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1. Obec a její koncepční dokumenty

P

rvní písemná zmínka o obci pochází z roku 1233 v souvislosti s desátkovou povinností obce podléhající faře
u kostelíka sv. Jana Křtitele v Jihlavě. Ve zprávě z roku 1303 oznamuje jihlavský patricij Eterhard, že osazuje starý dvůr 16 novými usedlíky. Tento rok je považován za založení obce. V této době je obec v majetku želivského
kláštera. V době husitské přešla obec do držení Třebů z Lípy. Roku 1596 kupuje obec město Jihlava. Roku 1625, kdy
Jihlava ztrácí většinu svých českých statků, se dostává Smrčná do držení jihlavského královského rychtáře Rudolfa
Heidlera z Bukové. V roce 1683 získává obec Daniel Pacltaz z Rajova. Roku 1725 se stává majitelem hrabě Sinzemdorf. Dalšími majiteli byli: vévoda Miřic Saský a hrabě Karel z Žalmů. V roce 1840 kupuje Smrčnou kníže Karel Hohenzollern. Poddanství obce končí rokem 1848. Obec byla ve starých dobách česká. K „poněmčení“ dochází až po bitvě
na Bílé Hoře. České jméno Smrčná je odvozeno od názvu zdejšího potoka, který znamenal tekoucí vodu mezi smrky
nebo smrčím. Německý název Simmersdorf vznikl z pojmenování Simonsdorf a znamenal Simonovu či Šimonovu ves.
V okolí Smrčné se vydatně těžilo stříbro. Největší naleziště byla na Suchém kopci, kde bylo nalezeno 6 hamrů. Další
viditelné stopy dobývání jsou u Zlaté Studánky naproti Suchému Kopci a na vrchu Puchýrna. Na začátku 18. století
vznikají v obci skelné hutě. Od začátku 19. století byla v obci brusírna skla, kterou v roce 1885 kupuje farář Schindler
z Jablonce nad Nisou.
Obec Smrčná leží na katastrálním území Smrčná na Moravě
a má tři základní sídelní jednotky – Na Vranově, Smrčná
a Vilémovské Chaloupky. Je součástí Kraje Vysočina –
okres Jihlava. V letech 1976 – 1990 byla součástí města
Jihlavy. Nachází se 6,5 km jihozápadně od Štoků, 12 km
severozápadně od Jihlavy, 5,5 km severně od Hybrálce, 5,5
km východně od Větrného Jeníkova a 7 km jihovýchodně
od Úsobí. Nadmořská výška je udávána 584 m a rozloha

katastru činí 1.236 ha. Obec vlastní celkem 326 hektarů
lesů, z toho na 69 ha samostatně hospodaří, ostatní lesní
půdu pronajímá Lesnímu družstvu Štoky.
Smrčná měla i esteticky zajímavou pečeť. V kruhu
lemovaném německým názvem obce z let 1735 je smrk
s písmenem „f“, po jeho stranách je kolo a květiny.

Asi největší chloubou naší obce je ručně psaná kronika, a to od roku 1836. Jedná
se o jednu z nejstarších soustavně vedených obecních kronik na jihlavském okrese.

Pár slov od našeho kronikáře pana Milana Vondráka st.
Historie této nádherné hnihy sahá do roku 1836, kdy byla
založena. Pokud jsem dobře počítal je stará 182 let a je
stále v dobré kondici.
Z počátku až do roku 1945 – to je 99 let byla psána německy. Důvod byl jednoduchý, neboť ve Smrčné žili jak
němci, tak češi. Proto se také naše obec jmenovala německy Simmersdorf.
Dvacáté století – první republika, poté 2.světová válka
– to byly velké mezníky v životě a osudech lidí, kteří žili
v naší obci. K odsunu němců došlo v naší obci v září 1945.
Od té doby byla kronika psána česky. První český zápis do
této knihy udělal v roce 1950 pan kronikář Rudolf Duba.
A to už jsme v době komunismu jak ve vlasti, tak i u nás
v obci. Kniha velice poutavě popisuje veselé i smutné životní příběhy lidí, kteří v této době v naší vesnici žili. V roce
1989 došlo v naší vlasti po 40 letech ke svržení komunismu
a vznikl tak svobodný stát čechů a slováků a bylo tak nějak
volněji – přišla svoboda. Od této doby mám tu čest tuto

