Srnínský zpravodaj č. 25
Vážení spoluobčané, předkládáme vám první zpravodaj v tomto roce, ve kterém
chceme upozornit na následující dění v naší obci:


V sobotu dne 11.4.2009 od 9 hodin bude, v případě zájmu, 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 přímo p. Květoňovi.



V sobotu dne 11.4.2009 od 10.30 hodin do 12.30 hodin 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 traktorů.



Sbor dobrovolných hasičů Srnín provede sběr železného šrotu, termín bude včas
oznámen.



Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2009 a
současně upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o
pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.



Ze zbylé země z výstavby chodníku si děti budují skoky na hřišti, žádáme občany, kteří
mají zájem o diskusi nad dobudováním dráhy, ať přijdou dne 7.4. v 18 hodin 2009 do
zasedací místnosti na obec



Obec se opět obrací na občany s prosbou o pomoc při údržbě zeleně a veřejných
prostranstvích.

Zastupitelstvo obce Srnín

V Srníně dne 31.3.2009

Srnínský zpravodaj č. 25
Změna
Vážení spoluobčané, omlouváme se, ale dnes došlo ke změně v termínu svozového dne,
bude již tuto sobotu a není to apríl.


V sobotu dne 4.4.2009 od 10.30 hodin do 12.30 hodin 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 traktorů.

Zastupitelstvo obce Srnín

V Srníně dne 1.4.2009

Srnínský zpravodaj č. 25
Změna
Vážení spoluobčané, omlouváme se, ale dnes došlo ke změně v termínu svozového dne,
bude již tuto sobotu a není to apríl.


V sobotu dne 4.4.2009 od 10.30 hodin do 12.30 hodin 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 traktorů.

Zastupitelstvo obce Srnín

V Srníně dne 1.4.2009

Srnínský zpravodaj č. 26
Vážení spoluobčané, předkládáme vám další zpravodaj v tomto roce, ve kterém
chceme upozornit na následující dění v naší obci:












Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 8.10.2009 v 18.00 hodin bude mimo jiné,
projednáván předběžný návrh na zadání změny č. 2 územního plánu obce. Pokud máte
návrhy na změnu územního plánu obce, můžete jej podat písemně na obecním úřadě
nebo přímo na zasedání zastupitelstva obce.
V sobotu dne 10.10.2009 bude obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
Srnín pořádat zájezd do Jihlavy. Autobus odjede z návsi v 6 hodin. V 9.00 hodin
návštívíme ZOO Jihlava a ve 14.00 hodin Jihlavské podzemí. Odjezd z Jihlavy v 19
hodin. Za dopravu občané Srnína zaplatí 100 Kč, ostatní 150 Kč. Sbor dobrovolných
hasičů bude svým členům přispívat na vstupy. Přihlásit se můžete na obci a to
nejpozději do 29. září 2009.
V nejbližší době bude Sbor dobrovolných hasičů Srnín provádět sběr železného šrotu.
Přesný termín bude včas oznámen.
V Hlinici byly kontejnery přemístěny k obecnímu úřadu a byly doplněny o jeden
kontejner na plast ze 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 nutné odpad odnést do jiných
kontejnerů. Odvoz separovaného odpadu objednáváme pro každý druh odpadu zvlášť a
ten je vždy svezen ze všech 3 míst současně.
Žádáme občany, aby neparkovali na obecních komunikacích a nebránili průjezdu při
svozu domovního odpadu, průjezdu techniky na zimní údržbu místních komunikací,
případně jiným službám a ostatním obyvatelům.
Žádáme občany, aby dbali na čistotu veřejných prostranství a to především hřiště a
čekárny na návsi, kde je v poslední době značný nepořádek (nedopalky cigaret, různý
pohozený odpad, popsané stěny u objektu na hřišti, stržená nástěnka na čekárně atd.)
Žádáme všechny občany, kteří tyto objekty využívají, aby zde udržovali čistotu a
pořádek.
Majitelům psů připomínáme, že je nutné dodržovat Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Upozorňujeme
majitele psů, že pokud se bude po obci pohybovat jejich pes v rozporu s vyhláškou,
pak může kdokoliv kontaktovat psí útulek, který zajistí jeho odchyt na náklady
majitele psa.

Zastupitelstvo obce Srnín

V Srníně dne 16.9.2009

Srnínský zpravodaj č. 27
Letošní rok lze hodnotit jako velmi úspěšný i přes to, že jsme se celý rok potýkali
s problémy získání schválených dotací na chodník, který byl dokončen v říjnu 2008 a
v březnu 2009 jsme požádali o proplacení. V červnu 2009 byla dokončena kontrola a
nebyly shledány závady, ale peníze na účet přišly až 11. prosince 2009 a to pouze první část, kterou
můžeme uhradit úvěr v bance a tím se zbavit dluhu. Tento stav nám nedovoloval usilovat o další
dotace, protože jsme na účtu neměli dostatečné množství prostředků na spolufinancování.

I přes výše uvedené problémy se nám podařilo získat dotace a zrealizovat následující
záměry:
Opravu kaple na návsi, přístavbu skladových prostor u obecního úřadu, vybavení obecního
úřadu potřebnou technikou na zřízení Czechpointu, obleky pro zásahovou jednotku sboru
dobrovolných hasičů. Celková vynaložená částka na tyto akce představuje 630 781,- Kč, z
toho výše získaných dotací je 328 587,- Kč, což představuje 52,1 %.
Z obecních prostředků jsme zabezpečili, mimo běžných oprav, modernizaci záchodů a
nákup nových stolů a židlí do kulturní místnosti, výstavbu sušáku na hasičské hadice a
opravu palisád, včetně zábradlí na hřišti. Pokud to počasí dovolí budou v nejbližší době
položeny panely za svodidly k pěšině na nádraží, aby i tento nebezpečný úsek byl odstraněn.
Ve středu dne 23.12.2009 od 19.00 do 20.00 si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky
na návsi.
Místní obchod bude o svátcích otevřen takto:
24.12.2009 od 7 do 10 hodin
28.12.2009 od 7 do 17 hodin
29.12.2009 od 7 do 17 hodin
30.12.2009 od 7 do 17 hodin
31.12.2009 od 7 do 13 hodin
4.1.2010 od 7 do 17 hodin
Ve čtvrtek 24.12.2009 se bude vyvážet domovní odpad z popelnic.
Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 29.12.2009 v 18.00 hodin bude mimo jiné, projednáván
návrh rozpočtu na rok 2010, který je zveřejněn na úřední desce. Na tomto zastupitelstvu se s Vámi
rádi setkáme.
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 2010
Vám
přeje
zastupitelstvo obce Srnín
V Srníně dne 15.12.2009

