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Pravidelný občasník srbských občanů

Internetové
stránky obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem se dotknul srbského sportu. To bych chtěl opět a podrobněji. Dnes ale
něco k odpadům. V Srbech máme kontejnery na sklo. Těch je dostatek, i když v pití patříme
ke světové špičce, jejich počet v obci stačí. Horší situace je s kontejnery na papír. Ty jsou
v obci 3. V letním období málo, v zimě dostatek. Kontejnery na bioodpad, to je kapitola sama
pro sebe. Možná se stav změní díky domácím kompostérům. I když ani pro letošní rok nejsou
k mání. Pro velký zájem občanů v celé republice i malé kapacitě výrobce.
Největším problémem, dle mého názoru, jsou plasty. Možná jsou dva kontejnery na obec málo. A svoz plastů v pytlích, čtyřikrát ročně???!!!! Už mě nebaví vozit v autě pytle na komunální odpad, sbírat v lese odpadky a po svozu plastů likvidovat to, co svozová firma neodvezla.
Někdy je mně z tohoto odpadu na zvracení a následně pak z „lidí“, kteří jsou podobných věcí
schopni. Takový je stav, taková je skutečnost. Abych neurazil srbské občany, k tomuto problému, prý, přispívají projíždějící motoristé.
Na závěr trochu optimismu. Česko patří v třídění odpadů k evropskému nadprůměru, Srby
také, i když by „popeláři“ mohli vyprávět, kde se v Srbech třídí a kde ne.
Vážení občané, přeji Vám klid a pohodu
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

3. srbská degustace
Další v pořadí již třetí srbská degustace se bude
konat 28. 9. 2019 od 19 hodin, u nás ve Vinném
klubu pod Kapličkou, Srby 23 (116). Budeme
ochutnávat novinky, pravděpodobně od více vinařství. Program bude upřesněn po naší návštěvě
za vínem na Moravě ke konci srpna.
Důvod změny místa je hlavně ten, že je pro nás
daleko jednodušší připravit vše tady, kde máme
vše k dispozici, nežli stěhovat vše autem na hřiš-

Plánované akce
Září
6. 9. 19:00 Veřejné zasedání + promítání fotografií z otevření naučné stezky –
kdo jste fotili, přineste prosím fotky
s sebou na Flash disku nebo SD kartě

Jelikož jsem si všiml, že
webové stránky naší obce
nejsou příliš aktuální, nabídl jsem starostovi svoji pomoc s aktualizací a doplněním stránek obce. Pan starosta moji nabídku přijal,
a tak se snažím stránky
zjednodušit, doplnit, aktualizovat. Postupně budeme
aktualizovat možnost zasílat mailem novinky všem,
kdo se k odběru novinek
přihlásí. Každý dosavadní
přihlášený k odběru novinek bude znovu osloven
kvůli GPDR. Připomínky ke
stránkám můžete zasílat na
mailovou adresu srbysobe@gmail.com. Dokončení
úprav stránek by mělo být
zhruba do konce listopadu.
Po té starosta a zastupitelstvo vyhodnotí, zda to splňuje jejich představy a zda
v tom mám pokračovat.
Vladislav Kos

tě. Když připravuji degustace v Praze, mám na
přípravu dvě hodiny. Jde o vychlazení, servis jídla
i pití, případný nákup vín účastníky degustace.
Dalším z důvodů je i složitá situace na hřišti.
Uvidíme, zda se u nás bude lidem líbit. Pokud ne,
je možné degustace opět přestěhovat na hřiště.
Chtěl bych to zatím zkusit. K dispozici bude
i výborná káva a zákusky.
V. Kos

14. 9. 10:00 odjezd na divadelní
představení Galileo v divadle Hybernia
v Praze POSLEDNÍ VOLNÉ LÍSTKY
28. 9. 19:00 degustace vín ve Vinném
klubu pod Kapličkou (Srby čp. 23)

Říjen
12. 10. 13:00 Srbská proudnice
19. 10. 20:00 Posvícenská zábava, hrají
Ondruškovi (naposledy)
Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy
ve vývěsních tabulích a na webu obce!