nádhernou knihu vést. Pravda, asi nemám takový krasopis, ale snažím se do této knihy vepsat vše z dění a rozvoje
naší vesnice. Mapuji život lidí ať starých či mladých. Píši
do ní vše, co by snad jednou mohlo zajímat další generace
lidí, kteří do ní nahlédnou „aby věděli“.
A na závěr jedna perlička: V roce 2017 navštívil naší obec
pan prezident ČR Miloš Zeman. Setkání to bylo velice příjemné a pro naši obec vyjímečné. Pan prezident řekl, že
tak nádhernou knihu dlouho neviděl. Je to pro nás velká
pocta a pro mne velká čest. Je to přátelé už zase nějakých
29. let, co tuto nádhernou knihu vede. Proto moje přání je,
abych tuto kroniku mohl ještě nějaký ten čas psát. Je to
studnice pravd, osudů a životů lidí, kteří v naší obce žili a
budou žít nadále. Obec prosperuje – je v dobrých rukách,
tak jak je snad i naše kronika.
Ve Smrčné 21.4.2018 zapsal: Vondrák Milan st.
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Právo užívat znak a vlajku bylo obci uděleno rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 25. března 2005.
V červnu 2017 v rámci návštěvy prezidenta republiky Kraje Vysočina získala naše obec od Miloše Zemana k vlajce
pamětní stuhu.

Smrčná patří do správního obvodu města Jihlava, které je zároveň městem s rozšířenou působností a se stavebním
úřadem. K 31.12.2017 bylo v obci trvale hlášeno 385 obyvatel s věkovým průměrem 38 let. Součástí obce jsou také tři
chatové oblasti – Roháč, Černý rybník a Trpaslík s cca 62 chatami k rekreaci.
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Obcí protéká Smrčenský potok, do něhož se v obci vlévá Zlatý potůček. Na Smrčenském potoce západně od vsi leží
Černý rybník, na jižní hranici katastru se pak na stejném potoce rozkládají rybníky Trpaslík a Zadní rybník.
Obec Smrčná má zpracovaný územní plán z roku 2013,
který nahradil původní urbanistickou studii obce. Autorem
je Ing. Arch. Lubomír Štefl. Územní plán bylo nuté řešit
především z důvodu zapracování nových stavebních parcel
a zapracování projektu výstavby kanalizace a ČOV.
V rámci Programu obnovy venkova naše obec realizovala v minulých letech řadu akcí jako např. oprava fasády
budovy Obecního úřadu včetně zateplení, opravu fasády
a sklepních prostor budovy bývalé německé školy, kde je
v součastnosti provozován Dětský útulek. Dále vybudování
chodníků pro pěší podél hlavní komunikace.
V roce 2012 bylo postaveno nové víceúčelové sportovní
hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště s posezením.
Zrekonstruován byl obecní rozhlas s rozšířením na bezdrátový, v místní části Vranov vybudováno nové veřejné
osvětlení pro nově postavené RD a opraveny byly také
místní komunikace.
Rozpočet obce na rok 2017 činil 12 522 (v tis. Kč), skutečné příjmy 10 557 (z toho daňové 5 527), skuteč-

né výdaje 9 891, z toho výdaje na akce POV 264. Mezi
nejvýznamnější příjmy z činnosti patří především příjmy
z nájmu lesních pozemků, příjmy z prodeje dřeva, příjmy
z vodného a příjmy z nájmu obecních bytů. V posledních
letech též příjmy z prodeje stavebních pozemků. Nějvětší
výdaje posledních let byly vynaloženy na vybudování
inženýrských sítí (plynofikace, elektřina, vodovodní řád,
ČOV) pro stavební pozemky určené k výstavbě 17-ti rodinných domů v místní části Vranov. Ke konci roku 2017 bylo
dokončeno veřejné osvětlení a vybudování nové komunikace v této lokalitě. Dle potřeby se opravují obecní byty,
kterých obec vlastní 18 a pronajímá je místním občanům,
zejména seniorům a mladým rodinám s dětmi. Opravena byla též klubovna pro mládež (nové plynové topení,
podlaha, výmalba) a oprava fotbalových kabin TJ Sokol
Smrčná včetně fasády. Na podzim loňského roku započaly práce na úpravě koryta Smrčenského potoka (náklady
cca 2 mil. Kč). Také byl vyasfaltován prostor autobusové
zasávky, zhotovena zpevněná plocha ze zámkové dlažby
před autobusovou čekárnou a instalováno nové osvětlení
tohoto prostoru.

