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SRBY SOBĚ
Pravidelně nepravidelný občasník srbských občanů

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
také si říkáte, jak ten čas utíká? Není to tak dlouho, kdy jsme vítali nové tisíciletí, nový rok a ejhle, je tu adventní čas roku 2018. V tomto čase bývá zvykem shánět dárky, péct cukroví a bilancovat minulé období. To nemám moc rád, i když
je to třeba, abychom věděli, co se nám povedlo nebo nepovedlo. Máme čas se
setkat?
Vše lze také hodnotit ve sportovním duchu. Sport bývá mnohdy tvrdý, hraje se
fér i naopak. Tak je to i mezi námi. Některý divák je objektivní, fandí fér a uzná
i dobrý výkon soupeře, i když mnohdy nerad. Tak je to i u našich občanů. Je přece známo, že v naší vlasti, ano vlasti, protože jsem Slovan a svoji vlast mám rád,
žije 10 miliónů politiků, rozhodčích, lékařů, učitelů, trenérů, apod. a všichni
dobře vědí, jak to dělat nejlépe. Do té doby než dostanou zodpovědnost. Ano,
sport bývá často tvrdý, a když je to spravedlivé, rád přijmu ránu a touha po vítězství může vést k vítězství. Proto nemám rád, když je vše „happy“, jen se na sebe
falešně usmívat a za chvíli následuje krosček.
Co napsat na závěr? Přece to tradiční. Vážení spoluobčané, přeji Vám co nejméně nesportovních zákroků, přímý tah na bránu a hlavně, ten správný dres.
K tomu je zapotřebí i trocha štěstí, hodně zdraví, klidu a pohody. V takovém
duchu Vám přeji letošní Vánoce i celý příští rok.
Zdraví Vás Jaroslav Viktora, starosta obce

Strom republiky
a přednáška o první světové válce a legionářích
Naše obec se zařadila mezi 174 vesnic Plzeňského kraje, které obdržely při příležitosti oslav 100 let od vzniku republiky v rámci projektu "Lípy republiky 2018"
sazenici lípy srdčité včetně výsadbového materiálu. Ta byla slavnostně zasezena
v odpoledních hodinách 8. listopadu na hřišti poblíž nové tribuny. Právě hřiště
se v posledních letech stává nejčastějším místem setkání srbských občanů. A tak
právě tato, byť zatím ne zcela reprezentativní plocha, byla zastupitelstvem vybrána jako nejvhodnější.
V příjemném podzimním pozdním odpoledni se sešlo na hřišti několik desítek
občanů, kteří přihlíželi samotnému sázení lípy, vyslechli starostův proslov, a pak
si společně opekli buřty na připraveném ohništi z druhé strany tribuny.
Následovala přednáška na hřišti v klubovně na téma první světové války a československých legionářů. Přednáška byla zahájena rakousko-uherskou hymnou
s českým textem a zakončena písní Kde domov můj z filmu Fidlovačka, která se
stala po vzniku Československa právě před sto lety naší hymnou.
Celá akce sázení stromu republiky i následné společné opékání buřtů a vyslechnutí přednášky ve vytopeném sále bylo příjemným pohlazením po duši. Všem
zúčastněným patří poděkování. Obzvláště pak těm, kteří celou akci pro spoluobčany připravili.
Vendula Hnojská

Plánované akce
Prosinec
22. 12. veřejné zasedání
23. 12. Zpívání u kapličky
30. 12. Vánoční turnaj v Dámě o lahev
Sektu (Klubovna hřiště)

Leden
25. 1. V. Kos - Degustace vín
Únor
V. Chaloupek - povídaní s promítáním
o rybaření v Norsku1

Záběry ze sázení Stromu republiky a následné přednášky

Březen
9. 3. oslava MDŽ
V. Batovec - přednáška sv. Jakubská
cesta
Změna programu vyhrazena!
Aktuální informace vždy ve vývěsních tabulích

