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Nádherná výzdoba živými tulipány byla jedním
z atributů historicky prvního obecního plesu
a symbolizovala úspěch v soutěži Rozkvetlá sídla.

Díky skvělé hudbě, zajímavému doprovodnému
programu a bohaté tombole, ve které každý druhý
vyhrával, se návštěvníci bavili až do rána.

Reportážní film Zdeňka Balcaříka o zajímavých
událostech roku 2012 naplnil kulturní dům opět
do posledního místa a nikdo se při něm nenudil.

Na závěr promítání se vyhlašoval Smržické lev
a z devíti nominací cenu získal Jakub Slezáček.
Paní starostka nechala Kubovi upéct ještě dort.

V prvním únorovém týdnu, sotva mráz polevil,
se pracovníci firmy Insta pustili do další etapy
budování kanalizace, tentokrát v ulici Olší.

23. února je ale všechno jinak. Takový příval
sněhu Smržice už dlouho nepamatují. Napadalo
ho téměř dvacet centimetrů a zase je co uklízet.
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Z činnosti obecních spolků (str. 19-24)

Začátek roku 2013 ve Smržicích
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu začne naplno pokračování výstavby hloubkové kanalizace.
Časový i věcný harmonogram výstavby bude zveřejněn na úřední desce
obce. V souvislosti s výstavbou hloubkové kanalizace již nyní probíhá
oprava dešťové kanalizace v ulici Podhájí. V letošním roce zde ještě dojde
k úpravě či výstavbě místní komunikace, odstavných parkovacích ploch,
chodníků a vjezdů. Občané se o těchto a dalších chystaných úpravách
„jejich“ ulice mohou dozvědět na schůzce dne 16.4.2013 v 18.00 hodin
v místním kulturním domě.
Další velkou chystanou stavbou v naší obci je nová komunikace III. třídy
v ulici Blíšťka a to od mostu po okraj obce směrem na Držovice.
Investorem bude Olomoucký kraj, obec bude hradit osazení obrubníků
kolem silnice, výstavbu nových zpevněných parkovacích ploch, vjezdů a
chodníků.
Po dokončení výstavby hloubkové kanalizace v obci a vybudování
domovních kanalizačních přípojek k rodinným domkům, bude průběžně
prováděna oprava chodníků v celé obci. Podmínkou těchto oprav je
připojení většiny nemovitostí na splaškovou kanalizaci.
Spolu se splaškovou kanalizací je firmou Sprintel s.r.o. ukládána i
chránička optického kabelu, který bude sloužit pro přenos telekomunikačních služeb – přenos dat, internet, telefon, telemetrie. Tímto bude
vytvořen předpoklad ke zkvalitnění a přiblížení těchto služeb občanům.
Začátkem letošního roku obec zažádala o dotace na opravu kamenného
kříže na Stráži, nového počítače do místní knihovny, na pořízení nového
územního plánu obce a vybudování naučné a poutní stezky ve Vývoze.
Spolu se smržickou základní školou vznikl projekt na vybudování tzv.
pohybového parku v místě bývalé skládky v Olší. Park by měl sloužit
především dětem, ale i dospělým, kteří zde najdou také možnosti aktivního
pohybu. V současné době jsou již potvrzeny dvě dotace a to na opravu
kamenného kříže ve výši 50.000,- Kč z Olomouckého kraje, dále pak na
naučnou a poutní stezku v objemu 500.000,- Kč z Regionu Haná.
V první polovině měsíce dubna bude probíhat sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu a štěpkování větví. Za tímto účelem byly provedeny
úpravy obecního štěpkovače smržickou firmou Laski, s.r.o., a to v takové
míře, aby bylo možno štěpkovat i větve jehličnanů.
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Obec usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním
odpadem, proto zvažuje možnost zažádat o dotaci na pořízení domácích
kompostérů pro biologicky rozložitelný odpad. Za tímto účelem bude
v prvním půlroce provedena v obci anketa ke zjištění zájmu z řad občanů o
tento způsob likvidace biologických odpadů.

Vážení spoluobčané, protože se blíží velikonoční svátky, přeji Vám jejich
krásné prožití a samé příjemné zážitky. V souvislosti s tím si Vás dovoluji
pozvat na zajímavou velikonoční akci, která se uskuteční na Bílou sobotu
30.3.2013 ve 14.00 hodin. Ve sportovním areálu se společně s dětmi
pokusíme vytvořit co nejdelší řetěz z velikonočních vajíček. Uvidíte též
pletení pomlázek, které si můžete hned zakoupit. Součástí této akce bude i
přivítání hostů z vedení Olomouckého kraje a Magistrátu města Prostějova.
Tyto vzácné hosty přiveze kočár tažený koňským čtyřspřežím spolu
s hulánskou ozbrojenou strážní jízdou.

Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
V prvním čtvrtletí 2013 obec blahopřála k jubileu těmto občanům:
Božena Prášilová
František Pospíšil
Marie Zapletalová
Bohumila Polívková
Marie Ludvíková
Jarmila Greplová
Zdeňka Šimíčková
Josef Horáček
Ludmila Ševčíková
František Vincenec

29.12.1925
4.1.1920
17.1.1933
22.1.1923
27.1.1938
28.1.1925
13.3.1925
13.3.1938
19.3.1933
21.3.1928

Kobližnice 56
Trávníky 316
Prostějovská 126
Dr. Ondroucha 398
Gegřice 314
Zákostelí 134
Mlýnská 400
Zákostelí 546
Kobližnice 62
Olší 12