Naučná stezka „S Primasrbou kolem Srb“ - slavnostní otevření

Dne 27. 7. 2019 byla slavnostně zpřístupněna naučná stezka S Primasrbou kolem Srb. Vstup na stezku střežili srbští hasiči. Samotného přestřižení stuhy se chopila výtvarnice Dana Raunerová, která srbského maskota celkem zdařile ztvárnila. Celkem
autenticky se chopil kyje i srbský rodák Primasrba Vladislav Chaloupek. Přítomné přivítal starosta obce Jaroslav Viktora.
Stezkou provedla Vendula Hnojská. Navzdory počasí se akce zúčastnila skoro stovka lidí, včetně tří kočárků, jeden skoro alegorický vůz s emeritním starostou i řada cyklistů. A že je v Srbech fakt prima dokazují i přiložené fotografie.

Naučná stezka „S Primasrbou kolem Srb“ - slavnostní otevření

Během procházky po naučné stezce nás sice skropil déšť, ale to účastníky neodradilo. Zato nás čekala odměna v podobě plechovkového piva, podávaného přímo samotným Primasrbou, který na nás čekal na několika zastaveních. Kuriózní bylo přenášení „alegorického“ vozu přes lávku u jezu. Ale v Srbech máme opravdu silné a obětavé muže. Po procházce jsme se sešli na hřišti,
kde byl připraven stan s posezením. O občerstvení se tentokrát postaral nejen V. Matoušek, ale také M. Šroubek ze Dvorce. Pivo, limo, víno, ale i kafe teklo proudem a chuťové buňky pohladily ještě navíc výborné klobásy. K tanci a poslechu zahrála
osvědčená ždírecká Ungrovanka. Muzika hrála dlouho do noci a poslední fotografie snad ani nejsou publikovatelné. Tato akce
se konala rok poté, co proběhlo setkání rodáků a opět se sešla spousta skvělých lidí. Tak snad zase za rok při podobné akci.
V. Hnojská, foto V. Kos

Srbský sport žije!!!
Zdá se, že v Srbech sport nezanikl. Důkazem
toho jsou družstvo v nohejbalu, jehož členy
jsou K. Stieber ml. a nejml. a J. Weinfurter.
Tihle „dva a půl chlapa“ se v srpnu zúčastnili
turnaje v Podhůří a z jedenácti družstev skončili osmí. Svoji obec reprezentovali v tričkách
s logem TJ Sokol Srby.
Dalším důkazem sportovních srbských nadšenců jsou mladí cyklisté J. a V. Markvartovi.
Ti se na prestižním závodě „Vrchozdol“
v Kramolíně rovněž velmi dobře umístili,
stejně jako náš starosta J. Viktora, který
se postavil na druhý stupeň vítězů.
-vh-

Výsledky dotazníkového šetření „Jak se žije v obci Srby“ - 3. část
V minulých číslech jsme se věnovali části výsledků dotazníkového šetření, které proběhlo v naší obci v březnu 2019.
Zúčastnilo se ho 17 % srbských občanů, resp. vrátilo se 29
dotazníků. Nyní vám předkládáme vyhodnocení poslední
části vašich odpovědí. Jedná se o ožehavá témata – klubovna na hřišti a místní obchod.
Co se týká spokojenosti srbských občanů s využitím klubovny na hřišti, coby možnosti občerstvení, z 27 došlých odpovědí není spokojeno 70,4 % respondentů. Připomínky se
týkají především potřeby rekonstrukce, vyčištění zázemí,
potřeby modernějšího gastronomického vybavení a nového
výčepního zařízení.
Komentář obecních zastupitelů (dále jen OZ): V letošním
roce se udělala v pavilonu nová kvalitní plastová okna. Byla
opravena komínová roura, která byla v havarijním stavu. Dále plánujeme vymalovat sál do výšky, kterou poškodila vlhkost, a poté bychom rádi vyklidili prostor sálu od přebytečného zařízení. Část zázemí byla vymalována v loňském roce,
zbylá část slouží jako nezbytný sklad. Pan Matoušek pravidelně udržuje parkety před a po každé akci, která se
v pavilonu koná.
Dále mezi obyvateli převládá nespokojenost s kvalitou čepovaného piva a nespokojenost s pestrostí a rozmanitostí
nabídky občerstvení.
OZ: Výčepní zařízení je zapůjčené z plzeňského pivovaru.
Není tudíž extrémně zastaralé a pivo by mělo být dobré. Kvalita piva záleží na výtoči. Stejně jako rozmanitost občerstvení
záleží na poptávce a nabídce. Stačí se domluvit s panem Matouškem.
OZ: V odpovědích se bohužel vyskytly i invektivy osobního
charakteru, které nás velmi mrzí, a proto je nebudeme detailně rozebírat.
Respondenti se shodli na tom, že by klubovna dále měla
sloužit jako „hospoda“. V jednom případě se objevila připomínka k zavírací době, která omezuje chataře, kteří sem prý
právě kvůli brzké zavírací hodině nechodí.

