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 Smrčecký zpravodaj 
   měsíc: červenec - září číslo: 3 ročník: III

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Všem  občanům  Smrčku  přeji  krásný  podzim,  školákům  hodně  úspěchů  v novém  školním  roce,
především našim malým prvňáčkům. Do konce roku by měla proběhnout realizace stavby chodníku.
Instalace měřičů rychlosti v obci a revitalizace dopadových ploch dětského hřiště. Přeji nám všem,
aby se započatá práce zdařila. 

Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                      
INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 11.9.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v pondělí 11.9.2017 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. Plynování kostela firmou Šoltýs - Praha, zastupitelstvo porovnalo 2 nabídky, schválilo nižší
cenovou nabídku – 8 900Kč.

3. Zastupitelstvo obce schválilo nákup 3 měřičů rychlosti.

4. Nákup dětského domečku na malé hřiště od firmy Piccolino.

5. Revitalizaci dopadových ploch na malém hřišti, porovnání cenových nabídek.

A) Plynování kostela a restaurování oltáře sv. Anny
V příštím týdnu proběhlo vyplynování kostela z důvodu vyhubení červotoče.

Restaurování oltáře probíhá v Praze v ateliéru p. Skarolkové, prozatím se uskutečnila první kontrolní
prohlídka za přítomnosti zástupců Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu Pardubice,
druhá kontrolní prohlídka se uskuteční během měsíce října. 

Restaurování oltáře bude probíhat v období dvou let.

B) Chodník - II. etapa
Dne 25. 9. 2017 proběhlo výběrové řízení na realizaci stavby:“Chodník v obci Smrček II. etapa.“ Do
výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy: M+M SILNICE, INSTAV, DLAŽBA Vysoké Mýto a HOLD.
Hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší cena. Výběrové řízení vyhrála firma HOLD.  Po vyřízení
nezbytných formalit by měla od října probíhat realizace stavby.
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C) Měřiče rychlosti
Zastupitelstvo  obce  schválilo  nákup  tří  měřičů  rychlosti,  které  budou  instalovány  na  vybraných
místech v obci. Tato vybraná místa musí být schválena Policií ČR a SUS. Po obdržení povolení, budou
měřiče nainstalovány. Společně s měřiči budou také nainstalovány uvítací cedule obce, na kterých je
vyobrazen náš obecní znak. Znak se symbolem obce byl také umístěn na budově obecního úřadu a
ve volební místnosti.

D) Revitalizace dětského hřiště
Proběhlo poptávkové řízení na revitalizaci dětských hřišť. Zvítězila nabídka s nejnižší cenou, kterou
měla  firma  Instav.  Proběhne  revitalizace  dopadových  ploch  malého  hřiště,  částečné  zastínění.
Domeček z cedrového dřeva s kuchyňkou byl také zakoupen a bude svépomocí postaven na jaře
roku 2018.  Revitalizace  fotbalového hřiště  proběhne  současně  s dopadovými  plochami  ještě  do
konce letošního roku.
Domeček z cedrového dřeva s kuchyňkou a houpačka -  vosí  hnízdo od firmy Piccolino jsou již
koupeny, ale budou instalovány na jaře. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA: 
Významná jubilea:

Blahopřejeme všem občanům, kteří v tomto roce oslavili významná životní jubilea.

SRDEČNĚ  BLAHOPŘEJEME  PANU  ŠKALOUDOVI,  PANU  BURGEROVI,  PANU  REJMANOVI  A  PANÍ
SLÁDKOVÉ.

NAŠI NOVÍ OBČÁNCI:
Srdečně blahopřejeme rodičům Františka Květenského, který se v tomto roce stal našim novým
občánkem a přejeme hodně zdraví a štěstí v celém životě malého Františka.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – VÝLET DO ZOO
DĚKUJEME  LUCINCE  SUCHÉ  ZA  KRÁSNÝ  OBRÁZEK  Z JIHLAVSKÉ  ZOO,  Z NAŠEHO  SPOLEČNÉHO
VÝLETU, KTERÝ SE VELICE VYDAŘIL.  NA LUCINKU ČEKÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ MALÁ ODMĚNA.
Obrázek Lucinky můžete vidět na nástěnce obecního úřadu.
Ještě jednou děkujeme.

UPOZORNĚNÍ:
Podzimní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne v sobotu 25.11.2017 od 8:00
do 11:00 hod. Jako obvykle za autobusovou zastávkou.

Redakce: Ing. Jana Burgerová, Marie Škaloudová
kontakt: email: obec.smrcek@seznam.cz  nebo na tel.: 775 683 055.  
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