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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty

Poplatky 2019

Zdravím Tě, milý čtenáři, při čtení dalšího čísla pravidelně nepravidelného
občasníku SRBY SOBĚ.
Mám velkou radost, že se někteří z vás na toto a další čísla těší. To neříkám
já, ale statistika obliby našeho mladého zpravodaje.
I když je letošní zima zase taková, i když jen trochu, jak jsme byli zvyklí,
mráz, sníh, náledí, tak mám dojem, že už se všichni těšíme na jaro. Je pravda, že někoho tyto krásné jevy zimy zaskočily a nemá je rád. Ale snad
aspoň potěší oko několik zimních fotografií z našich Srb.
Prohlížím si fotky z minulých MDŽ a mám radost. Radost z toho, že se ženy na tuto akci těší. Nemá to nic společného s jakoukoli politickou garniturou. Se zájmem se ptá na datum akce správce klubu Vojta Matoušek, hudebníci ze Ždírce - manželé Ondruškovi - odmítají veškerá vystoupení, jen
aby nepropásli MDŽ v Srbech, ptají se i ženy, Pinčavou počínaje a U Kola
konče. A chlapi z výčepu našeho klubu jen tiše závidí.
Vážení spoluobčané, snad i Vás,
s trochou nadsázky, bude provázet
dobrá nálada po celý rok 2019
a budete se také těšit na akce v Srbech a také se na nich podílet.
Vždyť už A. Lincoln prohlásil: „Ten
má právo kritizovat, kdo má odvahu
pomáhat.“
Vše dobré Vám přeje
Jaroslav Viktora
starosta obce

Naučná stezka „S Primasrbou kolem Srb“

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

Vedle běžné agendy a životně důležitých projektů jako je např. příprava
projektů vodovodu a kanalizace pro vás také připravujeme naučnou
stezku. Bude dlouhá 5,2 km a na její trase potkáte 7 naučných tabulí,
které připomenou historii obce a překrásnou přírodu kolem našeho
údolí.

Plánované akce
Březen

Stezkou provede kreslená fiktivní postava pravěkého pastevce a tkalce
„Primasrby“ ve smyslu prvního Srbáka, který byl bezesporu prima. Tento maskot celé stezky zdůrazní, že již několik tisíciletí je naše malebné
údolí meandrující řeky Úslavy vyhledáváno člověkem jako vhodné místo
k životu.
Vytvořením naučné stezky chceme vyburcovat návštěvníky, obyvatele,
chataře k potřebné ochraně překrásného koutu zdravé přírody. Stezka
bude nenáročná pro všechny věkové kategorie a bude sjízdná i s kočárky.
Na několika místech s výhledem bude vybavena posezením. Informativní
tabule budou doplněny o interaktivní prvky nejen pro děti.
Slavnostní otevření stezky proběhne v letních měsících, ale podrobněji se
s projektem můžete seznámit už na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva.
Vendula Hnojská
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9. 3.
14:00 oslava MDŽ
15. 3. Veřejné zasedání
s představením projektu Naučné stezky
Duben
13. 4. V. Hnojská přednáška o velikonočních tradicích spojená s výrobou velikonočních dekorací
30. 4. májka

Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích

Sbor dobrovolných hasičů v Srbech
Nejstarší písemná zmínka o požárech v Srbech pochází
z roku 1680, kdy bylo v Berní revisitaci zaznamenáno 9 požárů v usedlostech z celkem 14 gruntů. V roce 1714 vyhořela celá
obec kromě jednoho stavení – velice chatrné chalupy – krčmy (čp. 14). Vrchnost po požáru nařídila, aby „nové chalupy
byly postaveny z dobrého kamene lomového, aby zakrátko
opět ohni v oběť nepadly!“

kerky, a píšťalku, hornista helmu, pás bez sekerky a hornu se
šňůrou. Srbští hasiči zasahovali v roce 1896 u čtyř požárů:
v Nepomuku, u Hyndráků, v Bezděkovci a v Čížkově.
V roce 1900 si sbor hasičů založil vlastní knihovnu, která se
později stala základem obecní knihovny. Ale kulturu šířili
i prvními ochotnickými představeními, pro něž pořídili jeviště. Např. v roce 1915 se konalo představení „Chudý písničkář“.
Hasiči pořádali také taneční zábavy, bály a věnečky. Dokonce
nehleděli ani na „muzikálpost“, tj. dobu postní, kdy se nesměly pořádat zábavy. Tehdejší hostinský byl dokonce c. k.
okresním hejtmanstvím za takovou zábavu pokutován.

První písemná zmínka o hasičském náčiní pochází až z června 1884, kdy obec zaslala na úřad stavebního hejtmanství
výkaz o jeho počtu. V roce 1890 bylo hlášeno toto hasičské
náčiní: „2 žebříky na střechu, dva přistavět, 2 ruční stříkačky,
2 voznice a 6 lněných košů“.

Žádná společenská či církevní událost se neobešla bez účasti
hasičů. Ve všech průvodech, ať už ve Vrčeni na slavnost
Vzkříšení či na Boží tělo, nebo na svatojánské pouti v Nepomuku, nechyběli srbští hasiči v uniformách.

