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Na smržické hody se letos šplhal teploměr až
ke třicítce. Víc než na kolotoče stála proto po celé
odpoledne fronta na vodní atrakci aquazorbing.

Dalším hodovým hitem byl fotbalový zápas dvou
smržických hospod. Pohár získala opět Kocanda
a její šéf P. Opluštil si tentokrát dokonce i zahrál.

Rekultivací skládky dostala lokalita Vývoz zcela
jinou tvář a na nově vzniklé svahy byla tráva
aplikována 17. července technikou hydroosevu.

Budování splaškové kanalizace pokračovalo též
v průběhu prázdnin na několika místech současně
a začátkem srpna dorazily stroje také na Podhájí.

11. srpna si dvě komisařky prohlédly celou obec
v rámci světové soutěže Communities in Bloom
a obecní mikrobus je vyvezl až nad Vývoz.

24. srpna uspořá dala obec ve spolupráci s hasiči
a fotbalisty pro všechny smržické děti soutěžní
odpoledne s názvem Rozloučení s prázdninami.

Obsah
2 Informace z matriky
		 Radka Odvářková
4 Communities in Bloom
		 Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.

Komise životního prostředí informuje (str. 4-12)

11 Výsledky letní soutěže
		 Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
13 Stavební komise
		 Jiří Odvářka
14 Základní a mateřská škola
		 Mgr. Marie Zoubalová

Informace stavební komise (str. 13)

16 Myslivecké sdružení, o.s.
		 JUDr. Ing. Martin Vrtal
18 TJ Sokol Smržice
		 Alois Lakomý, Irena Laurenčíková
21 Fotbalový oddíl TJ Smržice
		 Zdeněk Balcařík

Z činnosti základní školy (str. 14-15)

22 Klub českých turistů Smržice
		 Zdeněk Balcařík
24 SDH Smržice
		 Jan Slavíček

TJ Sokol Smržice (str. 18-20)

Za původnost a věcnou správnost příspěvků
odpovídají jejich autoři. Názory vyjádřené
v článcích nemusejí být totožné s názorem
vydavatele a redakční rady.
1

Matrika
Ve třetím čtvrtletí roku 2012 oslavili životní jubileum tito občané:
Věra Znojilová
Marie Kopečná
Anna Opluštilová
Vojtěch Smékal
Marie Kéblová
Jaroslava Kvapilová
Drahomíra Přikrylová
Růžena Kaštylová
Anna Šírová
Vlasta Musilová
Růžena Klementová

21. 7. 1932
22. 7. 1922
22. 7. 1919
13. 8. 1926
28. 8. 1942
2. 9. 1937
11. 9. 1925
17. 9. 1937
17. 9. 1942
23. 9. 1925
26. 9. 1937

Podhájí 196
Podhájí 220
Příční 423
Za Kovárnou 96
Za Kovárnou 97
Koupelky 164
Zákostelí 142
Zákantí 155
Trávníky 382
Prostějovská 442
Prostějovská 65

80 let
90 let
93 let
86 let
70 let
75 let
87 let
75 let
70 let
87 let
75 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.

28. srpna dosáhla významného životního jubilea paní Marie Kéblová
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Dne 13. září 2012 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni
tito noví občánci Smržic :

Alexandra Bartková
Denis Šanovský
Veronika Látalová
Viki Hermanová

30. 6. 2012
13. 7. 2012
23. 7. 2012
14. 8. 2012

Kobližnice 479
Jižní 578
Dr. Ondroucha 303
Podhájí 203

Ve třetím čtvrtletí roku 2012 jsme se rozloučili
s těmito smržickými občany:
Ludmila Smičková (*1928)
Marie Minátová (*1930)
Ing. Přemysl Novotný (*1946)
Vojtěch Zapletal (*1928)
Vojtěch Klapka (*1941)

zemřela 1. 7. 2012
zemřela 28. 7. 2012
zemřel 7. 8. 2012
zemřel 29. 8. 2012
zemřel 30. 8. 2012
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Družstevní 372
Prostějovská 67
Kobližnice 447
Prostějovská 126
Prostějovská 124

