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V sobotu 30. dubna se konalo tradiční sokolské
Pálení čarodějnic, jehož součástí jsou různé
soutěže.

Vyvrcholením čarodějnického odpoledne bylo
zapálení vatry s čarodějnicí.

Ve čtvrtek 12. května pozvala obec manžele Burešovy se synem Radimem a manžele Vrtalovy
s dcerou Olgou na tradiční vítání dětí do života.

Největší turistická akce našeho regionu Smržické
vandr přilákala v sobotu 21. května davy cyklistů
a pěších turistů.

V neděli 29. května uspořádala obec ve spolupráci
s kulturně-sportovní komisí, Spolkem rodičů při
MŠ a hasiči ve sportovním areálu Dětský den.

V pátek 3. června připravila smržická TJ Sokol
pro děti Pestré sportovní odpoledne s řadou
sportovních disciplín.
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KČT - Smržický vandr (str. 18-19)

Matrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2016 oslavili krásných 70, 75, 80, 85
a více let tito občané:
Miroslav Zatloukal
František Špičák
Marie Vychodilová
Vladimír Merta
Svatava Vrbasová
Ladislav Medek
Pavla Jochová
Jindřich Pazdera
Alois Cásek
Vladimír Novotný
Ludmila Kulišťáková
Miroslav Skácel
Josefka Kadlecová
Irma Zaoralová
Zdenka Škobrtalová
Anna Zwienerová
Ladislav Chytil
František Klement
Vladislav Šoustal
Emilie Dostálová

2.4.1927
3.4.1946
12.4.1946
23.4.1941
30.4.1936
30.4.1946
6.5.1928
14.5.1946
17.5.1925
22.5.1936
31.5.1931
2.6.1926
3.6.1936
5.6.1946
10.6.1946
13.6.1929
14.6.1946
18.6.1929
21.6.1930
27.6.1936

V úterý 31. května 2016
jsme přišli popřát ke krásným
85. narozeninám paní Ludmile
Kulišťákové
hodně
štěstí
a do dalších let hlavně zdraví.
Vítání dětí
V tomto čtvrtletí jsme
přivítali v obřadní síni celkem
5 nových občánků, 3 chlapečky
a 2 děvčátka.
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Prostějovská 287
Příční 492
Kobližnice 57
Blíšťka 267
Za Farskou 456
Za Kovárnou 99
Družstevní 371
Dr. Ondroucha 93
Ve Stežkách 299
Gegřice 85
Prostějovská 441
Příční 424
Trávníky 324
Koupelky 171
Příční 490
Prostějovská 444
Olší 16
Prostějovská 65
Trávníky 363
Za Kovárnou 104

89 let
70 let
70 let
75 let
80 let
70 let
88 let
70 let
91 let
80 let
85 let
90 let
80 let
70 let
70 let
87 let
70 let
87 let
86 let
80 let

