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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení občané, dostává se Vám do rukou poslední číslo našeho občasníku. Bývá zvykem hodnotit proběhlý rok, co
se povedlo a co ne. To bych nechtěl, přenechám to moudřejším.
Rád poslouchám moudra, alespoň pro mě. Třeba jízda ve vlaku směrem na Plzeň, ale i zpět. Co se odehrává v hlavách cestujících, jaké mají starosti, komu právě píší SMS, ... Zda poslouchají reklamu, která ujišťuje o odstranění
94,6% vrásek. Kdyby 80%, ale 94,6??? Nebo, budou mít na zaplacení energií??? Nebo, obyčejné setkání s příchozími
ke studánce „Vilémov“. To jsou životní příběhy a poznání „obyčejných“ lidí.
Stává se českou normou, mnoho prázdných slov, znát na vše odpověď, přestože za nic nezodpovídám. Sesednout
z koníka suverenity.... - to je mé přání. Ke všemu dostává na frak nejkrásnější jazyk světa, čeština. K tomu nejvíc
přispívají veškeré sociální sítě. Díky současné kovidové situaci padla všechna setkání, oslavy, … Snad bude lépe v klubovně na hřišti
a vše se bude pomalu dostávat do normálu, na který jsme byli
zvyklí. Záleží to i na Vás.
Vážení občané, chtěl jsem se s Vámi podělit o své pocity. Udělejte
si chvilku, vypněte vše, co se dá, povídejte si se svými nejbližšími,
bude fajn, je to pohádka.
A ještě veseleji, přeji Vám vše dobré, zdraví a pohodu do konce
tohoto roku, a hlavně v roce 2022.
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Odpady

Oslavenci

V listopadu skončil svoz biologického odpadu pro letošní rok.
Od prvního ledna 2022 dojde ke zvýšení „místních poplatků za obecní systém odpadového hospodářství“,
resp. za odvoz domovního odpadu. Výše poplatků bude dána obecní vyhláškou, která bude schválena na
prosincovém veřejném zasedání obecního zastupitelstva.
Zdeňka Sluková

V posledních dvou měsících se několik našich občanů
dožilo překrásných jubileí. V ulici pod zastávkou - Na
Pinčavě - se slavily kulaté narozeniny: u Janochů paní
Ivanky a u Stieberů pana Karla. A oslavovalo se i na vsi.
Narozeniny měl pan František Špeta a Václav Tafat. Poslední letošní jubilantkou je v těchto dnech paní Marie
Moravcová z Pahorku.
Všem oslavencům přejeme především zachování pevného zdraví, štěstí, klid a pohodu.
-vh-

Plánované akce (dovolí-li pandemie)
Listopad

Leden

28. 11. 15:00 Výroba adventních věnců (Obecní knihovna)

1. 1. 13:00 Novoroční vycházka na Bukovou horu (start u železniční zastávky)

Prosinec
5. 12. Mikulášská nadílka (senioři a děti najdou za vrátky)
23. 12. 16:00 Zpívání u kapličky, rozsvícený betlém v kapličce

17. 1. 17:30 Zimní čtení (Obecní knihovna)
Únor
Znovuotevření srbské klubovny na hřišti

Aktuální dění v obci sledujte ve vývěsních skřínkách nebo na webových stránkách obce.
Změna programu vyhrazena!
Na akcích je nutné dodržovat aktuální nařízení vlády!

Klubovna na hřišti
Na počátku roku 2019 proběhl obcí dotazník o spokojenosti občanů se životem v Srbech. Tehdy bylo jako jedno z nejbolavějších míst v obci označeno hřiště, resp.
úroveň klubovny na hřišti. Připomínky se týkaly především potřeby rekonstrukce, vyčištění zázemí, potřeby
modernějšího gastronomického vybavení, nového výčepního zařízení. Nespokojenost byla také s kvalitou
čepovaného piva a s pestrostí a rozmanitostí nabídky
občerstvení. Respondenti se tehdy shodli na tom, že by
klubovna dále měla sloužit jako „hospoda“.
Tehdy jsme se jako zastupitelé shodli na tom, že zavřít
klubovnu není žádné umění. Uvědomovali jsme si, že
pokud hřiště zavřeme, nemusí se podařit jej znovu otevřít aspoň v takové kvalitě, jako bylo tehdy.
Pan Vojtěch Matoušek drží srbskou klubovnu na nohou
cca čtvrt století! Tehdy se tam střídalo o víkendech vícero „výčepních“. Řada z nás si vzpomíná, jaký výborný
servis tam tehdy byl. Ano byl. Ale ruku na srdce, s kým
z nás si čas, přibývající věk a zdraví nepohrává? A ještě
jednou ruku na srdce, kdo z nás by byl ochotný každý
víkend tolik let od pátku do neděle obětovat štamgastům s vidinou minimálního zisku, lze-li o nějakém zisku
vůbec hovořit?
Vojtěch Matoušek s Jiřím Růžička se rozhodli, že k letošnímu konci roku ukončí svoji činnost v srbské klubovně. Myslím, že oběma, ale především panu Matouš-

