Srnínský zpravodaj č. 9
Vážení spoluobčané, předkládáme vám první zpravodaj v tomto roce ,ve kterém chceme
upozornit na následující dění v naší obci:














V pátek 8.4.2065 od 16 hodin bude Sbor dobrovolných hasičů Srnín provádět sběr
železného šrotu. Prosíme, připravte železný šrot k cestě
Od 12. dubna může každý občan využívat internetové připojení, které je k dispozici
na obecním úřadě za těchto podmínek: Klíče si je možné vyzvednout ve čtvrtek
v knihovně v čase hodin pro veřejnost tj. od 1.4. do 31.10. od 17.00 do 18.00 hodin a od
1.11. do 31.3. od 16.00 do 17.00 hodin nebo v úterý od 13.00 do 18.00 hodin, kdy je
otevřen obecní úřad. Mimo tyto dni je možné si klíče vyzvednout u starosty. Internet je
umístěn v 1. kanceláři obecního úřadu. V této místnosti bude k dispozici tiskárna a
kopírka. Podmínkou je, že papír si přinese každý svůj a zaplatí 5 Kč za hodinu na částečné
pokrytí provozních nákladů. O půjčování bude vedena evidence. Po měsíčním zkušebním
provozu bude provedeno vyhodnocení.
Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů byl splatný do konce dubna 2005.
V sobotu 30.4. 2005 v odpoledních hodinách bude organizován "svozový den" na
odvoz odpadu. Přesný čas bude upřesněn vyhlášením v místním rozhlase a vyvěšením na
úřední desku a v obchodě. Můžete chystat nepotřebné věci, každý je v určenou hodinu
bude moci přivést před obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb města
na normální a nebezpečný odpad. Nelze přivést železný šrot a pneumatiky z nákladních
automobilů a traktorů.
Obec se opět obrací na občany s prosbou o pomoc při údržbě zeleně na veřejných
prostranstvích. Obecní sekačky si můžete půjčit u p. Květoně.
Na letošní rok jsme podali 5 žádostí o dotace. Žádosti by se měly schvalovat v průběhu
dubna. Pokud se nám podaří získat dotaci na komplexní osázení návsi a přilehlého okolí
bude tato akce provedena v letošním roce. Již nyní je vše projektově připraveno a je možné
se s projektem seznámit na obci v úředních hodinách a dát případné připomínky.
Provedení změny č. 1 územního plánu obce se dostává do závěrečné fáze a 13.4.2005
končí zákonná lhůta pro dotčené orgány státní správy a veřejnost.
Připomínáme, že žetony na popelnice si lze stále kupovat v obchodě. Nově je ovšem
nutné, aby se každý kdo si bude letos poprvé kupovat žetony podepsal na smlouvu
s obcí o likvidaci tuhého domovního odpadu. Tato změna vyplývá z nového zákona o
nakládání s odpady. Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno zvýšení
ceny žetonů o 10 Kč. Tato zvýšení bylo nutné vzhledem k loňskému zvýšení daně
z přidané hodnoty z 5 % na 19 %.
V knihovně je možné si půjčit historii naší obce zpracovanou Jolandou Minářovou
zaměstnankyní Státního okresního archivu v Českém Krumlově.

Příští zastupitelstvo obce se bude konat koncern dubna a zabývat se bude, mimo jiné,
přezkumem hospodaření za rok 2004, hospodářským výsledkem obce a dále změnou Č. 1
územního plánu. Těšíme se na vaší účast.
V Srníně dne 4. 4. 2005
Zastupitelstvo obce Srnín