87 let
93 let
80 let
90 let
75 let
88 let
88 let
75 let
80 let
85 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
5. ledna oslavili manželé Marie a
František Kéblovi z ulice Za
Kovárnou svoji zlatou svatbu. K
významnému výročí padesáti let
společného života jim přišli popřát
také z obecního úřadu. Pan Kébl se
jim pochlubil, jaký býval muzikant
a paní Kéblová zase svým skvělým
cukrovím.
V sobotu 14. března 1953 měli
svatbu manželé Zdeňka a Oldřich
Recovi z Podhájí. Na tu dnešní
diamantovou si po šedesáti letech
připili tentokrát vaječným likérem
Sladký sen. Přesně tak si teď musí
paní Recová při své snížené
pohyblivosti připadat, protože její
manžel se o ni stará vzorně.
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7. února 2013 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni
do života a do svazku obce tito noví občánci Smržic :

Jakub Křupka
*14.8.2012
Trávníky 608

Klára Chaloupková
*13.10.2012
Za Kovárnou 405

Michal Zapletal
*13.11.2012
Zákostelí 472

Adam Fiedor
*20.12.2012
Za Kobližnicí 561

Nová tradice uvítání
prvního narozeného
miminka měla letos
druhé
pokračování.
13. ledna se Petrovi a
Márii Novotným z
Prostějovské
ulice
narodil syn Daniel.
Paní starostka mladé
mamince blahopřála a
za obec jí pro syna
věnovala zlatý přívěsek ve tvaru sluníčka.
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22. ledna se dožila krásného
životního jubilea 90 roků
paní Bohumila Polívková.
I v tomto požehnaném věku
si udržuje skvělou fyzickou
i psychickou kondici a také
dobrou náladu. Za obec jí k
významnému výročí přišly
gratulovat paní starostka s
paní matrikářkou. Díky její
vynikající paměti se od ní
dozvěděly několik velice
zajímavých příběhů z mládí.
V prvním čtvrtletí roku 2013 jsme se rozloučili s těmito občany:
Marie Minátová (*1935) Podhájí 218, zemřela 30.12.2012 ve věku 77 let
Miloslav Bohanos (*1920) Koupelky 310, zemřel 4.3.2013 ve věku 92 let
Vlasta Láníková (*1923) Za Kovárnou 413, zemř. 12.3.2013 ve věku 89 let
Statistika za rok 2012
Počet obyvatel k 31.12.2012:

1658

Narodilo se celkem 11 dětí, z toho:

6 děvčátek

Počet zemřelých občanů:

5 kluků
17

Migrace obyvatel Smržic:
Manželské páry:

35
přistěhovaných

43
odstěhovaných

6 sňatků

6 rozvodů

Poplatky v roce 2013
Ke dni 31.3.2013 by měl být uhrazen poplatek ze psů, který činí 100,- Kč.
K 31.5.2013 je splatný poplatek za komunální odpady, výše poplatku za
osobu je 350,-Kč. Poplatky lze hradit i bezhotovostně na účet obce
4920701/0100. Do specifického symbolu uveďte číslo popisné vašeho
rodinného domu. Pokud se týká poplatku ze psů, uvádějte variabilní symbol
1341, pokud se jedná o komunální odpady, uveďte variabilní symbol 1337.
Radka Odvářková, matrikářka obce
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Významná výročí naší obce v roce 2013
640 let od první zmínky o Podhájí v zemských deskách (1373).
Tehdy bylo Podhájí samostatnou obcí.
160 let od vzniku první cihelny ve Smržicích (1853).
Provozování nové cihelny bylo tehdy povoleno Josefu Schwarzovi .
150 let od vzniku Obecní knihovny ve Smržicích (1863).
Razítko Knihovna obce smržické 1863 objevil knihovník Jan Vysloužil.
140 let od pořízení prvního secího stroje ve Smržicích (1873).
Až do té doby se selo ručně z rozsévky – plachetky uvázané přes rameno .
130 let od založení Jízdního Sokola ve Smržicích (1883).
Oddíl vznikl zásluhou tehdejšího starosty Františka Vodičky.
130 let od narození smržického starosty Františka Jakubce (1883).
Vedl obec v letech 1923-1931 a jako jediný smržičák se stal senátorem .
100 let od vzniku prvního divadelního jeviště ve Smržicích (1913)
Jeviště si pořídil divadelní spolek Hanák v sále hostince.
100 let od pořízení prvního traktoru zn. Wikov (1913).
Traktor zakoupila Rolnické záložna ve Smržicích pro své členy.
90 let od zahájení tradice Selských svátků ve dnech hodů (1923).
Výstava dobytka a zemědělských strojů probíhala v parku na návsi .
90 let od pořízení prvního motocyklu zn. Douglas ve Smržicích (1923).
Prvním smržickým motorkářem byl majitel cihelny František Coufal .
60 let od pořízení auta Praga RN AS 16 Sborem požární ochrany (1953)
Auto bylo převzato od Okresní inspekce požární ochrany Prostějov.
50 let od velké povodně ve Smržicích (1963).
Při povodni byla zaplavena i sokolovna a zasahoval místní hasičský sbor.
Zdeněk Balcařík, videokronikář obce
Zdroj informací:
Kniha Miloslava Peterky a kol. „Smržice příroda-historie-lidé“.
Smržice, 1994.
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Hodnocení Smržic v mezinárodní soutěži
Communities in Bloom 2012
Ve čtvrtém čísle Smržického zpravodaje z roku 2012 jsem občany
informoval o poznatcích z cesty do Kanady a vyhlášení výsledků soutěže
Communities in Bloom 2012 (CiB 2012), které se konalo 13. října 2012
v kanadském Edmontonu. V tomto článku jsem rovněž shrnul obecné
poznatky a doporučení týkající se Smržic, jež vyplynuly z hodnotící zprávy
komisařek CiB 2012. Vlastní hodnotící zpráva je rozsáhlý dokument o
osmnácti stranách textu a hodnotících tabulek v angličtině, proto se
pokusím v dalším článku podat podrobnější informace o připomínkách a
doporučeních, která jsou uvedena v tomto dokumentu.
Cílem tohoto článku je tedy shrnutí nejvýznamnějších poznámek a
doporučení komisařek CiB 2012, která vyplynula z jejich návštěvy Smržic
dne 11. srpna 2012. Vlastní zpráva je členěna do několika částí, přičemž je
podrobně analyzováno a komentováno následujících šest oblasti resp.
kritérií: 1) úhlednost a upravenost obce; 2) aktivity v oblasti životního
prostředí; 3) péče o památky; 4) péče o dřeviny; 5) krajina a životní
prostředí; 6) květinová výzdoba. Z obecné části zprávy bylo jednoznačně
zřejmé, že naše obec jako celek udělala na obě komisařky velký dojem.
Podívejme se tedy nyní na jejich konkrétní dojmy, připomínky a návrhy, a
to postupně podle jednotlivých hodnocených kritérií.
Úhlednost a upravenost obce. Ve zprávě se konstatuje, že obec vypadá
velmi upraveně a úhledně. Obyvatelé nesou osobní odpovědnost za
likvidaci odpadků, k čemuž slouží nejen pravidelný sběr komunálního
odpadu, ale i velké plastové kontejnery rozmístěné po obci, jež slouží ke
sběru tříděného odpadu. Většina domů je opravena a pečlivě udržována. I
když je v současné době realizován rozsáhlý projekt výstavby hloubkové
kanalizace, nepořádek s tím spojený je pouze v místech výstavby. V této
souvislosti bude dobré postupně navracet místa, kde byla kanalizace
dokončena, do původního stavu. Bylo by rovněž dobré obnovit nátěr
střechy kapličky u hřbitova. Také by bylo vhodné umístit větší počet
malých odpadkových košů kolem stávajících cyklostezek, ale i u hlavních
chodníků v obci, včetně sáčků na exkrementy psů.
Aktivity v oblasti životního prostředí. Současná realizace rozsáhlého
projektu výstavby hloubkové kanalizace bude do budoucna řešit likvidaci
odpadních vod a tím významně přispěje ke zlepšení kvality životního
8

