Srnínský zpravodaj č. 11
Vážení spoluobčané, předkládáme vám první zpravodaj v tomto roce ,ve kterém chceme upozornit na
následující dění v naší obci:







Na obec přišla žádost pana Lukáše Hoďánka o to, že by si pronajal obchod potravin jako
soukromý podnikatel. Chtěli bychom znát Váš názor na tuto skutečnost a to do 1. schůze letošního
zastupitelstva obce, kterou plánujeme v průběhu měsíce února.
Od několika obyvatel obce jsme měli požadavek na zavedení internetu do domácností, k tomu
je třeba aby se přihlásilo alespoň 10 zájemců o připojení. Jestliže uvažujete o zavedení internetu,
tak Vás žádáme o vyplnění přiloženého dotazníku. Bližší informace podle průzkumu sdělíme na
dalším zasedání zastupitelstva obce.
O tom co připravujeme pro letošní rok jsme Vás informovali v minulém zpravodaj i. Nově se
rýsuje možnost získání dotace v rámci projektu Leader na provedení bezdrátového rozhlasu pro
obec, čímž by měla být zlepšena slyšitelnost na kterou si již několik obyvatel stěžovalo na
jednáních zastupitelstva. Projekt by měl být financován cca z 20 % z prostředků obce. Tento
program bude vyhlášen příští měsíc a na příštím zastupitelstvu Vás o něm budeme informovat.
Dále Vás žádáme o Váš názor na další dění v obci a rádi přivítáme jakékoli náměty na zlepšení
současného stavu.

Žádáme Vás o vyplnění přiloženého dotazníku do 10. února 2006, vhoďte ho do schránky na obecním
úřadě nebo přineste v úředních hodinách na obec.
V Srníně dne 24. 1. 2006
Za vše názory vám děkuje
Zastupitelstvo obce Srnín

Dotazník
a) obchod v Srníně
Se současným stavem jsem: nejsem *
spokojen*
Pokud nejste spokojeni uveďte své důvody:

Změnu nájemce: podporuji* nepodporuji*

b) zavedení internetu domů bych: chtěl* nechtěl* pokud
máte kontakt na konkrétní firmu sdělte nám jí:

d) Máte zájem o: vyčištění komínů
ano*
ne*
revizi a čištění plynových kotlů
ano*
ne*
zakoupení obecní štípačky na dřevo
ano*
ne*
Zastupitelstvo obce by se mělo v dalším období zaměřit na zlepšení: * / nehodící se šktrněte
čištění komínů a kotlů je nutné osobně nahlásit také do 10.2.2006 na obecní úřad

Srnínský zpravodaj č. 12
Vážení spoluobčané, předkládáme vám první zpravodaj v tomto roce ,ve kterém chceme
upozornit na následující dění v naší obci:












Na zítřek 21.4.2006 je objednaný kominík, přijede v 8 hodin a projde ves podle vašich
požadavků
Příští týden 26.4. ve středu od 18 do 20 hodin bude p. Květoň objíždět obec
s traktorem a každý mu může naložit na va1ník shrabané listí a suchou trávu
V sobotu 29.4. 2006 od 11.30 do 13.30 bude organizován "svozový den" na odvoz
odpadu. 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
traktoru.
Dne 29.4.2006 od 14. hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů dětský karneval
v kulturní místnosti v Srníně a srdečně zve všechny děti
Obec se opět obrací na občany s prosbou o pomoc při údržbě zeleně na veřejných
prostranstvích. Obecní sekačky si můžete půjčit u p. Květoně.
Energetická společnost E.ON poskytuje dotace na odstranění následků povodní.
Žádost si můžete vyzvednout na obecním úřadě. Pomoc se nevztahuje na rekreační
objekty, zahrady, samostatné garáže a pod. Výše podpory se bude odvíjet od rozsahu
postižení dané domácnosti v maximální částce 10 000 Kč.
Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2006.
V květnu bude vyhlášena brigáda na rozvezení země umístěné na hřišti. Zem bude
rozvezena k novému chodníku u hřiště a bude zaseta travina.
Do konce příštího týdne by měly být předloženy na obec nabídky k připojení na
internet. V první polovině května bude svoláno jednání všech lidí, kteří projevili
zájem o připojení.