Ve čtvrtek 12. května 2016 to byli:
Radim Bureš
Olga Vrtalová

* 9.1.2016
* 12.1.2016

Trávníky 279
Příční 512

* 12.5.2016
* 23.5.2016
* 1.6.2016

Mlýnská 520
Dr. Ondroucha 301
Trávníky 381

A ve čtvrtek 23. června 2016:
Eliška Šimíčková
Tobiáš Martinák
Tobias Navrátil

Rozloučili jsme se navždy:
Vojtěch Smékal (*1926) Za Kovárnou 96, zemřel 11.5.2016ve věku nedožitých 90 let
Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně-sportovní komise
Smržické hody
Obec Smržice ve spolupráci s kulturně sportovní komisí
pozvala v sobotu 25. června
všechny občany do smržického kulturního domu na bohatý
kulturní a sportovní program.
Přestože teploty šplhaly v sobotu vysoko přes 30 stupňů,
byl areál zaplněn od 14 hodin,
kdy byl zahájen „Turnaj mistrů od smržické pípy“. Mužstvo složené z bývalých i současných hráčů obětavě nastoupilo na hřiště hájit čest
své hospody. Zápas se hrál s ohledem na velké vedro dvakrát 40 minut. Zvítězilo
mužstvo FC Kocanda vysoko 10 : 2, ale poděkování a obdiv patří všem hráčům, kteří
utkání odehráli. Dechová hudba v podání kapely Boršičanka Antonína Koníčka přilákala velké množství posluchačů. Pouze někteří odvážlivci si troufli v tropickém vedru
zatančit polku nebo valčík. Ostatní si společně
zazpívali známé lidové písně. Dětem vedro nevadilo, protože si
s chutí užívaly kotoulů
v koulích zvaných
„aquazorbing“ a skákacího hradu. Kapela Novios, která hrála večer
na hodové zábavě, již
s radostí sledovala zaplněný parket. Návštěvníky zaujala především
svým zpěvem sólistka
Zuzka Kožnárková. Hosté si pochvalovali kvalitní hudbu a hlavně bohaté občerstvení,
které zajistili zaměstnanci Restaurace U hřiště.
V neděli, kdy se výrazně ochladilo oproti předcházejícím dnům, přicházely
na hřiště rodiny s dětmi a jejich cílem byly kolotoče a houpačky. Velkou pirátskou
loď vyzkoušela i paní starostka, aby věděla jak kvalitní je pohoupání.
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Vítání prázdnin
První prázdninový den uspořádala obec ve spolupráci s kulturně sportovní
komisí „Vítání prázdnin s tábořením ve Vývoze“. Všichni ti, kteří chtěli prázdniny
uvítat opravdu důkladně, přicházeli na tábořiště obtěžkáni stanem a spacími pytli.
S postavením stanu jim nadšeně pomáhali i ostatní účastníci.
Ještě za světla si děti prošly trasu připravované stezky odvahy, která byla
odstartována
těsně
po setmění.
Taková procházka dá
zabrat, a tak přišel vhod
čerstvě opečený špekáček
s chlebem. Po večeři
se kolem ohně sešli
milovníci
trampských
písní a pan farář Josef
Glogar je doprovázel
hrou na kytaru. Večer
příjemně plynul, konečně
se setmělo, a nastal
čas vydat se s baterkou
do tmy na stezku odvahy.
Nejmenší děti jako barevné světlušky se slétly na start a v menších skupinkách
v doprovodu dospělých vykročily
směrem k prvnímu stanovišti, kde
po splnění úkolu dostaly razítko
do startovního lístku. V cíli dostaly
odměnu v podobě malého batůžku. Pro
starší děti byl připraven delší okruh,
který končil slaňováním příkrého
srázu. Děti odcházely se spoustou
zážitků, buď směrem ke svým stanům,
nebo ke svým domovům, ale všichni
vstříc krásným dlouhým prázdninám.
Připravujeme:
Září - Rozloučení s létem výlet na kole pro seniory
Říjen – Soutěž o nejhezčí halloweenskou dýni
Termíny budou upřesněny.
Irena Laurenčíková - předsedkyně kulturně - sportovní komise
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Komise životního prostředí Obce Smržice
Značení ulic v obci Smržice
Obec Smržice je situována ve velmi příhodných přírodních podmínkách a to
v centrální části Romžské nivy severovýchodně od Prostějova. I když původní
osídlení smržického katastru se nacházelo na různých místech, tak je zřejmé, že
již od středověku (přibližně od 10. století) byla obec budována v místech, kde se
nachází v současnosti. Od počátku se jednalo o tzv. návesní obec, která je vymezena
centrálním prostorem (návsí) různého půdorysu. Smržice jsou však unikátní tím, že
mají dva centrální historické prostory, tedy dvě návsi. V našem případě to je jednak
prostor, který má tvar obdélníku a lze ho nazvat „religiozně-vzdělávací“, a který je
vymezen na východní straně budovou fary a kostelem sv. Petra a Pavla, na západní
straně pak školou. Podle historických záznamů zhruba na těchto místech stála stavení
(tedy kostel a škola) - předchůdci současných budov, která sloužila ke stejným
účelům. Druhá náves resp. prostor, který lze nazvat „hospodářsko-komerčním“, má
tvar trojúhelníku a nachází se v místech dnešního parku J. Nepomuckého. Je ze všech
stran vymezen hospodářskými usedlostmi, které jsou zde uváděny již v pozdním
středověku, ale stavení zde s určitostí byla již i dříve. V těchto historických dobách
(14.-16. století) však v obci ještě neexistoval uliční systém, který známe dnes. Přes
naši obec vedla hlavní kupecká cesta z Prostějova na Litovel a Uničov, která byla