prostředí a stavu půdy. Za pozitivní je třeba považovat i to, že řada míst,
kde byly dříve skládky, byla přeměněna na parky a veřejnou zeleň.
S dalšími aktivitami v tomto směru se počítá do budoucna. Systém
likvidace odpadů v obci je velmi dobře propracován, včetně zapojení
dobrovolných hasičů při sběru kovového šrotu. Za velmi pozitivní je třeba
považovat výstavbu dvou cyklostezek, které spojují obec s okresním
městem a okolními obcemi. Dosud vybudované biokoridory významně
přispívají k omezení půdní eroze a současně vytvářejí nové zelené plochy
sloužící k rekreaci občanů. Z hlediska dalšího rozvoje v této oblasti by stálo
za zvážení vytvářet zelené plochy i na rovných střechách. Rovněž rozšíření
pěstování zeleniny a dalších rostlin na vertikálních stěnách by mohlo
přispět k rozvoji zeleně v areálu rodinných domů. K větší efektivitě
pěstování rostlin na domácích zahrádkách by jistě přispělo jímání dešťové
vody a kompostování rostlinných zbytků tam kde vznikly (in situ). Ve
spolupráci se základní školou by bylo prospěšné provádět osvětovou práci
o významu výsadby a pěstování stromů v obci a jejím okolí.
Péče o památky. Smržice jsou prastarou obcí s velmi bohatou historií.
Nejvýznamnější historickou budovou v obci je fara postavená v roce 1761.
Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven o sto let později. Významná jsou také
boží muka u sokolovny pocházející z poloviny 18. století a celá řada
kamenných křížů, které se nacházejí na katastru obce v okolní krajině.
Historicky významné jsou také socha Oráče, mlýn a olejna v ul.
Kobližnice. Kvalitní rekonstrukce prostoru za kostelem, tzv. Posezení u
kříže, je jedním z řady dokladů mimořádné péče o historický odkaz obce.
Současná historie obce je posledních dvacet let každoročně pečlivě
zaznamenávána prostřednictvím videokroniky. Rovněž vydání nádherné
dvojjazyčné a barevné publikace o Smržicích je třeba považovat za
mimořádný počin. V obci působí řada spolků s dlouhou tradicí. Například
Sokol v roce 2012 oslavil 150. výročí založení, přičemž v obci působí již ca
100 let. Český svaz zahrádkářů vlastní nádhernou a opravenou historickou
budovu, kterou využívá společně s místním mysliveckým sdružením. Za
velmi zdařilý lze také považovat informační systém v obci, včetně pěkně
zpracovaných orientačních tabulí, které slouží turistům. V obci existuje
rozsáhlý společenský život, v průběhu roku se koná spousta různých oslav,
setkání, sportovních a jiných soutěží. Velmi jsme ocenily možnost vidět
staré hanácké kroje, seznámit se s některými zvyky a ochutnat místní
potravinové produkty. Vzhledem k tomu, že vaše obec je v podstatě
překrásné žijící historické muzeum, tak doporučujeme, aby byla více
otevřena návštěvníkům. Stálo by za zvážení zde provádět pěší prohlídky
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komentované průvodcem, kterým by mohl být např. absolvent univerzity
nebo student. Další rozvoj značení v obci by mohl přispět k lepší orientaci.
Rovněž doporučujeme postupně doplňovat anglické značení, tak jak jsme
to mohly vidět v Průhonicích, což určitě bude přitahovat turisty.
Navrhujeme, abyste se spojili s jinými vesnicemi a městy a koordinovali
s nimi vaše programy a akce pro veřejnost.
Péče o dřeviny. V obci je dlouhodobá tradice pěstování sadů a i velmi
staré stromy rostoucí v obci jsou plné plodů. Tyto plody jsou sbírány a
často používány k výrobě moštu. Více než šest set nových stromů bylo
vysazeno v poslední době, přičemž všechny tyto stromy jsou
inventarizovány a pravidelně sledovány. Obec je svým způsobem laboratoří
pro školkařtví stromů a keřů, slouží jako výborné místo k ukázkám jak
dřeviny používat a jak o ně pečovat. Výsadba některých stromů v parku se
uskutečnila i s finanční podporou některých občanů. Stromy jsou rovněž
vysazovány v okolí obce, kolem polí a polních cest, ale i v biokoridorech.
Bylo by vhodné zavést osvětu občanů o tom, jaký mají stromy význam a
jak je pěstovat, aby více chápali a akceptovali vaši výbornou koncepci
v tomto směru. Bylo by velmi vhodné zavést „Den stromů“ pro žáky
základní školy, kde každé dítě ve věku např. šesti let vysadí v obci jeden
strom. Zavedení vzpomínkového nebo honorárního programu stromů by
jistě přispělo k jejich rozšíření a zájmu občanů o ně. Řada stromů v obci je