Celoroční zhodnocení letošních kulturních akcí
Chtěla bych se vrátit v čase a ohlédnout se za letošním rokem, který byl velice bohatý na pořádání různých akcí, ať už šlo o zdařilé nebo některé méně vydařené. Již se stává tradicí setkání místních žen, abychom společně oslavily při dobré náladě svůj svátek. Vždy je vybrána skvělá hudba a občerstvení stojí za to.
Jak už bývá zvykem v ostatních obcích pořádat vepřové hody, tak i u nás jsme se rozhodli pro tuto akci. Myslím, že nápad to byl
velice dobrý. Šikovný "domácí řezník" se ujal hlavní role a my ostatní jsme se snažili pomáhat. A jak nám to šlo! Myslím, že by
každý z nás tuhle akci znovu uvítal.
O setkání rodáků bylo už hodně řečeno i napsáno, ale chtěla bych i já ještě vzpomenout na tuhle, myslím, zdařilou akci. Z počátku bylo nutné vše dobře připravit. Prvním úkolem bylo získat spoustu adres, kontaktů a rozeslat pozvánky. Pak se již mohlo
začít organizovat. Bylo nutné upravit k tomuto setkání celé hřiště. I nově vybudovaná tribuna přispěla k lepšímu prostředí. Pak
už jen připravit občerstvení, nakoupit vše potřebné, domluvit hudbu a fotografa. Srbské ženy připravily a napekly mnoho sladkostí, které po dobrém obědě všichni rádi ochutnali. K obohacení programu bylo ještě na návsi položení věnce k pomníku
a otevření kapličky s nově restaurovanými sochami. Též byla možnost navštívit základní školu ve Vrčeni, kterou jsme dříve
navštěvovali.
I když mnohým z nás večer před setkáním rodáků způsobil prudký déšť velké problémy, tak někteří dokázali přijít a pomoci při
přípravě oslavy. Již brzy ráno se mnozí sešli na hřišti a s velkou ochotou se dali do práce. Zachránili, co se dalo a za to jim patří
velký dík! Nakonec vše dobře dopadlo, počasí nám přálo, a tak už následovalo jen příjemné posezení s lidmi, kteří navštívili naší
obec i po několika letech. Některé přítomné jsme pak poznávali až z fotografií na společné akci "Vzpomínka na rodáky" s promítáním.
Závěr roku v naší obci je vždy zakončen setkáním místních lidí i lidí z okolních vesnic u kapličky, kde si můžeme při dobrém
víně perníčkách a hlavně hezkých koledách zazpívat. Srbští muzikanti dovedou vytvořit krásnou vánoční atmosféru. Myslím, že
tahle tradice by měla být stále zachována.
Dáša Batovcová

Hasiči soutěž

Fotografie ze setkání seniorů, více viz str. 3
2

Druhou sobotu v říjnu jako každý rok od třinácti hodin
se konala Srbská proudnice. Letos to byl již 12. ročník.
Jelikož tato soutěž neprobíhá čistě dle směrnic SDH,
a jsou tam zvláštnosti jako štafeta, která se mimo jiné
skládá z chůze po laně, zatloukání hřebíků, doplňování
pitného režimu, je tato srbská proudnice velmi kvitována dětmi. Letos se účastnily pouze čtyři mužské sbory
a stejný počet dětských.
Z mužských družstev se účastnili zástupci obcí Přešín,
Vrčeň, Srby a Železný Újezd. V tomto pořadí se týmy
také umístily.
Děti soutěžily z obcí Vrčeň (dvě mužstva), Přešín a Železný Újezd. Všechna dětská družstva měla lepší výsledky než sbor z naší obce a Železného Újezda. Srbské
mužstvo by potřebovalo posily. Srbáci - muži - zapojte
se do srbského dobrovolného sboru hasičů. Je vás třeba.
Jan Burian

Ohlédnutí za podzimními akcemi
Promítání fotografií ze setkání rodáků
a z návštěvy rumunského Banátu.
Promítání filmu z povodní 2002.

