
 
 

Srnínský zpravodaj č. 16 
 
Vážení spoluobčané, předkládáme vám první zpravodaj v tomto roce, ve kterém chceme 
upozornit na následující dění v naší obci:  

� V sobotu dne 24.3.2007 od 14. hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů dětský 
karneval v kulturní místnosti v Srníně a srdečně zve všechny děti a účastníky 
masopustního průvodu  

� Ve čtvrtek dne 29.3.2007 od 19.00  se uskuteční 5. zasedání zastupitelstva obce Srnín  
� V sobotu  dne 31.3.2007 od 9 hodin bude p. Květoň objíždět obec s traktorem a každý 

mu může naložit na va1ník shrabané listí a suchou trávu.  Kdo bude mít o odvoz zájem 
ať to nahlásí na obec nebo přímo p. Květoňovi.   

� Ve středu dne 4.4.2007 od 15 hodin bude Sbor dobrovolných hasičů Srnín provádět sběr 
železného šrotu. Prosíme, připravte železný šrot k cestě  

� V sobotu dne 14.4.2007 od 11.00 do 13.00 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. 

� V dubnu bude vyhlášena brigáda na úpravu hřiště. 
� Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2007 a 

současně upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2 2005 o 
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. 

� Obec se opět obrací na občany s prosbou o pomoc při údržbě zeleně na veřejných  
prostranstvích. Obecní sekačky si můžete půjčit u p. Květoně.  

� V březnu jsme přestěhovali veřejný internet z obecního úřadu do knihovny a 
přestěhovali jsme obecní úřad ze zadní místnosti do přední. K tomuto kroku jsme 
přistoupili na základě neustálého snižování počtu lidí, kteří chtějí na veřejný internet. 
Toto je způsobeno zavedením signálu do naší obce, po kterém si většina zájemců 
pořídila internet domů. Na bezplatný veřejný internet je možné jít do knihovny v době 
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.  

� Od března jsou v provozu nové internetové stránky obecního úřadu, kam budeme dávat  
aktuální informace o dění v obci i zprávy vyhlašované místním rozhlasem. Internetová   
adresa je www.srnin.ois.cz. O dění v obci se můžete dočíst na úřední desce obecního 
úřadu, která je umístěna na čekárně na návsi. 

� Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů 
(domácností) najdete na stránkách městského úřadu  Český Krumlov odbor životního 
prostředí  http://obcan.ckrumlov.info/docs/formulare_env/17.doc nebo na obecním 
úřadě v Srníně. 

 
 Srníně dne 20. 3. 2007  

Zastupitelstvo obce Srnín  
 



 
 

Srnínský zpravodaj č. 17 
 
Vážení spoluobčané, předkládáme vám mimořádný zpravodaj v tomto roce, ve kterém 
chceme upozornit na následující dění v naší obci:  
 
� Upozorňujeme všechny občany, že je nutné třídit odpad a do kontejnerů na sklo, papír 

a plasty dávat pouze to, co do nich patří. V Hlinci se v kontejneru na papír objevila 
skelná vata a lepenka a to je velký problém, protože tento kontejner nám Technické 
služby nechtějí vyvézt. Žádáme dotyčné občany ať kontejner vyklidí. Je nutné si 
uvědomit, že 14.4.2007 byl organizován "svozový den" na odvoz veškerého odpadu 
včetně  nebezpečného.  Za tento  svozový  den   se  uhradilo  z  obecních  prostředků  
14 345 Kč.    

� Na základě kladných ohlasů z minulého a předminulého roku organizuje Obecní úřad 
ve spolupráci se  Sborem dobrovolných hasičů dvoudenní výlet do Liberce ve dnech 
30.6. a 1.7. 2007. Odjezd 30.6. v 6 hodin ráno z návsi. Na programu bude návštěva 
aquaparku Babylon, ZOO, Botanické zahrady a plánován je i výlet na Ještěd. Účastníci 
zájezdu si mohou program přizpůsobit vlastním představám.  Návrat do Srnína v neděli 
okolo 22.00 hodin.  Účastníci zájezdu budou přispívat 200 Kč za dopravu a 170 Kč na 
ubytování. Sbor dobrovolných hasičů bude svým členům částečně hradit některé 
výdaje. Závazné přihlášky hlaste na obecní úřad do 15.5.2007 nebo telefonicky 
starostovi 724 124 591.  