V Srníně dne 20. 4. 2006

Zastupitelstvo obce Srnín

Srnínský zpravodaj č. 13
Vážení spoluobčané, předkládáme vám další letošní zpravodaj, ve kterém chceme,
především, upozornit na chystanou oslavu v naší obci.
Ve dnech 11. a 12. 8. 2006 se uskuteční oslava ku příležitosti udělení znaku a praporu
obci Srnín s tímto programem:
Na hřišti
11. srpna od 20 hodin
12. srpna od 10 hodin
od 13 hodin
od 13.30 hodin
od 14 hodin
od 14.15 hodin
od 15 hodin
od 17.00 hodin
od 17.30 hodin
od 19.30 hodin

diskotéka - vstup 50 Kč
Sportovní dopoledne (volejbal, nohejbal)
Mažoretky z Domu dětí a mládeže z Českého Krumlova
Skupina Kapka z Českého Krumlova
Slavnostní zahájení
Skupina Kapka z Českého Krumlova
Dětské odpoledne (jízda na koni a různé hry)
Cyklotrialová show Josefa Bigase
Folklorní soubor Radost z Kamenného Újezdu
Skupina Šťastná náhoda a skupina Paranoid - vstup 50 Kč
V kulturní místnosti

12. srpna od 15.30

Beseda s paní Minářovou ze Státního okresního archivu
v Českém Krumlově a paní Hansovou ze Státního památkového
ústavu České Budějovice o historii naší obce

Po celou dobu oslav bude na hřišti k dispozici pivní stan a občerstvení.
Pokud jste ochotni pomáhat s přípravou, nebo se chcete dozvědět více informací, přijďte na
zastupitelstvo obce, které se uskuteční ve čtvrtek 29.6. od 19 hodin v kulturní místnosti
v Srníně.
Uporoznění:
Bylo by vhodné aby jste o konané akci informovali rodáky.
Vzhledem k realizaci stavby vstupního schodiště bude od 28. 6. obecní úřad uzavřen a to
po dobu minimálně 3 týdnů.
Rodičům dětí připomínáme, že na hřišti probíhá výstavba kanalizace a víceúčelového
objektu, která by měla být dokončena do 31.7.2006 a proto je nutné upozornit děti na
možná nebezpečí.

V Srníně dne 26. 6. 2006

Zastupitelstvo obce Srnín

Srnínský zpravodaj č. 14
Vážení spoluobčané, předkládáme vám další letošní zpravodaj, ve kterém chceme, upozornit
na následující dění v naší obci:











V sobotu 4.11. 2006 od 14 hodin pořádá obec posezení pro důchodce, které bude
tentokrát zaměřeno na promítání starých fotek, které někteří z vás přinesli na obecní
úřad před uspořádanou oslavou ku příležitosti udělení znaku a praporu obci Srnín a
dále na fotografie a video z této akce. Samozřejmě nebude chybět pohoštění.
Sbor dobrovolných hasičů Srnín ve spolupráci s obcí připravil na 11.11. 2006 zájezd
do Prahy. V 6 hodin odjezd autobusem z návsi v Srníně, v 9.30 hodin Petřínská
rozhledna, bludiště dále pěší trasa cca 4 km přes Hradčany, Zlatá ulička, Karlům most,
Národní divadlo Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, ve 14 hodin Národní
muzeum. Předpokládaný odjezd z Prahy v 18.30 hodin. Cena zájezdu 100 Kč na
osobu, vstupné si hradí každý sám. Přihlásit se můžete do 31.10.2006 na obecním
úřadě nebo v obchodě.
Bylo dokončeno zavedení bezdrátového rozhlasu, který slouží zároveň jako varovný a
informační systém obyvatel. Příští úterý budeme zkušebně hlásit a žádáme Vás
o sdělení, ze kterých míst není dobrá slyšitelnost, abychom mohli pozvat dodavatele na
vyladění rozhlasu. Novou zajímavou službou této ústředny je možnost zavolat na číslo
720 464 623, kde se vám automaticky přehraje poslední hlášení. Další výhodou je
možnost zavedení bytových stanic. S touto možností počítáme pro Kokotín, kde není
rozhlas zaveden a dále pro místa, kde nebude možné zajistit dostatečný příjem.
Dále Vás chceme informovat o tom, že do poloviny listopadu bude provedena
generální oprava autobusové čekárny na návsi podle dobových fotografií. Další akcí se
stejným termínem bude provedení opravy kapličky U Kolejí a U Jáníčka a křížku U
Moučků.
Poslední informací je zavedení internetu v naší obci. Firma CAP-NET s.r.o.
Vyšehrad Č. Krumlov, tel. 602 101 303, požaduje připojení min. 10 lidí a výstavbu
antény s možností přístupu 24 hodin denně. Obec souhlasí s montáží na obecní úřad.
Další firmou je aagneth Velešín tel. 774 992 552, která nemá nároky na počet lidí a
obec pokrývá signálem z bytovky v Přísečné a od p. J. Kutláka ze Srnína. Další
možností, kterou využilo několik obyvatel je připojení přes pevnou linku. Záleží na
každém zájemci ke které variantě se přikloní.