Ve Smržicích proběhlo hodnocení
Communities in Bloom 2012
Kvetoucí sídla 2012

Smržice se připravují na Communities in Bloom 2012
Tímto nadpisem končila první informace o Communities in Bloom
2012 (CiB 2012) ve vztahu k naší obci, která vyšla ve 2. čísle Smržického
zpravodaje 2012. Bylo v ní řečeno vše podstatné o tom, jak jsme se na tuto
soutěž připravovali přibližně do počátku června 2012. Nicméně intenzivní
přípravy probíhaly dál. Bylo pro nás velmi povzbudivé, že Krajský úřad
v Olomouci posoudil a schválil náš projekt a Smržice tak získaly na tuto
akci ca 400.000,- Kč. Díky tomu se realizace CiB 2012 stala zcela
nezávislou na obecním rozpočtu. Dalším povzbuzením bylo pro nás to, že
počátkem června vyšel o Smržicích anglicko-francouzský
článek
v mezinárodním barevném periodiku „Magazine – Communities in Bloom“
(May – Mai 2012, s. 44; Kirkland, Québec, Kanada), který dostal naši obec
do povědomí světové veřejnosti. V průběhu června jsme dokončili
zpracování detailního programu návštěvy (10.-12.8.2012) dvou komisařek
CiB 2012, Diany K. Weiner (USA) a Lorny McIlroy (Kanada). Program
musel být zpracován podle požadavků CiB, které vyžadují respektování
určitých pravidel týkajících se nejen obsahu programu, ale i jeho časování.
V druhé polovině června byl koncept programu předložen k posouzení
kanceláři CiB v Kanadě i oběma komisařkám. K programu nepřišla jediná
připomínka a program byl označen za „excellent“ (vynikající). Bylo tedy
možné zahájit další organizační kroky. Uskutečnila se schůzka všech
významných zainteresovaných smržických organizací (představitelé
Obecního úřadu; firmy: Arboeko, Semo a Laski; zástupci školy, hasičů,
zahrádkářů a myslivců; vedení restaurace U Hřiště; zástupce prodejny
Řemeslo a zahrada), které se na programu přímo podílejí. Do některých
částí programu byli rovněž zaangažování představitelé města Prostějova.
Dále si dovolíme stručně připomenout vlastní průběh návštěvy a hodnocení
naší obce, které rovněž fotograficky a kamerou zaznamenal pan Z. Balcařík
(viz některé fotografie uveřejněné v tomto čísle Zpravodaje).
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Průběh návštěvy a hodnocení Smržic komisí CiB 2012
Obě komisařky přiletěly do Prahy ve čtvrtek 9. srpna 2012. Zástupci
naší obce (starostka Ing. H. Lebedová a Prof. A. Lebeda) je vyzvedli
v pátek 10. srpna dopoledne kolem 10.30 h v hotelu Holliday in Express na
letišti v Praze-Ruzyni. Vzhledem k tomu, že jsme se již dostatečně znali
z předchozí korespondence, tak vzájemné představení bylo velmi
jednoduché, ale o to vřelejší a upřímnější. Při přivítání v letištním hotelu
nemohly chybět kytice v českých národních barvách komponované
z lučních květin. Ty udělaly našim hostům ze Severní Ameriky velkou
radost. Další program probíhal podle připraveného scénáře. Po průjezdu
Prahou byla v plánu zastávka v Průhonicích u Prahy, kde jsme chtěli
komisařkám ukázat zejména krásy Průhonického parku. Jeho tvůrcem je
shodou okolností Ernst Silva Tarouca, jehož rod vlastnil zámek, park a
panství v Čechách pod Kosířem. Zámek i park v Průhonicích jsou ve
správě Botanického ústavu Akademie věd ČR (BÚ AV ČR), průvodcem
nám zde byl člověk nejpovolanější, Prof. František Krahulec, bývalý ředitel
BÚ AV ČR. Uspořádání parku, modelace terénu, v němž se nachází, říčka
Botič, jež parkem protéká, ale i soustava rybníčků, alpinum, floristická a
dendrologická hodnota parku, udělaly na naše hosty mimořádný dojem. Po
krátkém obědě následovala dlouhá cesta po dálnici D1 do Prostějova. Obě
paní komisařky cestou obdivovaly krásnou a různorodou krajinu
Českomoravské vysočiny, naopak mlčky a trpně snášely mizernou kvalitu
dálnice D1, díky níž naše auto neustále poskakovalo a třáslo se, což je v
zemích, odkud přijely, na tomto typu komunikací naprosto nevídané. Celou
cestu bylo krásné slunečné počasí, které nám při příjezdu k Prostějovu
umožnilo vidět nejen Moravskou bránu, Hostýnské vrchy a Oderské vrchy,
ale i Kosíř, který se vypíná nad rovinami Hané. Celá krajina střední
Moravy naše hosty velmi zaujala. Po ubytování v Hotelu Grand a krátkém
odpočinku následovala společná uvítací večeře, kde naši obec
reprezentovali starostka Ing. H. Lebedová, místostarosta Ing. J. Prášil, Prof.
A. Lebeda, za město Prostějov se jí zúčastnili primátor J. Pišťák a jeho
zástupkyně Mgr. I. Hemerková. Po večeři následovala krátká prohlídka
prostějovské radnice, která naše hosty zaujala nejen svojí architekturou, ale
i vnitřním řešením a secesní výzdobou. Rovněž prohlídka náměstí T.G.
Masaryka udělala velký dojem, včetně budovy staré radnice (nyní Muzeum
Prostějovska) a secesního Národního domu, v jehož prostorách nás
provedla paní I. Hemerková.
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Byl již pozdní večer, když jsme se rozloučili s tím, že zítra nás čeká to
