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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Hezký den, večer, či ráno, vážení občané. Je tu další číslo našeho občasníku.
Na posledním veřejném zasedání byl zmiňován Strategický plán podpory sportu
obce Srby. Je zpracován ve smyslu zákona xxxxx bla, bla, bla. Nemyslím si, že
zákony, vyhlášky, předpisy zlepší vztah občanů, zvlášť mladých, ke sportu. Asi
nebude platit, připravte podmínky, já pak budu sportovat. Kdo chce, sportuje
sám, většinou pro radost. Je také známo, že sport život neprodlužuje, ale obohacuje. Je také nutno podotknout, že ne každému bylo naděleno zdraví a touha
hýbat se. Možná také chybí ty správné celebrity. Pro mě to byl třeba Jan Smolík,
Andrej Kvašňák nebo Jožka Golonka.
Jaká je to radost, když potkáte pána ve středním věku, ze Strakonic nebo
z Mostu a řekne Srby? Tam jsem jezdil hrát házenou, tamní turnaje a setkání, to
byla paráda. To měla obec Srby přes 300 obyvatel. I to hrálo roli. Dnes, kolem
170. A zápasy mužstev Srby - Ždírec? Kam se hrabe Sparta - Slávie, Hradec Králové - Pardubice. Fanynky ze Ždírce nešetřily peprnými výrazy, většina by se musela vypípat. Na ty jsem se vždy těšil, víc než na utkání.
Bohužel nastala doba stárnutí hráčů a tím i konec házené v Srbech. Náhrada
totiž není. Sporadicky se hrál volejbal, badminton. Dnes srbský sport reprezentují jen hasiči a cyklisté - hoši Markvartů, kteří jezdí za TJ Srby.
Objevila se ještě jedna významná sportovní událost v Srbech. SRBSKÁ PUMELICE. Škoda, nešla by obnovit?

Vážení občané, přeji Vám zdraví a radost z pohybu. Jak praví jeden citát: Letící
kámen neobroste mechem.
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Obecní proměny
V dubnu došlo na hřišti k modernizaci, která má
zajistit bezpečí srbských občanů. Byl tam instalován
důmyslný držák na májku, který byl 30. dubna poprvé použit, jak dokumentují fotografie.
foto J. Viktora

Plánované akce
Červenec
27. 7. 14:00 Slavnostní otevření naučné stezky S Primasrbou kolem Srb

Září
14. 9. divadlo Hybernia - muzikál Janka Ledeckého - Galileo (zájemci
o představení se mohou hlásit na obecním úřadě telefonicky nebo mailem)
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Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích

Výsledky dotazníkového šetření „Jak se žije v obci Srby“ - 2. část
V minulém čísle jsme se věnovali první 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 druhé části vašich
odpovědí.

