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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zamýšlím se nad děním v obci. Jedním z nich jsou i veřejná zasedání. V poslední době se ukazuje, že účast na veřejných zasedáních zastupitelstva obce mírně stoupá. Dokazuje to prezenční listina. Je to potěšující, že by stoupal zájem občanů o dění v obci?
Potěšující je, dnes moderní téma, genderové rozložení přítomných.
Dobrý pocit měli zastupitelé z posledního veřejného zasedání. Bylo korektní, mělo úroveň a v diskuzi byly rozumné postřehy.
Na druhou stranu mám rád i rodinné jednání, kdy jsme si trochu blíž. Velmi zajímavé jsou i požadavky na zřízení kruhového
objezdu u hřiště nebo letiště na Harvánku. Tam by byl asi problém s pozemky. Další témata projedná i stínová vláda.
Vážení občané, začalo nám veselejší roční období, jaro. Ať se Vám do žil dostane i trochu jarního sluníčka, do duše klid a pohoda. To potřebujeme všichni.
Hezké Velikonoce.
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Obecní proměny
V těchto dnech se mění vzhled naší návsi. Stará autobusová čekárna dosloužila a bude v nejbližších dnech nahrazena novou.

Foto: J. Viktora

Poplatky 2019
Poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů a nájmy z obecních pozemků (chatová oblast) jsou splatné do 30. dubna letošního roku. Poplatky je možno zaplatit v hotovosti v pokladně OÚ Srby (březen - duben), bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou na účet obce Srby, který je vedený u Komerční banky č. ú. 23529361/0100.
Poplatek KO činí 500,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci nebo za rekreační objekt. Variabilní symbol: 1340, specifický
symbol: číslo nemovitosti. Poplatek ze psů činí 50,- Kč za prvního psa a 70,- Kč za každého druhého a dalšího psa. Variabilní symbol: 1341, specifický symbol: číslo nemovitosti. Nájmy obecních pozemků - přehled o výši nájmu k jednotlivým nemovitostem je vyvěšen na webových stránkách obce. Variabilní symbol: 36392131, specifický symbol: číslo nemovitosti.
Bližší informace je možno získat vždy ve čtvrtek na telefonním čísle OÚ 371591911 nebo email adrese ou.srby@tiscali.cz. Nebude
-li poplatek řádně zaplacen v termínu, vyměří správce poplatku tento poplatek platebním výměrem, zvýšený o 50%.
Zdena Sluková

Plánované akce
Duben
13. 4. 9:00 Ukliďme Česko - ukliďme
Srby - hřiště, náves, zastávka
13. 4. 17:00 přednáška Velikonoce s
dílničkou - výroba velikonočních dekorací, pletení pomlázek a zdobení vajec klubovna na hřišti

18. - 20. 4. křístání
30. 4. Stavění máje a grilované prase
Květen
25. 5. 19:00 Degustace vinařství Ště1
pán Maňák - klubovna na hřišti

Červen
1. 6. Dětský den, tentokrát ve Vrčeni

Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích!

Výsledky dotazníkového šetření „Jak se žije v obci Srby“ - 1. část
Během měsíce března jste měli možnost vyjádřit se
k chodu obce prostřednictvím dotazníků. Této možnosti
využilo 17 % srbských občanů, resp. vrátilo se 29 dotazníků – z toho 10 v papírové podobě ostatní
v elektronické. Za sdělení vašich názorů všem zúčastněným děkujeme. Řada z nich je velmi podnětných a budeme se jimi dále zabývat.

ještě trápí kanál na výjezdu z návsi u zrcadla a údržba
krajnic. Trnem v oku jsou také chybějící parkovací místa
pro podnikatelské subjekty. Mimo intravilán obce byly
ještě zmíněny opravy cest „na Václavák“, do Hamru
a k lávce u jezu.
OZ: Je nutné rozlišovat obecní a okresní komunikace. Ty
obecní jsou na pořadu dne. Na další vaše náměty můžeme
nechat vypracovat projekty – např. nový chodník
z Batova na zastávku. Co se týká okresní komunikace, tu
spravuje SÚSPK, středisko Dvorec. Např. v květnu budou
opravovat propustek u křižovatky do ulice Pod Zastávkou. Další vaše podněty vzešlé z dotazníku budeme s touto společností diskutovat.

