo nepřál a GDPR k tomu ještě přispělo. Jubilantů ve věku 60 a více bývá
ročně 10 - 15. V tomto čísle připomeneme aspoň ty, kterým jsme
blahopřáli v posledních dvou měsících.
Kulaté jubileum oslavil Karel Helma, Eva Zábranská a Václav Janoch.
Slavilo se i u Duspivů - paní Jiřina
měla půlkulatiny a pan Vladislav je
naším nejstarším občanem.
Jednou z oslavenkyň v poslední
době byla i paní Jaroslava Tafatová,
které obecní zastupitelé přišli také
pogratulovat.
-jv-

Poděkování
Zastupitelé obce by rádi poděkovali touto cestou Marii Burianové za její pečlivě
odváděnou práci na obecním úřadě. Paní Burianová udržuje v čistotě celou budovu,
žádná smítka před ní nemá šanci se schovat, pavouci berou nohy na ramena sotva
zarachotí klíč v zámku a za nimi jen vlají čerstvé pavučiny, které berou pro jistotou
s sebou. Záclony září bělostí, z podlahy by se dalo jíst. Za pravidelný precizní úklid
celé budovy uctivě děkujeme.
-vh-

Vinný klub Pod Kapličkou si Vás dovoluje pozvat na Svatomartinské posezení
9. 11. 2019 od 16 hodin ve Vinném klubu, Srby 116. Přijít můžete od 16 hodin,
jak se Vám to bude hodit, čas není určen. Konec ochutnávky podle Vašeho
zájmu. K ochutnání na místě i k prodeji
budou Svatomartinská vína 2019, Muškát
Moravský,
Müller
Thurgau,
Zweigeltrebe rosé a Svatovavřinecké.
Nově možnost ochutnání i stáčených
vín, které bude možné stočit do 1 l lahví. Výborná káva, zákusky a možnost
popovídat ze sousedy jistě potěší…
Možná bude i hudební překvapení…
Další akcí ve Vinném klubu bude 4.
srbská degustace vín. Tentokrát to budou zajímavá vína z Vinařství pánů
z Lipé z Vracova. Akce proběhne 23. 11.
2019, začátek v 19 hodin v Srbech 116,
konec až se nám bude chtít. Dobrá nálada sebou vítána. Po skončení degustace si zase zazpíváme...
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Vladislav Kos

