Srnínský zpravodaj č. 28
Vážení spoluobčané, tento zpravodaj vydáváme abychom vás požádali o spolupráci a
zároveň vás informovali o dění v obci


V tomto měsíci byly položeny panely za svodidly k pěšině na nádraží a tento nebezpečný úsek
cesty byl vyřešen. Další akcí byla renovace pomníku padlých na návsi a křížku u kolejí.
Čištění stoky od Sedláčků k Ticháčkovci bude pokračovat po Velikonocích. Zatím jsme nuceni
čekat až stoka vyschne a budeme moci použít techniku na její vysvahování. Touto akcí dojde
nejen ke zlepšení vzhledu této části obce, ale k částečnému řešení povodňové situace v Hlinici.

Zasedání zastupitelstva obce Srnín se bude konat dne 8. dubna 2010 od 19 hodin. Jedním
z bodů programu bude projednání změny č. 2. územního plánu obce Srnín.

Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2010 a současně
upozorňujeme na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství.

V sobotu dne 10.4.2010 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.

Pokud máte zájem o vyčištění komínů oznamte to do 13.4.2010 na obecní úřad.

V sobotu dne 15.5.2010 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 a stavební suť.

Sbor dobrovolných hasičů Srnín provede před „Svozovým dnem“ sběr železného šrotu, termín
bude včas oznámen.

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

Považujeme za důležité zmínit stav usazovacích rybníků. Od posledního vyvážení uplynulo již
9 let a podle sdělení VaKu je cca po 10 letech nutné udělat revitalizaci, která představuje
náklad 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.

Po loňské žádosti o dotaci a jejím získání byla naše obec, od února, zařazena do kontaktních
míst pro poskytování služby Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve
vztahu občan – veřejná správa. Na naší obci je možné získat následující údaje: Výpis z katastru
nemovitostí, Výpis z bodového registru řidičů a Žádost o výpis nebo opis z rejstříku trestů
podle zákona č.124/2008 Sb. Tato služba je zpoplatněna. Tento systém se vyvíjí a bude
postupně rozšiřován a zdokonalován

Sbor dobrovolných hasičů Srnín nás požádal o sdělení poděkování obyvatelům obce, kteří
přispěli účastníkům masopustního průvodu a dále poděkování obyvatelům, kteří přispěli
sponzorským darem do tomboly na Josefovskou zábavu. Výtěžek z těchto akcí, které Sbor
dobrovolných hasičů Srnín pořádá je již tradičně používán především na akce pro děti. Mezi
největší akce patří zimní závody, dětský den (v letošním roce bude 23.5.2010) a Mikulášská
nadílka.
Zastupitelstvo obce Srnín
V Srníně dne 30.3.2010

Srnínský zpravodaj č. 29
Vážení spoluobčané, tento zpravodaj vydáváme abychom vás informovali o
připravovaných akcích









Zveme Vás na slavnostní otevření Naučné stezky Granátník, kterou jsme připravili společně
s Lesy České republiky a CHKO Blanský les. Sraz bude 22.5.2010 ve 14 hodin na návsi
v Srníně. Jedná se o cca 8 kilometrový okruh s počátkem a ukončením v Srníně. Po
absolvování pochodu bude pro účastníky zajištěno v zasedací místnosti občerstvení.
V neděli dne 23.5. 2010 od 14 hodin bude zahájen vstup do pohádkového lesa, kde na děti
bude čekat 11 stanovišť s pohádkovými postavami. Po celou dobu bude možné jezdit na koni
nebo si zadovádět na skákacím hradu. Na závěr se budou opékat špekáčky. Zveme co
nejsrdečněji všechny děti i dospělé. Vstupné 20 Kč za dítě.
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR proběhnou dne 28. 5. 2010 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a 29. 5. 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
v Srníně.
V neděli dne 30.5.2010 od 10 hodin bude Sbor dobrovolných hasičů Srnín provádět sběr
železného šrotu. Prosíme, připravte železný šrot k cestě. Je možné odevzdat i staré autobaterie.
V sobotu dne 5.6.2010 od 10 hodin se uskuteční již 11. ročník etapového běhu dvojic ze
Srnína do Srnína.
Zastupitelstvo obce Srnín

V Srníně dne 18.5.2010

Srnínský zpravodaj č. 30
Vážení spoluobčané, předkládáme vám další letošní zpravodaj, ve kterém chceme především
upozornit na chystanou oslavu v naší obci.
Tato oslava proběhne dne 21.8. 2010 v Srníně na hřišti s tímto programem:
od 9:00
od 12:45
od 13:00
od 14:00
od 14:15
od 14:30
od 16:00

od 17:30
od 20:00

Sportovní dopoledne (nohejbal)
Vyhodnocení turnaje nohejbalu
Mažoretky z Domu dětí a mládeže z Českého Krumlova
Folková skupina Lakomá Barka z Českého Krumlova
Slavnostní zahájení
Folková skupina Lakomá Barka z Českého Krumlova
Beseda s PhDr. Jolande Minářovou ze Státního okresního archivu v Českém
Krumlově a Mgr. Jarmilou Hansovou ze Státního památkového ústavu České
Budějovice o historii naší obce a obce Zlatá Koruna
Folklorní soubor Radost z Kamenného Újezdu
Zábava – Situace music band

