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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení občané i přátelé Srb,
zdravím Vás v této podivné době. Rozebírat tuto coronavirovou dobu mně nepřísluší. Určitě má na tuto situaci
každý z Vás názor. Každý Čech ví, jak by ji řešil. Zdá se, že
vymizely ostatní nemoci, není chřipka, nachlazení, úrazy,
… Mně nejvíc vadí masírování médii, co „odborník“, to
názor a řešení.
Určitě zjišťujete, co v současné době nutně potřebujete,
co vůbec ne. Člověk je tvor společenský a chybí setkávání.
Třeba u piva, vína, na hřišti, … Když budeme pozitivní,
máme se i v Srbech na co těšit. Čeká nás Turnaj v dámě, MDŽ, Májka, Dětský den, Srbská proudnice, Posvícenská a
určitě Vás napadnou další akce.
I přes tuto dobu se i v Srbech něco děje. Dokončuje se místní komunikace v Batově, svítí už nad ní veřejné osvětlení,
probíhají i v tomto počasí terénní úpravy a pevně věřím, že termín dokončení, konec dubna, bude splněn. Budeme
si moci odškrtnout další letitou záležitost. A co dál? Obecní kasa je hodně „vycuclá“. Opravy místních komunikací
na Pinčavě, U Kola, čistička, vodovod, kanalizace, odpadové hospodářství, … Nezávidím to ani trochu novému zastupitelstvu obce.
Srdečně Vás zdraví Jaroslav Viktora, starosta obce

Poplatky
Poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů
a nájmy z obecních pozemků (chatová oblast) jsou
splatné jednorázově za kalendářní rok
do 28. 2. 2021
(Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019 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 KO činí 600,- Kč, za každou osobu s trvalým pobytem v nemovitosti nebo za rekreační objekt,
kde není nikdo hlášen k pobytu (600,00 Kč), variabilní symbol – 1340, 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.)
Bližší informace je možné získat v úřední den, tj. každý čtvrtek na tel. 371 591 911 v době od 9.00 -16.00 hodin.
Zdeňka Sluková

Plánované akce
27. 3. 2021 - v rámci celostátního projektu „Ukliďme Česko“, uklidíme naše Srby
V souvislosti se stávající nepředvídatelnou epidemiologickou situací neplánujeme v tuto chvíli kulturní ani sportovní akce.
Aktuální dění v obci sledujte ve vývěsních skřínkách nebo na webových stránkách obce.

Ptačí chřipka
V těchto dnech nás nesužuje jen Coronavirus, ale i aviární influenza, lidově řečeno „ptačí chřipka“, která za
určitých okolností může být přenosná ze zvířete na člověka. Jde o infekční onemocnění ptáků virového původu. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým
příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat
až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy
ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá
k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící
vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo
z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází
nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují
virus sekrety, které následně kontaminují peří a okolí.
Podezření na toto onemocnění ptactva podléhá podle
veterinárního zákona oznamovací povinnosti.

Nebezpečná nákaza - vysoce patogenní aviární influenza
byla potvrzena 15. 2. v nedalekém Bzí. Díky tomu byla
naše obec zařazena do tzv. „pásma dozoru“.
Co to pro nás znamená? Obec musí provést soupis všech
komerčních drůbežářských hospodářství a informovat
o nich Státní veterinární správu. Chovatelé drůbeže by
měli věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu
drůbeže a dalšímu ptactvu chovanému v zajetí. Pozorní
by měli být i lovci a pozorovatelé ptáků. V případě nálezu uhynulých ptáků je nutné informovat obec nebo veterinární správu telefonicky na krizové lince 720 995
205, která je dostupná 24 hodin denně i během víkendů.
V pásmu dozoru je zakázán veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec. Plánovaný
převoz musí být oznámen veterinární správě 24 hodin
předem a musí být zajištěna biologická bezpečnost, aby
se nákaza nešířila.
-vh-