NÁZEV AKCE

CELKOVÉ NÁKLADY

VÝŠE DOTACE

36.300,- Kč

14.520,- Kč

2017

Informační technologie – webové stránky obce

2017

Veřejné osvětlení lokalita RD Vranov

264.268,- Kč

120.000,- Kč

2016

Bezdrátový rozhlas vč. ústředny

220.000,- Kč

110.000,- Kč

2015

Fasáda budova školky

811.644,- Kč

105.000,- Kč

2014

Fasáda budovy OÚ

705.469,- Kč

106.000,- Kč

2012

Víceúčelové sportovní hřiště a dětské hřiště

2.318.204,- Kč

456.000,- Kč

2011

Chodníky pro pěší

1.143.725,- Kč

111.000,- Kč

2010

Územní plán

224.050,- Kč

111.750,- Kč

2010

Opravy místních komunikací

1.200.000,- Kč

111.000,- Kč

2. Společenský život
V průběhu každého roku pořádá naše obec spoustu růných
akcí. Mezi hlavní pořadatele většiny akcí patří Obecní úřad,
Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Smrčná.
Hned první akcí v roce je 1. ledna velkolepý ohňostroj spojený s novoročním přípitkem.
V měsíci únoru následuje hasičský ples s bohatou tombolou a tradiční průvod masek – MASOPUST doprovázený
živou hudbou.
V březnu pořádáme pro všechny děti již tradiční dětský
karneval, kterého se každoročně účastní cca 50 dětí.
Dále je pořádána velmi navštěvovaná Pomazánková zábava s ochutnávkou nejrůznějších domácích pomazánek
a s oceněním tří nejlepších. Poslední ročník byl v RETRO
stylu let 70-tých.
Každoročně se v dubnu pořádají na kopci u Křížku čarodějnice ( vatra velká 8 -10 m ), kde se schází celá obec upálit
čarodejnici a přivítat jaro.
V červnu pořádají hasiči hasičskou soutěž – Memorial
Josefa Sýkory a Jaroslava Coufala na počest tragicky
zahynulých kamarádů – hasičů. Dále se pořádá motorkářský sraz MOTOWOODSTOCK, na který se sjíždí motorkáři
ze širokého okolí. Je to víkend plný hudby, zábavy a motoshow.
V létě organizujeme autobusový zájezd na muzikál
do Prahy.

V srpnu mají místní fotbalisté svůj fotbalový turnaj „Starých pánů“ a „Memorial Františka Skořepy“, který je zakončen taneční zábavou v případě příznivého počasí přímo
na hřišti.
Prázdniny končí akcí „Loučení s prázdninami“, které probíhá na sportovním hřišti u místního rybníka. Loučení probíhá každý rok v jiném stylu např. westernový, indiánský…
a je plné her, soutěží, vědomostních znalostí i praktických
dovedností a dětem se vždy moc líbí.
Na podzim se konají další akce, jako je třeba výlov návesního rybníka „Fuksák“ spojený s prodejem ryb, divadelní
představení, degustace vín a lampionový průvod.
První adventní neděli rozsvěcujeme vánoční stromeček
u kostela, kde máme postavený krásný dřevěný betlém
se slámovými postavami a zvířátky v životní velikosti. Rozsvícení stromečku je doprovázeno živou hudbou, účastní se ho také děti z místního Dětského útulku se svými
koledami, rozdává se napečené vánoční cukroví, čaj, punč
nebo svařené víno.
Minimálně jedenkrát ročně pořádá OÚ vítání nových občánků. Vítání probíhá v zasedací místnosti Obecního úřadu
za přítomnosti starosty, místostarostky a dalších příbuzných. Se svým krátkým kulturním programem vystoupí
paní učitelka s dětmi z našeho Dětského útulku. Jako dar
je pro každého nového občánka připravena vkladní knížka
s prvním vkladem 1.000,- Kč.

obec SMRČNÁ

ROK
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Přehled dotací v  letech 2010-2017:
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Obecní úřad také zajišťuje blahopřání občanům, kteří se
dožívají významných životních jubileí. Chodí se blahopřát
jubilantům od 70-ti let a slaví se vždy po pěti letech výročí.
Jubilantům chodí blahopřát paní místostarostka s jedním
členem kulturní komise. Oslavenec dostane od obce dárkový balíček a pamětní broušenou vázu se znakem obce a
datumem výročí.
Sbor dobrovolných hasičů dává svým členům při kulatém
výročí 1.000,- Kč. Při uzavření sňatku dostávají členové
SDH 500,- Kč.
Významnou událostí v naší obci byla v roce 2003
oslava 700 let výročí založení obce Smrčná spojená
se setkáním rodáků. Po celý den byl připraven bohatý
kulturní program, konala se výstava fotografií, které OÚ
poskytli místní občané, přednáška i svatá mše v místním
kostele Sv. Mikuláše. Akce se účastnilo více jak 500 hostů
včetně původních německých obyvatel. U této příležitosti
byla vydána též publikace SMRČNÁ – Výročí založení obce
s vydáním 500 výtisků.
V obci působí několik občanských sdružení, mezi které patří SDH Smrčná, Myslivecké sdružení, Tělocvičná jednota
Smrčná, Moto club a dětská Hernička.
Sbor dobrovolných hasičů byl ve Smrčné založen v roce
1864. U příležitosti 140. výročí

založení 1. českého dobrovolného hasičského sboru
obdrželi v roce 2004 pamětní list, který SDH věnovalo
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Jihlava. Organizace má v současnosti okolo 50-ti členů včetně žen.
Družstvo žen bylo založeno v roce 2003 a od svého vzniku získalo řadu vítězství v okrskových soutěžích. SDH
spolupracuje velmi dobře s Obecním úřadem. Čistí veřejná
prostranství, ogranizuje brigády na sběr železného šrotu
a pomáhá i místním spoluobčanům zejména při přírodních kalamitách, jako jsou povodně, sesuvy sněhu apod.
V minulosti obec podpořila SDH koupí nové profesionální
soutěžní hasičské stříkačky v hodnotě 80.000,- Kč, aby se
mohli účastnit hasičských soutěží.

