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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané!
V následujících  měsících  dokončíme  restaurování  dřevěných  částí  kostela  a  zároveň  proběhne
vybílení části kostela vápnem. Do konce září zažádáme o bezplatný převod pozemků Pardubického
kraje při silnici  a následně bude zažádáno o dotaci na další  sérii  nájezdů v  obci.  Vám všem přeji
krásné léto a dětem hezký zbytek prázdnin.

Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        
INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 20.6.2016 a 18.8.
2016

Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 20.6.2016 od 19.30 hod. a ve čtvrtek 18.8. od
18:30 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zúčastnili se ho 5 zastupitelů a 0 občanů. Zápis přesného
znění usnesení je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Zastupitelstvo schválilo tyto body:

1. Navržený program zasedání zastupitelstva č. 17 a 18 - dle návrhu. 

2. Hospodaření obce za leden až červen - dle přílohy.

3. Smlouvu na dotace od Pardubického Kraje na restaurování lavic a dveří v kostele ve výši 70 000,-Kč
a vzalo na vědomí dotaci od Ministerstva kultury na restaurování dveří a lavic ve výši 117 000,- Kč

5.  Smlouvu o  dílo  05/2016 na výrobu nových zárubní  u  2 dveří  kostela  (napadených houbou a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

4. Zaměstnat na dohodu o provedení práce -sečení trávy a úklid na rok 2016 Miroslava Brychnáče,
ml.

5. Změnu dodavatele plynu od firmy ČEZ



6. Žádost o dotace na úpravu stávajících nájezdů z Programu obnovy venkova Pardubického kraje

7.  Zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí  rezignaci  zastupitele  B.  Černého  a  ze  zákona  byl  zvolen
zastupitelem J. Bleha, který byl ve volbách 1. náhradníkem

A) Restaurátování v našem kostele

Během prázdnin proběhlo restaurování lavic, hlavních vchodových dveří a dalších 3 dveří. Během
restaurování  musely  být  provedeny nutné zednické  opravy  kolem dveří  a  děkujeme tímto panu
Bezdičkovi  ze Zaječic,  který velice profesionálně tyto práce provedl.  Zároveň s restaurováním byl
kostel vybílen vápnem, větší polovina kostela, kde byly umístěny lavice. Vybílení další části kostela
dojde  až  po  odvezení  oltáře  v příštím  roce.  Děkujeme  zároveň  panu  Procházkovi  a  Neumanovi
z Mířetic, který kostel poctivě, precizně a velice levně vybílili. Finanční prostředky na restaurování
byly poskytnuty z Pardubického kraje,  ministerstva kultury a z rozpočtu obce,  jak bylo schváleno
v rozpočtu,  zároveň byli  osloveni  sponzoři.  Dne  18.  8.  bylo  restaurování  dřevěných  částí  kostela
zkolaudováno za přítomnosti památkářů z Chrudimi a z Pardubic. 
B) Pouť sv. Anny a pohádkový les

V naší obci již po čtvrté proběhla pouť sv. Anny tentokrát pod širým nebem. Mše se zúčastnili kromě
místních také důchodci, kteří nás navštívili s cestovní kanceláří „ Hurá na výlet“. Mše a zároveň křtiny
malé  Anežky  Novotné  se  vydařily  a  našim  návštěvníkům  se  velice  mše  líbila,  zároveň  navštívili
výstavku starých fotografií a kostelík. 
Odpolední  akce  „Pohádkový  les  ve  Smrčku“,  byla  soukromou  akcí  Míry  Novotného  a  my  mu
děkujeme za kulturní zážitky našich občanů a realizaci odpolední akce.
Obec se podílela na akci úklidem a výzdobou obce a všem děkujeme za pomoc při této, již tradiční
akci.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v obecní nástěnce na OÚ. Tímto také velice děkujeme
panu Josefu Škaloudovi, který neúnavně a bezplatně fotí na všech našich akcích a fotky vyhotoví
během jednoho dne.“ Pepíku moc děkujeme za tvoje krásná fota!“
C) Upozornění o odpadech

Prosíme občany, aby nám do popelnice (u tělocvičny) na hliník a plechovky neházely komunální
odpad, musíme následně tento odpad přebírat. Kdo z těch, kteří toto opakovaně činí, by se přebíral
v odpadcích. Obec tímto bude nucena zakoupit na tato místa fotopasti.
D) Rybolov v našem rybníčku
Rybolov v rybníčku je určen pro občany obce Smrček a místní chalupáře. Zachytat si může kdokoli
z obyvatel či chalupářů. Pravidla rybolovu jsou vyvěšena u rybníčku. Rybolov je součástí kulturního a
sportovního vyžití občanů. Za vybrané peníze se nakupují nové ryby a krmení pro ryby.
My vám přejeme Petru zdar!
D) Občanské soužití

Jelikož se na OÚ množí písemné stížnosti na sousedské problémy, prosíme všechny, buďme lidmi a
neobtěžujme  své  sousedy  zbytečným  hlukem,  zápachem,  nadávkami,  dlouhodobým  pálením
biologického odpadu nebo plastu, atd. 
Za toleranci a pochopení, ale i za dodržování pravidel a pořádku všem děkujeme.
Krásné prožití zbytku prázdnin a dovolených, zahrádkářům velkou úrodu, hezké podzimní dny přeje



                                                                                                                                               Vaše redakce    

Redakce: Ing. Jana Burgerová, Miroslav Brychnáč, Marie Škaloudová
kontakt: email: starosta.smrcek@seznam.cz  nebo na tel.: 775 683 055.  

mailto:obec.smrcek@seznam.cz

