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SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení občané,
začínáme si pomalu zvykat na divnou dobu a ptáme se, jestli se ještě vrátíme do starých kolejí? Setkáváme se s desítkami průzkumů, řešení, závěrů a také se stovkami nesmyslů. A pak zjistíme, jak jsme bezbranní proti přírodě.
Stačí jedno tornádo a mnoha lidem se obrátil svět. Takže některé naše „starosti a problémy“ jsou opravdu malicherné. Děkuji všem, kteří jste poslali třeba jen dárcovskou SMS na pomoc potřebným.
Proto Vám všem přeji hodně zdraví, pevné nervy a hlavně, méně politiky a více duchovna.
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Příroda úřadovala i v naší obci...

Divadelní představení

Místostarosta

Obec Srby spolu se sousedními obcemi opět připravuje
hromadný autobusový výlet za kulturou - zájezd na divadelní představení do Prahy. Tentokrát je možnost užít
si muzikál „Čas růží“ nebo „Láska nebeská“.
Čas růží je jedinečná symbióza největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře Sagvana Tofiho
v Hudebním divadle Karlín. Jde o odhalení příběhu
starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné velké
celoživotní lásky!
Láska nebeská to je zamilovaná duchařská komedie
s nejznámějšími hity Waldemara Matušky. Tento muzikál se odehrává v divadle Broadway.
-vh-

Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce v pátek 18.
6. 2021 oznámil své odstoupení z funkce místostarosty
pan Jan Burian st., a to k 31. 8. 2021. Nově byla
do funkce místostarostky od 1. 9. 2021 zvolena paní
Mgr. Vendula Hnojská. Myslím, že mohu jménem nás
všech panu Burianovi poděkovat za hromadu skvělé
práce, kterou pro obec ve funkci místostarosty prováděl
ku prospěchu nás všech. Nově zvolené paní místostarostce si dovolím popřát pevné nervy a stálé zdraví, aby
mohla úspěšně navázat na své předchůdce a vnesla
i něco nového ze svých životních zkušeností...
Vladislav Kos

Plánované akce
Červenec

Srpen

17. 7. 19:00 6. srbská degustace
(Vinný klub Pod Kapličkou, Srby 23)

7. 8. 14:00 francouzská hra petang na srbském hřišti - 3. ročník

24. 7. 14:00 procházka ze Srb na Dubeč
(sraz na křižovatce u Kohoutů)

14. 8. 17:00 Slavnostní otevření nové ulice + táborák
(hřiště)
Září
5. 9. 14:00 vítání občánků

Aktuální dění v obci sledujte ve vývěsních skřínkách nebo na webových stránkách obce.
Změna programu vyhrazena!

Obec Srby ve spolupráci s Diakonií Broumov, sociálním družstvem
pořádá sbírku

NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM
Předmět sběru použitý textil a potřeby pro domácnost
Využití

humanitární či materiální pomoc lidem v sociální nouzi v České republice,
ve východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Africe

Chvályhodné

ochrana životního prostředí (95 % darovaného textilu je využito, ať již
k zmíněné materiální pomoci, tak i k další recyklaci

Termíny: čtvrtek
pátek
sobota

22. 7.
23. 7.
24. 7.

8:00 - 18:00
16:00 - 18:00
8:00 - 10:00

Obecní úřad
-//-//-

Co můžete darovat
Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy - pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky - čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové
Záclony, závěsy - nepoškozené
Látky - minimálně 1 m čtvereční, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek
Menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční
Knihy - ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře

Co nemůžeme přijmout
Znečištěný a vlhký textil - nelze poskytnout potřebným
Ledničky, televize, počítače - z ekologických důvodů
Nábytek - nemáme skladovací prostory

Jak?
Textil apod. v pytlích
Knihy, malé spotřebiče, nádobí v krabicích, aby se přepravou nepoškodilo
Případné dotazy ke sbírce na tel. 607 687 658

Degustace a pomoc Moravě
Vážení Srbáci i přespolní, dovoluji si využít příležitosti
vydání našeho srbského občasníku a pozvat Vás na obnovenou Srbskou degustaci 17. 7. od 19 hodin v našem
klubu Srby 23 (116). Podrobnosti naleznete na stránkách
obce a na našem Facebooku Vinný klub Pod Kapličkou.
Degustaci obnovujeme po období, kdy jsme se nemohli
kvůli Covidu setkávat. Budeme ochutnávat výborná vína
z našeho oblíbeného vinařství Štěpán Maňák, která si
vždy najdou své příznivce.
Nedá mi, abych se nezmínil o pohromě, která postihla
v podobě tornáda Jižní Moravu. Na Moravě mám hodně
přátel a věřte, že naši pomoc potřebují, nejen peníze, ale
i pocit, že v tom nezůstali sami. Já sám se již na některých projektech Pro Moravu podílím. Chtěl bych také
přispět svou trochou do mlýna odsud ze Srb. Vstupné na
degustaci, po odečtení DPH bude zasláno postiženým
vinařům prostřednictvím sbírky, kterou pořádají Rytíři
vína. Dále k tomu přidám peníze, se kterými jsem nepočítal. Jsou to peníze od obce Srby za půlroční správu webových stránek ve výši 5 100,- Kč, které jsem v mailu pa-

nu starostovi odmítal. Nevadí, půjdou alespoň tam, kde
jsou v tuto chvíli potřeba.
Pomoc může opravdu každý z nás. I "bezdomovec", který nic nemá, může ušetřit 30 Kč a poslat pomocí SMS
zprávy na účet Diecézní charity Brno ve tvaru DMS
DCHB 30,60,90 podle zvolené částky na číslo 87 777. My
ostatní můžeme sestoupit ze své komfortní zóny a promyslet, zda opravdu potřebujeme věci, které běžně kupujeme nebo zda se nemůžeme jednou uskromnit
a pomoci tam, kde to opravdu dává smysl.
Nevím jak Vám, ale mně udělá větší radost to, že mám
kamarády, kteří mně nabídnou pomoc, když to potřebuji, nebo dobré slovo, než nějaké peníze na účtu. Také
povědomí, že jste někomu nezištně pomohli, není úplně
k zahození...
Takže na zdraví, pomáhejme si nejen při katastrofách,
ale i při každodenním setkávání, buďme spolu v dobrém
i zlém...
Vladislav Kos