již starších, proto je třeba pravidelně a pečlivě dbát o jejich stav a vzhled.
Stromy jsou nepostradatelnou součástí obce, je ale třeba dbát na to, aby
nebránily výhledu na významná místa, např. informační tabule.
Krajina a životní prostředí. Smržice jsou skutečně tradiční, živou,
zelenou a progresivně se rozvíjející hanáckou obcí, jak uvedl Prof. A.
Lebeda ve své prezentaci. Celé okolí obce je překrásné, jsou zde čtyři
vodoteče. Historický střed obce byl velmi citlivě rekonstruován, včetně
budovy obecního úřadu, hasičské zbrojnice, školního dvora a kostela.
Kaplička Sv. Marie a hřbitov jsou rovněž rekonstruovány, včetně úprav
celého okolí a vybudování chodníku pro pěší. V obci bylo vybudováno
několik zelených odpočinkových oblastí a hřišť pro děti. Oblast s novou
výstavbou domů (ul. Jižní) byla ihned upravena a osázena stromy a keři,
včetně vybudování dětského hřiště. V obci jsme zaznamenaly celkem sedm
dětských hřišť, devět parků a zahrad, ale i šest sportovních zařízení. Dvě
nové cyklostezky spojují obec s okolím. Bývalé skládky odpadu byly
v posledních letech přeměněny na oblast zeleně a jsou obklopeny
biokoridory. Řada zahrad v obci je plná květin, stromů a keřů. Firma
produkující stromy a keře (Arboeko), ale i semenářská firma (Semo) velmi
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dobře spolupracují s obcí. V obci je řada velmi kvalitních informačních
tabulí, jako např. před školou, na hasičské zbrojnici, ale i v některých
ulicích. Určitě by bylo velmi vhodné zvážit instalaci větších přivítacích
tabulí při vjezdu do obce u hlavních komunikací. Současné jednoduché
tabule s uvedením pouze názvu obce neodpovídají dnešním požadavkům.
Vzhledem k tomu, že je v obci velké množství zelených ploch, bylo by
dobré zpracovat program jejich údržby, provzdušnění a rekonstrukce
trávníků, včetně výběru nejvhodnějších druhů trav pro nový osev. Možná
by bylo účelné, ve spolupráci se specializovaným univerzitním
pracovištěm, nechat zpracovat plán vývoje designu okolní krajiny a její
údržby. Určitě by prospělo zvýšit působení na školní děti ve vztahu
k pěstování rostlin, včetně rostlin používaných jako potraviny. Vaše
odpadové hospodářství je velmi promyšlené, kontejnery na tříděný odpad
vhodně umístěné, nicméně bude vhodné ještě rozšířit počet malých
odpadkových košů v obci. V některých částech obce bude užitečné rozšířit
proces jejich naturalizace (zpřírodnění), což přispěje k celkově lepšímu
vzhledu celého intravilánu.
Květinová výzdoba. Lze říci, že květiny v této obci hrají významnou
roli, k jejich používání a rozšiřování významně přispívá soutěž o nejlepší
květinovou výzdobu. Rovněž květinové košíky, které jsme měly možnost
na některých místech v obci vidět, přispívají k půvabu obce. Dvojité
košíky, jež jsou na některých stožárech veřejného osvětlení, lze považovat
za velmi smysluplné. Truhlíky s květinami v oknech jsou velmi pěkné,
zvláště pokud jsou instalovány v oknech prvního poschodí. Velmi na nás
zapůsobily květinové truhlíky umístěné na mostě přes Český potok. Rovněž
nás na několika místech obce zaujala přítomnost popínavých rostlin. Pro
zlepšení kondice květin pěstovaných v závěsných košících bude vhodné je
pravidelně přihnojovat v týdenních intervalech. Do budoucna se rovněž
snažte rozšířit barevnou škálu květinových výsadeb, zejména pak těch,
které jsou v blízkosti historických budov, aby zvýraznily jejich krásu.
Závěr. Děkujeme vám za váš zájem o Communities in Bloom. V rámci
současných klimatických změn a otázek týkajících se životního prostředí,
mohou být obce, které se účastní soutěže Communities in Bloom, hrdé na
svoje výsledky. Tyto výsledky poskytují reálné a smysluplné řešení
problémů životního prostředí a současně přinášejí i velký užitek celé
společnosti.
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že hodnocení naší obce dopadlo
velmi pozitivně, že Smržice udělaly na komisařky velký dojem. Rovněž
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ze zprávy vyplývá, že se nám v posledních letech podařilo učinit
významný krok nejen v rozvoji životního prostředí, ale i v oblasti péče
o historické dědictví obce a okolní krajinu, včetně rozvoje občanské
společnosti. Celá řada námětů, které jsou v hodnotící zprávě uvedeny,
bude pro nás jistě další inspirací, motivací a výzvou k dalšímu rozvoji
naší krásné hanácké obce.