Sčítání obyvatel
V letošním roce dojde k pravidelnému sčítání obyvatel.
Věděli jste, že k prvnímu sčítání obyvatel dala pokyn už
císařovna Marie Terezie? Bylo to v roce 1754 - tedy
o dvacet let dříve než zavedla povinnou školní docházku. Někdy se sčítalo po roce, jindy po třech letech. Zhruba od poloviny 19. století docházelo ke sčítání v intervalu cca 10 let. A letos Covid neCovid je nutné nás sečíst
znovu, a pozor nechat se započítat nám ukládá zákon.
Letošní okamžik sčítání je stanoven na půlnoc mezi 26.
a 27. březnem. Sčítání je letos navrženo jako online, aby
se co nejvíce zamezilo kontaktování se více lidí. Údaje se
poskytují od 27. března do 9. dubna. Elektronický formulář je dostupný na adrese www.scitani.cz
Ti, co nemají možnost se přihlásit online, budou započteni a to v listinné podobě v následném terénním došetření sčítacími komisaři mezi 17. dubnem a 11. květnem
2021. Vyplněný sčítací formulář odevzdají fyzické osoby
v odpovědní obálce na poště nebo poštovní doručovatelce zdarma.
Sčítání se týká každé fyzické osoby, která má v České
republice trvalý pobyt nebo přechodný delší 90. dnů.
Sčítání podléhá i každý dům a byt, byť by byly neobydlené. Za osoby mladší 18 let provádí sečtení zákonný zástupce.
Sčítání organizuje Český statistický úřad. Sčítání lidu,
domů a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře
pro domácnost. Údaje o domu a bytu poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo
správce. Zjištěné údaje jsou chráněné zákony.

V případě potřeby se lze obrátit s žádostí o pomoc s vyplněním formuláře na tel. 840 30 40 50.
K čemu nám to sčítání vlastně je? Z výsledků lze plánovat např. rozvoj infrastruktury, dostupnost služeb, má
vliv na veřejnou správu, podnikatelské záměry, směřování výzkumných a vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
A jaký to za těch pár století je pokrok. Zatímco za Marie
Terezie mělo provádět sčítání duchovenstvo, ale nakonec byla zainteresovaná i vrchnost. Ta nakonec nepočítala jen lidi, ale i domy a prováděla hospodářskou charakteristiku majitele domu. Výsledky duchovenstva
a vrchnosti se lišily… Duchovní napočítali „oveček“ nějak víc...
Za Marie Terezie platilo, že kdo se sčítání vyhne, bude
pak muset dva roky pracovat na stavbě císařských pevností! A zatajený dobytek měl být konfiskován. O sto let
později hrozilo dokonce vězení v délce čtyř dnů.
Asi v tom počítání neměli u císařského dvora úplně pořádek a tak pro příště (1770) nařídili očíslovat všechny
domy.
Při sčítání se zjišťovaly i různé „zajímavosti“, např. v roce 1869 se zjišťovala hluchota a slepota.
Při posledním sčítání obyvatel České republiky v roce
2011 nás bylo 10 436 560. Taky jste zvědaví, kolik nás je
letos? Tak hurá v březnu se na to vrhneme.
Více informací najdete na webu obce a 14. dní před samotným sčítáním i ve vývěsních skříních.
-vh-

Hřiště
Srbský sport a hřiště, dle mého názoru jedno z vůbec
nejkrásnějích na světě, má možná naději. Tradiční házené je již asi odzvoněno. Doby, kdy zde bylo družstvo
žáků, žaček, dorostenců, žen i mužů je pryč. Díky srdcařům – házenkářům se o sportu v Srbech začalo více
hovořit. Podívejte se na fotku u kapličky. Říkají, že jsou
staří, blbost. Je fakt, že klouby bolí, svaly nejsou tak
pružné, ale hlava stále dobrá, mozek pálí. To se dá číst
v jejich očích. Že by stará – mladá garda? Dresy jsou na
obecním úřadu.
Hoši Markvartů závodí na kolech i pod hlavičkou Sokola Srby. A další, již dříve zveřejněná akce. Naše mužstvo 2 a půl chlapa reprezentuje obec na nohejbalových turnajích. A je ostuda, že jezdí trénovat do okolních obcí. I to je jeden z důvodů vybudovat víceúčelové
hřiště. Zájem mají nejen tito sportovci, ale i rodiče srbských dětí. Plocha pro badminton, volejbal, nohejbal,
inline a další se přímo nabízí.
V souvislosti s budováním místní komunikace U Hřiště
jsme nechali, dle názorů jiných jsem nechal, zbytečně
vykácet stromy. Dle rozumných srbských občanů mají
nebo měly svůj horizont za sebou. Pravda, některé byly
ještě zdravé. Kdo se na hřišti nepohybuje, neví o nebez-

