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Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

cenou!!! Na Den otevřených dveří bylo pozváno celé zastupitelstvo obce Srby, také na našem posledním veřejném zasedání, 13.12., vyjádřil vrčeňský pan starosta Vratislav Chodora velký dík.

je tu poslední měsíc roku 2019 a někteří z Vás budete
bilancovat, ale i plánovat události na rok 2020. Určitě se
ještě několikrát setkáme, především u kapličky, 23. prosince v 16 hodin. Věřím, že bude náves plná.

Je samozřejmé, že se také spousta akcí nepodařila nebo
neuskutečnila. To víte ale nejlépe Vy.

Jsem rád, že se některé akce v obci podařily. Na návsi je
pěkná čekárna, na otevření Naučné stezky si určitě dobře pamatujete. Krásnou atmosféru i nepřízeň počasí. To
asi nikomu nevadilo. Základová deska pod kontejnery
na Pinčavě je také přínosem.

Chtěl bych poděkovat celému zastupitelstvu obce
a Vám, kteří jste se podíleli na akcích v obci. Tou je
i toto vydání našeho pravidelně nepravidelného občasníku obce.

Akce, která není v Srbech vidět je půjčka obce Srby na
modernizaci a přístavbu vrčeňské školy. Vedení obce
Vrčeň nešetřilo slovy díky za tuto půjčku. Dnes již spla-

Přeji Vám úspěšný rok 2020, dobrou náladu a hlavně
zdraví
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Vánoční tvoření
Hned na první adventní neděli se odpoledne sešlo v klubovně na hřišti asi 11 Srbáků - ano byli přítomní i 3 stateční muži. Pod vedením šikovných žen - Evy a Evičky Viktorových - se podařilo všem přítomným dámám vykouzlit
překrásné bohaté adventní věnce. Jedna z nás si vyrobila věnec s korkových špuntů od vína, jiná si naaranžovala
keramickou nádobu se svíčkami, někteří si nazdobili věnce na dveře, jiní svícny. Většinou se pracovalo s přírodními materiály.
Milým povzbuzovacím prostředkem bylo víno od pana
Kosa, ale některé dámy se nenechaly zahanbit a donesly
vánoční štolu, štrůdl, vánočku
atp.
Poté, co jsme si po sobě aspoň
trochu uklidili, popovídali
jsme si ještě o tradičních adventních a vánočních zvycích.
Poděkování patří také pánům
Matouškovi a Růžičkovi, kteří
nám příjemně vytopili sál
a naservírovali báječný grog.
Vendula Hnojská

Plánované akce
Prosinec
23. 12. 16:00 Zpívání u kapličky (náves)
29. 12. 19:00 Vánoční turnaj v Dámě
o lahev sektu (Klubovna hřiště)

Leden
1. 1. 13:00 Novoroční procházka za Primasrbou (sraz na návsi)
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Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích!

Obecní proměny

Malí turisté na naučné stezce
Naučnou stezku „S Primasrbou kolem Srb“ navštívili
v říjnu žáci milečské školy.
Děti přijely vlakem a prošly si
celou stezku. Nejvíce je zaujala možnost vyfotografovat se
u posledního panelu na návsi.
foto J. Viktora

Na přelomu měsíců listopadu a prosince vybetonoval
obecní zastupitel Vláďa Chaloupek novou betonovou
desku pod kontejnery pod křižovatkou do ulice Pod
Zastávkou. Kontejnery teď budou stát na rovném pevném podloží a usnadní se manipulace s nimi.
foto J. Viktora

Setkání seniorů

i spolužáci. Věřím, že tato akce nezanikne a „senioři
čekatelé“ budou mít hezké zážitky a vzpomínky.

Dne 9. listopadu pořádaly obce Sedliště, Srby a Vrčeň
tradiční setkání seniorů v Sedlišťském hostinci. Na toto
setkání, dle ohlasu, se těšili všichni. Je to jedna z krásných akcí, kdy se setkají kamarádi, bývalí kolegové, ale

Poděkování patří především zastupitelům a paní starostce ze Sedliště, kteří setkání perfektně připravili.
K dobré atmosféře snad přispěla i kapela Ungrovanka,
ale hlavně „zdravé jádro kamarádů“ ze Sedliště.
Jaroslav Viktora