Na základě informací uvedených v hodnotící zprávě Communities in
Bloom 2012 (Evaluation Form, Smržice, Czech Republic, CiB 2012,
International Challenge-Small) zpracoval
Prof. Aleš Lebeda
člen Obecního zastupitelstva a předseda Komise životního prostředí

Výsledky soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu
rodinných domů
Období Vánoc je jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších období
v roce. Je to dáno především zvláštní duchovní atmosférou adventu, který
začíná o posledním víkendu listopadu a vrcholí příchodem svátků
Vánočních. V tomto období jednak Obecní úřad osvětluje Smržice
světelnými vánočními stromky na stožárech veřejného osvětlení kolem
hlavních komunikací a slavnostně rozsvěcuje obecní vánoční strom, ale je
pořádána i tradiční vánoční výstava na smržické faře. Rovněž řada našich
občanů si zdobí svoje domy a jejich blízké okolí nejrůznějšími vánočními
motivy. Tak jako v uplynulých letech, tak i v roce 2012 vyhlásila Komise
životního prostředí soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu rodinných domů a
jejich okolí. V průběhu období adventu a Vánoc členové komise (Prof. Aleš
Lebeda, předseda; Ing. Mirka Hadačová; Dana Karhánková; Libuše
Smékalová; Jan Hájek) sledovali a hodnotili vánoční úpravu a výzdobu
domů v naší obci. Faktem je, že organizování této soutěže velmi ocenily i
komisařky světové soutěže Communities in Bloom, které naši obec v srpnu
2012 navštívily.
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Závěrečnou obchůzku obce členové komise uskutečňují na přelomu
roku s tím, že v průběhu ledna komise soustředí veškeré podklady a
rozhodne, kdo bude oceněn. Dlouhodobě je hlavním hodnoceným kritériem
střídmost a přitom nápaditost vánoční výzdoby jednotlivých domů,
případně jejich blízkého okolí, přičemž tato výzdoba má vyjadřovat
charakter pravých a tradičních českých Vánoc. Tak jako je tomu u letní
soutěže, tak i v tomto případě se komise při výběru snaží o to, aby vybraní
výherci nebyli pouze z jedné ulice nebo jedné části Smržic, ale abychom
pokryli celou obec. Dále se pak cena neuděluje těm, kteří ji obdrželi
v posledních pěti letech. Za Vánoce 2012 se dostalo do užšího výběru asi
deset rodinných domů nebo bytů (v případě bytovek). Po otevřené a
kritické diskusi bylo k ocenění vybráno pět následujících domů, resp. rodin:
1) Ludmila a Vladimír Vejmolovi (Prostějovská 64);
2) Jaroslava a Zdeněk Smičkovi (Zákantí 149);
3) David Ticháček a Martina Vymlátilová (Podhájí 302);
4) Blanka a Zdeněk Látalovi (Mlýnská 518);
5) Jiří Šanovský a Lenka Maráková (Jižní 578).
Veřejné a slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo v kulturním domě
ve Smržicích v pátek 1. března 2013 v rámci úvodní části, která
předcházela promítání
populární
obecní
videokroniky „Smržice
v roce 2012“. Všem
vyhodnoceným
se
dostalo nejen veřejného
poděkování a uznání za
významný příspěvek ke
zkrášlení naší obce
v průběhu
vánočních
svátků, ale dostali také
věcný dar od Obecního
úřadu ve Smržicích. Na
závěr tohoto slavnostního aktu byl vyhlášen další ročník tzv. Letní soutěže,
která je zaměřena na úpravu domů a jejich okolí v průběhu vegetačního
období roku 2013.
Prof. Aleš Lebeda
člen Obecního zastupitelstva a předseda Komise životního prostředí
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Kulturně – sportovní komise
Kulturně - sportovní komise připravuje řadu akcí ve spolupráci s obecním
úřadem. V prvním čtvrtletí tohoto roku uspořádala několik tradičních
společenských akcí, k nimž přidala v letošním roce jednu, o níž pevně
věříme, že bude patřit k těm nejoblíbenějším.
Obecní ples
Novou společenskou akcí pro občany, kterou se obec rozhodla v letošním
roce uspořádat, byl první Obecní ples. Konal se 19. ledna v kulturním
domě, který krásně vyzdobilo
živými květinami Zahradní
centrum Marciánová. Pro
letošní ples byly vybrány
tulipány jako připomenutí
účasti a umístění obce
v soutěži „Rozkvetlá sídla
2012“, jež má tulipány ve
svém logu.
K tanci a poslechu hrála
kapela Naostro z Prostějova.
Na
začátku
programu
předvedli tanečníci TŠ Dany
Hubené
ukázky
několika
společenských
tanců.
Do
posledního místa zaplněný sál
v průběhu večera bavil svými
artistickými
vystoupeními
Jerry ze skupiny Bohemia
show.
Bohatá
tombola
zajištěná obcí a sponzory jistě
potěšila všechny výherce.
Díky slosovatelným vstupenkám každý druhý host mohl
vyhrát některou z cen. O občerstvení hostů se postaral tým Restaurace U
hřiště. S ohledem na fakt, že se hosté bavili až do časných ranních hodin,
komise pevně věří, že připravila další z akcí, která se bude mezi občany
jistě těšit velké oblibě.
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Promítání obecní videokroniky „Smržice v roce 2012“
V pátek 1. března proběhl v kulturním domě tradiční již 18. ročník
