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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
V novém roce Vám všem přeji pevné zdraví, hodně sil při práci na našich zahrádkách s nadcházejícím
jarem a především spokojený život v naší obci.
V letošním roce nás  čeká výstavba druhé etapy chodníku,  restaurování  oltáře v kostele,  příprava
plochy na multifunkční hřiště na Obicce.
Kromě  stavebních  akcí  nás  čekají  akce  kulturní  a  společenské  jako  každý  rok:  Pálení  čarodějnic
s lampionovým průvodem, koncert ke Dni matek, Den dětí, pouť sv. Anny, svěcení obecního znaku
a vlajky a další.
Všem občanům Smrčku přeji šťastný rok 2017 prožitý ve zdraví a spokojenosti.

Starosta obce Miroslav Brychnáč
                                                                                        

INFORMACE Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMRČEK ZE DNE 28.3.2017
Veřejné zasedání zastupitelstva se konalo v úterý 28. 3. 2017 od 18:00 hod. v zasedací místnosti
obecního  úřadu.  Zúčastnilo  se  ho  5  zastupitelů  a  3  občané.  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. Přidělení  zakázky malého rozsahu v řádném výběrovém řízení  na restaurování oltáře sv. Anny  
akademické malířce p. Evě Skarolkové 

3. Směnu části obecního pozemku p. č. 179/4 za část soukromého pozemku p. č. 191/2 (850 m 2)
a prodej obecního pozemku p. č. 60/2 z důvodu práva držby (106 m2) 

4. Ponechat zdarma vylosovaným zájemcům dřevo z obecního lesa za vyklizení prořezaného dřeva.

6. Zakoupení občerstvení a květin na Den matek a zakoupení občerstvení na pálení čarodějnic.



A) Obecní znak - informace o schválení obecního znaku a vlajky

Obecní znak zaslaný 21. 9. 2016 Podvýboru pro heraldiku a vexilologii  byl  schválen Podvýborem
Ministerstva kultury dne 8. 2. 2017 a nyní čekáme na Rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny
ČR. O přidělení znaku budete informováni. Dle data přidělení znaku MK bude organizováno svěcení
obecního znaku a vlajky.

B) Prořezávka obecního lesa

V lednu  proběhla  další  etapa  prořezávky  obecního  lesa  (U  včelína).  Ze  seznamu  uchazečů  byli
vylosováni další zájemci o prořezané dřevo. Zastupitelstvem obce bylo schváleno ponechat dřevo
z prořezávek  zdarma  -  za  vyklizení  lesa  z důvodu  neudržovaných  lesních  porostů  a  náročného
vyklízení těchto porostů. Děkujeme všem, kteří les vyklízeli, za jejich důkladnou a pečlivou práci.

C) Kácení stromů mimo les

Kácení stromů na vašich zahradách a pozemcích mimo pozemků lesních je řízeno zákonem 
č. 114/ 1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláškou o kácení stromů č.222/ 2014 Sb.
Pro kácení dřevin, které mají  ve výšce 130 cm obvod více než 80 cm, potřebujete povolení, které
vydává dle stávajících zákonů obecní úřad. Žádost na kácení dřevin je možné vyzvednout na obecním
úřadě. Povolení nepotřebujete ke kácení ovocných stromů (včetně ořešáku královského). 
Při kácení stromů ve stromořadí (stromořadí je nejméně 10 stromů vedle sebe) je třeba povolení i na

stromy, které mají ve výšce 130cm obvod i do 80 cm.
Za pokácené dřeviny by měly být vysazeny dřeviny náhradní tzv. kompenzace, kterou určuje obecní
úřad. Kácet by se mělo v období tzv. vegetačního klidu většinou od 1.10. do 30.3. 
Případné konzultace ohledně kácení dřevin vám poskytne místostarostka Ing. Jana Burgerová.

D) Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny k autobusové čekárně ve
dnech: 27. 5. 2017 od 8.00 do 11. 00 hodin!!!!!!!

Odpad bude předáván pracovníkům technických služeb Hlinsko, kteří budou odpad umísťovat do
dvou kontejnerů: na nebezpečný odpad a na velkoobjemový odpad. Svoz je tedy omezen časově na
3 hodiny.

E) Pálení čarodějnic a lampiónový průvod

Pálení čarodějnic proběhne v naší obci společně s lampiónovým průvodem dne 30. 4.
2017.  Sraz  účastníků  s lampióny  je  v 18.00  hodin  před  Obecním  úřadem  ve
Smrčku.  Poté  se  průvod  vydá  k rybníčku,  kde  proběhne  pálení  čarodějnic  jako
v loňském roce.

O  dalších  kulturních  akcích  budete  informováni  pozvánkami  a  také  v dalším  čísle  našeho
zpravodaje. Krásné jaro a slunce v duši Vám přeje Vaše redakce.

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