života obce, ti by ji měli vést. Další podnět zní: „obnovit starý
vchod do pavilonu, aby mohl pavilon fungovat samostatně, vyklidit jej, židle a stoly mohou být uloženy ve spodní části (není
problém je při jakékoliv akci přinést). Pódium není též nutností
(kapela v případě zábavy dokáže hrát i bez pódia). Pak věřím, že
Nejdříve se budeme zabývat tématem sportu. Na dotaz spoko- stará dobrá tělocvična v pravém slova smyslu, může znovu začít
jenosti občanů s využitím házenkářského hřiště vyjádřilo svoji fungovat“. Jedna z odpovědí byla pochvalná díky tomu, že zanespokojenost jen 33,3 % občanů. Sešlo se i několik typů na stupitelstvo se snaží pořádat akce častěji.
zlepšení stavu: např. byla doporučena častá údržba hřiště, kte- OZ: V pavilonu byla vyměněna okna s tím souvisí plánovaný
rá by vedla k většímu setkávání obyvatelů při sportování, např. úklid. Co se týká vyklízení, v loňském roce byla vyklizena spousfotbalu. Další respondent navrhl upravit okolí hřiště, udržovat ta „schovaných“ nepotřebných „pokladů“. V tomto trendu se
na něm pořádek a instalovat posilovací stroje. Jiný občan navr- bude i letos pokračovat. Stupínek se odstraňovat nebude, povahl víc využívat pro děti různé prolézačky. Další zmínil parket žujeme ho za praktický. O obnovení starého vchodu můžeme
pro zábavy. Další odpovídající napsal, že typ akcí, které probí- výhledově uvažovat.
hají na hřišti, jsou v pořádku, ale chtělo by to zvýšit jejich úro- Co se týká kultury a setkávání občanů, myslí si 63 % responveň. Jeden z respondentů odpověděl, že lidé nemají zájem dentů, že to v naší obci občas žije, že tu u nás žije si myslí 29,6
o sport – těžko něco vymýšlet.
%, a že to v obci nežije, tvrdí 7,4 % občanů. Jen jediný člověk
Komentář obecních zastupitelů (dále jen OZ): Bohužel kvůli ne- z 29 odpovídajících přiznal, že nechodí na žádné kulturní akce
zájmu občanů o sport nemá smysl každý týden sekat hřiště. v obci.
Před každou akcí je však vždy plocha i okolí vyčištěno. Parket je
kdykoliv k dispozici a v případě potřeby se vždy může položit iniciativa občanů vítána. Domníváme se, že s přibývajícími akcemi se jejich úroveň postupně zlepšuje, případné nedostatky nám
prosím sdělujte aktuálně.
I další otázka směřovala na hřiště, tentokrát na plochu vyhrazenou nejmenším dětem. Spokojenost se stavem dětského
hřiště vyjádřilo pouhých 46,2 %. I v tomto případě jsme získali
několik podnětných námětů na zlepšení. Jednak padl návrh na
oplocení plochy. Dále bylo také zmíněno, že chybí hřiště pro
větší děti, bylo by dobré ho rozšířit o více herních prvků, např.
prolézačky, opičí dráhu, skluzavku, houpačku apod., ale také
např. o posilovací náčiní pro dospělé. Někteří z respondentů
upozornili i na jeho nevhodné současné umístění a potřebu
najít větší a účelnější plochu. Stávající dětské hřiště je třeba
častěji sekat, udržovat v čistotě. Mezi odpověďmi se objevil
i nápad na vykácení špatných stromů, „než se něco stane a někoho zraní“.

Celkem 82,1 % obyvatel si myslí, že kulturní akce v Srbech pořádá Obec, 39,3 % si myslí, že akce pořádají hasiči, 3,6 % obyvatel se domnívá, že akce pořádají skupiny dobrovolníků, 21,4
% míní, že akce organizují jednotliví dobrovolníci.