promítání obecní videokroniky. Promítání se dlouhodobě těší velké oblibě
mezi občany a letošní nebylo výjimkou. Plně obsazený sál kulturního
domu, tak mohl shlédnout čtyřhodinový dokument, mapující události roku
2012 v naší obci, tak jak je zaznamenal videokronikář Zdeněk Balcařík.
Součástí promítání byla soutěž „Jak znáte Smržice“, tentokrát zaměřená na
historii obce. Ze správných odpovědí byla vylosována paní Kreplová, která
věděla, že prezident Tomáš Garrigue Masaryk navštívil Smržice v roce
1929. Další nedílnou součástí promítání je udělení ceny za nejlepší herecký
výkon. V tomto roce ji získal čtyřletý Jakub Slezáček, který je zatím
nejmladším držitelem Smržického lva.
Setkání s důchodci
V neděli 17. března se
konalo setkání seniorů
v kulturním domě. K tanci
a poslechu hrála skupina
Ella-band.
Ve
třech
vstupech zatančila břišní
tanečnice Jana Trnečková.
Zpestřením bylo promítnutí
sestřihu z loňských hodů.
Občerstvení, včetně dobré
večeře, připravil tým Restaurace U hřiště.
Zábavné odpoledne pro děti
Komise ve spolupráci s oddílem kopané uspořádala v neděli 24. března
Zábavné odpoledne pro děti. Programem plným písniček, her a soutěží
provázel šašek Viki a každý soutěžící obdržel malý dárek.
Velikonoční výstava
Tradiční velikonoční výstava se konala v neděli 24. března v prostorách
místní fary. Občané viděli různé výrobky s velikonoční tématikou, které
mohli nejen obdivovat, ale i zakoupit.
Připravované akce
25. května Dětský den ve sportovním areálu;
29. června Smržické hody - odpolední program a večerní taneční zábava
s živou hudbou.
Ing. Jiří Přikryl, předseda komise
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Základní škola Smržice
V pátek 25. ledna proběhl
zápis dětí do 1. třídy naší
základní školy. Celkem se
přihlásilo 19 dětí. Přijato
bylo 14 dětí, pěti dalším
vyřizujeme v současné době
odklad školní docházky o
jeden rok.
Z důvodu přestěhování
odešla z naší školy paní
učitelka
Mgr.
Hana
Bartíková a na její místo
nastoupila paní učitelka
Mgr. Eva Kolářová, která je třídní učitelkou ve čtvrté třídě.
Dne 19. 2. se zúčastnily všechny děti základní i mateřské školy
divadelního představení v kulturním domě. Veselé a poučné představení O
veverce Zrzečce předvedlo Divadélko pro děti z Hradce Králové.
V pátek 22. 2. se 15 žáků z ekologického kroužku zúčastnilo další části
tvořivých dílen v Ekocentru Iris v Prostějově, kde vyráběli tzv. hmyzí
hotely, které slouží pro vývoj samotářských včel. Zhotovená zařízení byla o
den později instalována v biokoridoru Hloučela. Žáci si pak vyrobili svůj
hmyzí domeček již za
pomoci
pracovníků
obecního úřadu a ten
umístili na dvoře ZŠ.
Ve čtvrtek 7. 3. byly
na stromy ve Vývoze
za hřbitovem umístěny
ptačí budky, které
vyrobili
pracovníci
obce. Žáci pomáhali
s jejich vyvěšením a
v dalších dnech budou
chodit pozorovat ptačí
návštěvníky.
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V sobotu 9. 3. na témže
místě se sešli zástupci
smržických myslivců, děti
s rodiči, paní učitelky a
paní
starostka.
Pro
všechny děti, které chtějí
přikrmovat zvířátka, byl na
příhodném místě umístěn
krmelec.
V měsíci březnu probíhají
besedy v místní knihovně
pro všechny třídy základní
školy i pro děti mateřské
školy, které připravila
pro děti knihovnice paní
Ivanka Slavíčková. Dne
21. března navštívili
okresní knihovnu v Prostějově naši prvňáčci.
Pro nejlepší čtenáře
připravujeme ve spolupráci
se
smržickou
knihovnou pohádkové
nocování ve škole „Noc
s Andersenem“. Tato
akce proběhne z 5. na 6.
dubna. Završením všech těchto čtenářských akcí bude slavnostní „Pasování
prvňáčků na čtenáře“, které se uskuteční 19. dubna v 10 hodin v obřadní
síni Obecního úřadu ve Smržicích.
Ve stádiu příprav je letošní „Škola v přírodě“. Pojedeme do rekreačního
střediska Vyhlídka v Češkovicích u Blanska a to v termínu 17. – 21. června.
Během tohoto pobytu navštívíme propast i jeskyni Macocha v Moravském
krasu. V dubnu připravíme pro všechny občany sběr starého papíru, termín
upřesníme. V současné době chystáme a připravujeme zhotovení webových
stránek Základní školy a mateřské školy Smržice.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka školy
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Obecní knihovna
V naší Obecní knihovně, je rušno každé úterý, kdy je výpůjční den. V
rámci projektu „Už jsem prvňáček“, dochází do knihovny žáci první třídy,
případně je knihovnice navštíví v jejich třídě. V měsíci březnu jsme si byli
prohlédnout velkou Městskou knihovnu v Prostějově, kde byl pro prvňáčky
připraven také soutěžní program.
Souběžně s tím proběhla akce „Březen – měsíc čtenářů“. Knihovnu
navštívily děti ze všech tříd naší Základní a mateřské školy, kde předvedly
svoje čtenářské umění.
Dne 14. března proběhla čtenářská akce „Romantika pro ženy“, při níž
zazněly úryvky z děl např. J. Seiferta a M. Dostojevského.

