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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Slovo starosty
Vážení občané,
zdravím Vás v dalším čísle našeho občasníku. Je již jarní,
což mnozí z nás pociťují jako start do zahájení zemědělských prací, těšíme se na práci na zahrádce, na výlety
apod. Vítání jara bylo a snad i je tradicí, největším křesťanským svátkem – Velikonocemi. Ty mají nejraději děti
a mnoho chlapů, kteří se těší na koledu, pomlázku,
mrskut, ... Snad se mně nezdá, že i tato lidová tradice pozvolna upadá.
Vážení občané, přeji Vám do dnů příštích hodně zdraví,
štěstí a pohodu. To hlavně platí v této covidové
a válečné době. Užijte si akce, o kterých se dočtete v dalších článcích a na které Vás srdečně zvu.
Mějte se fajn!
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

7. 4. 2022

9:00 - 17:00

PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
více viz web obce a vývěsní skříňky
V Srbech se opět cvičí!
Každý pátek se začaly v pavilonu na hřišti scházet
srbské ženy a cvičí. Jde především o protahovací
cviky a cviky na posílení svalů zad a končetin. Tudíž cvičení vhodné pro všechny dospělé ženy bez
rozdílu. Připojte se. Nejbližší cvičení na velikonoční pátek od 18:00. Cvičení je zdarma. S sebou podložku nebo karimatku a odhodlání začít, prostě
začít se hýbat.

Ukliďme Česko! - Srbáci, ukliďme Srby!
Od roku 2019 se naše obec zapojuje do celostátního projektu
Ukliďme Česko. Ale v obci se na jaře uklízelo samozřejmě
i před tím. Na to nesmíme zapomínat.
Na letošní jarní úklid jsou naplánována tři místa, která v tuto
chvíli vnímáme jako nejvíce potřebná k úklidu. Jednak je nutné pohrabat na návsi svah za „mléčnicí“ a posbírat větrem olámané větve kolem kapličky. Dále je opět nezbytné zamést
štěrk po zimě kolem silnice v Batově a velkou výzvou pro
všechny bude ořezání živého plotu na hřišti, který nám tak
nějak přerostl.
Po dvou letech, kdy úklid byl kvůli pandemii víceméně individuální, se letos po společně odvedené práci setkáme na hřišti.
Shodou okolností v ten den budou probíhat v pavilonu vepřové hody. A právě nad zabijačkovými pochoutkami a s pivem
Ilustrační foto z úklidu (2019)
v ruce můžeme znovu sdílet dojmy ze společně odvedené práce a zase začít plánovat,
co bychom mohli v obci zlepšit a kam dále náš společné úsilí posouvat.
-vh-

Plánované akce
Duben
9. 4. 9:00
Ukliďme Česko! - Srbáci, ukliďme Srby!
(náves, hřiště, Batov)
9. 4. 12:00
Vepřové hody
(hřiště, pavilon)

14. - 16. 4.
tradiční křístání
(více v samostatném článku)
22. 4. 19:00
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
(sál, pavilon na hřišti)
30. 4. 19:00
Májka
(hřiště)

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

Mezinárodní den žen
Dne 12. 3. 2022 jsme se po dvouleté pandemické pauze
sešli k oslavě MDŽ, kterou pro ženy připravilo zastupitelstvo obce. Nejmenší občánci Srb pro své maminky, tety
a babičky připravilo vystoupení, které se jim moc povedlo, jsou to prostě šikulkové. Jako vždy je vedl a vše s nimi
secvičil pan Burian st. se svojí manželkou Maruškou Burianovou. Děti skvěle připravili.
Každá žena dostala na uvítanou tradiční kytičku karafiátu a malou pozornost v podobě srdíčka s beruškou. Přítomné dámy byly pohoštěné zastupiteli chlebíčkem, několika zákusky a výbornou kávou. Poděkování patří
p. Kosovi, který nám věnoval opět výborné víno. O servírování se tentokrát postarali nejen muži ze zastupitelstva, ale i výborná obsluha klubu.
K tanci a poslechu zahráli Srbští muzikanti.
Setkání žen začalo ve 14 hodin a poslední skupinka hostů
pavilon na hřišti opouštěla dlouho po půlnoci. Byla to
povedená akce, a to nejen proto, že to byla po dlouhé
době konečně pořádná možnost se sejít a popovídat. Zábava pro některé byla zpříjemněným zážitkem, na kterou
budou dlouho vzpomínat. Moc bych si přála, aby takových akcí se v obci konalo více a hlavně aby se lidé takto
hojně účastnili. Ještě jednou chci moc poděkovat všem,
kteří se na přípravě podíleli.
Alena Valentová, foto J. VIktora

Kniha o Srbech a okolí
Kniha Primasrbovy toulky časem,
která vyšla na sklonku loňského
roku si už našla přes 280 čtenářů.
Slavnostní křest publikace proběhl
15. února v nepomuckém muzeu.
Samotného aktu křtu se chopil jeden z obecních zastupitelů, Vladislav Chaloupek, který se role Primasrby chopil se ctí již podruhé.
Poprvé to bylo, když se otvírala
naučná stezka S Primasrbou kolem
Srb - pamatujete? Už to budou tři roky. Druhým kmotrem byl doc. Dr. Ing. Václav Liška
z Památkové komory České republiky, který
se postaral o zajištění financování vydání knihy. Mimochodem publikace by nevyšla bez
finanční podpory Plzeňského kraje. Celé té
slávy se účastnili Srbští muzikanti. Bez nich
by úspěch akce nebyl ani poloviční. Vláďo
Chaloupku, Jene Buriane, Martine Helmo,
Vašíku Batovče - děkuji vám, byli jste skvělí.
Vendula Hnojská