2

Ohlédnutí za podzimními akcemi
Svatomartinské posezení

Mikulášská nadílka

Svatomartinské posezení ve vinném klubu (Srby
116) bylo stejně jako pravidelné degustace vydařené.
K ochutnání byla Svatomartinská vína: Muškát
moravský, Müller Thurgau, Zweigeltrebe rosé
a Svatovavřinecké. Dále byla možnost
ochutnat několik stáčených vín a někteří přítomní této nabídky využili.
V pozvánce na akci byla zmínka o hudebním překvapení a to se opravdu
konalo. Vláďa Chaloupek hrál na bubínek a Vašík Batovec na harmoniku.
A aby přítomní mohli zpívat i písničky, u kterých je melodie známá, ale
slova nikoliv, rozdal Vašík všem zpěvníčky, které měl výborně připravené.
A tak nebyl problém zpívaný titul ve
zpěvníčku okamžitě nalézt. V průběhu večera se na chvilku vzdálil Vláďa
Chaloupek a když se po několika minutách vrátil, přinesl výborný domácí
štrůdl! A tím byl zážitek z ochutnávky vín opravdu
dokonalý. Dík za vydařený večer patří nejen muzikantům, ale hlavně oběma organizátorům Vláďovi
a Janě Kosovým.

Tradiční mikulášská pochůzka se neobejde bez základních
postav: Mikuláše, anděla a čerta. V Srbech letos chodili dva
čerti a o zábavu tak nebyla nouze, protože v pekle mají jasno
a kniha hříchů… No vždyť to znáte. Co ale nemají v každé
vsi, je zvyk, že
obdarované nejsou jen hodné
děti, ale i hodní
důchodci starší
70 let. A že jich
v naší vsi není
málo, chodí skupinka ke konci
pochůzky
již
řádně
„upravená“.
Úsměvné
bylo
např. překvapení
jednoho z novopečených obdarovaných
důchodců, že má
říci básničku… Málem skončil v pekle, ještěže má vnuka, který napovídal… (… není to taky hřích?)

Karel Helma

Vendula Hnojská

Letos dodržením tradice potěšili: Standa Viktora ml., Anežka
Hnojská, Karel Zelenka a Jirka Weinfurter.

4. srbská degustace
Dne 23. 11. 2019 jsme se sešli na 4. srbské degustaci vína
ve Vinném klubu v Srbech čp. 116, kam dorazilo 16 účastníků. Jednalo se tentokrát o vína z vinařství Pánů z Lipé.
Ochutnali jsme: Chardonnay, Rulandské šedé, Ryzlink
rýnský, Veltlínské zelené, Irsai Oliver, Tramín, Muškát
moravský, Pálavu, Frankovku a Rulandské modré.
Degustace se opět vydařila a o zábavu se postarali zúčastnění svými hlášky nejen na víno. Např. cituji hodnocení
vín: ok, top, mňam, 2x mňam,3x mňam, Br, dobré, šlo by
a asi nejlepší hláška „drhne“. Přesto si každý našel to své
nej víno a měl možnost si ho zakoupit a odnést domů.
I naši Srbští muzikanti přispěli se svými nástroji - Vašek
Batovec s harmonikou a Vlaďa Chaloupek s bubny. Byl to
skvělý večer nejen s vínem ale i s písničkami, které jsme
se snažili všichni zazpívat, jak nejlépe nám to šlo.
Mezi víny nesměla chybět ani chvilka poezie: Šimek - Jak
jsem ochořel a Jízda tramvají. Večer byl plný humoru,
proto vám chci alespoň troškou přiblížit, o co jste přišli,
když jste nedorazili. Nechám na každém, aby si svou
hlášku našel a ohodnotil:
- „Budeme po škole?“
„Ano.“
„… když se bude stále dolévat víno…“

- „Držte huby…“
- „… dostaneš jen vodu.“
- „Necítil jsem nic, někdo se zul.“
- „Už nemám dost. Nikdy, nikdy jsem nevypil tolik vody, jako na ochutnávce vína“.
A teď se budu opakovat, ale to by nebylo, abychom ještě
něco nevymysleli:
- „Hodnocení vín: Dá se, nedá se, dá se Pražákům, dá se
Srbákům, ... dá se Pražákům v Srbech.“
Během večera jsme měli i neplánovanou černou čtvrthodinku, problémy s elektřinou však šikovní a ochotní
hoši zvládli vyřešit. A výhra jednoho ze zúčastněných
v podobě vína zůstala stát na stole, takže jsme všichni
poctiví...
Na závěr nelze než zhodnotit, opět šlo o vydařený večer,
plný humoru a vynikajících vín. Musím poděkovat nejen
p. Kosovi ale i sl. Janě Kosové, která se o nás celý večer
starala. Málem bych zapomněla poděkovat dobrým duším, kteří přinesli pohoštění. Tímto vám „Děkuji“.
Doufám, že se na další degustaci sejde opět tak skvělá
parta, která nikdy smysl pro humor nenechá doma. Ještě jednou děkuji všem.
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Alena Valentová