Domácí čističky

Procházka ze Srb na Dubeč

Podle novely zákona č. 113/2018 Sb. upravující zákon
č. 254/2001 Sb. jsou občané povinni uchovávat doklady
o vyvezení jímky v posledních dvou letech, tzn. letos
bychom měli mít schované doklady z let 2019 a 2020.
Při případné kontrole Českou inspekcí životního prostředí a nedodržení zákona hrozí velmi vysoká pokuta
až 100 000 Kč.
Obce do tisíce obyvatel nemusí mít, zatím, čističku. Na
to, aby obce pořídila centrální čističku není reálné finančně dosáhnout vzhledem k vysokým pořizovacím a
provozním nákladům na jednoho obyvatele. Ale co
tedy s našimi septiky, žumpami? Jak jste na tom vy?
Máte také vysoké náklady na vyvážení za člena domácnosti a rok? Se zastupiteli hledáme schůdné řešení, jak
situaci pomoci vyřešit.
Asi nejschůdnější pro všechny v tuto chvíli budou domácí čističky. Během letních měsíců budeme zjišťovat
konkrétní situaci občanů. Předpokládáme, že v případě
většího zájmu bychom dokázali snížit pořizovací náklady, popř. dosáhnout na vhodné dotace.
Zájem jsme se rozhodli zjišťovat osobně, obejdeme
obec a vyptáme se vás, jak nakládáte s odpadními vodami, zda máte či nemáte čističku, event. máte-li o ní
zájem nebo ne.
Zároveň budeme vděčni za konstruktivní názory a nápady, jak řešit v naší obci situaci s odpadními vodami.
-jv- a -vh-

Proč máme stále plné kontejnery
Nový způsob distribuce letáků některých supermarketů probíhá samoobslužnou formou. Uvažujeme o
vyjádření díků za tento způsob. Letáky si můžete vyzvednout převážně v kontejneru na návsi.
-jv-

Pojďte se v sobotu 24. 7. projít na Dubeč. No ruku na
srdce, už jste tam letos byli?
Cestou si připomeneme středověký lom, snad se tam
lámal kámen na stavbu nepomuckého kláštera nebo
možná i domů ze zaniklých vsí v polesí Chýlava.
Připomeneme si i osudný let Liberátora B-24.
A možná na vás čeká i takové hravé středověké překvapení. Ale to bude jen pro ty nadšence, kteří se na procházku ze
Srb na Dubeč a zpět přes Harvánek vydají.
Sraz na křižovatce proti Kohoutům ve 14:00 24. 7. 2021. Velké
svačiny a dostatek pití s sebou.
Hůl do ruky (nikoliv za účelem
lynče průvodce ) se bude hodit.
-vh-

Z-box od Zásilkovny ve Ždírci

Oslavenci

Ve Ždírci před hospodou byl spuštěn Z-box od firmy Zásilkovna. Výdej a příjem zásilek je možný 24 hodin denně 7
dní v týdnu. K vyzvednutí potřebujete: mobilní aplikaci
Zásilkovna, zapnutý Bluetooth a polohové služby (GPS)
a uhrazenou dobírku předem. Jakmile budete u Z-BOXu,
zapněte mobilní aplikaci Zásilkovna, která se automaticky
spáruje se Z-BOXem pomocí Bluetooth a sama Vás navede. Pak už jen stačí jedno kliknutí a Z-BOX otevře příslušnou schránku s Vaší zásilkou. Více informací naleznete na
webových stránkách: https://zbox.zasilkovna.cz/

V posledních měsících oslavili své významné životní
jubileum hned dva naši spoluobčané. Jednak sedmdesátiny oslavil Josef Moravec z Pahorku a pětasedmdesátiny Jaroslav Vlasatý z Batova.
Oběma jubilantům poblahopřáli zastupitelé obce
a předali jim dárek. Oba oslavenci se také podepsali
do pamětní knihy, kterou obec k tomuto účelu dlouhodobě používá.
Vážení oslavenci, přejeme Vám pevné zdraví!

Dětský den v Srbech
Protože se letos oficiálně dětský den nekonal, rozhodly se čtyři srbské ženy, a pomohl i jeden mladý
muž, že na nové asfaltce u hřiště barevnými křídami
nakreslí zábavnou trasu s úkoly. Předpověď počasí
koncem května nezněla moc příznivě, nakonec se
ale mračna rozplynula, vykouklo i sluníčko, a tak si
děti i rodiče mohli trasu užívat do sytosti celou první červnovou dekádu. Děti si mohly zaskákat
„panáka“ nebo splnit úkoly typu "skákej žabáky"
nebo "toč se dokola".
Malovaná trasa měla velký úspěch, dokonce ji navštívili žáci z vrčeňské školy,
a to velmi potěšilo nejen dětičky, ale i samotné "výtvarníky". Nejmladším
účastníkem byla v té chvíli, dle FB, nejmladší Srbačka Sofie Anna Mertl.
Z. Doležalová, A. Valentová
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