OZ: Zavřít klubovnu to není žádné umění, ale pak se může
stát, že už v té naší vesnici nezůstane vůbec nic. Domníváme
se, že zavírací doba 22:00 je optimální, i vzhledem k počtu
návštěvníků a večernímu klidu v naší obci.
Další otázka se věnovala spokojenosti s využitím obchodu.
V tomto případě z 29 odpovědí vyjádřilo svoji nespokojenost dokonce 96,6 %! Stížnosti se týkaly především stavu
obchodu a jeho okolí. Respondenti označili místo jako útočiště opilců a povalečů, zásobárnu žíznivců apod. Dále že
pokud má takto i nadále působit, že by měl být obchod
snad raději zrušen.
V dotaznících se objevila i sdělení, že se jedná o ostudu obce Srby, o stánek hrůzy, který kazí veškerou dobře odvedenou práci v naší jinak hezké vesničce, a že odrazuje kolemjdoucí či jedoucí od jakékoliv návštěvy obchodu. Dále že
obchod není využíván k původnímu účelu, ale jde jen o nálevnu a měl by se zavřít především z důvodů hygieny.
OZ: Pokud obchod zavřeme, je to počátek konce, i když se
s názory shora řečenými povětšinou ztotožňujeme.
Návrhy na řešení stávající situace padaly různé: provozovat
znovu jako obchod, jako potraviny, udělat z toho třeba kavárnu nebo tam vařit 1-2 jídla denně pro občany nebo projíždějící, pronajmout jiné osobě. Zaměstnance a provozní
náklady financovat aspoň částečně z krajských dotací. Další
návrhy hlasovaly pro využití budovy jako sklad.
OZ: Všechny tyto možnosti by stály za úvahu. Záleží pouze
na tom, zda se najde vhodný adept, který by byl ochoten prodejnu provozovat. Pokud by se mezi občany našel takový
nadšenec, rádi jej uvítáme, protože iniciativě se meze nekladou. Byl by to velký přínos pro zkvalitnění života v obci.

Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří věnovali
čas vyplnění dotazníku. Případné další náměty zasílejte na mailovou adresu srbysobe@gmail.com.
Vendula Hnojská, Jaroslav Viktora, Jan Burian

Ohlédnutí za proběhlými akcemi v posledních dvou měsících
Petanque - První srbský prázdninový turnaj
Pořadatelem a zároveň i ředitelem turnaje byl Jarda. Přizval si
své dva kamarády Dana a Karla. Srby reprezentovali Radek,
Standa, Jirka a Tomáš.
Začátek soutěže byl stanoven na 17:00. Přesto jsme ještě vyčkali akademickou čtvrthodinku na opozdilce. V tuto dobu
dorazil ještě Míra s tím, že petanque zná z domova. Mysleli
jsme si, že se k nám také přidá a doplní nás tak na sudý počet.
Ale dal raději přednost pivu v klubovně. Bylo nás tedy nakonec licho, sedm. Pro lichý a skoro malý počet účastníků jsme
se rozhodli soutěžit místo ve dvojicích každý s každým. Před
zahájením se ještě upřesnila pravidla.

V průběhu soutěže občas nebylo nouze o nějaké překvapení,
kdy domnělý favorit prohrál s nezkušeným amatérem. Poslední kola soutěže se už odehrávaly téměř za tmy. Sečetli jsme
rychle body a vítěz byl jasný - Dan. Druhé místo obsadil Karel,
ale o dalším pořadí rozhodovali až výsledky vzájemných soubojů. Není přeci důležité, kdo nad kým vyhrál, ale to, že jsme
si spolu zahráli a poznali další kamarády, a že jsme při tom
strávili příjemný letní podvečer. Přesto, že jsem byl nejstarší,
nebyl jsem poslední. A s tím potěšením jsem odcházel spokojeně domů.
Jiří Janoch
PS: A nějaké to pivko jsme stihli i při hře a další pak společně
večer na oslavu vítěze.
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