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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení občané,
zdravím Vás v prvním letošním čísle našeho občasníku. Ještě jsme v mysli nestačili dokonale přehodit číslovku „21“
na „22“ a už je konec ledna. Bude to rok plný změn, snad budou převažovat ty pozitivní. Čeká nás nějaké zdražení,
ale také zjistíme, že spoustu věcí vůbec nepotřebujeme.
Zdražení začalo už zvýšením poplatku za svoz komunálního odpadu, bude končit platnost užívání kotlů 1. a 2. třídy, staronová povinnost vývozu septiků se daří a další „novinky“ které určitě sledujete.
Jsem rád, že i v době covidové se kulturní život v obci nezastavil. Novoroční vycházka na Bukovku, Čtení v obecní
knihovně. A hlavně, všichni víme, kdo za tím stojí.
Další změna se týká pavilonu, jak jsme zvyklí říkat. O tom podrobně na jiném místě. Snad se trochu oživí akce, které bývaly obvyklé na tak malou obec. Snad nám to i covid dovolí. Tuto změnu pocítí ale jen ti, kteří se účastní života v obci. Změnu podporují i chataři, kteří často vzpomínají na léta minulá. Možná to bude nový start pro mladé
i starší Sokoly.
Vážení občané, přeji Vám pevné zdraví, klid a pohodu. Co mně u Vás chybí, je úsměv, ale upřímný. Také již zmíněný v jiném článku.
Mějte se fajn!
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

POPLATKY - odpady, psi, nájmy
Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství“, resp. za odvoz domovního odpadu, poplatky ze psů
a nájmy z obecních pozemků (chatová oblast) jsou splatné jednorázově za aktuální kalendářní rok do 28. 2. 2022
(Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2021 a Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019).
Poplatky je možno zaplatit bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet obce vedený u Komerční
banky č. ú. 23529361/0100. Poplatek za odpady činí 700,- Kč, za každou osobu s trvalým pobytem v nemovitosti
nebo za rekreační objekt, kde není nikdo hlášen k pobytu (700,00 Kč), variabilní symbol – 1345, specifický symbol –
číslo nemovitosti.
Poplatek ze psů činí 50,- Kč za prvního psa a 100,- Kč za každého druhé psa a dalšího psa, variabilní symbol –
1341, specifický symbol – číslo nemovitosti.
Nájmy obecních pozemků - přehled o výši nájmu k jednotlivým nemovitostem - viz web obce, variabilní symbol 36392131, specifický symbol - číslo nemovitosti. (Platí pouze pro poplatníky, kteří mají pozemky obce v nájmu.)
Upřednostňujeme platbu převodem v průběhu února. Platby v hotovosti možné 26. 2. 2022 od 9:00 do 12:00.
Po zaplacení poplatku za odpady si přijďte na obecní úřad pro známku na popelnici.
Zdeňka Sluková

Plánované akce (dovolí-li pandemie)
Leden
28. 1. 19:00
17. veřejné zasedání obecního zastupitelstva
(pavilon na hřišti)

Březen
12. 3. 14:00
Mezinárodní den žen
(pavilon na hřišti)

Únor
5. 2. 18:00

Duben
9. 4. 10:00

Znovuotevření srbské klubovny na hřišti

Ukliďme Česko

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
Vážení spoluobčané,
oznámení pro Vás máme, klub na hřišti pro Vás otvíráme.
A kdy? 5. února 2022 od 18. hodin.
K poslechu a tanci nám bude hrát hudební skupina
„Harmonia“. Co můžete očekávat? Příjemné posezení, pití
podle chuti a i něco malého k zakousnutí. Dále nabízíme
možnosti oslav pro vaše dítka, důchodce i různé rodinné
výročí s tím, že nemusíte stát u plotny a jen si užijete bezstarostnou oslavu. Ušetříte čas i nervy. Oslavu vám uděláme
podle vašich představ.
V plánu máme i akce pro
děti se sportovním zaměřením, promítání filmů s popkornem a akce
rodinného typu se soutěžemi. Plánujeme i různé
kulturní akce jako hudební produkci pro dospělé i pro děti.

