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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
V úvodu Vám přeji krásné podzimní dny a klidný, pohodový adventní čas.
V nadcházejících  dnech  se  můžete  těšit  na  předvánoční  posezení  seniorů,  rozsvícení  vánočního 
stromku u obecního úřadu a koncert pěveckého souboru Bartoloměj v místním kostelíku sv. Anny.
V letošním roce  začínáme připravovat  územní  plán  obce  Smrček  a  legislativně  bude  připravena 
revitalizace obecního rybníčku. 
V příštím roce  nás  tedy  čeká dokončení  nájezdů –  III.  etapa,  revitalizace  rybníčku,  další  opravy 
místního kostelíka a vytvoření územního plánu obce.
Jménem všech zastupitelů Vám přeji krásný čas vánoční a mnoho zdraví v novém roce 2020.

starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        
INFORMACE  O  ROZPOČTU  NA  ROK  2020  MŮŽETE  SLEDOVAT  NA  ÚŘEDNÍ  DESCE  OBECNÍHO 
ÚŘADU NEBO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBEC SMRČEK.

INFORMACE, KTERÉ VÁS MOHOU ZAJÍMAT:

A) Chodník - III. etapa:

V současné  době  bude  konečně  dokončen  projekt,  abychom  mohli  realizovat  další  etapu  – 
rekonstrukci stávajících nájezdů při silnici směrem na Zaječice. 

B) Kostel sv. Anny:

V příštím roce proběhne oprava střechy na věži kostelíka, opravy okenic. Opět budou čerpány 
ministerské a krajské dotace.

C) Obecní lesy: Upozornění pro občany stále trvá!

Jelikož  v celé  ČR  došlo  k vysokému  přemnožení  kůrovce,  prosíme  občany,  aby  při  svých 
procházkách  sledovali  lesní  porosty  –  obecní  i  státní,  pokud  by  objevili  napadené  stromy, 
upozorněte prosím místostarostku nebo starostu, my oslovíme lesního správce pana Ing. Časara

a následně napadené stromy odtěžíme.

V soukromých  lesích  je  také  nutné  informovat  pana  Ing.  Časara  (tel.:  725257501),  on  Vám 
napadené porosty označí.  Je nutné napadené stromy zpracovat z důvodu šíření další nákazy 



lýkožroutem. Zatím nedochází k pokutování, ale pokuta za jeden napadený strom může činit 
až 500Kč.

V obecním lese  nás  čeká jarní  výsadba  dvouhektarové  holiny,  přejme si  alespoň dostatečné 
vlhko a dobrý sadební materiál, kterého je v současné době nedostatek, aby se nám prázdná 
místa lesních porostů opět zazelenala.

D) Obecní rybníček: 

V současné  době  jsou  dokumentace  a  potřebná  povolení  téměř  hotovy,  s realizací  revitalizace 
začneme na jaře. Velice děkujeme panu Divišovi za jeho pomoc s potřebnou dokumentací.

E) Nové obecní osvětlení:

V celé obci bylo nainstalováno nové úsporné osvětlení firmou pana Polívky. Doufáme, že osvětlení je 
nyní dostatečné, pokud byste zjistili nějaké nedostatky v osvětlení – nahlaste prosím na obecním 
úřadě. 

F) ÚZEMNÍ PLÁN OBCE:

Prosíme  občany,  aby  se  vyjádřili  k     územnímu  plánu  obce.  Budeme  rádi,  pokud  nám  své 
připomínky k územnímu plánu sdělíte již nyní písemně nebo ústně na obecním úřadě. O konání 
zastupitelstva, kde bude projednáván územní plán budete informováni na úřední desce obecního 
úřadu i ve zpravodaji.

G) Vánoční akce: 

 1. 12. 2019 v 16. 00 hodin proběhne na Obecním úřadě ve Smrčku „Předvánoční posezení 
se seniory“. Všichni senioři jsou srdečně zváni. K poslechu i k tanci hraje na harmoniku pan 
Vosička. 

 14. 12. 2019 proběhne v 15. 45 hodin rozsvícení vánočního stromku u obecního úřadu, kde 
nám zazpívají naši nejmladší.

Bude se podávat vánoční svařák a cukroví. Přijďte se naladit vánoční atmosférou.

 14. 12.  2019 v 16.  15 hodin začne koncert v kostelíku sv.  Anny,  kde nám opět po roce 
zahraje hudební soubor Bartoloměj. Srdečně zveme všechny občany.

Za redakci:  Krásný předvánoční čas, klidný advent bez zbytečného shonu a starostí Vám se všemi 
zastupiteli přeje místostarostka obce Jana Burgerová!

                                               Až pod stromečkem rozvážeš mašličku, ať lásku najdeš v balíčku.



                                                Ve druhém štěstí, klid a pohodu, ve třetím dobrou náladu.

                                                                                  Veselé Vánoce!!!!!

      Redakce: Ing. Jana Burgerová, kontakt-email: jana-burgeova@seznam.cz  nebo na tel.: 702 192 343  
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