V Srníně dne 10. 10. 2006
Zastupitelstvo obce Srnín

Srnínský zpravodaj č. 15
Letošní rok lze hodnotit jako velmi úspěšný vzhledem k tomu, že se nám
podařilo získat nebývalé množství dotací a to na:
- Víceúčelový objekt sportovního areálu Srnín
- Vodovodní a kanalizační přípojky a septik víceúčelového objektu sportovního areálu
- Stavební úpravy vstupního schodiště obecního úřadu
- Bezdrátový rozhlas, který slouží zároveň jako varovný a informační systém obyvatel
- Rekonstrukce kanalizace na návsi u rybníka
- Informační cedule na návsi
- Celková rekonstrukce autobusové zastávky na návsi
- Obnova drobné sakrální stavby Srnín - kříž na kamenném podstavci „U Moučků“
- výklenková kaplička „U kolejí“
- výklenková kaplička U Jáníčka“
Celková vynaložená částka na tyto akce představuje 2 541 tis.Kč, z toho výše získaných
dotací je 1 312 tis. Kč, což představuje zdvojnásobení ročního obecního rozpočtu v oblasti
příjmů.
Mimo tyto dotace byla vybudována asfaltová plocha na popelnice s oplocením u hasičárny a
provedena obnova havarijního stropu na obecním úřadě.
Největší kulturní akcí byla oslava ku příležitosti udělení znaku a praporu obci Srnín, která se
konala ve dnech 11. a 12. 8. 2006.
Vzhledem k výše uvedenému zůstane ke konci roku na účtě minimum finančních prostředků,
což znamená, že v příštím roce se musíme zaměřit především na projekční připravenost
(vodovod Mokřady, chodník z návsi k pekárně). Mimo to podáme 2 žádosti o dotaci a to na
rekonstrukci čp. 7 (vchod do obchodu a podlaha v obecním bytě) a zakoupení hracího prvku
pro nejmenší na hřiště. S další výstavbou se v příštím roce nepočítá, protože je nutné ušetřit
co nejvíce finančních prostředků na krytí spoluúčasti k žádostem o dotace v dalších letech.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 28.12.2006 bude projednáván rozvojový plán
obce na toto volební období a návrh rozpočtu na rok 2007, který je zveřejněn na úřední
desce. Na tomto zastupitelstvu se s Vámi rádi setkáme.
Místní obchod bude o svátcích otevřen takto:

27.12.-29.12.2006 od 7 do 17 hodin
30.12.2006 od 7 do 12 hodin

Touto cestou děkujeme za pomoc všem, kteří se podíleli na úklidu veřejného
prostranství a účasti na akcích pořádaných obcí a žádáme vás o pokračování v této
aktivitě.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2007
vám přeje
zastupitelstvo obce Srnín
V Srníně dne 20.12.2006

