Ročník 3.

Číslo 1

25. 2. 2020

SRBY SOBĚ
Pravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty

Poplatky

Vážení spoluobčané,
přeji Vám krásné předjarní dny. Zamýšlím se nad rubrikou „Slovo starosty“. Měla by být moudrá, s trochou vtipu a optimismu, okořeněná
humorem a moudrostí. Bohužel jsem na moudra ještě moc mladý, jestli

vůbec někdy. Humorem a vtipem jsem obdařen nebyl, anekdoty si pamatuji maximálně dvě minuty, ale optimismus a víra v dobrého člověka
mně nechybí. Snad to nebude zaměňováno s blbostí.
Moc rád si s Vámi povídám, poslouchám Vaše názory a srovnávám je se
svými. A v žádném případě to není touha vyzvídat nebo dokonce shánět drby. Zajímají mě Vaše názory na řešení problémů ve světě,
v Evropě, ale také v Srbech. To obzvlášť. Pokud to nejsou vyloženě extrémy jedním i druhý směrem, pak je to velmi poučné. Dle našeho
předního psychologa je ale také v pořádku občas „pročistit vzduch“,
funguje to.
Vážení občané, přeji Vám, abyste nepotřebovali trenéra spánku, potra-

vinového poradce, kouče sexu, občas si zašli k holiči nebo snad
k vizážistovi. A hlavně, abyste nepotřebovali specialistu na dobrou náladu. Tu Vám přeji ze všeho nejvíce.
Mějte se fajn a zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Foto z natáčení Toulavé
kamery, více viz na str. 2

Plánované akce

do 29. 2. 2020
(Obecně závazná vyhláška obce č.
1/2019). 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 z obecních pozemků - přehled o
výši nájmu jednotlivým nemovitostem
- viz web obce, variabilní symbol 36392131, specifický symbol - číslo nemovitosti.
***
V hotovosti budou poplatky vybírány
v sobotu 29. 2. 2020 od 9 do 12 hodin.
Zdeňka Sluková

Duben
4. 4. 17:00 velikonoční tvoření v Klubovně na hřišti
9. - 10. 4. v obvyklých časech tradiční křístání
11. 4.
dopoledne křístání spojené s koledou
13. 4.
přestupný rok - ženy jdou na koledu!!!
30. 4. stavění májky na hřišti

Únor
29. 2. 19:00 5. srbská degustace
(Vinný klub, Srby 23)
Březen
8. 3. 14:00 oslava MDŽ (Klubovna hřiště)
13. 3. 19:00 veřejné zasedání (Klubovna hřiště)

Poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů a nájmy z obecních pozemků (chatová oblast) jsou splatné
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Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích!

Stromy na návsi

Toulavá kamera v Srbech
Nestává se často, že by v naší obci natáčela televize. Nejstarší filmové záběry,
které se mi dostaly do ruky pochází z
přelomu 70. a 80. let minulého století.
Jedná se o záběry železniční trati z našeho údolí (nechybí hradlo, které dnes již
nestojí, ani rychlé záběry na část obce
a „Haldy“).

staly do hledáčku kamer díky naučné
stezce. Filmovalo se na většině zastavení, navíc ještě V Lomu a u kravína. Asi
čtyřminutová reportáž se natáčela (čtyři
hodiny) v lednu a odvysílaná byla 16.
února. Kdo nestihl, může si reportáž najít na webu České televize (https://
www.ceskatelevize.cz/porady/112666676
V loňském roce se naše obec dostala do 4-toulavakamera/220562221500007/?fbcl
hlavního zpravodajství televize Nova id=IwAR1KyAlmJ_rthSP2Lfo-oIvDN02hk
díky sněhu, resp. kalamitnímu stavu sil- 7wFNioD8nIYHUM8eZmkQ-p5CxDdX
pI). Reportáž podpořil i archeolog blonice mezi naší obcí a Ždírcem.
vického muzea Jiří Bouda.
Letos k nám přijela redaktorka České
televize, nebo přesněji Toulavé kamery, V únoru byly aktualizován web Mapy.cz,
Svatava Pátková spolu s kameramanem kde se také konečně objevila vyznačená
Vendula Hnojská
Pavlem Kalistou. Tentokrát se Srby do- naučná stezka.