nejdůležitější, návštěva a hodnocení Smržic.
V sobotu 11. srpna jsme vyzvedli naše hosty ráno v 8.15 u Hotelu
Grand v Prostějově a za chvíli jsme již byli u budovy Obecního úřadu ve
Smržicích. Zde obě komisařky přivítala paní starostka H. Lebedová, asi dvě
desítky občanů, ale i děti v hanáckých krojích. Samozřejmě, že u toho
nechyběla pravá hanácká slivovice a koláčky. V obřadní síni Obecního
úřadu pak začal vlastní náročný program hodnocení. Po stručném úvodním
slovu paní starostky, následovalo asi půlhodinové představení Smržic,
kterého se ujal Prof. A. Lebeda s pomocí powerpointové prezentace
s názvem „Smržice - a traditional, vital, green and progressively
developing Hanakian village“ (Smržice – tradiční, vitální, zelená a
progresivně se vyvíjející hanácká obec). V prezentaci byly shrnuty všechny
základní informace o obci, počínaje její rozlohou a geografickou lokalizací,
přes její historii a památky, vývoj v posledních letech, v současné době
realizované projekty v oblasti životního prostředí a zeleně, včetně dosud
dosažených úspěchů v této oblasti. Po krátké a intenzivní diskusi
k promítnuté prezentaci, materiálům o obci a činnosti spolků již
následovalo pro nás to nejdůležitější, což byla vlastní prohlídka obce.
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Prohlídka byla rozdělena do 15-ti zastavení v rámci dopoledního i
odpoledního programu. Program začínal pěší procházkou historickým
středem obce. Naše hosty jsme seznámili s historií a postupem při
rekonstrukci budovy obecního úřadu a úpravách zeleně v jeho okolí, ale i s
obnovou části ulice Kobližnice. Paní komisařky si také prohlédly
renovovaný dvůr hasičské zbrojnice a vysoce ocenily komplexní úpravu
prostoru mezi starou školou a kostelem, tedy park s fontánou a realizaci
projektu „Náměstí J.F. Kubíčka“. Pozitivně hodnotily i rekonstrukci a
sadovnické úpravy prostoru za kostelem, tzv. Posezení u kříže. Zcela
mimořádně na ně zapůsobila historická budova fary a její využití ke
světským a církevním účelům, ale i úpravy provedené obcí na jejím dvoře,
včetně nově vybudovaného dětského hřiště. Dále jsme se již přesouvali
obecním autem a dalším zastavením byla křižovatka dvou v posledních
letech vybudovaných cyklostezek do Prostějova a Držovic. Na ulici Jižní
ocenily rychlou a mimořádně zdařilou realizaci ozelenění celého prostoru
této nové části Smržic, včetně vybudování dětského hřiště a svahu na
sáňkování. V této lokalitě se rovněž zajímaly o tříděný odpad a umístění
kontejnerů v obci. V průběhu návštěvy firmy Arboeko je velmi zaujala
historie, koncepce, zaměření a rozsah aktivit této firmy, která z hlediska
produkce okrasné zeleně patří k největším v České republice. Rovněž velmi
ocenily její přímou vazbu na aktivity v oblasti životního prostředí ve
Smržicích. Také návštěva firmy Semo byla působivá, zejména je zde zaujal
rozsah prodávaného sortimentu osiv zeleniny a květin, ale i kotelna na
biopaliva. V průběhu přesunu ze Sema do parku Jana Nepomuckého obě
komisařky velmi pozitivně hodnotily nejen záhon růží u autobusové
zastávky, ale i výsadby okrasných stromů a keřů na Prostějovské ulici. Park
Jana Nepomuckého je zaujal svým řešením, a to nejen z hlediska zeleně,
ale i zakomponováním pískovcových balvanů, dětského hřiště, ale i voliéry,
u níž děti ZŠ Smržice názorně demonstrovaly svoje aktivity. S nadšením
uvítaly informaci o konání podzimní výstavy tykví a „Halloweenské
soutěže“, která je zde v posledních letech pořádána ZŠ ve spolupráci
s Obecním úřadem. Také květinová výzdoba některých okolních domů
(např. manželů Kaštylových) byla hodnocena velmi pozitivně. Během
přesunu k objektu zahrádkářů (ČZS) komisařky ocenily péči o staré ovocné
stromy v této části obce. Velmi živě se zajímaly o budovu ČZS a její
historii, zaujal je i vzhled opravené budovy. Na dvoře objektu na ně čekalo
překvapení ve formě přivítání za zvuku fanfár dvou trubačů
v mysliveckých uniformách, které bylo pro naše komisařky něčím naprosto
novým.Ve dvorním traktu velmi obdivovaly historické hospodářské budovy
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a jejich současné využití (moštárna, klubovna myslivců), včetně nově
vybudovaného posezení. Rovněž zde ocenily chuť hanáckých tvarohových
a ovocných koláčů, ale i zpěv členek ČZS ve slušivých kloboucích. Dalším
místem krátkého zastavení byl revitalizovaný prostor v Olší a okolní
biokoridor, kde byla ještě před rokem 1989 obecní skládka. Před návštěvou
obchodu Řemeslo a Zahrada (Ř + Z) na ně čekalo malé překvapení
v předzahrádce domu pana Z. Balcaříka. Tím byly dvě unikátní figuríny, jež
vítaly humorným způsobem komisařky v naší obci. Smržický obchod Ř +
Z svým zaměřením, velikostí a šíří sortimentu udělal na naše hosty silný
dojem a se zájmem si ho celý prohlédly. Poslední zastávka před polední