V roce 1892 se sešel ve světnici Ronešovské chalupy (čp. 15)
přípravný výbor pro založení hasičského sboru. Po velkém
požáru v roce 1893 bylo rozhodnuto hasičský spolek založit.
U jeho zrodu byli: Jan Syrový, Jan Janoch, Josef Silovský,
František Tesař, Šimon Heřman.

V roce 1922 bylo zakoupeno skladiště pro výzbroj – byla to
stodola se zahradou, která původně byla součástí čp. 25
(u Pramenů), které vyhořelo. Sklad se časem ukázal jako nevhodný kvůli terénu a špatnému větrání. Toto hasičské skladiště v roce 1935 odkoupil Václav Kubík, kovář z čp. 16.
V roce 1935 si hasiči postavili nové skladiště hasičské výzbroje
na pozemku zakoupeném od čp. 13.

První valná hromada srbských hasičů se konala ve světnici
u Ronešů v čp. 15 dne 12. 5. 1895, kterou zahájil Václav Markvart, starosta obce a prozatímní velitel sboru. Přítomných
bylo 10 činných a 2 přispívající členové a jako host bratr Mikeš z Vrčeně, aby pomohl v případě potřeby. Do konce roku
se k hasičům přidalo ještě pět mužů. Spolek si pořídil to nejnutnější: kulaté razítko, plátno na obleky, výzbroj a výstroj.
Postupně byla koupena ještě nová stříkačka a 20 m hadic.

Až do roku 1938 vlastnil sbor jen ruční stříkačku. V tomto
roce již měl motorovou, kterou poprvé vyzkoušel 6. listopadu
1938. Významným členem Sboru dobrovolných hasičů byl
zbrojmistr Josef Netušil, pokud sbor vlastnil vlastní automobil tak byl i řidičem. Právě on pečoval o veškeré hasičské
strojní vybavení.
Vendula Hnojská

O rok později dostalo 19 členů svou první výzbroj: velitel
a podvelitel měli parádní helmu s pásem a povelku se šňůrou, četař helmu, sekerku s pásem a povelku, ostatní helmu,
sekerku s pásem a píšťalku, dva muži dostali lezecký pás se
sekerou, píšťalku a helmu, další dva muži dostali pás bez se-

Srbští hasiči 1928

Kladení věnce srbskými hasiči v červenci 2018 k pomníku
padlým

Valná hromada SDH v Srbech 26. 1. 2019
V lednu proběhla v klubovně na hřišti pravidelná valná hromada srbských dobrovolných hasičů. Hodnotily se akce proběhlé v minulém roce a plánovaly se aktivity na rok 2019.
V současné době je v srbském sboru zapsáno 16 mužů a dokonce i 3 ženy. Pouzí
tři členové ještě nedosáhli věku 26 let. Náš sbor stárne a je nutné jej doplnit
o mladý kádr. V obci jsou hlášeni nejen muži trvale hlášení v Srbech, ale i ti, kteří
sem dojíždí k prarodičům nebo tu mají kamarády. V posledních letech se hasičům daří sejít na dvě soutěže ročně: Vrčeňský memoriál a Srbskou proudnici.
O plánech srbských hasičů na letošní rok se dozvíte v dalším čísle našeho plátku
Srby sobě.
-vh2

Po letech se vrátila pravá česká zima

Letošní zima nás po dlouhých letech překvapila obrovskou
sněhovou nadílkou. Během jediného dne (3. 2.) přikryla náš
kraj sněhová peřina vysoká dobrých 25 cm. Silnice se staly jen
těžko sjízdné a dokonce silnice do Ždírce byla zcela uzavřena
kvůli neprůjezdnosti způsobené popadanými stromy. V neděli
nejezdily dokonce ani vlaky. V podstatě kalamitní stav trval
dva dny.
V dalších dnech se však vyčasilo, ves rozzářilo zimní slunce
a ukázalo ji v těch nejromantičtějších barvách, jak dokazují
fotografie ze starostenské obchůzky.
text V. Hnojská, foto J. Viktora

Povídání o cestách na sever
Večer 23. února se konalo příjemné povídání s projekcí o cestách do Norska Vládi Chaloupka. Přivítal nás se zbraní v ruce - vylovovací harpunou a s tím souvisejícím příběhem o vylovení halibuta - pro méně znalé, jako jsem např. já, jedná se o obrovskou
rybu, která může dorůst až tři sta dvacet kilo, dle rybářského vyprávění „na to prý ruce nestačí“ :-). Následovala ukázka dalších
rybářských pomůcek, nejrůznějších prutů - např. pilkrovacího (při pilkrování se používá závaží od 250 - 800 g), vylovovacího
háku - gafu, „hamunizéru“ - zabíječ ryb, kamery GoPro s vodotěsným pouzdrem, s kterou se natáčelo 18 m pod hladinou - i tyhle záběry mohli vidět posluchači příjemného vyprávění.
Během vyprávění nás Vláďa seznámil s několika norskými městy, která navštívil. Fascinoval nás mimo jiné i videozáběry s obřího můstku K130 v Lillehammer. Okouzlil nás záběry z podmořského světa v Bergenu, kde zachytil ukázku výcviku lachtanů.
Kromě rybařiny zmínil Vláďa i turistiku, např. vodopády, Preikestolen (též Stolovou horu či Kazatelnu). Ohromil nás překrásnými možnostmi ubytování v chatách v přírodě. Parádní večer zakončil heslem „Bez Norska se nedá žít.“
V. Hnojská, V. Chaloupek
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Ohlédnutí za proběhlými akcemi v posledních dvou měsících
Turnaj v Dámě
Večer před Silvestrem probíhal v klubovně na
hřišti Vánoční turnaj v Dámě o lahev Sektu. Byl
to příjemný předsilvestrovský večer ve společnosti sousedů. Dodržovala se pravidla hry
„Česká dáma“.