Mohutné lípy na návsi je
nutné opět odborně ošetřit.
V posledních týdnech padaly
na návsi silné zlámané větve.
Kvůli bezpečí nás všech, kvůli zachování bezpečného průjezdu a průchodu návsí byla
povolána firma, která prořeže nemocné větve, sníží přerostlou výšku, aby se zabránilo vyvrácení celých stromů
a šetrně upraví koruny stromů, a to takovým způsobem,
aby v naší obci bylo bezpečno.
Vladislav Chaloupek

Odpady
Dne 6. března 2020 budou odváženy plasty z obvyklých sběrných míst: u čekárny ČSAD na návsi, u bývalé hospody u Trhlíků, u prodejny, v Batově u č. p. 85,
u kontejnerů pod zastávkou ČD. Žádáme občany, aby
snášeli zavázané pytle na sběrná místa až těsně před
datem svozu, aby naše vesnice nevypadala dlouhodobě jako skládka.
V souvislosti s placením odpadů na letošní rok přišlo
na úřad několik dotazů. Domníváme se, že se mohou
týkat vícero občanů a proto si dovolujeme reagovat
mimo jiné i touto formou.
Jeden z dotazů vznesli občané, kteří v obci tráví jen
víkendy a tudíž nejsou schopni pytle s odpadky uložit
na místo svozu v den svozu odpadu, tzn. v pátek. Pytel by tak stál před jejich domem od neděle a hrozí, že
jej potrhají a odpadky roznesou např. kočky. Hrozí
pak problémy se sousedy… Domníváme se, že nejsnazší řešení je pořízení odpadové nádoby - popelnice,
event. se domluvit se sousedy, zda by byli tak hodní
a pytel s odpadky vyndali místo majitelů samých 2

v pátek ráno. Jiná možnost v naší obci není.
Další problém mají občané, kteří si pořídili popelnici
s velkým obsahem, tzn. 240 l. Poplatky pro občany za
odvoz odpadu jsou počítány z objemu 110-120 l. Pakliže někdo chce vyvážet popelnici s velkým obsahem
každých 14 dní, narůstá tak objem odváženého objemu odpadu a tím vznikají obci výrazné vícenáklady.
Ideální řešení v tomto případě je pořízení odpovídající velikosti popelnice.
S nastupujícím novým trendem, kdy chataři jezdí na
své letní chaty i v zimě, protože tomu počasí dopřává,
vznikl problém s odvozem odpadu z oblasti Malého
i Velkého Václaváku. Až dosud se kontejnery z té oblasti vyvážely jen v letním období, protože tam v zimě
prostě nikdo odpad nedával. Tento problém od letošního roku řešíme jedním kontejnerem navíc. Bude
však muset být umístěn blíže „Kola“ kvůli sjízdnosti
v případě sněhové pokrývky.
J. Viktora, J. Burian, V. Hnojská

Valná hromada SDH

Pozvánka na MDŽ

Dne 25. ledna se večer konala valná hromada srbského
Sboru dobrovolných hasičů za účasti naštěstí nadpoloviny
členů. Jelikož byl volební rok, musely proběhnout volby a
volby mohly proběhnout jen díky tomu, že přišlo o člověka navíc. Členů ve sboru zůstalo stejně. Z organizace vystoupil pokladník Václav Batovec a nově se přihlásil Vítězslav Ouřada.
Členové se dohodli na nejnutnějších funkcích, které musí
každý sbor mít. Starostou sboru byl zvolen Karel Zelenka,
ml., pokladníkem se stal Stanislav Viktora, ml. Velitelem
zůstal i nadále Jan Burian, ml. V pozici jednatelky je stále
Pavla Burianová. Jako předseda revizní komise pokračuje
František Benedikt.
Byl projednáván technický stav hasičské stříkačky, která je
v majetku obce, která byla odvezena na opravu.
Hasiči se domluvili na přípravě akcí - soutěž okrsku, memorial ve Vrčeni a Srbská proudnice.
Hasiči se rovněž budou podílet podstatnou měrou na stavění máje a pořádání dětského dne.
Jan Burian, st.

Pozvánka na 5. degustaci
Vážení a milí přátelé, sousedé z blízka i z daleka, Vinný
klub Pod kapličkou pro Vás pořádá již 5. srbskou degustaci v sobotu 29. 2. od 19 hodin ve Vinném klubu,
Srby 23.

notí, na rodinu Zelenkovu, na rodinu Helmovu i na našeho „odborníka na víno“ Vaška Batovce, který přislíbil
účast i se svojí harmonikou.