přestávkou byla ve sportovním a kulturním areálu. Ten svým rozsahem,
komplexností, vybavením, ale i úpravou zeleně celého prostoru a blízkého
okolí, včetně květinové výzdoby, komisařky doslova šokoval. Svůj obdiv
vyjádřily nejen ve vztahu k celému areálu a úpravě zeleně v jeho okolí, ale i
kvalitě restauračních služeb zajišťovaných paní A. Coufalovou a jejím
týmem. Ocenily nejen nádherně prostřenou tabuli, ale rovněž si mimořádně
pochutnaly na tradičním českém obědě „vepřo-knedlo-zelo“. Jako bonus
zde byla svatba, která zaujala naše komisařky nejen svým provedením, ale i
tradičními zvyky (rozbití talíře), což se zaujetím sledovaly i fotografovaly.
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Po obědě nás čekala poslední část prohlídky Smržic, která začínala
výjezdem Šamanovem nad Vývoz, kde se hned u křížku otevřel výhled do
širokého okolí, ale i krása okolní krajiny, kterou byly komisařky nadšené.
Z horní části Vývozu jsme našim hostům ukázali nádherný výhled na
Smržice a rozsáhlé výsadby stromů a keřů v okolní krajině včetně
biokoridoru. Právě tyto aktivity uskutečněné v posledních letech je doslova
šokovaly, a to nejen z hlediska kvantity (ca 600 vysazených stromů), ale i
promyšleného provedení. Velmi ocenily revitalizaci bývalé skládky ve
Vývoze, zeleně v jejím okolí, ale i tři v poslední době vybudovaná
posezení. Rovněž se živě zajímaly o další využití tohoto prostoru, včetně
plánované naučné stezky a „tábořiště“. Velký dojem rovněž na ně udělala
„zelená gotická katedrála“ tvořená starými akáty ve spodní části Vývozu.
Jako mimořádně zdařilé bylo hodnoceno řešení zahradnických úprav
v okolí hřbitova, včetně chodníku pro pěší s okolní zelení. Paní komisařky
ocenily atmosféru a úpravu samotného hřbitova. Posledním bodem naší
cesty po Smržicích byla návštěva firmy Laski. Tato smržická firma naše
návštěvníky zaujala nejen strukturou celého podniku, čistotou a pořádkem,
ale zejména zaměřením a šíří vyráběného sortimentu malé komunální a
zahradnické techniky. Velký obdiv firma Laski sklidila za svoje úspěchy
v mezinárodním měřítku, které ve svém vystoupení zdůraznil její ředitel
pan Ing. Zdeněk Zapletal.
Po náročném celodenním programu nadešla chvíle účtování. Naše
komisařky potřebovaly přibližně tři hodiny naprostého klidu a soustředění
k tomu, aby mohly zpracovat své poznatky z prohlídky obce. K tomu jsme
jim vytvořili zázemí na obecním úřadě. Poté nám paní komisařky na
závěrečném setkání stručně řekly svoje dojmy z prohlídky Smržic. Ve svém
krátkém vystoupení zejména zdůraznily mimořádnou péči obce o památky,
rozšiřování zeleně v obci a výsadby stromů do okolní krajiny, ale i
funkčnost naší komunity, tzn. propojení aktivit obce, spolků a místních
firem. Konečné hodnocení bude vyhlášeno 13. října 2012v kanadském
Edmontonu v rámci symposia „The 2012 National Symposium on Parks &
Grounds and the National Awards Ceremonies“.
Posledním bodem programu celého náročného dne byl přesun do
Olomouce, krátká prohlídka historického centra města a společná večeře
v restauraci U Anděla. I když jsme mohli našim hostům ukázat pouze velmi
málo z památek Olomouce, krátká procházka po obou náměstích a jejich
blízkém okolí byla pro ně zcela viditelně mimořádným zážitkem.
Obdivovaly nejen vyspělou kulturu našich předků, ale i krásu a rozsah
oprav historických budov realizovaných v posledních dvaceti letech.
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Světelná a hudební show, která večer probíhala na budově olomoucké
radnice, naše hosty svým provedením tak uchvátila, že se stala, i když
neplánovaně, mimořádně důstojnou tečkou za tímto náročným a zajímavým
dnem, ale i celým jejich pobytem na Střední Moravě. Snad pouze
proměnlivé a deštivé počasí nám trochu nepřálo, což ale srdečnost a
otevřenost celého tohoto setkání nemohlo pokazit.
V neděli brzy ráno následoval přesun rychlíkem do Prahy, následně na
letiště v Ruzyni a odbavení na dlouho cestu zpět do Severní Ameriky. Ještě
během cesty do Prahy jsem našim návštěvnicím musel odpovídat na
spoustu otázek, které se týkaly fungování naší obce, počínaje jejím
financováním, přes organizaci údržby zeleně až po způsoby likvidace
odpadů v obci, ale i význam budování hloubkové kanalizace. Při rozloučení
s oběma komisařkami na letišti v Praze-Ruzyni bylo naprosto zjevné, že
jejich krátký pobyt v České republice (pro obě to byl pobyt první) a ve
Smržicích na ně udělal velký dojem, zejména pak z hlediska rozsahu
pozitivních změn, k nimž u nás došlo za posledních dvacet let. Jejich
posledním slovem bylo: „Moc děkujeme za krásnou a dojemnou návštěvu,
Aleši, pozdravuj všechny ve Smržicích“. Že to, co řekly, nebylo jenom
klišé a zdvořilostní akt, svědčila i ta skutečnost, že obě komisařky odjížděly
oblečené do zelených triček s logem CiB 2012, která jsme nechali u této
příležitosti zhotovit a jež od nás dostaly.