 
 
 
 
V Srníně dne 2. 5. 2007  

Zastupitelstvo obce Srnín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srnínský zpravodaj č. 18 
 
 

Vážení spoluobčané, tento zpravodaj vydáváme abychom vás požádali o spolupráci a 
zároveň vás informovali o dění v obci 
 
� Naše obec podala žádost do soutěže vesnice roku, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a 
Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout 
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, 
ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Tuto žádost 
jsme podali ze dvou hledisek. Prvním je čistě praktické hledisko a to, že pokud se nám 
podaří získat v rámci kraje jedno ze čtyř ocenění, tak máme možnost žádat na 
Ministerstvu pro místní rozvoj z programu obnovy venkova o čerpání nadstandardních 
dotací až do výše 80 %. Druhým hlediskem je snaha prezentovat navenek rozvoj naší 
obce v posledních letech. K tomu lze doložit výší a přehled získaných dotací. Od roku 
2003 do konce loňského roku jich bylo celkem 18 a proinvestováno bylo celkem 5766 
tis. Kč, z toho získané dotace 2615 tis. Kč. Jen pro úplnost uvádíme, že roční rozpočet 
obce je cca 1400 tis. Kč. Další věcí, kterou se můžeme pochlubit je společenský život 
v obci. Za pomoc při pořádání akcí chceme touto cestou poděkovat všem aktivním 
obyvatelům a především členům sboru dobrovolných hasičů. Hodnotitelská komise 
složená ze zástupců ministerstev,  vítězných obcí, svazu měst a obcí a krajského úřadu 
přijede do naší obce 26.6.2007. Vzhledem k této skutečnosti žádáme všechny 
obyvatele, pokud je to v jejich silách, ať si zvelebí okolí svého rodinného domu. Dne 
19. 6. od 17 hodin pořádá obec brigádu na úklid obecních prostranství, sraz bude před 
obecním úřadem, k dispozici bude traktor a obecní technika, ale ruční nářadí je nutné 
mít vlastní.  

� Velkým problémem, který souvisí s dalším vývojem v obci je pravidelná údržba 
obecního majetku a zeleně. Naším záměrem bylo zaměstnat nezaměstnané na veřejně 
prospěšné práce. Bohužel musíme konstatovat, že se to nepodařilo. Po těchto 
zkušenostech vymýšlíme nový systém zapojení místních obyvatel. Jako jedinou 
možnost vidíme v tom, že by obec uzavřela s ochotným občanem dohodu o provedení 
práce a podle té by mu byla vyplacena mzda. Pokud by měl někdo o tuto 
nepravidelnou práci zájem kontaktujte jakéhokoliv zastupitele.  

� Posledním bodem, který považujeme za důležité zmínit je stav usazovacích rybníků. 
Od posledního vyvážení uplynulo již 8 let a podle sdělení VaKu je cca po 10 letech 
nutné udělat revitalizaci, která představuje řádově 1 mil. Kč. Období 10 let lze 
samozřejmě prodloužit, pokud budou všichni obyvatelé pravidelně vyvážet své septiky. 
Zastupitelé se domluvili, že opět prohlédnou stavy septiků u jednotlivých rodinných 
domků a zaměří se na odstranění nedostatků zjištěných při předchozí prohlídce. 

 
 
V Srníně dne 12. 6. 2007 

Zastupitelstvo obce Srnín  
 



 
 

Srnínský zpravodaj č. 19 
 

 
Vážení spoluobčané, tento zpravodaj vydáváme abychom informovali o dění v obci 
 
� Na prvním místě vás chceme informovat, že svazek obcí Vltava jehož jsme členem 

získal dotaci na nový multifunkční vůz na svoz odpadu a dále nové zvonové 
kontejnery, které byly provizorně umístěné.  Podle zjištění a začátku zkušebního 
provozu nového auta jsme byly požádáni o umístění těchto nových kontejnerů na jedno 
místo. Tímto vás informujeme o novém rozmístění kontejnerů v obci, které bude 
následující: na návsi budou staré kontejnery na papír, plasty a sklo, v Hlinici také staré 
kontejnery na papír, plasty a sklo a z Močidel budou přesunuty kontejnery na náves a 
nové kontejnery na plast a papír budou umístěny u hřiště. Vzhledem k tomu, že se 
množí nepořádek u kontejnerů žádáme všechny spoluobčany o ukládání odpadu pouze 
do kontejnerů. Všechny kontejnery nebývají ve stejnou dobu plné a proto  je možné 
odpad odnést do jiných kontejnerů. Odvoz separovaného odpadu se musí objednávat a 
proto v případě nutnosti  kontaktujte prosím p. Pilsovou 