Veselé čtení pro děti a rodiče se uskutečnilo dne 21. března v odpoledních
hodinách a 23. března proběhl Den otevřených dveří v knihovně. Hororové
čtení bylo připraveno pro všechny dospělé na 28. března.
Ivanka Slavíčková, knihovnice
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Sdružení rodičů při mateřské škole
Zatímco na mnoha místech Moravy patřila Masopustní sobota průvodu
masek, u nás ve Smržicích se masopustní rej odehrával v sále sokolovny.
Dětem bylo zajištěno občerstvení, drobné dárky do soutěží, tombola a
zejména zajímavá zábava. Celý program této dětské akce zajišťovala
agentura z Olomouce. V pátek maminky s dětmi připravily a nazdobily sál
sokolovny. Následující den odpoledne se konal karneval plný her a
překvapení. Program byl natolik atraktivní, že se sál zcela zaplnil. Mohli
jste zde potkat různé pohádkové bytosti. Na úplném začátku se předvedla
skupina Team Arboria se svým vystoupením FreeRunning. Po celou dobu
děti bavilo svým uměním pirátské trio. Vtipným a zábavným moderováním
nás zavedli do světa pohádek. Tradicí se také se stalo malování na obličej.

Malířky trpělivě plnily přání dětí i některých rodičů.
Před koncem karnevalu byly vyhodnoceny nejpěknější
masky. Pro porotu to nebyl lehký úkol, všechny masky
byly krásné. Nakonec porota vybrala a ocenila tři
masky z řad starších dětí, mladších dětí a těch
nejmenších s názvem tygřík, kočička a bílá paní.
Lenka Prokopová
vedoucí sdružení
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TJ Sokol Smržice
Letošní plesová sezona byla zahájena 12. ledna XIX. Sokolským plesem
s výzdobou, jejímž tématem byl svět cirkusu. V atraktivním programu na
plese zatančili juniorští mistři ČR ve standardních tancích a členky
tanečního klubu „Jahanara“ předvedly orientální tance.
Účast na Maškarním bálu 16. února překonala všechna očekávání, přišly
masky místní, ale
také přijela parta
z Mostkovic, ale i
z Prahy.
Masek
bylo tolik, že se při
promenádě
ani
všechny nevešly na
velký sál sokolovny.
V soutěži
masek, měla porota
těžký úkol vybrat
tu nejlepší. Nakonec se ale porotci
shodli na „hudební
skupině Kiss“. Při
dobré hudbě, tanci
a pohoštění se všichni výborně bavili a poslední návštěvníci odcházeli ze
sklepa za ranního kuropění.
Župního přeboru v plavání, který se uskutečnil 26. 2. 2013 v lázních v
Prostějově, se zúčastnilo 8 závodníků, z nichž s medailemi se vrátili:
Gabriela Švecová, Jiří Odvářka, Filip Švec, Vojtěch Samson.
V současné době nacvičují žáci a žákyně gymnastické sestavy a trénují se
ve šplhu na župní přebor, který proběhl 21. 3. 2013 v Prostějově.
V pátek 22. 3. 2013 se uskutečnila ve smržické sokolovně Valná hromada.
Plánované akce:
Pálení čarodějnic – 30. 4. 2013
Závody na kolečkových bruslích a koloběžkách – 10. 5. 2013
Pestré sportovní odpoledne pro děti k MDD – 7. 6. 2013
Irena Laurenčíková, starostka TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Letošní sezonu jsme zahájili tradičně výroční členskou schůzí, která byla
po čtyřech letech také schůzí
volební. Při volbě nového výboru
došlo ke dvěma změnám, předseda
klubu ale zůstal na svém místě.
Uplynulou sezonu jsme hodnotili
jako velice úspěšnou a pozitivně ji
hodnotil také místopředseda Oblasti
KČT Olomoucký kraj, který byl
naším hostem. Přijali jsme také dva
nové členy z Prostějova a tři další z
Olšan. Náš klub má v současné době
75 členů a je jedním z největších turistických spolků v našem regionu.
První turistickou akcí letošní
sezony byla už 2. března procházka
Litovelským Pomoravím. Zahájili
jsme ji v Úsově, kde jsme navštívili
zrestaurovanou židovskou synagogu
z 18. století. Za nádherného slunečného počasí jsme potom absolvovali
trasu po naučné stezce Nové Zámky
až do Litovle, kterou jsme si
prohlédli též z ochozu radniční věže.
Následující akce 23.března měla být
vítáním jara, prozatím je ale příchod
tohoto nejhezčího ročního období
ve hvězdách. V typicky zimním oblečení jsme se prošli Moravským
krasem přes Holštejn a Ostrov u
Macochy. Ve Sloupu, kde naše procházka končila, jsme byli rádi, že se
můžeme konečně ohřát v hospodě.
V současné době se začínáme zabývat přípravami na hlavní akci sezony,
kterou je Smržické vandr.
Zdeněk Balcařík, předseda KČT Smržice
21

