
 Smrčecký zpravodaj 
 měsíc: leden – duben 2019      číslo: 1       ročník: V

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 
V úvodu  Vám  přeji  krásné  jarní  dny  s dostatkem  dešťových  srážek.  V letošním  roce  bychom
realizovali  rekonstrukci  stávajících nájezdů při  silnici  č.  V místním kostelíku sv.  Anny instalujeme
zabezpečovací zařízení a mříž ve vchodových dveřích. Plánujeme také revitalizaci obecního rybníčku
a revitalizaci lesních porostů, především odtěžení napadených porostů a následnou výsadbu dřevin.
Můžete se těšit na obecní akce: Pálení čarodějnic, posezení ke Dni matek a Den dětí.
Krásné jaro Vám všem přeje

starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        
INFORMACE Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 25. 3. 2019
Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 25. 3. 2019 od 19:00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu. Zúčastnilo se ho všech 5 zvolených zastupitelů a 1 občan.
Program veřejného zasedání proběhl v tomto pořadí:  
1. Hospodařeni s majetkem obce v prvním čtvrtletí roku 2019. 
2. Revitalizace rybníčka.
3. Nabídka na těžbu dřeva – v obecních lesních porostech napadených lýkožroutem a tesaříkem. 
4. Obecní kulturní akce: Pálení čarodějnic, posezení ke Dni matek.
Zápis přesného znění usnesení je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

A) Chodník - III. etapa:

V současné době čekáme na vyjádření příslušných orgánů, abychom mohli realizovat další etapu
– rekonstrukci stávajících nájezdů při silnici směrem na Zaječice. 

B) Kostel sv. Anny:

V současné  době  je  již  v našem  kostelíku  nainstalováno  zabezpečovací  zařízení  firmou  OKO
Chrast.  Tento  měsíc  bude  ještě  nainstalována  mříž  ve  vchodových  dveřích,  aby  se  mohlo
v letních měsících větrat.

Oltář sv. Anny v našem kostelíku byl navržen Památkovým ústavem mezi nejlépe restaurované
památky  Pardubického  kraje  a  o  první  místo  v Pardubickém  kraji  bude  soutěžit  s dalším
kandidátem.

O možnosti  hlasování,  do  kterého  se budete  moci  zapojit,  budete  informováni  letáčkem  ve
schránce.



C) 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.

V soukromých  lesích  je  také  nutné  informovat  pana  Ing.  Časara  (tel.:  725257501),  on  Vám
napadené porosty  označí.  Je  nutné napadené  stromy zpracovat  z důvodu šíření  další  nákazy
lýkožroutem.

V tomto měsíci proběhne těžba napadeného dřeva v lesním porostu na Perku – palivové dřevo
bude  nabídnuto  občanům.  Pokud  by  měl  někdo  z občanů  zájem,  informujte  starostu  nebo
místostarostku, cena palivového dřeva bude upřesněna po realizaci těžby. 

Jednotlivé  stromy,  napadené  lýkožroutem  nebo  jinými  škůdci,  pomohl  obci  zlikvidovat  pan
Jaroslav Durdil. Zároveň děkujeme za vyčištění náletových dřevin na cestě ke Žďáru, která je
vedena jako cyklotrasa. Moc díky za skvělou práci.

D) Obecní rybníček: 

V současné  době  probíhá  příprava  dokumentace  a  potřebných  povolení,  abychom  mohli
revitalizovat rybníček bez velkých zásahů do okolní krajiny a zabránili výraznému úbytku hladiny
vody. Velice děkujeme panu Divišovi za jeho cenné rady a pomoc.

E) Jarní akce: 
1. V     úterý 7. 5. 2019 proběhne „Pálení čarodějnic s lampionovým průvodem“ 

Sraz účastníků s lampiony je v 18. 00 hodin u obecního úřadu. Nezapomeňte vzít klacky na
opékání. 

            2. V     pátek 17. 5. 2019 proběhne „ posezení ke Dni matek“ – od 17. 00 hodin na obecním
úřadě. Srdečně zveme všechny maminky.. 

Za redakci: Krásné jaro, dostatek deště, pohodu a klid v     duši Vám přeje místarostka obce Jana
Burgerová

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