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Co nového v odpadovém
hospodářství v Srbech?

Slovo starosty
Vážení občané,
naše další číslo je díky známým událostem trochu chudší. Snad jen rozsahem. Daný stav si netroufám hodnotit. To přenechávám moudrým
hlavám a hlavně těm, kteří dobře vědí, jak by danou situaci řešili. A
hlavně, když za nic nezodpovídají, o ničem nerozhodují. To jen na okraj.
Všimli jste si, že se nám trochu, možná víc, změnily hodnoty? Že máme
víc času přemýšlet, vnímat obyčejné nebo naopak složité věci úplně jinak? Že se opět objevují šmejdi, kteří jsou stále kolem nás. Že se více semkneme? Tomu nevěřím. Ale jsou i tací, takové, kteří, které, nabízí svoji
pomoc. To je i v naší obci. Všimli jste si? Máme více času na své blízké,
reklamy nás téměř nezajímají. Přeji Vám, i v době, kdy v celém světě
umírají lidé, našli místo na klid v duši, najít místo pro vtipy k zasmání
a chvilku vypnout. Snad i „selský rozum“ více užívat.
Těším se s Vámi na lepší časy, mějte se fajn. To Vám přeje
Jaroslav Viktora, starosta obce

Několik záběrů
z poslední srbské
velké akce - MDŽ

Začalo jaro, práce na zahrádkách. Proto budou na tradiční
místa umístěny biokontejnery.
Předpokládáme asi 25. dubna,
protože první letošní svoz je
1. května. Budou stačit? Určitě
ne. Uvažujte o kompostování
na svých zahradách a snad se
také dočkáme kompostérů.
Asi to ale v nejbližší době nebude.
Znám je také fakt, že se sbírá
použitý olej z domácností,
z kuchyně. Chlapi, ne vyjetý
olej z motorů!!!! Po naplnění
PET láhve ji, dobře uzavřenou,
dejte na svoji popelnici nebo
k pytli s KO.
Určitě jste si všimli, i přes
omezený pohyb obyvatelstva,
že se u prodejny objevil kontejner na kovový odpad. Na
plechové obaly, apod. Viz foto.
Doufám, že se u kontejnerů
nebudou objevovat zbytky pletiva, žehlící prkna, šicí stroje
(ty vlastně ne, protože šijeme),
atd.
Věřím, že si všichni postupně
zvykáme na řádné a snad
i smysluplné třídění odpadů.
-jv-

Plánované akce

Červen
6. 6. Dětský den v Srbech na hřišti
- pokud nebude stále dovoleno se shromažďovat, bu
de dětský den přesunut na podzimní měsíce.

Duben
Všechny dubnové akce, včetně tradičního křístání a májky jsou
z důvodu pandemie ZRUŠENY.
Květen
O případném konání akcí v květnu vás budeme informovat
prostřednictvím plakátů ve vývěskách.

Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích!
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Akce za poslední dva měsíce
5. srbská degustace

Mezinárodní den žen

Dne 29.2.2020 jsme se sešli
v počtu 16 lidí na 5. srbské
degustaci vína. Tentokrát
jsme ochutnávali vína italská, vinařství Pod Radobýlem a vinařství Sonberk.

Již dlouhá léta pořádají zastupitelé obce Srby přátelské posezení při
příležitosti Mezinárodního dne žen. Nejinak tomu bylo i v letošním
roce. V neděli se sešly ženy všech věkových kategorií v sále na hřišti.
Každá dostala krásný karafiát, který k MDŽ neodmyslitelně patří,
a keramické srdíčko, které vytvořila Eva Viktorová, st.

K degustaci se připojilo i několik přespolních, což svědčí
o tom, že je určitě na místě
v tom pokračovat a hlavně se
zúčastňovat!!! Zábava byla
jako vždy doprovázená harmonikou a chvilkou poezie.
Chtěla bych tímto moc poděkovat p. Kosovi a sl. Janě
za skvělou atmosféru. Nesmím opomenout že jsme
mohli ochutnat nejen víno,
ale také si koupit i kávu
a zákusek.

Dámy byly pohoštěny kávou, chlebíčkem, zákusky a výborným vínem. To teklo jako každoročně proudem.
O zábavu se postaraly srbské děti - secvičily s Burianovými a dalšími
pomocnicemi - Alenou Valentovou a Evou Viktorovou - pohádku
o Sněhurce a třech trpaslících (víc jich v Srbech nesehnali…) a řadu
vtipných a milých písniček. Všem dětem a jejich „support týmu“ patří
velké díky za bezvadnou kulturní vložku.
Po celé odpoledne se o hudební kulisu skvěle postaral Dalibor Ondrušek. Podařilo se mu roztančit celý srbský pavilon. Tančily snad
všechny dámy na věk nehledě. Jak jde o tanec, jdou zdravotní neduhy
k šípku. Dámy se sedmi křížky to na parketě rozjížděly stejně akčně,
možná i akčněji, než ty s více než polovičním věkovým skóre.

Těším se na další ochutnávku .

Je skvělé, že se dokážeme takhle sejít a užít si vespolek krásné odpoledne. Pevně věřím, že až přejde ta současná divná doba, znovu se
sejdeme, popovídáme, popijeme, zatančíme, prostě tak, jak to v našich Srbech máme rádi.

Alena Valentová

Vendula Hnojská
Oslavenci
Už na MDŽ mohla začít slavit své krásné
jubileum paní Růžena Čurdová, žena
oplývající neutuchajícím životním elánem. Svátek všech žen si jistě díky dobré
muzice užila (obrázek vlevo). Stejně jako i gratulaci a malý prezent od pana
starosta Jaroslava Viktory a pana zastupitele Vladislava Chaloupka.

Paní Čurdová žije v naší obci bezmála
půlstoletí. K jejím krásným 80. narozeninám jí přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a stále tolik radosti
ze života.
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