
 

Srnínský zpravodaj č. 2/2023 
 

Vážení spoluobčané, předkládáme vám druhý letošní zpravodaj. 

 

 

➢ Upozorňujeme občany, že ve dnech 8. a 9. 3. 2023 bude uzavřen železniční přejezd 

v Srníně na hlavní silnici III/1439 z důvodu rekonstrukce.  

 

➢ Myslivecké sdružení Přísečná pořádá dne 11. 3. 2023 ve spolupráci s naší obcí a obcí 

Přísečná zimní procházku s názvem „Po stopách myslivosti“. Jedná se o procházku 

s výkladem a spoustou zábavy honitbou mysliveckého spolku Přísečná. Akce bude 

zakončena v Rájově v Restauraci Na Kovárně u naučného videa a malého občerstvení.  

Pro občany Srnína je sraz v 9:30 hodin před obecním úřadem. 

 

➢ Dne 14. 3. 2023 od 19:00 hodin se uskuteční zasedání zastupitelstva obce Srnín. 

 

➢ Obec Zlatá Koruna a obec Srnín pořádá amatérské mistrovství Zlaté Koruny, Rájova, 

Plešovic  a  Srnína  ve  stolním  tenise,  které  se  uskuteční   v  sobotu  18. 3. 2023     

od 9:00 hodin v Domě kultury a sportu ve Zlaté Koruně. Hrát se bude v kategoriích 

muži, ženy a děti do 15 let. Startovné dospělí 50 Kč, děti zdarma. V případě zájmu 

kontaktujte do 13. 3. 2023 pana Jana Kutláka tel. 734 648 168. 

 

➢ Sbor dobrovolných hasičů Srnín ve spolupráci s obcí pořádá v sobotu dne 25. 3. 2023 

od 14:00 hodin v zasedací místnosti tradiční dětský karneval. 

 

➢ Připomínáme, že splatnost místního poplatku z pobytu za rok 2022 je do 31. 3. 2023.  

 

➢ Do 30. 4. 2023 je splatný poplatek ze psů a poplatek za odpady.  

 

➢ Připravujeme vítání občánků, které bude v neděli 23. 4. 2023. O době a místě konání 

budou rodiče osobně informováni.   

 

➢ Na sobotu dne 27. 5. 2023 připravuje obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných 

hasičů Srnín tradiční zájezd s tímto programem: 

 

Odjezd v 7:30 hodin z návsi na Kozí hrádek. Odsud odjedeme v 11:00 hodin do 

Tábora. Zde si může každý individuálně vybrat z několika nabídek (muzeum Lega, 

strašidelné podzemí, muzeum čokolády a marcipánu, Husitské muzeum ...). Odjezd 

z Tábora ve 14:00 hodin do ZOO Tábor. Odjezd v 18:15 hodin zpět do Srnína. 

Předpokládaný návrat do 20:00 hodin. Za dopravu občané Srnína zaplatí 150 Kč, 

ostatní 200 Kč. Sbor dobrovolných hasičů bude svým členům přispívat na vstupy. 

Přihlásit a zaplatit zájezd můžete na obci nejpozději do 25. 4. 2023. 

 

➢ Byly zprovozněny nové internetové stránky naší obce www.obecsrnin.cz 

 

➢ Děkujeme občanům za třídění odpadu a jeho ukládání do příslušných kontejnerů. Jediný 

problém vzniká při nehospodárném ukládání papírových krabic, které zabírají velký 

prostor v kontejnerech, proto vás žádáme, abyste před uložením krabice rozložili nebo 

rozřezali.  Děkujeme za vstřícný přístup.  



 

➢ Na závěr zpravodaje chceme upozornit, že je potřeba, aby majitelé psů uklízeli 

exkrementy po svých mazlíčcích na veřejných prostranstvích. V některých částech obce 

začíná být situace neúnosná a mnoho lidí nás na to upozorňuje.   

 

                                                                                                           Zastupitelstvo obce Srnín  

 

 

 

 

V Srníně dne 28. 2. 2023 

internetové stránky obce www.obecsrnin.cz 

e-mail obec.srnin.@seznam.cz  

 

 
 

 

http://www.obecsrnin.cz/