bahnitá a začala se tzv. „flastrovati“, tzn. vykládat kamenem, až v druhé polovině
19. století. Na tuto silnici navazovala na druhé návsi cesta do Kostelce, která neměla
takovou strategickou povahu a z hlediska sjízdnosti na tom byla v té době ještě hůře.
Dnešní Podhájí bylo od raného středověku malou samostatnou vesnicí, tvořenou řadou
selských usedlostí a domků ve svahu nad Smržicemi, mezi nimiž probíhala cesta, tedy
tato obec byla naopak tzv. ulicovkou. Po připojení Podhájí ke Smržicím a expanzi
obce v druhé polovině 19. století se z této části stala ulice se stejným pojmenováním.
V tomto příspěvku se nelze zabývat detailně historií značení a číslování ulic.
Nicméně je dobré připomenout, že se jedná o aktivitu, která byla na našem území
oficiálně uvedena v život až v roce 1770 nařízením císařovny Marie Terezie
o číslování domů. Až v roce 1857 však vešlo na našem území v platnost císařské
nařízení o zavedení systému pojmenovávání ulic a číslování domů uličními čísly.
Všechna tato nařízení se samozřejmě týkala i Smržic, které byly v té době nedílnou
součástí Rakousko-Uherské monarchie.
Z vojenských map z konce 18. a první poloviny 19. století je zřejmé, že ani
ve Smržicích v té době žádný uliční systém v dnešním pojetí neexistoval. Ten se
začal rozvíjet až ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století, kdy došlo k výrazné
expanzi obce. Systém a pořádek v tomto směru však nastal až za První republiky
(1918 – 1939) na základě zákona č. 266/1920 Sb.; „O názvech měst, obcí, osad a ulic,
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jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů“. Z této doby také
pochází i řada domovních nebo uličních čísel, ale i cedulí názvů ulic, s nimiž se lze
na některých domech ve Smržicích setkat dodnes. K rozvoji značení ulic pak došlo
po druhé světové válce, tedy po roce 1945. Bylo potřeba jednak tyto ulice vhodně
pojmenovat, ale kromě tzv. domovních (pořadových) čísel dát jednotlivým domům
i čísla uliční.
V některém z dalších čísel Smržického zpravodaje bude zajímavé se na tuto
historii, včetně pojmenování ulic ve Smržicích podívat důkladněji. V současné
legislativě České republiky je povinnost obcí zajistit řádné označení ulic zakotvena
v Zákonu o obcích 128/2000 Sb. (Část první, Hlava 1, Díl 4 „Názvy obcí, jejich částí,
ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí“).
Rozvoj naší obce v posledních více jak dvou desetiletích (zejména po roce 1989)
zaznamenal velký rozmach a je na první pohled patrný ze vzhledu nejen obytných
domů, ale i celých ulic. Byla postavena řada nových domů, vznikly nové ulice, mnoho
starších domů prošlo rekonstrukcí, jejichž součástí je např. zateplení stavby a nová
fasáda. Počátkem 90. let 20. století také došlo ke změně názvu některých ulic. Tyto
změny však nebyly provázeny průběžným doplňováním unifikovaných cedulí s názvy
ulic, ale ani čísel, což může způsobovat komplikace v orientaci v naší dnes velmi
rozlehlé obci.
Na základě iniciativy a požadavku zastupitelstva obce Smržice provedli v březnu
a dubnu 2016 členové komise životního prostředí revizi stavu značení ulic v naší
obci. Z této kontroly vyplynulo, že řada ulic není označena vůbec; plastové cedule,
které byly dočasným řešením pro označení ulic se změněným názvem, jsou prakticky
nečitelné, protože písmo vybledlo; starší klasické smaltové cedule jsou sice čitelné,
ale místy jsou zčernalé a omšelé, jejich rozměry a velikost písma neodpovídají
současnému používanému standardu.
Z uvedené revize je zřejmé, že v naší obci bude nezbytné provést zcela nové
a kompletní značení všech ulic. Cedule s názvy ulic by měly být smaltované a tzv.
bombírované (vypouklé), protože jsou čitelné, trvanlivé a estetické. Návrh počítá
s jejich připevněním na fasádu vybraných domů, které dané ulice vymezují. Podrobný
materiál, který z této revize vzešel, byl jednak prezentován zastupitelstvu naší obce
v červnu 2016, dále pak předán starostce obce s tím, že je nejen doplněn o návrhy
řešení, ale i doporučením vhodných výrobců cedulí, včetně základního rozpočtu
na tuto potřebnou aktivitu, ale také mapkou obce, v níž jsou vyznačena místa, kde
bude vhodné nové cedule umístit. Návrh umístění cedulí vychází z konkrétní situace
v intravilánu celé naší obce a je veden snahou o použití co nejmenšího počtu cedulí
a současně zajištění co nejlepší a nejpohodlnější orientace v obci.
V současné době je v obci celkem 24 ulic, přičemž návrh počítá se sedmdesáti
uličními cedulemi. Podle posledního jednání obecního zastupitelstva by mělo být nové
značení ulic ve Smržicích provedeno v průběhu roku 2017. Smržice si to po téměř 100
letech jistě zaslouží a přispěje to nejen k lepší orientaci, ale i jejich vzhledu a kráse.
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Ukázky současného stavu značení názvů ulic v naší obci

