
 Smrčecký zpravodaj 
 měsíc: říjen - prosinec      číslo: 4       ročník: IV

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
Vážení spoluobčané, v závěru roku 2018 bych Vám všem chtěl popřát radostné svátky, pevné zdraví,
pohodu a klid v novém roce 2019. Chtěl bych poděkovat všem za důvěru a spolupráci a především
bych Vám chtěl  poděkovat  za vysokou účast  ve  všech  volbách,  což  je  důkazem vysoké morální
odpovědnosti našich občanů. V nadcházejícím roce bychom rádi dokončili chodník a nájezdy – 
 III.  etapa,  opravili  autobusovou zastávku,  za  dotační  peníze  realizovali  vitrážová  okna v  našem
kostelíku a řadu dalších akcí, o kterých vás budeme informovat. 
Zároveň se těšíme na Vaši  účast  na vánočním koncertu a na posezení  seniorů.  Jménem celého
zastupitelstva naší obce Vám přeji: Radost a štěstí po celý rok.  

Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        
INFORMACE Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 29. 10. 2018
Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 29. 10. 2018 od 19:00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu. Zúčastnilo se ho všech 5 zvolených zastupitelů, 0 občanů.
Program ustavujícího zasedání proběhl v tomto pořadí:  
1. Složení slibu 
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.) 
3. Schválení programu 
4. Volba starosty a místostarosty
 5. zřízení finančního a kontrolního výboru
 6. Zřízení kulturně sociálního výboru 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
 8. Různé
 9. Diskuse
Zápis přesného znění usnesení je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

         Členové zastupitelstva zvoleni ve volbách do zastupitelstev 5. a 6. října 2018
starosta: Miroslav Brychnáč
místostarostka: Ing.Jana Burgerová
člen Jan Bleha
člen Lenka Schinaglová
člen Eva Divišová

Účetní obecního úřadu:  Iva Žampachová

A) Chodník - III. etapa:



V současné době probíhá příprava podkladů pro následující etapu stavby nájezdů nebo 
chodníku, podle výsledků šetření pana Ing. Bureše bude realizována na základě ustanovení 
zastupitelstva obce Smrček další etapa stavby: chodník – nájezdy.

B) Kostel sv. Anny:

Restaurování oltáře proběhlo v průběhu dvou let: 2017 – 2018 a bylo z 90% realizováno z dotací 
Ministerstva kultury a Odboru památkové péče Pardubického kraje.

Zrestaurovaný oltář bude instalován v nejbližších dnech, jedná se o unikátní památku našeho 
státu a můžeme být pyšní, že naše obec zachránila pro další generace tento originál.

V příštím roce bude realizována jednoduchá stříška nad vchodovými dveřmi kostela z důvodu 
ochrany zrestaurovaných dveří a kovová mříž u vchodových dveří z důvodu možnosti větrání 
kostela.

Momentálně probíhá příprava ministerských dotací na realizaci vitrážových oken v našem 
kostele. 

C) Obecní úřad, autobusová zastávka a jiné obecní nemovitosti:

V tomto roce proběhla oprava obecního úřadu – vnitřních prostor včetně výměny oken, tento 
týden ještě proběhne výmalba vnitřních prostor, pevně tedy doufáme, že seniory přivítáme ve 
vylepšených prostorách. V obecní tělocvičně proběhla  výměna střešní krytiny, výměna oken, 
parapetů a následně výmalba. 

V následujícím roce proběhne oprava stávající autobusové zastávky a opravy dalších obecních 
nemovitostí, o kterých Vás budeme informovat.

D) Obecní lesy:

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 a o možnosti odkoupení tohoto dřeva Vás budeme 
informovat.

E) Vánoční akce: 

1. V     pátek 14. 12. 2018 proběhne „Vánoční posezení seniorů“ obce Smrček v prostorách 
místního obecního úřadu od 17. 00 hodin. 

2. V     sobotu 22. 12. 2018 proběhne Adventní koncert v našem kostelíku sv. Anny

 od 15. 00 hodin. Pozvánky najdete spolu s PF 2019 ve svých schránkách. Všechny srdečně 
zveme na koncert, kde budou účinkovat naše děti a soubor Bartoloměj z Bítovan.

Svěcení nového oltáře proběhne až v jarních měsících nebo při pouťových oslavách.

Na tomto koncertu chceme poděkovat všem památkářům  a osobám, které pomohli 
k současné vnitřní podobě kostelíka.

3. V     pondělí 24. 12. 2018 proběhne „Vánoční mše“ od 20. 00 hodin. Sloužit bude p. farář 
Partyka. Všechny srdečně zveme



F)  Blahopřání:

 Blahopřejeme všem občanům, kteří slavili v roce 2018 významná životní jubilea.

 Přejeme pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu.

 Manželům Víziovým srdečně blahopřejeme k narození dcery Viktorie

G/    Poděkování: 

 Děkujeme všem účinkujícím na adventním koncertu - našim dětem a Mírovi Novotnému

 Velké poděkování patří naší paní účetní Ivě Žampachové, která má v současné legislativě 
stále více práce.

 Děkujeme paní Poslušné a paní Škaloudové za úklid hřbitova, přejeme jim, aby byli stále 
tak vitální. 

 Za redakci: Krásné Vánoce, hodně lásky a klid v     duši Vám přeje místar. obce J. Burgerová

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