Co se týká věkového složení, výzkumu se zúčastnili občané od 16 do 83 let (nejvíce jich bylo v rozmezí 50 – 55
let) a genderové rozložení bylo 16 ku 10. Více bylo mužů.
Ve třech dotaznících nebylo pohlaví vyplněno.
Dotazník byl rozdělen dle důležitosti na několik hlavních témat. Za nejdůležitější a nejpalčivější považujeme
přístup k pitné vodě. Z výzkumu vyplynulo, že se stavem (množstvím, kvalitou) pitné vody ve vlastních studnách či vrtech je spokojeno 69 % občanů. Zavedení
obecního vodovodu si přeje 75,9 %, ale jen 65,5 % občanů by bylo ochotno se se k zavedenému vodovodu se
připojit.

Milým překvapením bylo 100 % spokojenost s dopravní
obslužností obce.

Co se týká veřejného osvětlení, jste spokojeni z 92,6 %.
I tady jste dali náměty pro zřízení nových světel, např.
na Pahorku, na hřišti mezi pavilonem a novým světlem
a při cestě z Batova k zastávce ČD. Také jste několikrát
zmínili vyměnit světla za úsporné.

Komentář obecních zastupitelů (dále jen OZ): Vzhledem
k tomu, že v současné době necháváme vypracovat studii
ohledně zřízení vodovodu, zvažujeme další možnosti komunikace s vámi – našimi občany – ohledně možností
připojení, financování apod.

OZ: Jsme rádi za typy, kde je potřeba dalšího obecního
osvětlení. Např. v nedávné době jsme doplnili jedno světlo
u cesty směrem k pí Čurdové. Nad dalšími se zamyslíme.
Pro všímavé si dovolujeme připojit informaci, že v osvětlení jsou instalovány úsporné výbojky.

Dalším tématem byla kanalizace, a to jednak kanalizace
na dešťovou a povrchovou vodu a jednak kanalizace odpadních vod. Z dotazníků vyšla tato čísla: ke kanalizaci
na dešťovou a povrchovou vodu je připojeno 37,9 %. Se
stavem kanalizace je spokojeno 35,7 %. Přesně 75 % občanů se domnívá, že je nezbytné revitalizovat kanalizaci.
Co se týká odpadních vod, 62,1 % obyvatel je přesvědčeno o důležitosti vybudovat kanalizaci odpadních vod.
K vybudované kanalizaci by se připojilo 67,9 %. Ohledně kanalizace dva respondenti odpověděli i otevřenou
odpovědí: jednak že je nutné vyčistit stávající kanalizaci
a za druhé, že by bylo výhodnější, aby obec raději přispěla na domovní čističky odpadních vod, protože by to
prý občany vyšlo skoro stejně a obec by nebyla zadlužena zřízením velké čistírny a jejím provozem.

Se stavem přírody v našem okolí je spokojeno 78,6 %
občanů. I ohledně stavu přírody v okolí naší obce přišlo
několik upozornění: např. na stav okolí řeky na Pastuškách, na stav napadených stromů, na nepořádek
v přírodě po lidech, doporučujete lépe udržovat remízky
a volně rostoucí dřeviny kolem obce (včetně upozornění
majitelů, na jejichž pozemku se nacházejí), všechny nás
trápí pozemky kolem hřiště, především zřícenina dvora
Batova a zarostlé pozemky směrem k zastávce. Zmíněna
byla i dosud neosázená mýtina Pod Zastávkou a nedokončené lesní práce v bývalém „lesíku“. Obdobný problém vidíte i v nedokončeném úklidu starého křoví za
mostem v Batově směrem k lesu, kde křoví leží údajně
dva roky a zaneslo strouhu. Několik podnětů se týkalo
i častějšího sekání trávy směrem do Hamru, kde porost
zužuje silnici.

OZ: V zájmu obecních zastupitelů je především spokojenost občanů, a proto obec nechala vypracovat také Studii
na odkanalizování obce. Tato studie bude hrazena z dotací Plzeňského kraje. Na zřízení kanalizace – finanční
výhodnost a nevýhodnost, údržba, funkčnost… To vše budou faktory, kterými se budou zastupitelé zabývat.