� Krajský Úřad – Jihočeský kraj Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá 
obec Srnín ve věci „Posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 
Sb. – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného do kategorie II.“ na akci 
„Zm ěna využití vepřína – stavební úpravy stáje Srnín“ o neprodlené zveřejnění 
této informace.  Tento dopis byl dne 14.8.2007 vyvěšen na úřední desku a každý může 
zaslat své písemné vyjádření na adresu Krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění. 
Podklady jsou k nahlédnutí na obecním úřadu Srnín v úředních hodinách. 

� Sbor dobrovolných hasičů Srnín připravuje oslavu 55. let trvání sboru. Oslava bude 
probíhat na hřišti dne 5. -  6.10.2007 

� Oznamujeme, že se nám podařilo získat dotaci ve výši 105 tis. Kč na vybavení 
dětského koutku na hřišti a podle smlouvy by realizace měla být ukončena do konce 
září letošního roku. 

 
V Srníně dne 14. 8. 2007 

Zastupitelstvo obce Srnín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Srnínský zpravodaj č. 20 
 

 
Vážení spoluobčané, tento zpravodaj vydáváme, abychom informovali o dění v obci 
 
� Dnešního dne byly nainstalovány hrací prvky na hřišti, upozorněte děti, ať si do pátku 

19.10. 2007 nehrají na nově zabudovaných hracích prvcích, aby nedošlo k poškození 
betonových patek. 

 
� Ve čtvrtek 18.10.2007 od 19.00 v zasedací místnosti obecního úřadu se koná 8. zase- 

dání zastupitelstva obce Srnín. Oznámení o konání ZO  včetně programu je zveřejněno 
na úřední desce od 10.10.2007. 

 
� Zveme všechny naše důchodce na posezení s harmonikou, které se uskuteční v sobotu 

10. listopadu od 14.00 v kulturní místnosti v Srníně. Hrát  i zpívat bude pan Starý 
z Holubova. Připraveno bude pro všechny  také občerstvení. Přijměte naše pozvání a 
přijďte. 

 
� Od 1.1. 2008 bude uzavřen průjezd od Sedláčků č.p. 52 do Tovární ulice. Obyvatelé 

trvale bydlící na území naší obce a obce Přísečná za průjezd platit nebudou, ale musí 
mít povolení vjezdu, které jim vydá obec Srnín nebo obec Přísečná.  

 
� Pokud se vám zhoršila slyšitelnost místního rozhlasu, tak to oznamte na obecní úřad. 
 
 
 
 
V Srníně dne 16. 10. 2007 

Zastupitelstvo obce Srnín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srnínský zpravodaj č. 21 
 

Letošní rok byl ve srovnání s loňským rokem ve znamení maximálního úsilí o 
úsporu financí, které budeme v následujícím roce potřebovat na spolufinancování 

připravované výstavby chodníku z návsi na pekárnu. Tato akce je svou finanční náročností 
pro naší obec výjimečná a bez získání potřebné výše dotace nerealizovatelná.Žádost o dotaci 
na tuto akci jsme podali v termínu na Státní zemědělský intervenční fond se všemi 
potřebnými doklady. O tom, zda bude naše žádost  kladně vyřízena budeme informováni až 
v dubnu 2008.Na vlastní podíl nákladů má obec finanční prostředky k dispozici. I přes  to, že 
naším letošním záměrem bylo ušetřit co nejvíce peněz, myslíme, že na chod obce to nemělo 
negativní dopad a podařilo se nám zrealizovat následující záměry: 
 
Na prvním místě musíme jmenovat projektovou dokumentaci a stavební povolení na výše 
uvedenou stavbu chodníku, dále rekonstrukci vstupu do obchodu, výměnu dveří a 
rekonstrukci obecního bytu, další úspěšnou žádostí bylo materiální vybavení naší jednotky 
sboru dobrovolných hasičů a v neposlední řadě, ke spokojenosti našich nejmenších, 
vybudování dětského koutku na hřišti. Celková vynaložená částka na tyto akce představuje  
341 000 Kč, z toho výše získaných dotací je 202 447 Kč, což představuje 59,4 %.  
 