a Gambrinus 10, další nápoje budou limonády, džusy, nealko
pivo, sušenky, brambůrky, tyčinky, arašídy, nanuky a mnoho
dalších dobrůtek.
Akce je možno domluvit na místě s tím, že si můžete prostory
prohlédnout anebo se domluvit telefonicky na mob. 607 094
699 nebo emailem FrantisekHlasek@seznam.cz.
Závěrem bych vám chtěl slíbit, že uděláme vše pro to, abyste
byli s našimi službami spokojeni, a my zase očekáváme, že se
k nám budete s radostí vracet do vašeho klubu na hřišti. Přece
se vše budovalo pro to, aby to sloužilo nám všem s krásným
heslem „SRBY SOBĚ“.
Přeji nám všem dobrou chuť a vynikající náladu
v klubovně v obnoveném hávu.
František Hlásek

Dále nabízíme různým
organizacím využití sálu
k jejich setkání či jednání - také vše po dohodě.
Zatím bude otvírací
doba v pátek a v sobotu od 18 hodin do 23
hodin a v neděli od 18
hodin do 22 hodin.
Na čepu bude Kozel 11

Kaplička

Poděkování zastupitelům

Na začátku adventu pomohli zastupitelům se zdobením vánočního stromečku noví „Srbáci“: Filip, Kuba, Míra a Andrea z čp. 45 s tatínkem. Moc
jim děkujeme.

Mikulášská nadílka, stejně jako čertovská obchůzka byla
i v roce 2021 ovlivněna probíhající pandemií. Drobné dárečky
zavěsila zastupitelka D. Batovcová na vrátka nejstarším seniorům a dětem. Za tuto pozornost se dostalo zastupitelům
poděkování v podobě mailu, kterého si velmi vážíme.

Konečně po roční pauze 23. 12. 2021
v 16:00 z Pahorku znovu zazněly
„Srbské dechy“ a každému v obci tak
bylo jasné, že Vánoce jsou opět zde.

„Milé obecní zastupitelstvo, mám k Vám dnes prosbu. Včera
dle tradic, chodí k dětem čert a Mikuláš. Potud je to v pořádku. Ale světe div se, sladkou odměnu jsme dostali i my, dříve
narození! Protože se sluší s velkou pokorou poděkovat, tak
tak činím aspoň touto cestou. Vy jste určitě toho pekelníka
nebo Mikuláš potkali. Já ne. Snad bych jim ještě dokázala
přednést nějakou či modlitbičku. Andělé letos nechodí, ty
jsem nehledala, protože mají moc a moc práce v nemocnicích. A jak říká má dcera, už jim nepomáhají ani ta křídla.

Pan Jan Burian starší secvičil s 11 dětmi (Andrea Lukášová, Nikolka Batovcová, Jiřík a Klárka Weinfurterovi, Amálka Beranová, Eliška Helmová, Honzík a Kubík Burianovi, Žofinka a Esterka Berkovcovi, Kristýnka Šolarová) krásné pásmo vánočních
písní, které po pandemické pauze pohladilo po předvánoční
rozjitřené duši snad každého přítomného. K předvánoční po- Tolik má prosba. A ještě jsem si v rozjímání vzpomněla na
hodě přispěli srbští muzikanti a rebelsky si zazpívalo koledy písničku, ve které obyčejný vrabec připomíná, že je prosinec
i několik srbských žen se zdatným doprovodem pana Buriana
a my bychom měli mít lásku v srdci. Tak ji mějme nejen
(ještě, že ho máme :-)).
v prosinci. A přidejme i pokoru, vzájemnou úctu a empatii.
Kapličku znovu osvětlily svíčky a pro každého zájemce tam Když se budeme jen trochu snažit, určitě společně překonábylo připravené Betlémské světlo.
me i příští rok, který nebude jednoduchý.“
Návrat ke starým předpandemickým časům naznačila i po- Velmi si vážíme takového poděkování. Děkujeme a přejeme
chůzka muzikantů obcí na Štědrý večer. Vánoční muzikanti! všem srbským občanům pevné zdraví, pohodu a klid v srdci
Díky, že přispíváte v Srbech k vánoční pohodě.
-vhv celém roce 2022!
-vh-

Zimní čtení

Oslavenci

V pondělí 17. ledna se konalo další čtení z knih srbské knihovny. Při čajovému dýchánku jsme si připomněli nedávno zemřelého spisovatel Stanislava Rudolfa a jeho román pro dospělé z učitelského prostředí Barvoslepý. Pobavil i ve filmu nepoužitý úryvek z knihy Zdeňka Jirotky Saturnin.
Věděli jste, že děj této knihy se odehrává v 1. polovině 40. let 20. století?
Další filmová předloha kniha Tankový prapor od Josefa Škovereckého
popisuje jen období nepatrně mladší. Poslední kniha Zvonokosy od francouzského autora Gabriela Chevalliera vtipnou formou popisuje spory
obyvatel fiktivního městečka ohledně výstavby veřejných záchodků. Na
další čtení, tentokrát jarní se můžeme těšit již v dubnu.
-vh-

V lednu oslavila své osmdesáté čtvrté
narozeniny srbská rodačka, paní Danuše Moravcová
z Batova.
Paní Moravcové přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, klidu
a pohody v kruhu rodinném.