Zahájení provozu železniční zastávky Plzeň-Slovany od 15. 4. 2022
Ve čtvrtek 14. 4. 2022 ve 22:52 zastaví poslední vlak ve stanici Plzeň-Koterov pro cestující. Ihned v pátek 15. 4. 2022
ve 4:44 začne éra železniční zastávky Plzeň-Slovany, která plně nahradí zastavení vlaků v Plzni-Koterově.
V zastávce Plzeň-Slovany budou zastavovat nejen osobní, ale též spěšné vlaky. V první fázi provozu bude k dispozici
nástupiště pouze u jedné z kolejí, po dokončení všech stavebních prací bude zastávka dvoukolejná. Pro každý směr
tak budou mít cestující svoje nástupiště. V dopravních špičkách jsou na trati Plzeň – Nepomuk provozovány spoje
přibližně až v 20–30minutových intervalech, tudíž četnost vlaků bude zajímavá i pro spojení po městě Plzeň jako
alternativa k MHD. Nová nástupiště umožní do vlaků bezbariérový přístup.
Nová zastávka je umístěna na Slovanech u okružní křižovatky ulic Částkova, Lobezská a Sušická. Nedaleko zastávky
leží zastávka MHD Částkova, na které zastavují linky MHD č. 12, 29 a 30 a linka příměstské autobusové dopravy
č. 331 Starý Plzenec – Tymákov – Letkov – Plzeň – Nadryby. Cestující tak získají snazší přístup na linky MHD ve
směru Doubravka, Severní Předměstí či Slovany (Náměstí Milady Horákové) a Borská pole.
Nová zastávka je hraniční pro zóny č. 061 a 001, tj. platí do ní předplatné kupony pro dané zóny (resp. pro předplatné stačí mít nabitou jednu z požadovaných zón). Pro jednotlivé jízdné leží zastávka v zóně 001.
Do průmyslové zóny Koterov se cestující od Starého Plzence dostanou buď přestupem u hlavního nádraží na tramvaj č. 2 a dále na autobusové linky MHD č. 22 a 51, případně v 5:05 v pracovní dny z Blovic pojede linka č. 440 přes
Nezvěstice, Šťáhlavy a Starý Plzenec, která v Plzni zastaví v zastávce Hasičská stanice, Pekárna a Světovar. Ve stejných zastávkách zastaví též linka č. 447, která pojede v 6:42 ze Starého Plzence, kde se dá přestoupit z vlaku od Nepomuku. Odpoledne spojení mezi průmyslovou zónou Koterov a Starým Plzencem s možným přestupem na vlaky
zajistí linka MHD č. 51.
www.idpk.cz/cz/zahajeni-provozu-zeleznicnizastavky-plzen-slovany-od-15-4-2022/

Oslavenci
V posledních několika týdnech navštívili zastupitelé obce občany, kteří slavili narozeniny a ty nejstarší obdarovali dárkovým potravinovým balíčkem. Všem oslavencům zahráli
také v Plzeňském rozhlase pěknou písničku.
Zastupitelé přišli popřát paní Růženě Čurdové. Paní Čurdová žije v naší obci již půl století, je stále čiperná, plná elánu a energie. Dále
se slavilo u Novotných. Paní Dana Novotná
měla krásné půlkulaté narozeniny. V těchto
dnech slaví významné životní jubileum také
starousedlík Jiří Černý.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenost, klid a pohodu.

Velikonoce se vrací do starých kolejí
Po dvouleté pauze letos opět malí křístáči vyjdou do
srbských ulic, aby v duchu starých tradic připomněli,
že „zvony odletěly do Říma“.
Křístání tradičně probíhá od velikonočního Zeleného
čtvrtku - poledne do Bílé soboty - rána. Odměnou je
dětem sobotní koleda, při které se zastaví u každé
srbské chalupy, přednesou říkanku a zakřístají.
Za svoji třídenní práci si zaslouží odměnu. Tak milé
hospodyňky nezapomeňte pro ně připravit pár vajíček, sladkost a určitě je potěší i nějaké ty drobné. Určitě si to zaslouží. No vždyť zkuste si během necelých
48 hodin jít 6x přes celou ves, zajít do všech ulic a to
s intenzivním křístáním. Odměnu si křístáči rozhodně zaslouží!
A aby byli malí křístáči dobře připraveni, níže viz říkanka, kterou musí do Bílé soboty znát. Jejich „mistr“
si je jistě na Velký pátek vyzkouší.
A ty kluci židi, vykopali jámu,
Ježíši Pánu. Ach ty nezbedný Jidáši,
co jsi to učinil, že jsi svého mistra,

Za to budeš nyní v pekle hořeti,
Luciferu ďáblu na věky sloužiti.
Křístání tradičně začíná pokaždé na jiném konci vsi:
Čtvrtek:
Pátek:

13:00 Náves
16:30

U Lesíka

8:00

U Kola

13:00 U Lesíka
Sobota:

16:30

U Kola

8:00

U Kola

Vážení pánové, upleťte si pomlázku z čerstvých proutků, ať vám nestárneme.
Milé dámy, ať se vám podaří namalovat nejkrásnější
vajíčka a nezapomeňte mít připravené stužky, které
navážete jako poděkování „za pomlazení“ na pomlázky. (A nebojte se mít připravenou studenou vodu, aby
nám nestárli ani ti naši muži… )
Tak sousedé, užijme si veselé Velikonoce, bohatou
pomlázku a hodně vody.
-av, vh-

Ježíše Krista, židům prozradil.
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