Myslivecké sdružení Smrčná vykonává právo myslivosti
na pronajaté honitbě od Honebního společenstva Smrčná
o celkové rozloze 1570 ha z toho 1115 ha lesa. Honitba je
v nadmořské výšce 500 – 690 m nad mořem. Sdružení má
22 členů. V majetku sdružení je okolo 25 krmných zařízení
k zimnímu přikrmování zvěře a dvě myslivecké chaty. Odstřel se pohybuje kolem 30 kusů srnčí zvěře za rok. Vzhledem k nízkým stavům drobné zvěře se tato v posledních
letech neloví. Odstřel černé zvěře se pohybuje kolem 120
kusů ročně.

V okolí naší obce se nachazí mnoho chráněných druhů zvěře vydra říční, jestřáb lesní,
káně lesní, čáp černý, moták pochop, krkavec obecný, výr velký a volavka popelavá.
TJ Sokol Smrčná (dnes Tělocvičná jednota) byl oficiálně
založen v roce 1991. Fotbalové družstvo aktuálně hraje ve
IV. třídě mužů, skupina B – župa plk. Švece. Momentálně
je v řadách fotbalistů celkem 38 aktivních členů. K dispozici mají fotbalové hřiště a kabiny, které jsou v majetku
obce. Mimo pravidelných zápasů ve své třídě fotbalisté každoročně pořádají dva fotbalové turnaje.

ní organizace Herna Smrčná. Hernu založily maminky
na mateřské dovolené a jejím cílem je zabavit děti různými hrami, cvičením, výrobou jednoduchých hraček
a dekorací, čtením pohádek atd. V budově obecního úřadu
mají k těmto činnostem vybavenou místnost, v případě
pěkného počasí chodí společně na hřiště nebo do přírody.

Moto klub Smrčná o.s. byl založen na jaře 2007. Místní
motorkáři spojili do oficiálního klubu nadšence, milovníky
a příznivce jedné stopy, kteří pořádají svůj sen z mládí –
motorkářský sraz MOTOWOODSTOCK.

Pro velký zájem občanů má obec v letošním roce v plánu nechat vytiskout aktuální pohlednice obce. K reklamním účelům jsme nechali zhotovit propisky s názvem obce
a skládací ručně malované mapky s prezentací Smrčné.
Prodávají se také zalaminátované letecké snímky obce
z několika různých pohledů.

Hernička a dílnička Smrčná byla otevřena na podzim
roku 2011. Od 15.2.2012 je registrována jako oficiál-
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Nejvýznamněji spolupracuje s Obecním úřadem Sbor dobrovolných hasičů. Pravidelně pořádají brigádu na sběr
železného šrotu, čistí veřejné prostranství, pomáhají spoluobčanům při přírodních kalamitách, odstraňují spadané
stromy, pomáhají při záplavách nebo sesuvech sněhu,
asistují při hledání pohřešovaných osob.
Pořádají tradiční masopust, ples, pomazánkovou zábavu,
hasičskou soutěž, pálení čarodějnic, převlečeni za čerty,
Mikuláše a anděla chodí strašit děti.
Ale i samotní občané se podílí na úpravách veřejného
prostranství, či opravách obecního majetku. Instalováno
bylo nové zábradlí před poštou, klubovnou, podél schodů
u Obecního úřadu, zastřešen byl hlavní vchod do chodby
úřadu, u kostela namontována nová vstupní brána, do pohostinství vyrobena nová dřevěná vrata, vyroben dřevěný
betlém.
Vloni jsme se rozhodli zapojit do úklidu odpadků a v rám-

ci akce Čistá Vysočina zorganizovali akci Čistá Smrčná.
Do úklidu se zapojili dobrovolní hasiči, myslivci a mnoho
dalších dobrovolníků z řad občanů. Uklizeny byly odpadky
podél hlavní komunikace v délce cca 10 km a nasbíráno 30
pytlů odpadků.
Obecní úřad již řadu let provozuje jako svoji organizační
složku „Smrčenskou školku“ pod oficiálním názvem Dětský
útulek. O děti zde pečuje paní učitelka, která je pečlivě připravuje na školní výuku. O služby tohoto zařízení je mezi
občany velký zájem. Každý rok navštěvuje školku maximální počet 15 místních dětí. Děti se i s paní učitelnou velice
aktvině zapojují do života naší vesnice. A to především
kulturním vystoupením na akcích pořádaných Obecním
úřadem, jako je vítání nových občánků, beseda se seniory,
rozsvícení vánočního stromečku, Tříkrálová sbírka. Vyrábí
dekorace a kreslí obrázky, které jsou vystaveny na nástěnce místní pošty. V loňském roce namalovaly obrázek Včelí
stezky, který osobně předaly panu prezidentovi u příležitosti návštěvy naší obce.