Anonym
Tak jsme se dočkali. Nemám z toho radost, že jsou mezi námi takoví KŘIVÁCI. Vyjadřování kritiky anonymně, no to je prostě hnus. Na nástěnce na PINČAVĚ se
nám objevil nějaký spisovatel, který se potřeboval zviditelnit, ale nějak se mu to nepovedlo, páč se nepodepsal, takže mi teď nevíme, koho oslavovat. Budiž mu
přičteno k dobru, že když viděl, jak vitrínu poškodil
a zapatlal lepící páskou, tak toto místo vyčistil (takže
ještě tak špatný a zkažený, věřím, není). A patří mu za
to aspoň malý dík.
Chtěl zřejmě velmi inteligentně vysvětlit těm
„blbcům na ouřadě“, že jsou hloupí a vyhlášku
určenou k vyvěšení do veřejných vitrín, skutečně vyvěsili. A ON velký EGON, se přece podle
takových „hovadin“ řídit nemusí. Je tady doma
a bude si tu dělat, co chce, protože je to JEHO
demokracie.
Ale ono to tak není. Je nás víc, kteří se podivujeme nad některými opatřeními, ale jsou dokumenty, které musíme po doručení na úřad vyvěsit. Když tuto naši povinnost nesplníme, tito
samí kritici budou posílat dopisy do Prahy, že
neplníme zadané úkoly.
Vážený pisateli, resp. pisatelko, tudy cesta nevede. Jedině společná činnost na všech veřejných akcích povede ke zdárnému konci každé
akce a on ten jeden, když se akce zúčastní, nebude mít potřebu plivat na dílo, kterého se sám
aktivně zúčastnil.
Nezapomeňte na velmi důležitou věc: Ten, který nechce a není ochoten pomáhat, NEMÁ
PRÁVO KRITIZOVAT!
Měl bych takový zajímavý nápad. Což takhle
založit službu zcela novou. Všichni stěžovatelé
by uvedli svoji stížnost na cokoliv a kohokoliv.
Stížnost by se nahrála a veřejně vysílala, aby
ostatní občané věděli, co by se mohlo vykonat
nebo ne. A že bychom se mohli zasmát fakt

hodně, až bychom se popadali za břicha a lomili rukama.
No na tom lomení ještě musíme zapracovat… Když by se
objevil dlouholetý, katastrofálních rozměrů, neřešitelný,
meziplanetární spor o TOM, např. jak někdo, někomu
počůral bábovičku… Každý by se před hlášením uvedl
svým jménem a nikdo by pak neměl možnost slova stěžovatele překrucovat.
A jinak, mějte se rádi, páč je krásné, když nikdo nikoho
nepomlouvá a lidi pláčou a pláčou, ALE HLAVNĚ OD
SMÍCHU.
Vladislav Chaloupek, Domeček, 3. 1. 2022

Novoroční výšlap na „Bukovku“
Skupinka srbských nadšenců a odvážlivců se na nový
rok společně vydala na Bukovou horu. Skoro 11 km
dlouhá procházka trvala přes tři hodiny. Po výstupu na
vrchol „Bukovky“ - to dala jen pětice nejstatečnějších jsme sešli na křižovatku k chatě nad Ždírcem. Věděli
jste, že tam je mezi stromy zavěšená nová houpačka?
Dál jsme prošli kolem kaple sv. Huberta nad
Mytí a lesní
cestou z Myti
po turistické
značce zpět do
Srb. Všem milovníkům pohybu, našich
lesů a přírody
děkuji za milou společnost
při procházce.

PS: Mimochodem na houpačce na okraji lesa Doubrava
s úžasným výhledem na naši malebnou obec jste se už
zhoupli? Přemýšlíte, kde se berou v okolí houpačky? Jde
o projekt „Žlutá houpačka“, který má
kořeny ve Ždírci. Jejich rozmístění lze
najít např. na sociálních sítích.
-vh-
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