Závěr
Na závěr tohoto stručného shrnutí návštěvy komisařek CiB 2012 ve
Smržicích bych chtěl poděkovat všem občanům, zástupcům spolků, členům
komisí a vedení obce, jež se na přípravě této návštěvy podíleli, za veškerou
práci, kterou v souvislosti s hodnocením odvedli. I přes určité potíže
související s právě probíhající výstavbou hloubkové kanalizace se nám
podařilo představit naši obec v tom nejlepším světle s tím, že je hodna
všech domácích i mezinárodních ocenění, jíž se jí v posledních letech
dostalo. Pevně věřím, že i tato poslední událost bude pro nás velkým
impulzem a inspirací k dalšímu zvelebování naší krásné obce.
Prof. Aleš Lebeda
Člen Obecního zastupitelstva
a předseda Komise životního prostředí
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Komise životního prostředí
Výsledky letní soutěže v úpravě rodinných domů
Tak jako v uplynulých letech, tak i v roce 2012 vyhlásila Komise
životního prostředí naší obce soutěž o nejkrásnější výzdobu rodinných
domů a jejich okolí. V průběhu léta členové komise (Prof. Aleš Lebeda předseda, Ing. Mirka Hadačová, Dana Karhánková, Libuše Smékalová a
Jan Hájek) sledovali jak vypadá úprava domů v naší obci. V letošním roce
jsme chtěli tyto pěkně upravené domy představit také členkám mezinárodní
hodnotící komise soutěže Communities in Bloom 2012 (CiB 2012) a zeptat
se na jejich názor na tento prvek péče o životní prostředí. Závěrečná
obchůzka obce se uskutečnila až v posledním týdnu měsíce srpna. Tak jako
tomu bylo v minulosti, mezi hlavní kritéria hodnocení patřila čistota a
celková upravenost okolí domů, údržba okolních travnatých ploch,
květinová výzdoba v okolí domů a v jejich oknech, a to v průběhu celé
vegetační sezony od května do srpna. Při výběru se rovněž komise snaží o
to, aby vybraní výherci nebyli pouze z jedné ulice nebo části Smržic, ale
abychom pokryli celou obec. Dalším kritériem hodnocení rovněž je, že
cena se nedává těm, kteří ji obdrželi v posledních pěti letech. Pokud se tak
někdy stalo, tak to bylo ve zcela vyjímečném případě. V letošním roce se
dostalo do užšího výběru asi deset rodinných domů nebo bytů (v případě
bytovek). Po rozsáhlé, otevřené a kritické diskusi bylo vybráno k ocenění
následujících pět domů nebo bytů:
1) Doseděl Jiří (Trávníky 360);
2) Krátká Ludmila (Trávníky 383);
3) Kaštyl Josef a Jana (Olší 34/5);
4) Konečný Ladislav a Věra (Mlýnská 297);
5) Švec Milan a Ludmila (Prostějovská 210).
Výherci letošní letní soutěže splňovali ta nejpřísnější kritéria. Úprava
jejich domů a přilehlého okolí významně přispěla ke zkvalitnění životního
prostředí obce a také jejího vzhledu. S přihlédnutím k názoru komisařek
CiB 2012 komise rozhodla, že zvláštní cenu udělí domu manželů Jany a
Josefa Kaštylových (Olší 34/5), který se nachází v blízkosti parku Jana
Nepomuckého. Komisařky byly nadšeny nejen čistotou a střídmou úpravou
jeho okolí, ale zejména zachováním původního charakteru domu ve stylu
tradičního hanáckého selského stavení.
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Mimořádně na ně rovněž zapůsobila květinová výzdoba v oknech
domu. Tento dům dostal již cenu v roce 2006, což svědčí o tom, že jeho
majitelé dlouhodobě vzorně pečují o jeho vzhled.

