
 Smrčecký zpravodaj 
   měsíc: leden-březen číslo: 1 ročník: IV

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
V novém roce Vám všem přeji pevné zdraví, hodně sil s nadcházejícím jarem a především spokojený
život v naší obci.

V letošním roce budeme pokračovat stavbou chodníku a dalších nájezdů. 
V obci  budou  nainstalovány  měřiče  rychlosti  a  obecní  cedule  se  znakem  naší  obce.  Kromě
stavebních  akcí  nás  čekají  akce  kulturní  a  společenské  jako  každý  rok:  Pálení  čarodějnic
s lampionovým průvodem, koncert ke Dni matek, Den dětí, pouť sv. Anny a pokud vše dobře půjde
i vysvěcení restaurovaného oltáře.

Všem občanům Smrčku přeji šťastný rok 2018 hodně zdraví a spokojenosti.
Starosta obce Miroslav Brychnáč

                                                                                    
INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 19. 3. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 28. 3. 2017 od 19:30 hod. v zasedací místnosti
obecního  úřadu.  Zúčastnilo  se  ho  5  zastupitelů  a  0  občanů.  Výpis  z  usnesení  je  k dispozici  na
obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Zastupitelstvo schválilo tyto body:

1. Navržený program zasedání  - dle návrhu. 

2. Hospodaření s majetkem obce dle přílohy.

3. Nabídku č. 1 na stavební úpravy obecního úřadu.

4. Uzavřít dohody s brigádníky na rok 2018.

5. Vzalo na vědomí změnu v umístění měřičů rychlosti na sloupy ČEZ.

6. Zakoupení občerstvení a květin na Den matek a zakoupení občerstvení na pálení čarodějnic.

7. Zastupitelstvo obce  nesouhlasí s výstavbou dvou RD s dvěma nadzemními podlažími o rozloze
300m2 na pozemkové parcele č.147/8 v katastrálním území Smrček u Žumberku.

8. Zastupitelstvo obce neschvaluje požadavek na kácení dřevin na p. parcele č. 298/13 a 298/2



A) Chodníky 
Počátkem  dubna  je  již  možné  řezat  silnici  a  firma  Hold  bude  moci  pokračovat  se  započatými
stavebními pracemi. 

Stavbu dalších nájezdů plánujeme v druhé polovině letošního roku.

B) Oprava budovy obecního úřadu
Z důvodu malé kapacity společenské místnosti na OÚ budou některé části budovy rekonstruovány
a upraveny,  abychom  mohli  pořádat  naše  kulturní  a  společenské  akce  v těchto  upravených
prostorách. 

C) Restaurování oltáře
Dne 29. 3. 2018 proběhl kontrolní den v ateliéru paní Skarolkové za účasti památkářů z Chrudimi,
Pardubic a Ministerstva kultury v Praze.

Odhalováním  jednotlivých  přemaleb  se  zjistilo,  že  náš  oltář  má  výrazné  renesanční  prvky  a  je
zasvěcen nejen svaté Anně, ale také svatému Mikulášovi.

Práce restaurátorky paní Skarolkové je velice precizní.  Na každé části  oltáře byla odhalena další
úžasná malba, stará téměř 500 let. Je téměř neuvěřitelné, že se pod nánosem fládru dochovaly tyto
malby. V měsíci lednu jsme zažádali o další dotace a věříme, že restaurování oltáře bude v letošním
roce zdárně ukončeno.   

D) Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny k autobusové čekárně
dne: 6.4.2018 od 16.00 do 18. 00 hodin!!!!!!!
Odpad bude předáván pracovníkům technických služeb Hlinsko, kteří budou odpad umísťovat do
dvou kontejnerů: na nebezpečný odpad a na velkoobjemový odpad. Svoz je tedy omezen časově na
3 hodiny.

E) Pálení čarodějnic a lampiónový průvod
Pálení  čarodějnic  proběhne v naší  obci  společně s lampiónovým průvodem dne
30.4.2018.  Sraz účastníků s lampióny je v 18.00 hodin před Obecním úřadem ve
Smrčku.  Poté  se  průvod vydá  k rybníčku,  kde  proběhne  pálení  čarodějnic  jako
v loňském roce.

O  dalších  kulturních  akcích  budete  informováni  pozvánkami  a  také  v dalším  čísle  našeho
zpravodaje. Krásné jaro a slunce v duši Vám přeje Vaše redakce.
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