Setkání seniorů v Sedlišti

V podvečer 6. října byl poprvé využit projektor, který se podařilo
pořídit díky sbírce srbských občanů a dotace Nadace Via u příležitosti setkání rodáků. A právě fotografie z této akce byly prezentovány jako první. Více než 40 občanů si přišlo zavzpomínat na horký letní den, kdy se měli možnost setkat s přáteli a současnými
i někdejšími sousedy.
Zcela spontánně došlo k promítání dalších zajímavých fotografií.
O své zážitky z návštěvy rumunského Banátu se podělil Václav
Helma, který velmi poutavě vyprávěl o životě jeho spřízněných
přátel. Jejich předci – Češi, původně občané Rakouského císařství
– osídlili neúrodnou oblast v rumunských Karpatech. Po celá staletí si však zachovali v daleké cizině svou českou řeč a kulturní
zvyky. Tato oblast je v současné době cílem řady českých turistů.
Jako poslední nabídl svůj příspěvek Ruda Trhlík. Ten zdokumentoval vzhled naší obce během povodně v srpnu 2002. Tento velmi
cenný dokumentární film zachytil nejen ničivou katastrofu, ale
i místa, která dnes již vypadají zcela jinak.
Celá akce trvala téměř tři hodiny a témata natolik zaujala, že většina přítomných zůstala sedět a poslouchat a dívat se až do konce
neplánovaného programu.
Vendula Hnojská

Posvícenská zábava
Dne 27. 10. se konala posvícenská zábava, které se zúčastnily asi
dvě desítky občanů. V první polovině večera účinkovalo Duo Ondruškovi, ale po zdravotní indispozici pana Ondrušky, vzal do ruky
kytaru starosta obce Jaroslav Viktora a spolu se zpěvem Jiřiny Prokešové produkovali hudbu všech žánrů k tanci i poslechu. Pivo
i víno teklo proudem a bujará zábava trvala až do 1:30.
Ani na letošním posvícení nechyběly naprosto luxusní koláče upečené panem Vladislavem Chaloupkem.
Karel Helma

Dne 17. listopadu se tradičně setkali senioři obcí Sedliště, Srby a Vrčeň v Sedlišťské hospodě. Byl to dvojnásobně významný den. Den boje za svobodu a demokracii,
ale hlavně setkání starých přátel. Zde nemusel nikdo
bojovat, jen se těšit na známé, kamarády, zazpívat si
a někdo si i zatančil. Důkazem příjemného posezení
bylo i to, že nikdo neměl v ruce mobil, tablet nebo jinou
komunikační techniku jak bývá často zvykem.
Také tradičně zahrála Ungrovanka ze Ždírce a po některé sérii následovala návštěva „baru“. Bohatá byla i tombola, kterou perfektně připravili zastupitelé Sedlišťského Obecního úřadu, vyhrál každý. Příjemným zpestřením akce byl i řízek z vrčeňské hospody Na faře, doplněný kafíčkem a zákuskem.
Konec setkání byl časově omezen zajištěným autobusem, pro některé tak akorát, pro jiné moc brzy. Ale i tak
se setkání vydařilo a většina seniorů se těší na příští.
Poděkování také patří obecním úřadům pořádajících
obcí, které tuto akci financují. A závěrem? Ještě více
podobných vydařených akcí.
Jaroslav Viktora

Povídání o víně
Večer 24. listopadu se sešlo v klubovně na hřišti sedmnáct Srbáků, aby se dozvěděli něco o historii pěstování
vinné révy, zpracování hroznů na víno, dělení vín a příjemným překvapením byla i ochutnávka čtyř druhů vína
z italského vinařství Crea Vini SRL. Nejdříve posluchači
degustovali bílé víno Chardonay IGP Terre di Chieti,
následovala tři červená vína: Cabernet Sauvignon IGP,
Primitivo Puglia a Montepulciano d´Abruzzo DOP.
Přednášku o víně velmi fundovaně přednesl Vladislav
Kos, který provozuje Vinný klub Pod Kapličkou. Pan
Kos studuje someliérství a své znalosti předvedl i výběrem kvalitních vín, která poskytl k ochutnávce.
-vh-