Veřejné vyhodnocení soutěže proběhlo v kulturním domě ve Smržicích
v pondělí 17. září 2012 v úvodní části veřejného zasedání obecního
zastupitelstva. Všem vyhodnoceným se dostalo nejen veřejného
poděkování za významný příspěvek ke zkrášlení naší obce a současně jim
byly předány věcné dary ve formě okrasných keřů a stromů, který zajistila
smržická firma Arboeko. Na závěr tohoto slavnostního aktu byla vyhlášena
tzv. Vánoční soutěž, která je zaměřena na vánoční výzdobu domů a jejich
okolí.
Prof. Aleš Lebeda
člen Obecního zastupitelstva
a předseda Komise životního prostředí
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Stavební komise
Výstavba splaškové kanalizace probíhá v souladu s časovým harmonogramem prací. V současné době je kanalizace zrealizovaná v ulici
Zákostelí, v části ulice Kobližnice, dále v ulici Družstevní, Za Farskou, Dr.
Ondroucha (bez přípojek), Blíšťka a realizuje se v ulicích Podhájí, J. Kotka,
Šamanovská, v ulici Příční, v části ulice Prostějovská a Za Kovárnou.
Začátkem měsíce září 2012 požádala Obec Smržice vodohospodářský
orgán odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova o vydání
dílčího kolaudačního souhlasu a to na část zrealizované splaškové
kanalizace. Jedná se o ucelené kanalizační stoky, napojené na stávající
kanalizaci. Součástí této kolaudace bude i nově provedená kanalizační
stoka (ulice Družstvevní, Za Farskou), která po propojení s rekolaudovanou dešťovou kanalizací v ulici Jižní bude odvádět splaškové vody
z novostaveb rodinných domů.
Dle předběžné dohody s vodohospodářským orgánem proběhne
kolaudační prohlídka 16.10. 2012. Po vydání kolaudačního souhlasu, který
tímto uvede část kanalizace do trvalého provozu, lze ze strany vlastníků
rodinných domů v ulici Jižní žádat o jejich kolaudace. Přesný termín bude
v předstihu řádně zveřejněn.
Při kolaudaci rodinných domů bude důsledně kontrolováno nejenom
svedení splaškových vod do nové splaškové kanalizace, ale současně i
svedení dešťových vod ze střech rodinných domů do organizovaných
vsakovacích jam umístěných na stavebních pozemcích. Nelze slučovat
odpadní a splaškové vody s vodou dešťovou.
Obec Smržice bude následně žádat stavební úřad Magistrátu města
Prostějova o vydání hromadného územního souhlasu, který umožní
vlastníkům přilehlých nemovitostí v okolí všech zkolaudovaných stok
oficiálně zrealizovat své domovní kanalizační přípojky a napojit tak své
objekty na kanalizaci. Tato povolení včetně grafické části budou vydávána
jednotlivým občanům na obecním úřadě. Přesný termín bude opět
v předstihu řádně zveřejněn.
S připomínkami či náměty ke stavbě kanalizace se obraťte na Obecní
úřad Smržice.
Jiří Odvářka
předseda stavební komise
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Základní škola Smržice
Začal nám nový školní rok 2012/2013 a do lavic 1. až 5. třídy usedlo 80
žáků. I během prázdnin bylo ve škole rušno. Po připojení na hloubkovou
kanalizaci se započalo s úpravou dvora, byla obnovena dlažba v průjezdu a
obloženy stěny proti vlhkosti. Průjezd teď vypadá velice pěkně.
Na budově u kostela byl proveden nátěr dveří do tříd. Na budově u pošty
byl obnoven hygienický koutek ve třídách s novým obložením a výměnou
umyvadel. Některé místnosti a chodby byly vymalovány.
V tomto školním roce jsme pro děti připravili 6 zájmových kroužků
v odpoledních hodinách. 3krát kroužek keramický – dle věku dětí, kroužek
anglického jazyka pro druháčky, kroužek jógy pro děti všech tříd a kroužek
ekologicko - turistický.
I v tomto školním roce připravujeme pro žáky školy mnoho poučných a
zábavných akcí:
Žáci 1. a 2. třídy se zúčastní terénního ekologického výukového
programu „Cestou necestou biokoridorem Hloučela“. Hastrmánek
s Rusalkou provedou děti svou vodní říší – pomocí hádanek a her se děti
seznámí s obyvateli biokoridoru.
Děti jsou zapojeny do programu „Recyklohraní“, který je vzdělává
v oblasti ekologie a přímo je zapojuje do ochrany životního prostředí. Žáci
v rámci tohoto projektu odevzdali již 419 kg vysloužilého drobného
elektrozařízení a získali tak 1770 bodů. Za body jsme zakoupili 5
hodnotných didaktických her. Děkujeme občanům, kteří dětem přispěli
k získání bodů na odměny a zároveň je dál vyzýváme, aby nosili do
průjezdu školy vyřazené spotřebiče a baterie.
Pro všechny žáky školy jsme zajistili předplatné do Městského divadla
v Prostějově. Během školního roku navštíví všechny děti 3 představení.
2.10. se zúčastní žáci 4. a 5. třídy interaktivního vlastivědného
představení „Ekvádor“ v kině Metro.
V měsíci listopadu se vybrané a sportovně nadané děti zúčastní
sportovní soutěže „Hanácké vdolek.“V konkurenci sedmi škol budou
bojovat o nejlepší umístění. Ve sportovních soutěžích se naše děti tradičně
objevují na stupních vítězů.
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V podzimních měsících se žáci zapojí ještě do dalších soutěží,
výtvarných a ekologických a také mnoha vzdělávacích akcí, exkurzí apod.
dle aktuálních nabídek.