OZ: Podnětů přišlo opravdu hodně a potřebujeme více
prostoru na jejich objektivní vyhodnocení a nástin jejich
řešení. A proto se dalším palčivým a bouřlivě řešeným
tématům (hřiště, obchod, kultura v obci ad.) vyplývajícím
z dotazníku budeme věnovat v dalším čísle. Již nyní jsme
však začali řešit vámi zmíněné podněty.

Dalším z našeho pohledu důležitým tématem jsou komunikace. S jejich stavem je spokojeno 55,2 %. Celkem
17 respondentů sdělilo, které komunikace by měly být
opraveny. Jednak zmínili silnice: Ždírec – Dvorec a Srby
– Sedliště. Dále pak cesty na Pahorek, Pod Zastávkou,
druhou ulici k hřišti, od návsi ke kravínu, resp. ke Kolu.

Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří věnovali
čas vyplnění dotazníku. Případné další náměty zasílejte
na mailovou adresu srbysobe@gmail.com.

Dále padl návrh na rekonstrukci stávajících chodníků
a vybudování nového z Batova na zastávku ČD. Občany

Vendula Hnojská, Jaroslav Viktora, Jan Burian
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Žije mezi námi

Letošní velkolepě pojatá májka

S přibývajícími jarními paprsky se zvětšuje
úsměv na našich tvářích. Těšíme se na jaro
a plánujeme, co budeme podnikat. V Klatovech se v muzeu Dr. Hostaše otvírala začátkem března „Jarní výstava“. Hned po vernisáži
jsem se do Klatov vypravila. Moji pozornost
upoutaly krásně zdobené kraslice různými
technikami a materiály. Na výstavě jsem se
setkala s průvodkyní muzea. Zmínila se
o svém záměru navštívit muzeum v Blovicích.

Už od března se konají velké přípravy na stavění letošní májky. Kvůli bezpečnějšímu stavění a ukotvení májky byl panem Václavem Helmou a spol.
vyhlouben a vybetonován nový držák.
Letošní májka bude pojatá opravdu velkolepě. Srbský sbor dobrovolných
hasičů naplánoval sraz občanů ochotných pomoci se zdobením májky na 16.
hodinu. Zúčastnit zdobení se mohou rodiny s dětmi, místní občané i přátelé
obce. Mezi 17. a 18. hodinou proběhne postavení májky a křest nového držáku
májky.
V 18:30 začne u tradičního ohně ten pravý čarodějnický rej s hudbou, dobrým
jídlem a pitím.
Srbští hasiči letos zajišťují veškeré občerstvení přímo na hřišti.
Čarodějnice jsou vítány!
-vh-

Po několika dnech jsem si otevřela na internetu webové stránky města Blovic a přečetla
si, že se budou již tradičně v Blovicích konat
v muzeu velikonoční trhy s doprovodným
programem. Tato akce si již léty získala hodně pravidelných návštěvníků.

Foto: V. Chaloupek

Zaujala mě také pozvánka na benefiční koncert kapely Railtale v sobotu 30. března 2019
v Domě dětí a mládeže. Výtěžek ze vstupného
bude věnován Hospici Domov Plzeň.
Uvědomuji si, že tato kapela vystoupila na
předvánočním setkání sousedů u kapličky
v Srbech. Při oslavě MDŽ Anežka doprovázela
děti na klávesy při hudebním vystoupení.
Anežka je členka kapely Railtale a žije v Srbech. Neměla jsme dosud příležitost se
s ní osobně setkat. Snad na zastávce Českých
drah v Srbech.
Hudba obohacuje život člověka. Prostřednictvím hudby lze vyjádřit mnohé. Tato skupina
osmnáctiletých dívek chce svým lidským přístupem (v tomto věku obdivuhodný počin)
pomáhat těm, kteří „odcházejí ze života“.
Z mého pohledu je to myšlenka ušlechtilá!
Prostě jejich záměr a téma beru já osobně
vážně. Čas letí a za chvíli bude tato země patřit právě těmto – náctiletým.
Opravdu má cenu jim naslouchat a dívat se.
Žijí totiž mezi námi.
Ivana Janochová

Mezinárodní den žen
V sobotu dne 9. března se konala oslava MDŽ v naší obci.
Tento svátek se v Srbech slaví tradičně každý rok.