obec SMRČNÁ

3. Aktivity občanů
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Velmi oblíbenou akcí je „Beseda se seniory“, které se každoročně zúčastní 50 – 60 místních seniorů, kteří jsou starostou seznámeni s děním v obci, s činností obecního úřadu, s plánovanými akcemi atd. Beseda je pořádána na sále
místního pohostinství, zajištěno je pohoštění a živá hudba.

4. Podnikání
Na zemědělské půdě v obci hospodaří firma Agro Hybrálec
s.r.o. a soukromý místní zemědělec Petr Kubát. Firma Agro
Hybrálec měla do loňského roku v naší obci provozovnu
zabývající se odchovem a výkrmem prasat, kde našlo pracovní uplatnění několik místních občanů. Bohužel ke konci
roku byla tato provozovna uzavřena a zůstala zachována
pouze rostlinná výroba, zaměřená především na pěstování
kukuřice, řepky a pšenice.
K nějvětším podnikatelům v obci patří soukromý zemědělec Petr Kubát, který hospodaří na cca 500 ha. Úzce
se specializuje na pěstování sladovnického ječmene, který
dodává největší firmě na světe zpracovávající slad. Dále
pak na pěstování máku, sadbových a průmyslových brambor. V živočišné výrobě je jeho specializací chov ovcí ( 180
ks bahnic a cca 400 ks jehňat) a hovězího dobytka. Záměrem chovu ovcí je produkce jehněčího masa a vlny, která
se následně zpracovává na kvalitní deky a polštáře. Dále
poskytuje služby v zemědělství, zejména zakázkovou sklizeň obilí v ČR a na Slovensku vlastními kombajny, na které
si najímá sezóní zaměstnance.
Dalšími podnikateli v obci jsou např. – pila Hrbek Luděk,
rytec a brusič skla Vaněk Pavel, Nechvátal Michal – prodej štípaného dřeva, pila, pěstování a prodej vánočních
stromků, chov a prodej ryb, pan Dvořák – realizace zahrad
a parků, pěstování sazenic okrasných dřevin, Sobotková
Eva – keramická dílna a mnoho dalších soukromých řeme-

slných podnikatelů (zedník, elektrikář, pokrývač, tesař…).
Pracovních příležitostí je obci cca 10.
V naší obci máme také prodejnu smíšeného zboží Lapek,
obecní hospodu „Pod Jasanem“ a Českou Poštu, kterou od
loňského roku provozuje Obecní úřad jako Poštu Partner,
v rámci zachování stávajících poštovních služeb pro naše
občany. Hospoda je obecní a je pronajímána místnímu občanovi k podnikání v pohostinství. Sál pohostinství obec
příležitostně pronajímá na různé kulturní akce, oslavy,
svatby, pohřby. Dále obecní úřad provozuje Dětský útulek,
který slouží pro předškolní vzdělávání místních dětí.
Obec vlastní celkem tři bytové domy s 16 byty + 2 byty,
které jsou součástí obecních budov. Jedná se o dvoupokojové i třípokojové byty, které jsou v současnosti kompletně
zrekonstruovány, domy jsou zatepleny a mají novou fasádu. Všechny byty jsou plně obsazeny a obec je pronajímá
převážně místním seniorům nebo mladým rodinám s malými dětmi.
Obec spravuje také místní hřbitov, hrobová místa pronajímá místním občanům, ale i občanům z okolních vesnic.
Další hospodářskou činností obce je správa lesního hospodářství, kde obec hospodaří na 69 ha vlastních lesů.
Snažíme se, aby les plnil i ostatní důležité funkce než pou-

Byla slavnostně otevřena prezidentem republiky dne 28.června 2017.
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Obcí prochází tři oblíbené cyklostezky v systému turistických a cyklistických tras Stříbrného pomezí (Štoky,
Hybrálec, Vysoký Kámen, Větrý Jeníkov, Bílý Kámen).
A tak od jara do podzimu obcí projíždí spousta cyklistů,
kteří se rádi zastavují na občerstvení v místním pohostinství.