Po děti bude celou dobu oslav k dispozici: skákací hrad, dětský koutek
od 17 – 18 hodin jízda na koni
Po celou dobu oslav bude na hřišti k dispozici pivní stan a občerstvení
Uvítáme, pokud jste ochotni pomáhat s přípravou, nebo se chcete dozvědět více informací, přijďte na
obecní úřad v pondělí 9. srpna v 19:00 hodin. Žádáme vás o pozvání rodáků. Pokud máte nějaké
staré fotky, přineste je prosím na obec, oskenujeme si je a originály Vám vrátíme.
- Oznamujeme občanům, že stanoviště lékařské služby první pomoci v Českém Krumlově
a v Kaplici jsou od 1.7.2010 zřízena jako nevýjezdová. Nemocnice předpokládá, že v případě
problémových zdravotních stavů bude v maximální možné míře využívána služba rychlé
záchranné pomoci tel. 155 nebo 112. Tento postup byl schválen zastupitelstvem Jč. Kraje.
- Byl zpracován návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Srnín. Od 22.7.2010 je vystaven
k veřejnému nahlédnutí v úředních hodinách po dobu 30 dnů na Obecním úřadu Srnín. Po této
lhůtě budou připomínky zpracovány a zastupitelstvo obce na příštím zasedání schválí zadání
změny č. 2 Územního plánu obce Srnín
- Sbor dobrovolných hasičů Srnín ve spolupráci s obcí připravil na 18.9.2010 zájezd na Orlík.
V 6:30 hodin odjezd autobusem z návsi v Srníně, v 9:00 hodin prohlídka zámku Orlík dále
individuálně park, procházka s vyhlídkami na přehradu, akvárium, oběd. Ve 13:30 odjezd lodí
na Zvíkov, cesta trvá cca 1 hodinu. Venkovní prohlídka Zvíkovského hradu s výhledy na soutok
Otavy a Vltavy. V 16 hodin odjezd do Písku. Krátká procházka historickým centrem bude
zakončena v restauraci U Rajnerů. Předpokládaný odjezd z Písku v 19:30 hodin. Návrat do Srnína
v cca 21:30 hodin. Cena zájezdu 100 Kč na osobu pro místní, pro cizí 200 Kč. Vstupné si hradí
každý sám, hasiči budou svým členům přispívat. Přihlásit se můžete do 31.8.2010 na obecním
úřadě.
Zastupitelstvo obce Srnín
V Srníně dne 20.7.2010

Srnínský zpravodaj č. 31

Vážení spoluobčané, předkládáme vám další letošní zpravodaj, ve kterém chceme seznámit s novým
zastupitelstvem a s tím spojenými změnami.
 Po ustavujícím zasedání, které proběhlo dne 2. 11. 2010 je složení zastupitelstva pro toto volební
období následující:
starosta Luboš Mlčák,
místostarostové Bc. Marie Muzikářová a Jan Kutlák,
členové zastupitelstva Jaroslav Bohdal, Renata Květoňová, Petr Hoďánek, Edita Sojková
 Dále byly ustanoveny výbory v tomto složení :
Finanční výbor:
předseda Jaroslav Bohdal
členové ing. Hana Mlčáková, ing. Ivana Čížková
Kontrolní výbor:
předseda Renata Květoňová
členové Ivana Sedláčková, Marie Pilsová
Sportovní a kulturní výbor:
předseda Sojková Edita
členové Petr Hoďánek, Irena Kotková
 Důležitým faktem je změna úředních hodin.
Obecní úřad bude otevřen každé úterý od 16:00 hodin do 18:30 hodin.
 Každoroční posezení pro důchodce se letos uskuteční v pátek 10. prosince od 15:30 hodin.
 V zájmu obce je zvýšit informovanost občanů a proto nabízíme možnost zasílání zpravodajů a
hlášení místního rozhlasu do vašich e-mailových schránek. Pokud budete mít o tuto službu zájem
nahlaste na obec vaší e-mailovou adresu. Současné informování občanů bude zachováno.
 Na nejbližším zasedání zastupitelstva obce 2.12.2010 v 18.00 hodin bude mimo jiné, projednáno
zadání změny územního plánu. Na tomto zastupitelstvu se s Vámi rádi setkáme.

Zastupitelstvo obce Srnín

V Srníně dne 2.11.2010

Srnínský zpravodaj č. 32
Vážení spoluobčané, letošní rok je významný především tím, že jsme dne
21.8.2010 společně oslavili 610 let od první zmínky o naší obci. Celá akce se konala pod
záštitou hejtmana Jihočeského kraje a za přispění celé řady z vás, za což vám zastupitelstvo
obce mnohokrát děkuje.