Svoji pouť dva čuníci ukončili v žaludcích srbských občanů

Obecní vánoční strom

V sobotu 1. prosince proběhly zabijačkové hody, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Srby. Od deváté hodiny ranní se scházeli občané na místním hřišti
v připraveném stanu, aby ochutnali výborný ovárek a odnesli si naporcované
maso. Následovaly jitrnice, jelítka, tlačenka, sádlo, škvarky a naposled skvělá
polévka „prdelačka“. K dobré pohodě přispělo i točené pivo, svařák a grog. Je
potřeba říci, že aby vše proběhlo ke spokojenosti všech, předcházela této akci
důkladná příprava, která začala několik dnů před akcí. Na přípravě se podílela
spousta dobrovolníků. Za všechny bych chtěl zmínit rodinu Zelenkovu, Standu
Viktoru se synem, rodinu Burianovu, Martina Helmu a mnohé další. Největší dík
patří potom Honzovi Burianovi ml. za nápad, realizaci a skvěle připravenou akci.
Takže všem děkuji
Vladislav Kos

Jako tradičně od první adventní neděle
září do tmy na návsi před pomníkem
padlým vánoční strom.
U tohoto stromku u kapličky se tradičně
sejdeme 23. prosince v 16:00, abychom
se svátečně naladili na blížící se vánoční
svátky. I letos na začátku zazní troubení
z Pahorku a ponese se nad celým historickým centrem obce. Nebudou chybět
koledy v podání srbských muzikantů ani
malých místních zpěváčků.
Celou náves v předvečer Štědrého dne
opět provoní svařák a znovu ochutnáme
různé vánoční pamlsky z kuchyní srbských hospodyněk.
Interiér kaple bude znovu zářit ve svitu
mihotavého světla svíček, které budou
rozmístěny mezi perníkovými chaloupkami, které se právě zdobí v nejedné
srbské domácnosti.
-vh-

Mikulášská obchůzka
Večer před svátkem sv. Mikuláše obchází naší obcí tradičně skupinka postav.
V čele i letos šel honosný Mikuláš s noblesním andělem a následoval je hrozivý
čert. Nadílka se v naší obci netýká jen dítek, ale také seniorů.
Za organizaci letošní obchůzky patří dík Karlu Zelenkovi - hrozivému zástupci
pekla, a dále anděli Ireně Zelenkové a Mikuláši - Standovi Viktorovi.
-vh3

O víně a nevíně

Pojďte si k nám zazpívat...

Tak jsem si říkal, že napíši něco zajímavého o víně. A to proto, že víno mám rád
a víno miluji. Ale zjistil jsem, že i Srby mám rád a Srby miluji. A teď vyvstává otázka,
o čem tedy psát?
Nedávno jsem měl možnost zúčastnit se vzpomínkového večera na Miroslava Horníčka u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin v pražském divadle „U Šaldů“,
kde byla zároveň za přítomnosti autorek pokřtěna kniha: „Pocta panu Miroslavu
Horníčkovi, aneb opojné setkání s Plzeňákem“. Když jsem si pouštěl přiložené DVD,
uvědomil jsem si, že tak, jak měl Mistr Horníček rád Plzeň, stejně tak já mám rád
Srby. Mistr Horníček měl proti mně ale jednu výhodu. Byl rodilým Plzeňákem. Já
jsem se v Srbech nenarodil a asi je nemohu nikdy mít rád stejně jako ti, kteří se zde
narodili.
Ale to nebrání tomu, aby mně sklenka červeného v Srbech chutnala nejlépe. Je
zvláštní, že stejné víno v Praze, na degustaci, nikdy nechutná tak, jako v Srbech.
Řeknete si, asi kouzlo místa, nebo vliv kapličky, líně se valící Úslavy, Bukové hory,
Kláštera a dalších krásných míst v okolí Srb? Rozhodnutí nechávám na Vás…
Připijme si tedy v tomto předvánočním čase tak, jak to každý cítí, sklenkou bílého, či
červeného, nebo žejdlíkem piva: „Naše Srby, Na zdraví“.
Vladislav Kos

