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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Všem  občanům  Smrčku  přeji  krásné  léto,  pohodové  prázdniny  našim  předškolákům,  školákům
a studentům. V obci  nás čeká výstavba chodníku, revitalizace obou dětských hřišť a restaurování
oltáře v našem kostele. 
Srdečně Vás všechny zvu na akci „Žehnání obecního praporu“, které proběhne spolu s poutní mší sv.
Anny, po ní bude následovat koncert dechové hudby kapely Mrákotínka. Příjemnou zábavu Vám
přeje:

Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                      
INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 26.6.2017
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. a) Příjem dotace Ministerstva kultury z Programu obnovy kulturních památek ve výši 140 000 Kč
za účelem restaurování oltáře sv. Anny.

    b) Příjem dotace Pardubického kraje z Programu obnovy venkova ve výši 150 000 Kč za účelem
výstavby chodníku.

3.  Revitalizaci obou dětských hřišť na původních stanovištích. 

4.  Přípravu akce Žehnání obecního praporu a poutní mši sv. Anny.

A) Restaurování oltáře sv. Anny
Na  restaurování  oltáře  obdržela  obec  dotaci  ve  výši  140 000  Kč  od  Ministerstva  kultury.
Momentálně je oltář odvezen do ateliéru akademické malířky paní Evy Skarolkové, kde probíhá jeho
restaurování. Oltář by měl být dovezen zpět v polovině roku 2018.

B) Multifunkční hřiště
Zastupitelstvo  neschválilo  záměr  výstavby  multifunkčního  hřiště  na  Obicce  u  rybníčka  z důvodu
požadavků  vyplývajících  ze  stavebního  zákona  (vybudování  WC,  čističky  nebo  vyvážecí  jímky,
parkovací místa, zpevněná cesta, atd.). Tyto požadavky by záměr výstavby hřiště značně prodražily.



    2017
Bylo rozhodnuto revitalizovat obě stará hřiště. Na základě připomínek našich mladých maminek
budou  na  malém  hřišti  doplněny  hrací  prvky,  vyměněn  povrch  hřiště.  Vaše  další  nápady
a připomínky přivítáme.

C) Chodník - II. etapa
Obec teprve nyní obdržela zkompletovaný projekt s veškerými vyjádřeními konkrétních úřadů. Po
obdržení stavebního povolení proběhne výběrové řízení a pak začneme stavět, prosíme o trpělivost
občanů a věříme, že do zimy budeme chodit po další části chodníku.

D) Obecní znak - informace o schválení obecního znaku a vlajky
Dne 31. 5. 2017 byl předán schválený obecní znak a vlajka předsedou Poslanecké sněmovny panem
Hamáčkem. Slavnostního ceremoniálu předávání obecních symbolů se zúčastnily zástupci 30 obcí.
Naši obec zastupoval starosta obce Miroslav Brychnáč a místostarostka obce Ing. Jana Burgerová.
Fotografie  ze  slavnostního  předávání  budou  na  naší  obecní  nástěnce  nebo  je  naleznete  na
facebookových stránkách obce. 

Popis obecního znaku
Ve stříbrném štítě zelené trojvrší s otevřenou knihou první barvy. Ze středního pahorku vyrůstá 
kostelní věž se stříbrným oknem, po stranách pak dva smrky, vše zelené.

Popis vlajky:
Prapor je dělen na dva vodorovné pruhy, bílý a zelený. Zelené figury kostela a dvou smrků vychází ze
zeleného pruhu do bílého. V zeleném pruhu je umístěna rozevřená bílá kniha jako symbol svaté 
Anny, které je zasvěcen místní kostelík. 

Popis znaku a zdůvodnění naleznete na našich stránkách nebo na obecní nástěnce. 

E) Akce žehnání obecního praporu, poutní mše, dechovka, pohádkový les
Dne 22. 7. se uskuteční celodenní kulturní akce.
V 8. 30 bude zahájen slavnostní obřad žehnání obecního praporu recitálem našich nejmenších dětí
u OÚ. Poté se vydá průvod s praporem na louku u lesa, kde proběhne  Žehnání praporu a poutní
mše sv. Anny od 9.00 hodin. Od 10. 00 do 11.30 hodin zahraje k poslechu dechovka Mrákotínka.
Srdečně vás zveme na tuto skvělou kapelu.
Od 11.30 si můžete poslechnout klavírní recitál Richarda Reipricha, absolventa JAMU v Brně. 
Na svém kontě má řadu prestižních ocenění získaných v předních evropských klavírních soutěžích.
Na programu zazní skladby F. Chopina a L. W. Beethovena.
Ve  14  hodin  začíná  Pohádkový  les  MgA.  Miroslava  Novotného.  Tato  odpolední  akce  bude
doprovázena  kapelou  Kořenova  Hoblovka.  Nebude  chybět  projížďka  koňským  spřežením,
aquazorbing, stánkový prodej a občerstvení. Na závěr akce bude v 19.00 vypuštěn nad Smrčkem
horkovzdušný balón. SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME NA TUTO CELODENNÍ AKCI.!!!!!!!!!!

F) Dne 26. 8. 2017 se uskuteční zájezd do ZOO Jihlava,  které pořádá obec Smrček ve spolupráci
s bývalým svazem zahrádkářů.  Prosíme případné  zájemce,  aby  se  přihlásili  u  místostarotky  Jany
Burgerové nebo na tel.: 775 683 055. Instrukce o zájezdu vám budou včas sdělěny.

Krásné léto a slunce v duši Vám přeje Vaše redakce.

Redakce: Ing. Jana Burgerová, Marie Škaloudová
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