Český zahrádkářský svaz Smržice
Zahrádkáři přejí všem občanům v roce 2013 dobré zdraví, při pěstování
ovoce, zeleniny bohatou úrodu a při pěstování květin radost a pohodu. Atˇ
vaše předzahrádky, zahrádky a zahrady září všemi barvami.
Svoji letošní činnost jsme zahájili uspořádáním "Degustace jablek", kde z
24 odrůd zvítězila Golden Delicious, druhou příčku obsadila odrůda
Rosana a o 3 - 5 místo se podělily odrůdy Rubínova, Rubín a Malinové.
Druhou akcí, za velké účasti občanů, byla velice zajímavá a poutavá
přednáška přítele RNDr. Rudolfa Trojana za asistence přítele Ing. Ivo
Kotrleho, na téma „Pěstování meruněk", doplněná promítáním.
Výroční členská schůze se konala v sobotu 23.2.2013. Díky velké
sněhové kalamitě se jí řada členů a hostů nemohla zúčastnit.
Tradicí se stal „Košt vlastních
pálenek", na který jsme pozvali
všechny občany již počtvrté.
Přestože byla v loňském roce slabá
úroda ovoce, sešlo se 13 vzorků
pálenek z různých druhů ovoce,
např. meruňky, švestky, mirabelky,
jablka a třešně. Přítelkyně Milada
Spurná vyrobila z keramiky pro
vítěze pěkné pamětní medaile ve
tvaru lahví s letopočtem. Kvalitu
posuzovalo
17
hodnotitelů.
Vítěznou medaili získala pálenka
Jiřího Novotného z ulice Ve
Stežkách, vypálená z mirabelek,
ročník 2009, která zrála tři roky v
dubovém soudku. Druhé místo
získala slivovice z rynglí pana
Ladislava Vařeky z Čelechovic na
Hané, třetí místo obsadila slivovice
ze švestek od přítele Františka Vlacha z ulice Kobližnice.
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Výbor ČZS věří, že naše akce se občanům líbí a zve na další, které
budou vždy hlášeny místním rozhlasem a vyvěšeny ve vitríně ČZS
umístěné na hasičce. Rádi přivítáme do našich řad nové členy. Neváhejte a
přihlaste se.
Na závěr bychom Vám chtěli popřát pěkné prožití svátků jara , bohatou
pomlázku a mnoho hezkých chvil na zahrádkách.
Jaroslava Smičková, jednatelka ČZS Smržice

Myslivecké sdružení Smržice, o. s.
Tak jako každoročně, tak i počátkem letošního roku na svojí výroční
členské schůzi myslivci hodnotili činnost v uplynulém roce. Zaměřili se
nejen na svoje aktivity ve vztahu k obci, ale zejména pak na problematiku
přírody a zvěře v ní žijící.
Pokud jde o činnosti v rámci obce, bylo zejména zdůrazněno, co bylo
v uplynulém roce pro obec prospěšného učiněno. Významnou aktivitou
bylo především vybudování přístřešku v areálu Českého zahrádkářského
svazu (ČZS), což byla časově velmi náročná akce. Na celém díle se podíleli
téměř všichni členové mysliveckého sdružení. Největší zásluhu však na
celém díle měl pan Josef Vaca, kterému byla zástupci ČZS, jako projev
uznání, předána zlatá sekyrka, což se odehrálo při závěrečném předání
stavby. Velmi pozitivně byl rovněž hodnocen sběr odpadu prováděný podél
silnic a polních cest za účelem zlepšení životního prostředí na katastru naší
obce. Množství odpadu, které bylo nasbíráno, překvapilo svým objemem
nás všechny. Položili jsme si nutně otázku, jak moc bude toto množství
každým rokem narůstat a jak tomu lze zabránit?
Pochopitelně byly řešeny i otázky naší honitby a zvěře v ní žijící. Je
skutečností, že díky naší úspěšné práci se zvěři v naší honitbě daří a její
populace jsou na velmi dobré úrovni a to i přesto, že ji dost decimuje
zemědělská výroba a provoz na silnicích. Vždyť pouze v minulém roce
zahynulo v České republice pod koly automobilů více než půl milionu
zajíců, 340.000 ježků, 68.000 bažantů, 52.000 srnců a srn a 49.000 kun (viz
časopis Týden č. 6 z měsíce února 2013). Je to vskutku smutná bilance,
kterou však myslivci nemohou přímo ovlivnit nebo jí dokonce zabránit.
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Je třeba se však zastavit i u radostnějších věcí a událostí. V diskuzi
všechny myslivce potěšila slova předsedy Komise životního prostředí OÚ
pana profesora Ing. A. Lebedy, DrSc., který velmi kladně hodnotil naši
činnost v souvislosti s účastí Smržic v mezinárodní soutěži „Communities
in Bloom“. V závěru výroční členské schůze byl slavnostně pasován na
lovce černé zvěře pan Ivo Kejík, a to za ulovení svého prvního divočáka
v honitbě Smržice. Samozřejmě, že nás potěšila i slova předsedy ČZS
Smržice pana J. Vyhlídala, který nám poděkoval nejen za dobrou
spolupráci, ale také za dílo, které myslivci vytvořili – přístřešek ve dvorním
traktu areálu ČZS.

Žáci naší Základní školy vyslovili přání mít vlastní krmné zařízení, do
něhož by chodili sami přikrmovat zvěř. Po projednání s námi jsme jim
postavili tzv. jesličky, kde mohou zvěř sami přikrmovat. Tyto jesličky jsme
pak spolu s dětmi ZŠ Smržice a některými z rodičů zabudovali ve Vývozu,
kde děti z naší školy mají nyní možnost sami zvěř přikrmovat.
JUDr. Ing. Martin Vrtal, předseda MS Smržice, o.s.
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Den otevřených dveří se zaměřením na svatby
přilákal do kulturního domu spoustu návštěvníků.
Hlavním tahákem byly tři módní přehlídky.

Zbrusu novou akci pro děti uspořádali Sokoli.
Pyžamkový bál ve Smržicích ještě nebyl, děcka
si to užívala a na spaní neměl nikdo pomyšlení.

Kdyby senioři tušili, jak úžasná břišní tanečnice
bude vystupovat, přišlo jich určitě víc. Sešlo se
jich jen patnáct a zbytek sálu zaplnily seniorky.

Začátkem března vyrazily děti z ekologického
kroužku do Vývozu. Za pomoci velitele hasičů
a paní učitelky rozmístili několik ptačích budek.

Na neděli 24. března připravila kulturní komise
spolu s fotbalovým oddílem zábavné odpoledne
pro děti. O program se jim postaral šašek Viki.

Květná neděle je vždy ve znamení velikonoční
výstavy na faře. Navzdory chladnému počasí se
zde sešlo ještě více vystavovatelů i návštěvníků.
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