kovi patří obrovský dík za to, že dokázal klubovnu navzdory všem škarohlídům udržet, že odolal a vydržel
dokud se nám nepodařilo najít náhradu. Patří mu díky,
že dokázal udržet pavilon aspoň v takovém stavu jako
je. Kdyby tam on nebyl, těžko bychom v obci hledali
někoho, kdo by se staral např. v zimě o topení, aby nezamrzla voda apod.
V posledních týdnech se podařilo domluvit nové nadšence pro provoz klubovny. Dvě sestry (pro Cimrmanovské fajnšmekry: „Na čem pracujete Čechove? Píši
Dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči?“) Ljubov
Hlásková a Natalja Ivančenko se uvolily, že zachrání
srbskou klubovnu pro pivní štamgasty a s vervou se pustily do plánování. Zaměřují, vyměřují, přeměřují. Máme
se dozajista na co těšit.
Co nás tedy čeká? V prosinci bude provozovat klubovnu
ještě pan Matoušek. V lednu bude zavřeno. Ženská ruka
je v tuto chvíli v pavilonu rozhodně potřeba. Od února
otevřou paní Hlásková s Nataljí Ivančenko, a to hned
velkolepě. Dne 4. února se těší v 18. hodin na první hosty a od 19.00 spustí v sále zazní živá hudba!
Doufám, že elán a nadšení oběma vydrží, a moc prosím,
pojďme nový rozjezd naší klubovny podpořit. Pojďme
se sejít (snad nám to pandemie dovolí) a užít si. Věřím,
že obě dámy vnesou do klubovny svěží vánek.
Vendula Hnojská

Zimní čtení

Novoroční výšlap na Bukovou horu

V lednu na nás čeká další čtení ze srbské knihovny. Tentokrát se sejdeme v pondělí 17. 1. 2022 od 17:30. Opět při
čajovému dýchánku sáhneme po několika knihách, které
je možné si zapůjčit, a začteme se do jejich milých řádek. A i tentokrát zůstaneme u českých autorů. Tentokrát se začteme do těch, kteří nebyli minulým režimem
úplně pozitivně vnímáni.
Akce je určena dospělým a „odrostlejším náctiletým“.
Přijďte si vybrat knihy na dlouhé zimní večery.
-vh-

Pojďme přivítat další rok společnou vycházkou na Bukovou horu. Vyjdeme od srbské železniční zastávky na
Nový rok ve 13:00. Půjdeme pohodlně po lesní asfaltové
cestě až těsně pod Bukovou horu. Tam vstoupíme na
lesní pěšinku a vystoupáme společně k nejvyššímu vrcholu - mohyle Chýlavského polesí. Odtud se můžeme
vrátit stejnou cestou zpět, ale navrhuji vzít to kolem
kaple svatého Huberta nad Mytí a lesní cestou z Myti
zpět do Srb. Kolik odvážlivců se tentokrát přidá? -vh-

Podzimní čtení
Nad šálkem dobrého čaje a ještě lepších dobrot, které
připravily některé účastnice, jsme se 27. 9. 2021 sešli
v srbské knihovně k povídání o knihách. Paní V. Hnojská, hlavní aktérka, si pro přítomné připravila čtení ukázek z několika knih. Její hlavní záměr vytvořit veselou
náladu a aktivně nás zapojit do dění se určitě podařil.
Hned úryvky z knihy H. Pawlowské rozjasnily
naše tváře nad tím jak si autorka dokáže ve
svých knihách dělat legraci sama ze
sebe. Jiskru poznání a určitě i vzpomínky na naše dětství zase u nás vyvolala pohádková kniha Český Honza.
A na závěr autor, který patří snad k nejčtenějším. Ano,
skvělý B. Hrabal se svými známými Postřižinami. Paní
Hnojská četla opravdu o ostříhání vlasů paní správcové
pivovaru a také o Pepinovi. To jsme poslouchaly se zata-