OZ: Na organizaci většiny akcí v obci se podílí vždy Obec a hasiči. V případech jako jsou degustace se jedná o akci jednotlivých
OZ: Celé hřiště je oploceno a tak nemá smysl vydělovat v něm dobrovolníků.
další plochu. Co se týká umístění hřiště, vhodnější situování Do organizace akcí se dle výsledků dotazníkového průzkumu
v rámci obce si nedovedeme představit. Celé hřiště je sekáno dle občas aktivně zapojí 64,3 % obyvatel – OZ: toto číslo však může
potřeby (výška porostu, akce, prázdniny atp.). Existují posudky, být zkresleno tím, že i do zodpovězení dotazníku se zapojili jen
dle kterých se posuzuje stav stromů. Bohužel řada občanů se ti, kteří mají na dění v obci zájem. Aktivně se zapojuje 61,,8 pronegativně vyjadřuje k jakémukoliv kácení v obci a dokonce si cent obyvatel (OZ: tady je však třeba mít na zřeteli, že obecně
stěžují na Krajském úřadě a dokonce na České inspekci životní- máme tendenci se dělat lepšími), do pořádání se nezapojuje 18,7
ho prostředí. Obec cítí potřebu zajistit bezpečí občanů, ale bohu- % obyvatel.
žel je to v rozporu s názory „ochránců“ přírody. Co se týká herních prvků, plánujeme postupné doplňování dalších. Budeme vás OZ: Budeme velmi rádi, když se v naší obci bude konat stále více
o tom v předstihu informovat a budeme rádi za konkrétní ná- kvalitních akcí, na nichž se bude podílet stále více našich občanů.
vrhy a odkazy.
Dalším tématem byl pavilon na hřišti. S pavilonem je spokoje- K vyhodnocení dotazníku zbývají poslední dvě témata – kluno 62,1 % občanů. I tady se sešlo několik přínosných návrhů, bovna na hřišti a místní obchod. Tato ožehavá témata si rozeco s pavilonem podniknout: celkově ho vyčistit a vyklidit, pou- bereme v příštím čísle srbského plátku.
žívat ho na společenské akce, zlepšit úpravu, uklidit interiér, Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří věnovali čas
udržovat pořádek, opravit stupínek, obnovit stolní fotbal, po- vyplnění dotazníku. Případné další náměty zasílejte na
řádat karetní turnaje, šipky atp. Pavilon zpřístupnit veřejnosti. mailovou adresu srbysobe@gmail.com.
Využít pavilon ke cvičení, např. fitnes – o cvičení na hřišti však
Vendula Hnojská, Jaroslav Viktora, Jan Burian
mělo zájem jen 29,2 %. Dle jednoho názoru klubovna byla
vždy stánkem pro mladé lidi, kteří se aktivně zapojovali do
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Ohlédnutí za proběhlými akcemi v posledních dvou měsících
Hasičské cvičení
Dne 27. dubna 2019 proběhlo v rámci čížkovského okrsku hasičské cvičení.
Zúčastnily se ho čtyři sbory – dva vrčeňské, jeden z Přešína a dále domácí
ze Srb. Nejdříve byla mužstva školena na hřišti v Srbech, a pak hasiči trénovali předávku vody pro případ zahoření v nepřístupném terénu.
Nácvik probíhal ve vymýceném lesíku na bývalých obecních drahách, resp.
na Pinčavě. Hasiči propojili hadice a stroje, a to tak, že nejníže – za lávkou
na louce byl umístěn nejstarší stroj zn. Smejkal z roku 1913. Od něj vedly
hadice přes lávku bývalým lesíkem vzhůru k dalšímu stroji, a opět dalšími
hadicemi byl připojen další stroj výše atd. Hadice byly protaženy
i pod železniční tratí a voda byla přivedena z řeky Úslavy až na křižovatku
pod Čerťák.
Během tréninku se zkoušelo i odpojení některých strojů a zjišťovalo se, jak
daleko a vysoko vytlačí zbylé stroje vodu. Jako poslední zůstal zapojen
pouze již zmíněný nejstarší vrčeňský stroj, který vodu vytlačil až k Čerťáku, ale vodě již chyběl potřebný tlak. Celkem byly propojeny čtyři stroje
a skoro čtvrt kilometru hadic.
Jan Burian st.

Ukliďme Česko, ukliďme Srby
V sobotu 13. dubna se sešly téměř tři desítky srbských občanů všech věkových kategorií. Nejmladšímu nadšenému brigádníku
ještě nebyly tři roky zatímco, nejstaršímu už pomalu táhne na sedmý křížek. Vyčistily se chodníky od Špetů až do Batova. Pohrabala se část hřiště, shrabala náves a vyčistilo okolí
rybníčka na Pastuškách.
A právě u rybníčka se pak
dobrovolníci a především
hasiči sešli a společně upekli
buřty, popovídali a také popili pár piv.
-vh-

