
 Smrčecký 
zpravodaj 
   měsíc: květen-červen číslo: 3 ročník: II

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané!
V následujících měsících nás čeká restaurování dřevěných částí kostela, lavic a dveří. Naši nejmenší
se mohou spolu s rodiči těšit na Dětský den a všichni společně si vybereme z navrhovaných znaků
svůj obecní znak a vlajku. Děkuji všem občanům, kteří pomáhají s přípravou a organizací Dětského
dne.

Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        
INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 24.3.2016

Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 16 5. 2016 od 19.30 hod. v zasedací místnosti
obecního  úřadu.  Zúčastnili  se  ho  4  zastupitelé  a  2  občané.   Zápis  přesného  znění  usnesení  je
k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Zastupitelstvo schválilo tyto body:

1. Navržený program zasedání 16/2016/Z0 - dle návrhu. 

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

3. Celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2015.

4. Účetní uzávěrku obce za rok 2015.

5. Výběr znaku obce, dle hlasování občanů Smrčku - znak č.4

6.  Příjem  dotace  70 000,-  Kč  na  restaurování  lavic  a  dveří  kostela  z Programu  obnovy  památek
Pardubického kraje.

7. Restaurátorský záměr a průzkumová zpráva oltáře v cenové nabídce 8 970,- Kč uhradit z rozpočtu
obce.



8. Uspořádat Dětský den, zakoupit občerstvení a drobné dárky, uhradit z rozpočtu obce.

9. Připojení se k Petici obce Horka „Nesouhlas se skladováním munice“ v areálu bývalého muničního
skladu v Chrasti u Chrudimi.

A) Znak obce

Nejvíce hlasů získal heraldický návrh č.4, kde je ve znaku vykreslen kostelík, smrček a kniha jako
symbol sv. Anny, které je kostelík zasvěcen, ve výběru obecní vlajky vyhrál návrh č.2.

Oba návrhy jsou zpracovávány do konečné podoby firmou Ornamento a v nejbližších dnech budou
odeslány  do  parlamentu  ke  schválení,  parlamentní  komise,  schvalující  obecní  znaky  a  heraldiku
zasedá pouze 4x v roce, takže doufejme, že se schválení dočkáme do konce roku. 

B) Dětský den

Dětský den proběhl 11. 6. u rybníčka, doufáme, že si naše děti užily her a soutěží a se svými rodiči
strávily  pěkné  odpoledne.  Děkuji  především  Ivetě  Durdilové  za  pomoc  při  nakupování  cen  a
organizaci soutěží, dále děkuji Vendulce Suché, Lence Schinaglové a Marušce Škaloudové za pomoc
při realizaci soutěží a her. 
Gratulujeme všem dětem, které vyhrály, Gábině Bačinové gratulujeme za ulovení největšího kapra.
Všem přítomným děkujeme za jejich účast a těšíme v příštím roce zase u rybníčka. 

C) Restaurátorský záměr na opravu oltáře v našem kostele

Restaurátorský záměr na opravu oltáře zpracovala akademická malířka Hana Vítová, byl proveden
podrobný průzkum oltáře, jeho napadení červotočem, zhodnocen jeho celkový stav, bylo zažádáno
Ministerstvo kultury o dotace na jeho restaurování, výsledky schválení dotací budou v lednu, kdy
proběhne  výběrové  řízení  na  restaurování  oltáře,  ten  bude  následně  rozebrán,  odvezen
k restaurování  v průběhu  2-  3  let,  podle  přidělených  dotací.  Jedná  se  o  památku  z roku  1648
zapsanou v rejstříku kulturních památek naší republiky a rádi bychom tuto památku zachovaly pro
naše další generace.

D) Připojení k petici obce Horka

Naše obec, respektive naši občané se připojili k Petici „Nesouhlas se skladováním munice“ Petiční
právo je  jedním ze  základních  ústavních  práv  občanů demokratického státu.  Petice  byla  zaslána
hejtmanovi  Pardubického  kraje,  panu  JUDr.  Martinu  Netolickému.  Mezitím  na  obecní  úřady
dotčených  obcí  (Horka,  Smrček,  Zaječice,  Chrast)  byly  doručeny  odpovědi  na  naše  připomínky
z listopadu  loňského  roku,  kdy  jsme  oslovili  Agenturu  ochrany  přírody,  Lesy  ČR,  Diecézní  lesy  a
Vysokou  školu  báňskou  Ostrava  (za  účelem  analýzy  výbuchu  při  skladování  i  přepravě  munice).
Všechny dotčené orgány nám napsaly svá vyjádření, na které musela firma JARO reagovat během půl
roku, tedy do 30. 6. 2016. Jejich připomínky jsou zpracovány opět na Odboru životního prostředí PK
a konečné rozhodnutí o skladování munice a jeho podmínkách bude obcím sděleno do září 2016.
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