Těším se, že popijeme dobré víno, popovídáme si a deTěšit se můžete na italské vinařství CREA VINI a na je- gustaci zakončíme opět zpěvem s harmonikou. K dispojich "vlajkovou loď" Cabernet Sauvignon - Dracula, zici bude nejen dobré víno, ale i zákusky od firmy Ňam
který zraje již od roku 2014 a má nyní nejlepší období ke ňam, kolumbijská a indická káva.
konzumaci. Dále nás čeká i "vlajková loď" českého vi- Kapacita je pouze do 22 míst. V případě zájmu minimálnařství VINAŘSTVÍ POD RADOBÝLEM, a to Pinot No- ně 15 lidí je ale možné degustaci opakovat, nebo připrair, který zrál 24 měsíců v sudu ze slavonského dubu vit jinou na přání.
a v neposlední řadě i moravské vinařství z úrodné PálaRegistrace předem je nutná do 27. 2. 2020.
vy, VINAŘSTVÍ SONBERK s jejich vynikajícím
CUVEÉ, Rulandské šedé & Chardonnay, Sauvigno- V Praze nás bylo nyní ve čtvrtek dvacet jedna, doufám,
že se my Srbáci nedáme nějakejma Pražákama zahannem a Muškátem.
bit. Na setkání se těší
Vladislav Kos, Vinný klub Pod Kapličkou

Těším se samozřejmě na Vás na všechny, co přijdete, na
paní Valentovou, která pravidelně naše degustace hod3

Ze srbského sportu
Sportovci a silvestr

Vánoční turnaj v Dámě

Konec roku je vždy období, kdy bilancujeme a vzpomínáme, co jsme dokázali a v čem jsme byli úspěšní.
Parta bývalých házenkářů ze Srb usoudila, že sport a dění
okolo něj bylo vždy to, co je bavilo, mohli se vídat a společně si popovídat. Čas je ale neúprosný a spravedlivý ke
všem, a tak letos nenastoupili na hřiště ve sportovních dresech, ale rozhodli se, že využijí alespoň sportovní pavilon
na házenkářském hřišti.
Proto se 31. 12. 2019 „na hřišti“ v Srbech opět tančilo, zpívalo a vzpomínalo. O půlnoci skvělou zábavu ještě korunoval
novoroční přípitek zúčastněných a několikaminutový ohňostroj. Byli jsme rádi, že jsme se opět setkali ve zdraví.
Těšíme se na podobná další setkávání.
Všichni zúčastnění přejeme do r. 2020 obci Srby hodně
zdraví, štěstí a sportu zdar.
Světlana Markvartová

Dne 29. 12. 2019 jsme se sešli v klubovně na hřišti na
2. ročníku turnaje v Dámě. Tentokrát byla účast jen
pět hráčů, ale přesto to stálo za to. První místo obsadil opět pan Jan Burian st., o 2. místo se zasloužil
nejmladší účastník Michal Valenta a na 3. místě
skončila Vendula Hnojská. Moc všem výhercům
gratulujeme.
Užili jsme si dost legrace. A to hlavně při litém boji
o druhé místo. To se podařilo nejmladšímu hráči po
několika nerozhodných kolech v Dámě, až poté, co
vyhrál ve hře Kámen, nůžky, papír. Byl prostě lepší!
I letos se hrálo o lahev sektu. Víno výhercům, a to
všem třem, předal Vladislav Kos, Vinný klub Pod
Kapličkou s.r.o. Moc mu tímto děkujeme.
Jen škoda že nepřišlo více lidí snad se to v příštím
roce zlepší. Rozhodně to stálo za to.
Alena a Michal Valentovi

Oslavenci

Srbští muzikanti

V lednu oslavila své narozeniny paní Danuše Moravcová.
S gratulací a malým prezentem srbské rodačce, dceři posledního srbského kováře, přišel starosta Jaroslav Viktora spolu
s místostarostou Janem Burianem, st.

Živá muzika ze Srb aneb „Co Srby daly“, i v letošním
roce doprovodila masopustní reje v Sedlišti, Nekvasovech a ve Vrčeni.
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