Velikonoce s dílničkou
Týden před Velikonocemi se sešli srbští občané v pavilonu na hřišti, aby si vyrobili velikonoční dekorace. Muži se věnovali především pletení pomlázky z osmi prutů pod vedením Evy Viktorové ml. Dámy se pustily do drátování vajíček, kterému nás učila
Eva Viktorová st. Dále bylo možné si vyrobit zapichovátka, která připravila Ivana Janochová. Nejmladší se věnovali především
zdobení perníkových zajíčků a vajíček, které pro tuto akci napekla Irena Zelenková. Cukrovou zdobící hmotu připravila Alena
Valentová. Všem zmíněným ale i řadě dalších velký dík za pomoc s organizací akce. Poděkování patří i panu Matouškovi za zpřístupnění pavilonu. Na závěr byly připomenuty některé velikonoční zvyky.
-vh-
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Ohlédnutí za proběhlými akcemi v posledních dvou měsících
Degustace vinařství Štěpán Maňák
Dne 21. 1. 2019 jsme se sešli v hojném počtu asi 16 lidí na druhé ochutnávce vín,
tentokrát z vinařství „Štěpán Maňák“, kterou pořádal pan Kos.
Ochutnali jsme 10 druhů vín ze zmíněného vinařství v Žádovicích, které se nachází
asi 6 km od Kyjova. Tato vína se vyrábí bez chemie a přísad. Jedná se o přívlastková
vína, která již získala řadu ocenění.
Pan Kos degustaci obohatil drobnými vsuvkami, chvilkami poezie.
Běžně v Čechách používanou třístupňovou stupnici hodnocení vín, rozšířili účastníci degustace – „zkušení srbští znalci vín“ na čtyři skupiny: „Dá sa, nedá sa, dá sa
Pražákům a dá sa Srbákům…“ Jeden z těchto „srbských znalců vína“ hodnotil vína
podle barev, po šesti bílých byl překvapen a dá se s jistou mírou nadsázky říci, že
zcela zmaten, barvou růžovou…
Nyní však vážně. Degustace výborných vín byla doprovázena vynikající atmosférou
a jednalo se opět o neskutečný zážitek. Účastníci si mohli zasoutěžit a vyhrát hodnotné pomůcky k servírování vína.
Jedinou vadu tato akce měla a to pozdější začátek a brzký konec, který souvisí
s otvírací dobou klubovny na hřišti.
Alena Valentová

Křístání
I v letošním roce na Zelený čtvrtek vyšli do srbských ulic malí křístáči, aby
dle tradice nahradili „zvony, které odletěly do Říma“, a to až do sobotního
rána.
Těchto skupinek se po naší republice pohybuje stále méně a mě nesmírně
těší, že právě v našich Srbech se tato etnografická tradice stále dodržuje. Vloni při prezentaci tohoto našeho zvyku před etnografickou komisí vyvolala
úsměv fotografie křístáčů v bezpečnostních vestách. Komise tuto inovaci
vnímá pozitivně jako určitý vývojový prvek velikonočních pochůzek.
V letošním roce naopak smutně zapůsobila zpráva, že jeden z novousedlých
občanů „nezaplatil“ křístáčům za jejich práci tradičně vajíčky, mincemi či
sladkostí, ale jen jim zatleskal a schoval se do domu. Snad takové chování
malé křístáče neodradí a za rok znovu vyjdou do ulic a připomenou nám
tradice nejvýznamnějších křesťanských svátků.
Vendula Hnojská

Májka
Velká pochvala patří srbským hasičům za
přípravu májky.
Jako každý rok se odpoledne sešlo na hřišti několik spolehlivých siláků, kteří letos
slavnostně májku postavili.
Celý večer, až do pozdních hodin se pak
s velkou ochotou starali o pohoštění. Jídla
a pití bylo dostatek.
A jako vždy se o příjemnou atmosféru postaral místní muzikant p. Jan Burian. Každý z přítomných si mohl u ohně a nové
májky společně zazpívat.
Díky všem.
Dagmar Batovcová

Dětský den ve Vrčeni
Dětský den se letos konal ve Vrčeni na návsi a povedl se. I počasí nám přálo. Na
sedmi stanovištích soutěžilo 62 dětí z Vrčeně, Sedliště a Srb. Tématem byla pevnost Boyard – hledání klíče od pásu cudnosti. Vyzkoušeli jsme si slepecké písmo,
kouzelnou krabici, prolézačku se zvonečky, poznat píseň, běhat s vodou a poslepu dostat klíč na druhou stranu. Po splnění všech úkolů jsme dostali sladkou
odměnu a možnost si zajít na limču a hranolky.
Hasiči připravili lano, které jsme museli přejít, a pod lanem byl bazének s vodou,
což bylo nejlepší na ochlazení. Dále jsme mohli vylézt po lanovém žebříku až do
koruny stromů a pak se nechat spustit dolů. Taky jsme se mohli projít v hasičské
výbavě s kyslíkovou maskou.
U myslivců byla střelba vzduchovkou na běžící terč.
Děkujeme Vrčeni, Sedlišti i Srbům a hlavně učitelskému sboru ZŠ Vrčeň za krásný dětský den, který jsme si moc užili.
Michal Valenta

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 Srby, Srby 75, 335 01 Nepomuk;
www.srby.cz; mail: srbysobe@gmail.com
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