V loňském roce vznikla u naší obce Včelí naučná
stezka dlouhá 3,5 kilometrů. Součástí sedmi zastavení
s informačními tabulemi jsou i kláty, tedy včelí úly vyrobené
z kmenů stromů. Stezka začíná od hájenky
„V Horách“
poblíž Větrného Jeníkova, přes les k Černému rybníku
a končí na okraji obce Smrčná. Na vzniku stezky se podíleli žáci Jihlavské střední školy Obchodu a cestovního ruchu pod vedení pana Čady. Obec Smrčná zajistila výrobu
a usazení informačních stojanů. Náklady na vybudování
této stezky převýšily 100 000,- Kč, kromě spozorů na ni
přispěl i Kraj Vysočina.

9

ze ekonomické. Prosazujeme obnovu lesa z přirozeného
zmlazení, meliorační dřeviny, udržování ostatních funkcí
lesa jako jsou rekreační, estetické, půdotvorné, ekologické
a vodohospodářské.
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5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

H

lavní dominantou obce Smrčná je farní kostel svatého Mikuláše. První zmínky o farnosti se datují kolem roku
1257 – 1276. Dne 20. května 1916 zdejší kostel sv. Mikuláše do základů vyhořel. Tragický oheň vypukl ve stodole
usedlosti čp. 14 a v důsledku silného větru se rozšířil do okolní zástavby. Stačilo pár jisker a šindelová střecha
kostelní lodi včetně věže se rázem ocitla v plamenech. Zachránit se nepodařilo zhola nic. Žár byl dokonce tak obrovský,
že roztavil oba staré zvony pořízené zdejšími věřícími někdy v 16. století. Až koncem dvacátých let 20. století se dostala
výstavba nového kostela do popředí zájmu celé veřejnosti. Výstavbu podpořily státní i církevní instituce a dobrovolné
peněžní sbírky věřících ze širokého okolí. Dne 16. srpna 1931 proběhlo slavnostní svěcení nového, moderně pojatého
kostela, od této doby se zachoval vzhled kostela až dodnes. Před 20 lety byly do kostelní věže instalovány věžní hodiny,
které byly pořízeny z veřejné sbírky občanů a z příspěvku obce. Obec se též podílela na opravách kostela, zejména
na opravě střechny a žlabů, vnitřní výmalbě, výměně oken a plotu. V současné době dojíždí k sobotním a svátečním
bohoslužbám farář Ivo Valášek z Nového Rychnova.

Za zmínku stojí určitě též tzv. Bolechův mlýn, ve kterém je dodnes zachováno staré klenutí stažené do kamených
sloupů.

V posledních letech došlo v naší obci k vybudování nové zástavby 17-ti RD Vranov, kde obec zajistila veškeré inženýrské sítě
(plyn, NN, splašková a dešťová kanalizace, VO a komunikace). Zájmem obce bylo sjednocení nové zástavby (podmínkou
sedlová střecha) se zástavbou stávající tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu. Prioritou bylo především, aby nová
zástavba byla plynule začleněna do krajiny (stavební pozemky cca 1.200 m2, velké plochy veřejného prostranství).

U návesního rybníka je nově vybudované víceúčelové sportovní a dětské hřiště, za vesnicí směrem k Jihlavě je fotbalové
hřiště a kabiny pro hráče. Zdravotní středisko navštěvují občané v Jihlavě nebo v Havlíčkově Brodě, kde jsou zárověň
nejbližší nemocnice.

V obci Smrčná byl v roce 2003 vybudován nový vodojem,
který slouží k akumulaci a úpravě pitné vody. Vodojem čerpá vodu ze tří studní a záložního vrtu, které jsou umístěny v lese a zaručují tak dobrou kvalitu pitné vody. Kanalizační síť a ČOV je vybudována pouze v nově vybudované
zástavbě RD Vranov. Pro celou obec řešíme vybudování
splaškové kanalizace a ČOV připravovaným projektem
k územnímu a stavebnímu povolení. Od roku 2001 je obec
plně plynofikována.
Katastrem obce prochází dálnice D1 a silnice III. třídy.
III/1311 exit 104 Smrčná – Jihlava, III/1314 Štoky – Smrčná a III/1315 Smrčná – osada Vilémovské Chaloupky. Dopravní obslužnost na trase Jihlava – Smrčná - Havlíčkův
Brod zajišťuje přepravní společnost ICOM Transport, na
trase Jihlava – Smrčná Dopravní podnik města Jihlavy.