Setkání u kapličky a štedrovečerní koledování
Ještě mi dovolte ohlédnutí za další vánoční akcí, které proběhla mezi vydáním posledního loňského čísla a tímto plátkem. Konalo se tradiční „Zpívání
u kapličky“ u obecního stromečku.
Vyslechli jsme úvodní a závěrečné slovo pana starosty, obdrželi jsme poselství Evangelia od nepomuckého pana faráře P. Jiřího Špiříka. Překvapeni
jsme byli vánočními skladbami děvčat z kapely Railtale (místní Anežka
Hnojská a Markéta a Adéla Járovy z Nepomuka), dále zapěly srbské děti
a také zahráli a zazpívali srbští muzikanti pod vedením Honzy Buriana st.
Tato letošní akce byla poprvé ozvučena novým reproduktorem, a tak se libý
zvuk vánočních písní donesl ke všem zúčastněným na návsi. Sice nás pro
změnu trochu potrápilo světlo, ale jasná obloha a čelovky muzikantů měly
také své kouzlo.

Soutěžilo zhruba deset přihlášených systémem
každý s každým. „Bratrovražedné boje“ trvaly
cca tři hodiny. Během turnaje jsme mohli
ochutnat výborný štrůdl, vynikající chlebíčky
i domácí cukroví.
Vítězem se stal Jan Burian st., druhé místo vybojovala po „lítém boji“ Vendula Hnojská a třetí místo si svým výkonem zasloužil Stanislav
Viktora st. Vítězové obdrželi ceny od Vinný
klub Pod Kapličkou s.r.o.

Asi mnohem důležitější než vítězství, byla dobrá nálada, která celý turnaj provázela. Těšíme
se na setkání s milými sousedy „při Dámě“ opět
příští rok.
Vladislav Kos

Degustace vín
Dne 2. února se konala v klubovně na hřišti
první degustace vín. Desítka statečných občanů
se sešla, aby ochutnala stejný počet vín. Sedělo
se v sále kolem dvou stolů a všichni se tak
mohli bavit se všemi. Panovala přátelská, téměř
rodinná atmosféra.
Vladislav Kos postupně představil tři červená
a sedm bílých vín z Vinařství pánů z Lipé. Degustovala se řada vín: Amethyst, Zircon a Brilliant. Vína se zajídala připraveným pohoštěním
a k dispozici byla připravena i voda.

K dokonalé pohodě přispěl i svařáček vyrobený Vláďou Chaloupkem, tradiční chléb ze sádlem a výborné perníčky od Dáši Batovcové a další dobroty od
srbských žen. Mohli jsme také shlédnout výzdobu kapličky, která sestávala
z perníkových chaloupek a keramického betlému. Klidnou vánoční atmosféru v kapličce navodilo mihotavé světlo svíček. Na závěr si mohli všichni odnést domů betlémské světlo.
Vladislav Kos
Oblíbená je také tradiční obchůzka několika srbských muzikantů
po srbských chalupách na Štědrý
večer. Složení hudebníků tentokrát bylo: M. Šimandl, J. Burian
st., S. Arnošt a M. Helma. Doprovázela je asi desítka našich občanů, která si ráda zpestřila štědrovečerní poklidnou atmosféru zpíváním tradičních koled.
-vh-

Ve své prezentaci pan Kos zmínil obří sud
v Mikulově, do kterého se vešlo 1010 hl vína.
Vyprávěl též o mandloňovém sadu. Dále pronesl citace z Nerudy, Šrámka, Seiferta. Byl to večer plný dobrého humoru a protáhl se až do
téměř půl jedenácté.
Během večera se rozproudila výborná zábava,
škoda, že jste také nepřišli, byl to totiž úžasný
zážitek. Všichni zúčastnění nejen ochutnali, ale
také si mohli zakoupit dobré vínko domů
a všichni toho rádi využili a odnesli si nějakou
tu lahvinku kvalitního moravského vína.
Pan Kos s dcerou Janou přípravě degustace věnovali svůj čas a připravili Srbákům krásný večer. Snad se obdobná akce bude opakovat častěji a my se budeme moci setkat s dalšími spoluobčany u vínka.
Alena Valentová
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