Žáci 4. třídy a školní družiny absolvují výuku dopravní výchovy na
dopravním hřišti v Prostějově, kam se dopraví se svojí učitelkou na
vlastních kolech. Žáci 4. ročníku po absolvování získají průkaz cyklisty.
V letošním školním roce se naše škola přihlásila do soutěže „Zelená
škola Olomouckého kraje,“ kde máme naději podle počtů splněných úkolů
a akcí na dobré umístění. Naše škola se zaměřila na ekologii, vedeme děti
k ochraně přírody, sběru odpadových surovin a péči o zvířátka. Během
prázdnin se děti ekologického kroužku vzorně v přidělených službách
staraly o ptáčky ve voliéře v parku. Za tuto činnost zaslouží pochvalu nejen
děti, ale i jejich rodiče.
Mgr. Marie Zoubalová

ředitelka školy
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Rád bych se s Vámi podělil o zajímavý dotaz, který na mne učinily
děti, při naší vycházce do přírody. Děti se mne ptaly na celou řadu věcí o
přírodě, krajině a zvěři. Jeden mi však položil otázku, co vlastně dělají
myslivci v létě? Tato otázka mne překvapila a uvědomil jsem si, jak jsou
naše děti bystré. Započal jsem s výkladem, co všechno musejí myslivci
dělat v létě. Především se jedná o opravy mysliveckých zařízení, kterými
jsou krmelce, zásypy, posedy a záštity pro koroptve. Vysvětil jsem jim, že
jsou mezi námi bohužel stále lidé, kteří neváhají z vybudovaných krmelců
nebo zásypů utrhnout plech kryjící jejich střechu a ten odevzdat do
sběrných surovin. Myslivcům pak nezbývá, než tato poškozená a někdy i
zničená zařízení, sloužící v zimě k přikrmování zvěře, opravit nebo
vybudovat zcela znovu. Pokud se nám ukáže potřeba vybudovat krmná
zařízení tam, kde dosud nebyla, tak stavíme i nová. Kromě toho budujeme i
napáječky v místech, kde není dostatek vody, aby bažanti, zajíci, srnky a
srnci, v době letních suchých a horkých dnů, netrpěli žízní. Tyto napáječky
pak pravidelně třikrát v týdnu doplňujeme čistou vodou. Dále si pak
musíme nachystat seno a další krmivo (zrní a kukuřici), abychom ho měli
dostatek pro zajíce a srnčí zvěř v zimním období. Děti byly velmi
překvapené, protože si myslely, že v létě myslivci nic nedělají.
Kromě těchto činností jsme se rozhodli vybudovat v areálu zahrádkářů
přístřešek, který by umožňoval občanům naší obce, při zapůjčení areálu
k různým oslavám, strávit zde v letním období příjemné chvíle. Do akce
jsme se pustili již v dubnu tohoto roku a jak jsme paní starostce Ing. Haně
Lebedové přislíbili, přístřešek byl na Smržické hody hotov. Díky dotaci,
kterou nám poskytl obecní úřad, jsme zajistili veškerý potřebný materiál a
odpracovali jsme při budování přístřešku přes 300 hodin.
V současné době probíhá odlov spárkaté zvěře (srnci a prase divoké).
Je skutečností, že prase divoké zavítá občas i do naší honitby. V měsíci
říjnu začnou již probíhat hony na bažanta kohouta a od měsíce listopadu to
pak budou i zajíci. Je skutečností, že obou uvedených druhů zvěře, tj.
bažantů i zajíců, je v naší honitbě dostatek díky péči myslivců o tuto zvěř.
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Myslivecké sdružení Smržice se také aktivně zapojilo do příprav
programu návštěvy komisařek Communities in Bloom 2012. Zajistili jsme
jejich slavnostní přivítání ve dvoře objektu zahrádkářů za zvuku fanfár
dvou trubačů oblečených v mysliveckých stejnokrojích. Z reakce
komisařek bylo zřejmé, že je toto uvítání velmi potěšilo a živě se zajímaly
o činnost myslivců v naší obci. Vše co jim bylo řečeno bylo pro ně nové
vzhledem k tomu, že v Severní Americe (USA a Kanada) se myslivost
v našem pojetí nepěstuje.
V současné době probíhá odlov spárkaté zvěře (srnci a prase divoké).
Je skutečností, že prase divoké zavítá občas i do naší honitby. V měsíci
říjnu začnou již probíhat hony na bažanta kohouta a od měsíce listopadu to
pak budou i zajíci. Je skutečností, že obou uvedených druhů zvěře, tj.
bažantů i zajíců, je v naší honitbě dostatek díky péči myslivců o tuto zvěř.
JUDr. Ing. Martin Vrtal
předseda MS Smržice, o.s.
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TJ Sokol Smržice
Smržický volejbal
Oddíl volejbalu v letošním roce zahájil svoji činnost pravidelnými
tréninky v zimním období v tělocvičnách. I. smíšené družstvo hrající
Hanáckou ligu trénuje a hraje v Prostějově. II. smíšené družstvo trénuje
v místní sokolovně. Stejně tak hraje také smíšené družstvo rekreačního
volejbalu. Zahájení a průběh soutěží včetně účasti na turnajích: 9.6.2012 –
II. smíšené družstvo se zúčastnilo turnaje v Přemyslovicích, z 8 družstev se
naši volejbalisté umístili na 4. místě. Turnaj se z důvodů nepříznivého
počasí hrál v tělocvičnách. 16.6.2012 – I. smíšené družstvo hrající I.
Hanáckou ligu v Prostějově odehrálo finále soutěže a umístilo se na 4.
místě z celkového počtu účastníků Hanácké ligy v počtu 30 družstev, což
je velmi dobré umístění. 16.6.2012 – II. smíšené družstvo se zúčastnilo
turnaje v Čelechovicích na Hané, kde vyhrálo a obhájilo tak I. místo
z roku 2011, včetně putovního poháru. 30.6.2012 – byl uspořádán sraz
veteránů volejbalistů a volejbalistek TJ Sokol Smržice, TJ Sokol
Čelechovice na Hané a TJ OP Prostějov. Za velmi hezkého počasí se
uskutečnil 37. ročník SRAZU VETERÁNŮ. Zúčastnilo se ho na 60
volejbalistů a volejbalistek různých věkových kategorií. Mezi účastníky
byli tři hráči, kteří v roce 1955 hájili barvy družstva Moravy na turnaji
pořádaném ve Smržicích. Byli to: Ing. Jan Vykopal hráč TJ Sokol Smržice,
Ing. Jaromír Mrázek hráč TJ Sokol Držovice, pan Florián Střída hráč TJ
Sokol Těšetice. Turnaj byl pořádán pod záštitou Československé obce
sokolské. Turnaje se účastnily družstva mužů a žen Moravy, Čech a
Slovenska. Za družstvo mužů Moravy nastoupil také smržický rodák Ing.
Ladislav Pokorný, ale i hráči Smržic (Alois Doseděl, František Spurný a
Jan Dostál), dále pak František Zajíček z Čelechovic na Hané. Za družstvo
Moravy žen nastoupila paní Růžena Surinková (roz. Kaprálová) hráčka TJ
Sokol Smržice. Pro tento turnaj byla nově vybudována dvě volejbalová
hřiště, která slouží dodnes.
Náš sraz veteránů byl zahájen nástupem všech účastníků na
volejbalovém hřišti. Po uvítacím projevu vedoucího oddílu volejbalu A.
Lakomého následovalo nezbytné foto na tribunce za hřištěm. Potom přišlo
na řadu ohlášené propagační utkání juniorek a kadetek VK Agel Prostějov
vedené šéftrenérem mládeže Jaroslavem Matějem.
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Je zapotřebí vyzdvihnout, že mezi hráčkami byly reprezentantky ČR Aneta
Chludová, Eliška Koblerová a Eva Lakomá. Tyto hráčky navíc spolu se
svými spoluhráčkami získaly
v letošním roce titul přeborníka ČR
v kategorii starších žaček. Děvčata z VK Agel Prostějov nám předvedla
velmi kvalitní volejbal. Myslím si, že se bylo na co dívat. Děvčatům patří
velké poděkování za předvedené výkony. Po tomto utkání následovalo
utkání účastníků srazu a to těch, kteří hrají celoročně, ale i těch kteří si
přijeli zahrát rekreačně. Souběžně s těmito zápasy hrály v tělocvičně
sokolovny také ženy rekreačního volejbalu svá utkání. Po ukončení zápasů
zúčastněných následovalo posezení pod lipami při občerstvení, které
zajišťoval Jindra Vytásek, Dana a Honza Strupkovi s výpomocí Radky
Galíčkové. Je nutné říci, že zvláště starší generace hráčů a hráček, která již
volejbal pro svůj věk nehraje, byla s průběhem srazu velmi spokojena. Už
také proto, že se zase po roce mohla setkat se svými vrstevníky. Zvláště se
jim líbilo vystoupení děvčat VK Agel Prostějov a výstavka foto o historii i
současnosti volejbalu Sokola Smržice, včetně fota z veteránů 2011. Sraz
veteránů dále pokračoval jako hodová zábava, kde k tanci i poslechu hrál
DJ Petřík.
28.7.2012 – II. smíšené družstvo se zúčastnilo turnaje ve Štarnově. Za
účasti sedmi družstev vybojovalo v náročných podmínkách I. místo. Je to
velký úspěch.
Alois Lakomý
vedoucí oddílu volejbalu TJ Sokol Smržice
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XV. všesokolský slet v Praze
Sletu se aktivně zúčastnily dvě naše členky Věra Reichstädterová a
Jaroslava Smičková, které nacvičily skladbu „Česká suita“ se Sokolem
Prostějov, další 3 členky se zúčastnily sletu jako divačky se zájezdem, který
pořádala prostějovská župa. Zážitky – nádherná atmosféra, krásné skladby,
ohleduplnost, vstřícnost a spolupráce všech cvičenců, účast a nadšení
cvičenců z cizích zemí, vřelé přijetí a vítání od běžných Pražanů.

