Srnínský zpravodaj č. 34
Vážení spoluobčané, tento zpravodaj vydáváme, abychom vás požádali o
spolupráci a zároveň vás informovali o dění v obci.










Obec se opět obrací na občany s prosbou o pomoc při údržbě zeleně na veřejných
prostranstvích. V sobotu 30. dubna od 9 hodin bude uspořádána brigáda na úklid
obce. Sraz na hřišti, nářadí si vezměte vlastní. Občerstvení pro brigádníky zajištěno.
Majitelům psů připomínáme, že poplatek ze psů je splatný do konce dubna 2011.
V sobotu 21.5.2011 bude obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Srnín
pořádat zájezd. Autobus odjede z návsi v 8 hodin. Od 10.00 hodin navštívíme
Indiánskou vesnici Fort Hary v Jaroticích u Mirotic a ve 14.00 hodin Muzeum
Mikoláše Alše v Miroticích na závěr navštívíme Pivovarský dvůr Zvíkov. Odjezd
ze Zvíkova ve 20 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 10. května 2011.
Ve středu 25. 5. od 15 hodin bude Sbor dobrovolných hasičů Srnín provádět sběr
železného šrotu. Prosíme, připravte železný šrot k cestě. Je možné odevzdat i staré
autobaterie.
V sobotu 28.5.2011 od 10.30 do 13 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.
V sobotu dne 4.6.2011 od 14 hodin na hřišti bude zahájen vstup do pohádkového lesa, kde
bude pro děti připraveno mnoho stanovišť s pohádkovými postavami. Celé odpoledne se děti
mohou svést na koni nebo si zadovádět ve skákacím hradu. Na závěr se budou opékat
špekáčky. Zveme co nejsrdečněji všechny děti i dospělé. Vstupné 30 Kč za dítě.

V Srníně dne 22.4.2011

Zastupitelstvo obce Srnín