Obec se podílí na úhradě prokazatelných ztrát těchto dopravců. Autobusové spoje zajišťují především dopravu dětí
do škol, popř. seniorů do zdravotního zařízení v Jihlavě.
Většina aktivních občanů dojíždí za prací do nedalekých
měst (Jihlava, Humpolec Havlíčkův Brod..) vlastními
automobily.
Svoz komunálního a separovaného odpadu v naší obci zajišťují Služby města Jihlavy. V obci funguje systém třídění
odpadů. Třídíme sklo, plasty a papír. Od roku 2012 jsme
zapojili do systému třídění BIO odpad a pořídili kontejner
na nepotřebný textil a hračky. Dvakrát ročně na jaře a na
podzim ogranizujeme svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů přistavením kontejnerů na návsi. O sběr železa se 1 x ročně starají dobrovolní hasiči.

obec SMRČNÁ

O

bčanská vybavenost je v naší obci dostatečná. V obci je jedna prodejna smíšeného zboží, pohostinství, v budově obecního úřadu pošta s malou knihovnou, klubovna pro mládež, kancelář obecního úřadu, volební místnost
a dětská Hernička. V budově bývalé české školy funguje pro předškolní děti Dětský útulek, do základní školy
dojíždějí děti do nedaleké Jihlavy.
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6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava,
úspory energií
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7. Péče o veřejné prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci

O

bec zaměstnává jednoho stálého pracovníka, který se stará o údržbu veřejného prostranství, udržuje pořádek
a čistotu v obci i obecních budovách. Pravidelně seče zelené plochy, zajišťuje sečení podél obecních komunikací
v intravilánu obce. V zimě udržuje chodníky a veřejné plochy především před poštou, Obecním úřadem a školkou.

V roce 2011 jsme ve dvou etapách vybudovali nové
chodníky podél hlavní komunikace v celkové délce cca
1 km. První chodník kolem školky, kostela až ke vstupní
bráně na hřbitov. A druhý navazující chodník k místnímu
obchodu. Vybudování chodníků bylo nezbytné kvůli
zajištění bezpečnosti chodců v obci.
V uplynulých letech byly vyasfaltovány vjezdy téměř ke
všem domům, vyasfaltován byl prostor autobusové zasávky a před pohostinstvím, zhotovena byla zpevněná plocha
ze zámkové dlažby před autobusovou čekárnou. Každoročně jsou prováděny opravy místních komunikací.
Demolicí zchátralého domu u návsi vznikl nový prostor
veřejného prostranství - místní parčík. Je zde umístěno
posezení, odpadkové koše, dřevěný poutač s mapkou
Smrčné a jejího okolí. Dominantu parčíku je dřevěná
zvonička se zvonem. V létě slouží toto místo k příjemnému
odpočinku nejen místních obyvatel.

Památným stromem naší obce je lípa srdčitá s výškou 25,5
m. Vyhlášení je datováno k 25.2.2009. Strom se nachází
nad historickou návsí části Vilémovské Chaloupky, svým
vzrůstem vyčnívá nad střechy domů a je vidět již z dálky.
Obec velice dobře spolupracuje s mysliveckým sdružením
Smrčná - místní myslivci májí v pronájmu obecní lesy ve
své honitbě. Jejich cílem je udržování přírodního biotopu
pro drobnou zvěř, obnova remízků, likvidace černých skládek. Každoročně pořadají v lese brigádu na zalesňování
a stahování klestí.
Ve vlastnictví obce jsou tři rybníky, ve kterých se chovají a loví ryby. Návesní rybník, rybník v místní části Vil.
Chaloupky a menší rybník na Vranově. Všechny tři rybníky
obec bezplatně pronajímá za podmínky, že nájmce bude
udržovat nejen rybník, ale i jeho okolí.

Mezi kulturní památky patří mohutný žulový křížový kámen s reliéfem klínového
kříže s nečitelným gotickým nápisem a letopočtem 1484, což byl nejstarší datovaný
kámen svého druhu na Jihlavsku a dále podobný kámen s vyobrazením tlapatého
kříže a meče. Oba stály v minulosti při staré formanské cestě do Jihlavy, což svědčí
o nebývalé důležitosti této komunikace.

Snažíme se obnovovat cesty dle potřeby a dění v obci. Např. pro výstavbu nové čtvrti Vranov se obnoví a zpevní stará cesta okolo Sýkorů do středu obce (využití hlavně pro děti - cesta na autobusovou zastávku a dětské hřiště). Dále
jsme obnovili a udržujeme zhruba pět převážně lesních cest.
V minulých letech jsme vytvořili několik stomořadí. Kaštanové stromořadí v délce 1 km (cca 50 ks kaštanů) směrem na
Větrný Jeníkov, v osadě Roháč vysázeno stromořadí 30 stromů (javor, lípa) a u fotbalového hřiště směrem na Jihlavu
cca 8 stromů.

K výročí 700 let založení naší obce byla vysazena lípa srdčitá do středu obce u místní
hasičárny.
V souladu s územním plánem byl v obci vytvořen středový biokoridor, který slouží pro plynulý pohyb zvěře (především
žáby, bezobratlí).

obec SMRČNÁ

Obec Smrčná vlastní a hospodaří na 326 ha lesů, z toho větší část je v pronájmu LD Štoky a na menší části
(cca 70 ha) hospodaří obec sama. Naše vize je nejen hospodařit, ale hlavně ctít přírodu a zachovat hlavní funkci lesa.
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8. Péče o krajinu
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9. Připravované záměry
Nejdůležitějším připravovaným záměrem naší obce je v součastnosti vybudování
splaškové a dešťové kanalizace + ČOV, finanční plán této akce je cca 35 mil.