Z obecních prostředků jsme zabezpečili, mimo běžných oprav, modernizaci kuchyňky 
v kulturní místnosti a policový systém na obecním úřadě. 
 
Největší kulturní akcí byla oslava 55. let trvání sboru Sbor dobrovolných hasičů Srnín, která 
probíhala na hřišti dne 22. září.  Další velmi pěknou akcí byl dvoudenní výlet do Liberce 
uskutečněný na přelomu června a července. V pořádání těchto zájezdů ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů chceme pokračovat i v příštím roce.  
 
Vzhledem k výše uvedenému zůstane ke konci roku na účtu cca 800 tis. Kč. Kromě 
popisované výstavby chodníku jsme podali žádost o rekonstrukci komunikace u bývalého 
rybníka na návsi a dokončení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na 
vodovod a následnou opravu komunikace na Mokřadech. 
     
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 27.12.2007 v 19.00 hodin bude mimo jiné, 
projednáván návrh rozpočtu na rok 2008, který je zveřejněn na úřední desce. Na tomto 
zastupitelstvu se s Vámi rádi setkáme. 
  
V neděli dne 23.12.2007 od 19.00 do 20.00 si můžete dojít pro Betlémské světlo do 
kapličky v Srníně.   
 
Místní obchod bude o svátcích otevřen takto:  
 
          24.12. 2007 od 7 do 11 hodin 
          27.12.-29.12.2007 od 7 do 17 hodin 
          31.12.2007 od 7 do 15 hodin 
          2.1.2008 od 7 do 17 hodin 

 
Sdělujeme obyvatelům, kteří měli objednaného kominíka, že z důvodu jeho nemoci se čištění 
přesouvá na leden. Všem, kdo o tuto službu projevili zájem bude datum čištění včas 
oznámen. 



  
V příloze tohoto zpravodaje posíláme brožuru o separaci nápojových kartonů. V této 
souvislosti zdůrazňujeme, že za správně separovaný odpad dostává obec prostřednictvím 
Svazku obcí Vltava od firmy EKO-KOM  nové kontejnery zdarma. Proto Vás žádáme o 
důslednou separaci odpadu. Dále Vás žádáme o šetření místa v kontejnerech stlačováním 
plastových lahví a nápojových krabic. Pro Vaší informaci předkládáme seznam toho co do 
kontejnerů  patří  a co ne.  
 
 
Druh kontejneru Do kontejneru patří Do kontejneru nepatří  
Žlutý na plast plastové nádoby a lahve,  

PET lahve, sáčky, fólie, 
polystyren, kelímky, krabičky 
a výrobky z plastů,  
nápojové krabice od džusů, 
mléčných výrobků, vín a 
podobně 

plastové nádoby od olejů a 
chemikálií, mastné a 
znečištěné obaly, plastové 
trubky, podlahové krytiny 

Zelený na sklo  skleněné nádoby, tabulové 
sklo, skleněné lahve od 
nápojů 

keramika a porcelán, zrcadlo, 
drátěné sklo, autosklo, 
skleněné lahve od chemikálií 

Modrý na papír  kancelářský papír, sešity, 
noviny, časopisy, reklamní 
letáky, krabice, lepenka a 
karton 

Voskovaný a uhlový papír 
(„kopírák“), obvazy, 
hygienické vložky, mokrý , 
mastný a znečištěný papír 

 
 
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 
aktivit ě.  
 
 
 
 
 
 

              Příjemné prožití vánočních svátků, 
            hodně zdraví, štěstí a úspěchů  

       v roce 2008  
      Vám  

 
                      přeje           

 
                                                     zastupitelstvo obce Srnín 

 
V Srníně dne 18.12.2007 
 
 