Pohádkové údolí
V sobotu 8. září pořádala TJ Sokol Smržice již po páté akci pro děti pod
názvem „Pohádkové údolí“. Za velmi pěkného počasí si našlo cestu do
krásného smržického údolíčka 180 dětí
v doprovodu rodičů a příbuzných. Na
trase bylo celkem deset pohádkových
zastavení, kde děti plnily zajímavé úkoly
podle tématu pohádky. V letošním
ročníku je hned na začátku vítala Pipi
punčochatá, Polednice a Klekánice
možná nahnaly trochu strach, Motýl
Emanuel a Maková panenka přinesli
dobrou
náladu,
Ferda
mravenec
s Beruškou přiměli děti k pracovitosti,
na dalším zastavení se usídlila strašná Čarodějnice, Klauni byli veselí a
hraví, Malá mořská víla a Vládce moří Neptun zaujali nesnadným úkolem
lovením perel, Sněhurka a trpaslíci potěšili děti hned několika úkoly. Dvě
krásné Indiánky naučily děti střílet z luku. V sokolovně Král a Královna
předali všem dětem, které měly v dětském pasu razítka ze všech
pohádkových zastavení sladkou odměnu. Všichni účastníci, spolu
s pořadateli, si užili krásné hravé odpoledne.

TJ Sokol připravuje
V polovině měsíce října „Drakiádu“ a 11.11. „Martinský pochod“.
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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Fotbalový oddíl TJ Smržice
Po úspěšném postupu do Okresního přeboru následovaly intenzivní
tréninky na novou sezonu ve druhé třídě OFS. První zápas s Určicemi byl
odložen, protože spousta hráčů byla ještě na dovolených a první utkání se
sousedními Držovicemi se hrálo doma. Naši fotbalisté svého soupeře
totálně přehráli a zvítězili nad
ním výrazným rozdílem 5:2.
Na druhý den vyšel v Týdeníku
Prostějovska velký článek s
titulkem „Famózní sezonní
start nováčka ze Smržic“. Další
zápas se Zdětínem se hrál opět
doma a tady bylo naše vítězství
ještě jednoznačnější. Hráči
deklasovali svého soupeře 7:0
a připsali si další tři body v
Okresním přeboru.
Potom se už karta trošku obrátila a jako první naši počáteční euforii
zchladili hráči Výšovic. Prohráli jsme na jejich hřišti 0:2 a v následujícím
zápase doma remizovali s mužstvem Otaslavic 2:2. I tak se naše mužstvo
drželo uprostřed tabulky, což byl po postupu do vyšší třídy nečekaný
úspěch. Další zápas se hrál v Prostějově s béčkem mužstva Haná. Hrálo se
na umělé trávě a po poločase bez branek jsme ve druhé půli soupeře
porazili 3:1. Následovala remíza 1:1 s béčkem Čechovic na našem hřišti a
uprostřed týdne nešťastná prohra 0:3 v dohrávaném utkání v Určicích.
15.září se hrálo v Brodku u Prostějova, kde právě probíhaly hody. Slavili
ale naši fotbalisté, kteří doslova rozstříleli soupeře na jeho hřišti 6:0. Tímto
vítězstvím se naši hráči posunuli na neuvěřitelné 3. místo v tabulce. Sestřih
všech zápasů můžete vidět ve videogalerii na www.tjsmrzice.cz.
Velice dobře si vedou také naši malí fotbalisté v Okresním přeboru žáků,
kteří z pěti zápasů tři vyhráli a s devíti body jsou na druhém místě tabulky.
O něco hůř jsou na tom starší kluci, kteří jednou remizovali a dvakrát
prohráli a zatím si drží sedmou příčku v Okresním přeboru dorostu.
Na závěr špatná zpráva pro domácí fanoušky. Díky získané dotaci se
bude opravovat trávník hřiště, a tak se všechny zbývající zápasy hrají
venku.
Zdeněk Balcařík, videokronikář obce
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Klub českých turistů Smržice
Těsně před prázdninami jsme zahájili naše nové turistické putování
nazvané „Kolem republiky“ jeho první etapou. Cyklobus nás dovezl až do
Lanžhota a odtud jsme jeli už po vlastní ose k pomyslné startovní čáře
celého seriálu. Ta byla stanovena symbolicky na rozhraní České republiky,
Slovenska a Rakouska
u soutoku Moravy a
Dyje. Od tohoto místa
budou během příštích
několika let následovat další etapy podél
hranic ČR ve směru
hodinových ručiček.
Tato cesta bude pokračovat tak dlouho,
dokud
neskončíme
zase tam, kde jsme v
letošním roce naše
putování zahájili.
V posledním červencovém týdnu podnikl náš spolek týdenní zájezd do
Kysuckých Beskyd na Slovensku. Až na jednu bouřku bylo celý týden
nádherně
a
též
ubytování v jednom z
penzionů v centru
Oščadnice
nemělo
chybu. Každý den
jsme absolvovali túry
různé náročnosti, aby
si každý užil podle
svých
možností.
Nejvyšší vrchol celého pohoří Velkou
Raču (1236 m) jsme v
průběhu
našeho
pobytu v Kysucích
zdolali hned dvakrát,
pokaždé z jiné strany.
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Celý srpen jsme se potom věnovali přípravě naší druhé největší akce
sezony - Smržické šlapky. Tato cykloturistická akce si v posledních letech
získala popularitu srovnatelnou s jarním Smržickým vandrem a na její
loňský 13. ročník se do Smržic sjela téměř tisícovka cykloturistů.
Letos jsme očekávali účast podobnou, příprava i propagace celé akce byla
opět na perfektní úrovni, připraveno bylo pět tras pro horská a trekingová
kola a dokonce sedm tras pro kola silniční. Nahoře ale rozhodli jinak. Už
od pátku začalo pršet, pršelo ještě i v sobotu ráno a přestalo až kolem
deváté. To mělo samozřejmě zásadní vliv na účast a na start do sportovního
areálu přijeli opravdu jen ti
nejodolnější. Dva vytrvalci
se dokonce vydali na
nejdelší trasu s otočkou až
na
vrcholku
Pradědu.
Jedním z nich byl David
Kaštyl ze Smržic, který
trasu dlouhou 176 km i za
nepřízně počasí ujel za 7:22
hod. Kromě hezkého poháru
dostal nový cyklistický dres.
Letošní Smržická šlapka
měla tedy jen 188 účastníků,
počasí se ale odpoledne umoudřilo a všichni kdo zůstali doma určitě
litovali. Tito tři borci ze
Smržic se ovšem rozhodli
slabou účast podpořit a po
absolvování trasy 53 km se
zaregistrovali ještě podruhé,
tentokrát na třicítku. Ze
Smržické šlapky si tak
přivezli každý domů hned
dva diplomy. Těžko říct,
jestli právě to je nakoplo k
tomu, že je jízda na kole
začala vyloženě bavit.
Každopádně od té doby téměř každý podvečer najedou spolu kolem 25 km
na různých trasách kolem Smržic. Tož jen tak dál hoši.

Zdeněk Balcařík, předseda KČT Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Sbor byl založen v roce 1880. Počet zakládajících členů byl 46. V roce
1881 byla zakoupena ruční hasičská stříkačka od firmy Smékal Čechy pod
Kosířem. Stříkačka je stále funkční a v současné době je zapůjčena jako
exponát v hasičském muzeu v Čechách pod Kosířem.
V roce 1953 bylo hasičům přiděleno auto Praga RN, které slouží hasičům
dodnes. V současné době se provádí generální oprava motoru. V roce 1957
byla postavena hasičská zbrojnice. V minulosti měl sbor i 70 členů, v
nynější době má 29 členů. Nejmladšímu členu je 24 let, nejstaršímu 68 let.
Naším úkolem je získávat do sboru mládež a sbor omladit.
V loňském roce byla vyměněna okna a dveře za plastové, v tomto roce
výměna okapů. V roce 2010 sbor oslavil 130 let svého trvání.

V březnu, jako každým rokem, byl v rámci jarního úklidu uskutečněn sběr
železného šrotu. Posbíráno bylo 30 metráků. Dále byl organizován sběr
odpadků v katastru obce. Na okrskové soutěži v Čelechovicích na Hané
obsadilo družstvo hasičů Smržice 1. místo. Také 1. místo v jednotlivcích
obsadil člen SDH Smržice.
Jan Slavíček, jednatel SDH Smržice
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Novou službou pro občany i pro životní prostředí
je kontejner, do kterého každý může v sobotu
odpoledne vyhodit posečenou trávu a bioodpad.

26. srpna uspořádali smržičtí fotbalisté v rámci
svého tréninku první turnaj družstev na nově vy
budovaném obecním hřišti pro plážový volejbal.

Nejstarším účastníkem cyklistické akce Smržická
šlapka se stal Karel Ošťádal a za to, že ve svých
86-ti letech zvládl trasu 53 km, dostal nový dres.

3. září přišli poprvé do školy žáčci první třídy.
Aby se jim tam ještě víc líbilo, přivítala je též
paní starostka a přinesla kornouty plné dobrot.

Ve sportovním areálu za kulturním domem
přibyly kromě beach volejbalového hřiště ještě
ruské kuželky, petanque a pergola s posezením.

8. září uspořádal Sokol pro smržické děti tradiční
Pohádkové údolí a na jednotlivých stanovištích
na ně tentokrát čekalo 21 pohádkových bytostí.

SMRŽICKÝ
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