Kč, který je podmíněný získáním dotace.
Dalším záměrem je rekonstrukce stávající prašné cesty do
místní části RD „Lajtna“ v asfaltovém povrchu v délce 1,5
km s předpokládanými náklady 1,6 mil. korun.
Dále pak revitalizace zahrady mateřské školky se začleněním zahradních prvků a svahů tak, aby zahrada sloužila
nejen jako užitková plocha, ale i pro výchovu dětí a jejich
vztah k přírodě.
546 tis. korun na opravu fasády místního kostela sv. Mikuláše. Předpokládáná realizace je na podzim letošního roku.
V plánu je též předělání vytápění pošty Partner
z elektrického na plynové.
Rekonstruovat se budou sklepní prostory Obecního úřadu
(bývalé německé školy) pro připravované výstavy malířů
a umělců.
Již brzy se bude instalovat k hostinci pod Jasanem nová
informační dřevená tabule k ukončení Včelí stezky, kterou
otevřel prezident republiky. Zde se také budou prodávat

10.

Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců máme v plánu pokračovat ve výstavbě chodníků a to podél hlavní silnice,
kolem autobusové zastávky až k dětskému hřišti a další část od školky, kolem bytových domů směr místní část
Vranov.
Pokračovat budeme též v opravě koryta Smrčenského potoka (nátok). V loňském roce jsem získali dotaci ve výši
místí včelí produkty.
Na konec v říjnu tohoto roku připravujeme u příležitosti 100 let založení republiky přednášku o histotii jak našeho státu tak historii naší obce Smčná.
Studnou těchto informaci je historik pan Vilímek z Jihlavy, který již napsal k brožuru k výročí založení obce 700
let. Dobrovodný program bude výstava fotografii, jak historických tak současných a časosběrných v průběhu 20
let. Možnost nahlednutí do našich kronik a také ve sklepě
obecního uřadu bude výstava obrazu obce Smrčná a jejího
okolí a také dochované artefakty minulých let nalezené
v obci.

Informační technologie v obci

Od 1.3.2017 jsme začali jako obec provozovat Poštu Partner. Hlavním důvodem bylo především zachování stávajících
služeb našim občanům, především listovní, balíkové, finanční a bankovní služby. Velmi rozšířený je prodej novin a časopisů, prodej losů a dálničních kupónů, dobíjení mobilních telefonů, prodej drobných dárků, hraček, kancelářských potřeb
a volně prodejných léků. V jedné místnosti pošty zřizujeme malou obecní knihovnu, kde si budou občané mohou volně
půjčovat nebo vyměňovat knížky a časopisy. Je zde k dispozici spousta propagačních materiálů a prospektů, takže pošta
slouží zárověň jako informační centrum.
V roce 2016 byla obci poskytnuta účelová veřejná finanční podpora z Fondu Vysočiny na realizaci nových webových stránek obce - www.smrcna.cz. Vytvořeny byly nové internetové stránky s profesionálním designem, funkční pro všechny
typy prohlížečů a mobilních zařízení. Na těchto stránkách aktuálně informujeme občany i širokou veřejnost o dění v obci,
o její činnosti a pořádaných akcích, zároveň funguje zpětná vazba od návštěvníků stránek. Fotogalerie obsahuje spoustu
současných i historických fotografií. Na aktualizaci obsahu se podílejí i jednotlivé organizační složky obce.
V roce 2016 jsme z dotace POV rozšířili původní drátový rozhlas o bezdrátové vysílání, pořízena byla zároveň nová digitální rozhlasová ústředna. Bezdrátový rozhlas byl instalován především do lokality Vranov, kde je postaveno 17 nových
RD a do odlehlejších částí obce, ale i jako posílení původního drátového rozhlasu.
V obci je od roku 2008 zřízen bezdrátový internet od firmy M-Soft Jihlava. Obec se finančně podílela na připojení a zajistila směrové antény pro pokrytí signálu v celé vesnici. Připojena k internetu je zhruba 70% domácností. V kanceláři
obecního úřadu funguje kontaktní místo CZECH POINT, kde si mohou občané vyřídit výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchodního rejstříku, rejstříku trestů nebo bodové hodnocení řidičů. Na obecním úřadě lze také provádět ověřování
podpisů a listin.
V obci je umístěno i několik informačních vývěsek, které poskytují informace především o kulturních akcích naší obce,
ale i okolních vesnic. Jako zdroj informací slouží také úřední deska umístěná na budově Obecního úřadu.