Obecní úřad Srby pořádá tradiční vánoční setkání, které se koná 23. prosince v 16:00 u kapličky.
Účinkovat budou děti ze Srb, Srbští
muzikanti. Zazní akordeon, melafon,
trubka, dudy, tuba, příčná flétna, kytara a klávesy.
Uslyšíte skladby: Narodil se Kristus
Pán, Adeste fideles, Tři oříšky pro Popelku, Den přeslavný jež k nám přišel,
Stojí vrba košatá, Zelená se louka, Na
nebesích hvězdička vychází, Štědrý
večer nastal, Znám já kostelíček, Tichá
noc, Nesem Vám noviny, Veselé vánoční hody, Chtíc aby spal, Štěstí
zdraví, Pastýři vstávejte.
Přijďte, zazpíváme si.

Rozhovor se starostou obce Jaroslavem Viktorou
Vážený pane starosto, máme za sebou rok 2018, který byl pro naší obec velmi výjimečný. Kromě setkání rodáků a povodní, které
již byly zmiňovány, které další události pro Vás, coby starostu naší vísky, byly zásadní?
- Pro mě je zásadní a velmi hřejivé, že se někteří občané zapojili do veřejného života v obci. Nechci, aby to vyznělo jako fráze, ale
akce jsou toho důkazem.
V letošním roce proběhly volby do obecního zastupitelstva. Dostal jste důvěru občanů a stal se znovu starostou obce. Co Vám
to bera a co dává?
- Z důvěrou je to dvojsečné, někdo je rád, jiný naopak. Co mě funkce bere? Klidný spánek a spoustu volného času. A co dává? Hlavně mě práce starosty baví a nejvíc, když se jakákoliv akce povede.
Žijeme v překrásném prostředí, obklopeni lesy. Kvůli nejrůznějším negativním vlivům, ať už je to sucho, které nás sužuje již
čtvrtým rokem, či dálková doprava nakaženého dřeva naším krajem a z další důvodů, které ani neumím vyjmenovat, ničí naše
lesy kůrovec. Jak s ním v tuto chvíli bojujeme?
- Jako v celé republice, kácením postižených stromů a následnou výsadbou, která je problematická díky suchu, protože když se
stromy vysadí a je sucho, tak stromky zajdou. Sazenic není mnoho, protože je po nich velká poptávka, zdražují se.
Blíží se konec roku, tedy doba, kdy bilancujeme. Jak byste vyhodnotil uplynulý rok a co plánujete v tom, který je před námi?
- Neumím bilancovat, protože by se mohlo dělat víc, a v podstatně bilancování nemám rád.
Na příští rok plánujeme zrealizovat místní komunikaci za dvorem Batovem, tzv. „u Pepoše“, a to včetně kanalizace, veřejného
osvětlení, parkovacích míst dle připraveného projektu. Dále chceme rozjet akci odkanalizování obce a zásobování pitnou vodou.
Pak taky bychom rádi vybudovali halu pro techniku obecního úřadu, která je zatím rozptýlena po několika objektech v obci. V první polovině roku proběhne výměna oken v pavilonu.
Co se týká kultury, rádi bychom pokračovali v občasných schůzkách na hřišti při přednáškách a jiných povídáních. Byl bych moc
rád, kdyby naši občané dodávali náměty, koho by tu rádi viděli a slyšeli.
V letních měsících chceme otevřít naučnou stezku, kterou jsme plánovali již letos na setkání rodáků, ale na to již nebyla kapacita
ani časová, ani finanční.
Co byste chtěl srbským občanům popřát do dalšího roku?
- Přeji vám pohodu, zdraví, štěstí a abychom nebyli pořád takoví pesimisté. Dokázali se na svět usmívat, podívat se do očí, hezky se
pozdravit a prohodit spolu pár přátelských slov.
Děkuji za rozhovor!
Vendula Hnojská
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