jeným dechem a viděly před sebou neopakovatelné filmové zpracování tohoto románu J. Menzlem.
Naše posezení nebylo jen o čtení. Bylo zpestřené hádankami z knih a hlavně zapojením nás všech rozhovory
o tom, co právě čteme. Došlo i na oblíbené autory.
Nadcházející podzimní i zimní čas přímo
vybízí k přečtení dobré knihy, třeba ze
srbské knihovny, která nabízí nejrůznější
žánry. S výběrem Vám určitě poradí
ochotná knihovnice paní Viktorová. Setkání proběhlo v příjemné a přátelské atmosféře. A příště? Nechte se překvapit.....
Na závěr mně dovolte jeden citát „Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha“ L. A. Seneca.
Anna Vlasatá

Srbská proudnice 2021
Po vynechaném „kovidovém ročníku“ nefungování se
narychlo zmobilizovalo družstvo srbských hasičů, a to
navzdory tomu, že mělo o jednoho člena méně. Přesto
bylo plně funkční a hlavně při síle.
Z avizovaných účastníků pro nemoc nepřijeli dvorečtí,
takže soutěže se zúčastnila čtyři družstva mužů a tři
týmy dětí.
Letošní rok byl v jedné věci naprosto unikátní a bude se
o něm dlouho mluvit. Poprvé v historii Srbské proudnice se stalo, že při štafetě jeden účastník z vrčeňského
mužstva pohrdl zlatavým mokem a ke své ostudě a škodě celého družstva, sice polovinu piva vypil, ale druhou
vylil! Za to bylo tým potrestán 20 trestnými vteřinami.

A tato penalizace zapříčinila, že vrčeňští skončili zaslouženě na krásném posledním místě.
Oproti tomu srbské mužstvo letos bodovalo a umístilo
se na krásném druhém místě. Putovní proudnici opět
získali ti nejlepší - dobrovolní hasiči z Přešína. Družstvo
ze Zahradky skončilo na třetím místě.
Tři družstva dětí - Přešín (1), Vrčeň (2) a Zahradka (3) se zhostila akce velice úspěšně. Z dětí nám rostou budoucí kvalitní hasiči.
Účast diváků byla v letošním roce obzvláště hojná. Občerstvení zajistila obsluha z vrčeňské fary. A tak všichni
hasiči - sportovci - si fandění mohli do sytosti užít.
Jan Burian, st.

Advent 2021
28. 11. 2021 - výroba adventního věnce
viz pozvánka vedle
28. 11. 2021 - rozsvícení vánočního stromku
Letos advent začíná již v listopadu. První svíčku si můžete rozsvítit na svém adventním
věnci už 28. 11. 2021. Téhož večera se rozzáří i
vánoční stromeček na srbské návsi.
5. 12. 2021 - Mikulášská nadílka
Protože aktuální kovidová situace se mění ze
dne na den, nedokážeme v tuto chvíli odhadnout, co bude povoleno či zakázáno v nejbližších dnech. Ale věříme, že letos neposlušný
čert, kdyby třeba svatý Mikuláš nesměl, s dobrým andělem obejde ves a zreviduje chování
srbských dětí i seniorů. A když náhodou Mikuláš čerta nepustí z řetězu, nebojte, anděl za
dvířky v podvečer stejně nějaký ten balíček
upustí. Ohlídejte si svá vrátka, zda vám tam
v předvečer svátku sv. Mikuláše nepřibyla hromádka .
23. 12. 2021 - 16:00 - Zpívání u kapličky
V kapličce bude po celý advent až do Tří králů
vystaven keramický betlém. Jako každý rok,
a jak tomu bylo dokonce i vloni, naši kapličku
ozáří večer před Štědrým dnem desítky svíček.
Plamínky v našich srdcích opět navodí tu překrásnou vánoční atmosféru, klid a pohodu.
Navzdory nejisté době muzikanti poctivě nacvičují vánoční koledy a přizvukují jim i malí
zpěváčci. Vloni koledníčci skvěle zpívali do
obecního rozhlasu - snad je letos budeme moci odměnit žhavým potleskem naživo přímo
u naší kapličky.
-vh-
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