Každá přítomná žena byla obdarována květinou a srdíčkem.
Sobotní odpoledne patřilo ženám a proto se muži ujali obsluhy. Roznášeli zákusky a chlebíčky a dbali na pitný režim žen.
Červené i bílé víno dodané p. Kosem nám pravidelně doplňovali. Všichni se dobře bavili při hudbě a tanci.

Přítomné hosty přivítal místostarosta pan Jan Burian, který
také připravil kulturní program s dětmi.
K velkému překvapení úvodní písně zazpívali Pepa Šmíd,
Míša Valenta a Monika Hlásková. Na klávesy je doprovázela
Anežka Hnojská. Svým vystoupením zaujali posluchače a na
mnohých bylo vidět dojetí. Písně byly dobře zvoleny a jejich
přednes byl originální.

Sobotní odpoledne sousedé využili k setkání a vzájemnému
sdílení.
Oslava MDŽ v Srbech bývá hezké setkání sousedů a přátel
obce. V sobotu 9.března byl plný sál lidí. Mnozí se bavili až
do večera.

Řady pěveckého tria posílily další děti Honzík a Kuba Burianovi, Nela Pícková a Eliška Helmová. Společně zazpívaly lidové písničky. Děti nám všem hezky zpestřily odpoledne.
K tanci a poslechu tradičně zahráli manželé Vondruškovi,
kteří patří neodmyslitelně ke všem společenským událostem
v Srbech.

Těšíme se na další společné setkání při další akci.
Děkujeme Obci Srby za pohoštění a všem těm, kteří se podíleli na přípravě hezkého odpoledne.
Ivana Janochová
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POZVÁNKY

Přátelské posezení
nad velikonočními tradicemi


přednáška o velikonočních tradicích


zdobení vajíček a perníků




pletení pomlázek

13. 4. 2019

v pavilonu
na hřišti

výroba velikonoční dekorace

v 17:00

I. Janochová, E. Viktorová, V. Hnojská
Prosím, pokud můžete, přineste s sebou: vyfouknutá vejce, fixy, pastelky, voskovky, nůžky, dekorační drátek, korálky, kleštičky
na drátkování, velkou jehlu. Děti navíc lentilky a drobné želé bonbony. Perník bude k dispozici pro všechny tvořivé!
Obec Srby vyhlašuje akci
UKLIĎME SRBY!
Uklidíme náves, okolí železniční
zastávky, hřiště, příkopy při
okresní silnici mezi Hamrem
a bývalým hradlem,
zameteme Batov.
Sraz účastníků:
hřiště, náves nebo zastávka
S sebou základní ochranné
a pracovní pomůcky: rukavice,
hrábě a košťata
(event. dle vašeho uvážení,
lopatu, vidle atp.)
Po společně odvedené práci
si společně pochutnáme
na BUŘTECH na hřišti !

Degustace vín
Po zdařilé první vinné degustaci, která se konala v únoru letošního roku, si srbští občané vyžádali další degustaci. Vinný klub Pod Kapličkou, resp. pan Vladislav Kos pro nás tentokrát chystá ochutnávku vín z vinařství Štěpána Maňáka. Toto vinařství vyrábí a prodává kvalitní přívlastková vína, typická pro jižní Moravu,
která jsou oceňována na Salonu vín a dalších výstavách.
Degustace proběhne opět v pavilonu na hřišti. Tentokrát to bude 25. 5. 2019 od 19:00.
Přijďte ochutnat kvalitní vína z jižní Moravy!

Redakční rada
Mgr. Jaroslav Viktora, Mgr. Vendula Hnojská, Vladislav Kos, MBA, Jan Burian.
Redakční rada si vyhrazuje právo na výběr textů zařazených do tohoto plátku.
Vydává: Obec úřad Srby, Srby 75, 335 01 Nepomuk;
www.srby.cz; mail: srbysobe@gmail.com
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