Copak nás letos ještě čeká?
Za perníkem ke kapličce

Vánoční turnaj v Dámě

Od prvního adventního týdne je v kapličce tradičně vystaven keramický betlém. Všechny figurky už se určitě, stejně jako my
všichni, těší, až kapličku zase na jediný den v roce provoní perníkové chaloupky, až zase budou v kapli plápolat malé plamínky
svíček a budou nám připomínat příchod Ježíška na svět, budou
osvětlovat voňavá stavení a svým mihotavým světlem jakoby rozpohybovávat hliněné postavičky nesoucí dary…

V letošním roce navážeme na loňskou úspěšnou
akci a opět se setkáme
při vánočním nebo spíš
povánočním
turnaji
v Dámě o lahev sektu.
Tentokrát akce proběhne
29. 12. od 19:00 opět
v klubovně na hřišti.

Takovým darem je i naše setkání u kapličky 23. 12. od 16:00. Všichni se na chvíli zastavíme, zaposloucháme, zamyslíme, ale to nejdůležitější - jsme spolu, popovídáme si, dáme si spolu svařáček
a nějakou tu dobrotu a popřejeme si šťastné a veselé. Odneseme si
domů trochu toho světla a radosti ze setkání a Vánoce mohou přijít.

Ono těšení se na Vánoce může probíhat různě. Např. jak se tak
během prosince různě po vsi potkáváme, slyším od místních žen
nejrůznější hlášky: „už mám nazdobeno“, „už jenom slepit“ atp.
Z počátku adventu to bylo pro mě dost frustrující, zvlášť když se
mi teprve v míse strachy krčila malá hrouda žitné mouky spařená
medem. Naštěstí když se z těsta konečně vyloupla perníková chalupa, tak už mě oznámení typu „mám hotovo“ z míry nevyvedlo.

Hrát budeme podle pravidel hry „Česká dáma“.
S největší pravděpodobností opět systémem

každý s každým.
Vítěz obdrží i letos cenu od Vinný klub Pod
Kapličkou s.r.o. Ale asi mnohem důležitější
než vítězství, bude i letos dobrá nálada a soutěživý duch.
Doufáme, že to bude stejně příjemný večer ve
společnosti milých sousedů jako vloni.

Tak sousedé, přátelé, těším se s vámi na viděnou u našeho tradičního zpívání u kapličky.
-vh-

-vh-

Oslavenci

Vepřové hody

Jak jsme slíbili v minulém čísle, budeme si připomínat významná jubilea
našich spoluobčanů. V posledních dvou měsících slavili narozeniny: Václav Tafat, Anna Vlasatá a Marie Burianová. Emeritní starosta František
Špeta oslavil své 82 narozeniny. Na fotografii je zachycen se současným
starostou Jaroslavem Viktorou, s kterým si připíjejí na zdraví.
-vh-

Stejně tak jako v loňském roce skončili
dva čuníci svoji pouť v žaludcích Srbských občanů. Akci, kterou pořádali
dobrovolní Srbští hasiči jsme měli
v Srbech letos již po druhé a pomalu
se stává tradicí. Mohli jsme si v zatopeném stanu pochutnat na černé polévce, ovaru, jitrnicích. Domu jsme si
odnášeli vyškvařené sádlo, škvarky,
jitrnice, tlačenku a čerstvé maso. Akce
se opět vydařila a poděkování zaslouží
hlavní organizátor Honza Burian ml.
i další dobrovolní hasiči i jejich rodinní příslušníci, kteří se na akci podíleli.
Součástí akce bylo i další občerstvení,
které hasiči zajistili, vychlazené pivo
a další nápoje.
Nezbývá, než ještě jednou za vydařenou akci všem poděkovat.
Vladislav Kos
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