pečí, které hrozí, bylo málo smrtelných úrazů? Pro ilustraci jen pár fotografií. Obec ale počítá s výsadbou nových. A bude jich dost. V této souvislosti mě napadá
podíl občanů na této akci. Při svých cyklotoulkách po
naší vlasti jsem viděl spoustu alejí vysázených občany,
s cedulkami rodin, i pozlacených (ještě tam jsou). Fotografie nemohu zveřejnit, GDPR! Je to nádhera a pocit
štěstí. Co vy na to?
Nemohu pominout i urážlivé a nenávistné reakce na
kácení stromů. Urážlivé a nenávistné SMS srbských
občanů, jaký jsem a jací jste, si ani nepřejte vědět, jsou
nepublikovatelné. S tím souvisí kácení v obecních lesích, brouk řádil v celé republice, ale dopisy na Ministerstvo životního prostředí, následné kontroly byly jen
od „přátel“ Srb. A všechny vykácené plochy, díky našemu lesnímu hospodáři, Vaškovi Kolářovi, jsou vysázené.
Ale zpět, jsme přece pozitivní, i když je tento výraz
v současné době zavádějící.
Vážení občané, přeji Vám vše dobré. Roušky nám zakrývají úsměv, ale ať se Vám smějí oči a to je vidět.
Zdraví Vás Jaroslav Viktora

Ukliďme Srby

Ohlédnutí za loňským adventem

V letošním roce se naše obec opět zapojí do celostátního projektu Ukliďme
Česko. Akce je naplánována na sobotu
před Velikonocemi, tzn. 27. 3. V plánu je opět věnovat pár hodin našeho
času místu, kde žijeme. Na pořadu
dne bude náves, Batov a event. i příjezdové komunikace do Srb.
Čas a místo setkání bude upřesněno. Aktuální informace budou
viset v týdnu před akcí ve vývěsních skříních, veřejnost bude informována také obecním rozhlasem a na webové stránce obce.
Bude-li den zakončen setkáním
u buřtů a piva jako „obvykle“, bude záviset na aktuálních pandemických opatřeních.
Těšíme se na viděnou! … i kdyby
to mělo být jen se sousedy
s koštětem, hráběmi, lopatou nebo pytlem na odpadky každý před
svým domem.
- vh -

Aktuální nelehká pandemická situace nepřeje
společenskému setkávání. Srbské tradiční
předvánoční tradice vzaly vloni za své,
i když…
Celý advent byl v kapličce vystavený keramický betlém - tak jako každý rok. A tak jako
každý rok i letos tam plápolaly do setmělého
večera 23. 12. svíčky. Během necelé hodiny se
přišly na betlém a stromeček podívat asi tři
desítky Srbáků a přijeli i přespolní. Ti všichni
tam hledali vánoční atmosféru…
O malý zázrak se pokusil místostarosta Jan
Burian st., který se srbskými dětmi secvičil
několik koled. Dětičky zpívaly na obecním
úřadu a díky obecnímu rozhlasu pohladily
vánoční písničky celou naši ves. Z rozhlasu
zaznělo i tradiční troubení a tak směly Vánoce do Srb přijít.
Díky všem, kteří neztratili odvahu.
- vh -

Srby a sport
Čas všem měří spravedlivě. Nedá se nic dělat, ale jsme
zase o rok starší. I parta bývalých házenkářů ze Srb to
pociťuje.
Ten minulý rok byl hodně výjimečný, a tak házenkáři
rozhodli, že se alespoň sejdou na společné silvestrovské
a novoroční procházce. Sraz byl vždy na návsi a pak se
putovalo s malými zastávkami po celé naučné stezce
okolo Srb. Kluci hodně vzpomínali na své sportovní
úspěchy, společná léta na sportovním hřišti a společenské akce v klubovně.

Protože jsou to dnes už tátové v pokročilém věku, určitě by uvítali pro své děti i vnoučata moderní multifunkční hřiště, které by bylo ozdobou toho bývalého
házenkářského. Když nemůžeme kvůli pandemii tolik
cestovat, mohli bychom opět v Srbech naplno začít
znovu společně sportovat.
Přejeme všem smělým sportovním plánům v obci hodně úspěchů a všem občanům v Srbech v novém roce
hlavně pevné zdraví.
házenkáři TJ Srby
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