Neméně významná je skutečnost, že se nám v letošním roce podařilo zahájit opravu
spodní části kanalizačního řadu na návsi. Bohužel, v průběhu stavby se nám objevily
nepředvídatelné skutečnosti a museli jsme ve stavbě pokračovat. Po výměně úseku v délce
96 m a provedení kamerových zkoušek, ze kterých jsme zjistili, že i další kus kanalizačního
řadu je v havarijním stavu, musíme v příštím roce pokračovat ve stavbě až k hlavní šachtě
za hasičárnou. Celá tato stavba nás bude stát 900 tis. Kč. V rámci našich prostředků je to
nemalá částka, ale pokud bude obec uchráněna přívalovým dešťům, pak bude mít své
opodstatnění. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci v celkové výši 160 tis. Kč.
Z dalších akcí je nutné zmínit dostavbu objektu na hřišti se zázemím pro hasiče, opravu
Památníku padlých v 1. světové válce na návsi a křížku u kolejí. Vyčištění stoky a
zlikvidování náletových dřevin u cesty do tovární ulice a s tím související odvedení
dešťových vod mimo obec. Pro zlepšení bezpečnosti občanů chodících na vlak nebo do Zlaté
Koruny bylo provedeno položení panelů vedle hlavní silnice od čekárny na pekárně k pěšině
na vlakové nádraží.
Dne 22.5.2010 byla slavnostně otevřena naučná stezka „Granátník“, kterou jsme
zrealizovali společně s Lesy České republiky a CHKO Blanský les.
Radost máme i z toho, že jsme se v rámci „Letní soutěže jihočeských obcí ve sběru
plastů“ v kategorii do 500 obyvatel, umístili na krásném 7. místě, z celkového počtu 351
obcí. Toto umístění je znásobeno i tím, že v rámci našeho okresu jsme byli nejlepší. Jako
ocenění jsme dostali od společnosti EKO-COM jednu betonovou lavičku s prkny
z recyklovaného plastu, kterou jsme umístili na hřišti. Za dosažení tohoto úspěchu bychom
vám chtěli poděkovat a budeme rádi, pokud v této prospěšné aktivitě budete pokračovat.
Ke konci roku 2010 bude na našem účtu cca 1,7 mil. Kč, což nám umožní v dalším roce
pokračovat v investiční činnosti. V letošním roce jsme požádali Jihočeský kraj o spoluúčast
na těchto akcích, které máme pro příští rok připravené k realizaci:
-

fasáda a výměna oken a dveří, včetně zastřešení vstupu do obecního bytu na čp. 7
fasáda a výměna oken a dveří čp. 42 - obecní úřad, kulturní místnost a knihovna
„Hurá na vodu !!“ v rámci programu podpory práce s dětmi a mládeží
(nákup raftu včetně příslušenství)

Další aktivitou obce, kterou ocení především obyvatelé žijící v části na Vyhlídce, je
podání žádosti o dotaci v rámci mikroregionu Podkletí na nákup měřiče rychlosti. Dále
bychom chtěli v jarních měsících dokončit, již zmiňovanou kanalizaci na návsi, projekčně
dokončit stavbu vodovodu a komunikace na Mokřadech a chodníku na návsi.

Ve čtvrtek dne 23.12.2010 od 19.00 do 20.00 si můžete přijít pro Betlémské světlo
do kapličky na návsi, kde se s vámi rádi setkáme. Na zahřátí bude připraven teplý punč.
Návrh rozpočtu na rok 2010 je zveřejněn na úřední desce od 13.12.2010, bude
projednáván na příštím zasedání zastupitelstva obce 28.12.2010 od 19 hodin, na kterém
se s Vámi rádi setkáme. Obecní úřad bude tento den uzavřen.
Místní obchod bude o svátcích otevřen takto:
Pátek
24.12.2010 od 7 do 10 hodin
Sobota
25.12.2010 – ZAVŘENO
Neděle
26.12.2010 – ZAVŘENO
Pondělí až čtvrtek 27. – 30.12.2010 od 7 do 17 hodin
Pátek
31.12.2010 od 7 do 13 hodin
Sobota až pondělí 1.1. – 3.1.2011 - ZAVŘENO
Od úterý 4.1.2011 bude obchod otevřen vždy od 7 do 17 hodin.
Od začátku příštího roku je v platnosti nový zákon, podle kterého musí mít každá
domácnost provedenou minimálně 1x ročně revizi od osoby způsobilé (kominíka) k čištění
spalinových cest (komínů). Tato povinnost se týká všech, kteří používají k topení pevná i
plynná paliva. Kdo bude mít o provedení revize nebo vyčištění komínů zájem, může to na
obci nahlásit do 8. února 2011. Obec následně domluví termín návštěvy kominíka.
Touto cestou děkujeme za pomoc všem, kteří se podílí na úklidu veřejného
prostranství a účasti na akcích pořádaných obcí a Sborem dobrovolných hasičů Srnín.
Přínosem pro rozvoj naší obce je pokračování v těcho vašich aktivitách.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2011
vám přeje
zastupitelstvo obce Srnín

V Srníně dne 21.12.2010