Srnínský zpravodaj č. 10
Letošní rok je významný tím, že nám, na základě naší žádosti, schválil parlament České
republiky obecní symboly obce. Slavnostní předání rozhodnutí o udělení znaku a vlajky bylo
dne 5.12.2005 panem Lubomírem Zaorálkem v budově parlamentu České republiky.
Obecní symboly vychází z historie naší obce zpracované Jolandou Minářovou
zaměstnankyní Státního okresního archivu v Českém Krumlově. Na základě tohoto
dokumentu, který si můžete půjčit v knihovně, navrhl heraldik reklamní agentury JAKOB
obecní symboly s tímto zdůvodněním:
Srna je mluvícím znamením a odvozuje se od pojmenování Srnův dvůr, přičemž příjmení
Srna je odvozeno od pojmenování zvířete. Zlatá lilie v modrém poli je ze znaku cisterciáků,
kteří jako majitelé kláštera Zlatá Koruna, celý kraj kolonizovali. Červená rožmberská růže je
symbolem mocného rodu, který v roce 1493 dostal zlatokorunské statky do dědičné správy.
Je taky symbolem této doby, neboť tato figura se nachází také v novém znaku Jihočeského
kraje

Popis znaku:

Popis vlajky:

Dělený štít. V horním červeném poli zlatá
srna, dolní pole modro - stříbrně polcené,
vpravo zlatá lilie, vlevo červená růže se
zlatým semeníkem a zelenými kališními
lístky.

List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a
modro - bíle polcený, v poměru 3 : 2. V
červeném pruhu žlutá srna, v modrém poli
žlutá lilie, v bílém poli červená růže se
žlutým semeníkem a zelenými kališními
lístky. Poměr šířky k délce listuje 2 :3.

Neméně významná je skutečnost, že se nám v letošním roce podařilo získat 5 dotaci v celkové
výši 903 tis. Kč a to na
- Změnu územního plánu č.l v celkové výši 44 tis. Kč z grantu Jihočeského kraje
- komplexní osázení návsi v celkové výši 100 tis. Kč z prostředků Jihočeského kraje v
rámci programu obnovy venkova
- kanalizace náves v celkové výši 100 tis. Kč prostředků Jihočeského kraje v rámci
programu obnovy venkova
- sportovní areál Srnín - spojovací chodník v celkové výši 340 tis. Kč z Ministerstva pro

místní rozvoj z programu pro hospodářsky slabé a stukturálně postižené regiony
komunikace Hlinice 2. část v celkové výši 319 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z
programu pro hospodářsky slabé a stukturálně postižené regiony
Na tyto výše uvedené akce bylo dále z rozpočtu obce uhrazeno 900 tis. Kč. Kromě těchto
dotovaných akcí byl mimo jiné vybudován stojánek na vodu u kapličky a zastřešení vstupu do
obecního bytu, úprava povrchu cesty k Šítalům, vyasfa1tování parkoviště a položení dešťové
kanalizace před obecním úřadem.
-

Ke konci roku 2005 bude na našem účtu cca 850 tis. Kč, což nám umožní v dalším roce
pokračovat v investiční činnosti. V letošním roce jsme požádali Krajský úřad o spoluúčast na
těchto akcích, které máme pro příští rok připravené k realizaci:
- zastřešení vstupního schodiště na obecní úřad
- Oprava kanalizace na návsi od obchodu k hasičárně
Dále máme připravené žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj na tyto větší akce:
- Víceúčelový objekt a kanalizace na hřišti
Ze společného regionálního operačního programu máme připravenou žádost o dotaci na
rekonstrukci panelky
Projektově se připravuje chodník od čekárny k pekárně a rekonstrukce vodovodu Mokřady
Návrh rozpočtu na rok 2006 je zveřejněn na úřední desce od 13.12. a bude projednáván na
příštím zasedání zastupitelstva obce 28.12.2005 na kterém se s Vámi rádi setkáme. Dne
27.12.2005 bude Obecní úřad uzavřen.
Místní obchod bude o svátcích otevřen takto:
24.12.2005 od 7 do 11 hodin
27.12.-31.12.2005 od 7 do 11 hodin
4.1.20057- 12 hodin
zavřen bude: 25.12-26.12.2005 a 1.1.-.3.1.2006
Touto cestou děkujeme za pomoc všem, kteří se podíleli na úklidu veřejného prostranství a
žádáme vás o pokračování v této aktivitě.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2006
vám přeje
zastupitelstvo obce Srnín
V Srníně dne 20.12.2005