Původní smaltovaná vypouklá cedule

Plastová cedule z devadesátých let minulého století

Cedule s číslem popisným a názvem ulice
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Komise životního prostředí
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Základní škola Smržice
V měsíci dubnu, jakmile se udělalo hezké počasí, jsme si do školy pozvali cvičitele dravých ptáků. Nebylo to poprvé, co k nám dravci zavítali a dětem se opět předvedli
puštík obecný, sova pálená, výr, poštolka, káně, orel a další.
Také ve voliéře, o kterou se stará paní učitelka Gulaková s dětmi
z ekologického kroužku, je opravdu živo
– děti téměř každý den po obědě dávají
ptáčkům čerstvou vodu, krmení a kontrolují, kolik dalších ptáčků se vylíhlo.
K dnešnímu dni jsme napočítali patnáct
andulek a korelek.
K příležitosti Dne Země jsme se vydali do přírody hned za vesnici. V údolíčku v místě Zvířátkové-ekostezky si děti opekly
špekáčky, pozorovaly přírodu a využily ke hrám všechny zábavné ekologické prvky.
Začátkem května se někteří žáci naší školy zúčastnili okresního kola ekologické
soutěže Zlatý list, která je každoročně pořádána Ekocentrem Iris. Obě naše družstva,
žáci nejmladší kategorie (1.-3. třída) i mladší žáci (4.-6. ročník), obsadila v konkurenci čtrnácti soutěžících týmů 4. místo.
Několik našich žáků 5. třídy se
zúčastnilo 11. května okresní soutěže Mladý
zahrádkář, která byla pořádána okresním
výborem Českého zahrádkářského svazu.
V konkurenci 25 soutěžících Matěj Tesárek
obsadil 2. místo, Jakub Látal skončil na 9.
místě a Václav Přikryl byl na 11. místě.
Ve dnech 18. a 19. května jsme se vypravili na školní výlet do Olomouce. Zde jsme
navštívili Pevnůstku poznání, kde byly čtyři expozice - děti měly možnost dozvědět
se něco o historii města Olomouce a vyzkoušet si dobové kostýmy. Dalšími stanicemi
v pevnosti poznání bylo lidské tělo, vesmír a příroda. Ve všech odděleních si děti
mohly vyzkoušet různé hlavolamy či interaktivní hry a dozvěděly se mnoho zajímavostí. Druhá část výletu se uskutečnila v povodí řeky Moravy. Děti vyrazily na projížďku po řece Moravě, kde sledovaly památky Olomouce. Všechny děti si mohly
vyzkoušet i roli kapitána lodi a ujmout se řízení OLOLODI. Na břehu řeky si zahrály
hru, kde uplatnily své znalosti získané z přednášky na lodi.
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Také letos se naše škola zúčastnila sportovní akce Pohár starostů. Na hřišti TJ Sokol
Olšany u Prostějova se již tradičně sešli závodníci z Bedihoště, Bystročic, Vrbátek, Hněvotína, Hrubčic, Kralic, Olšan a Smržic. Děti soutěžily v atletických disciplínách - skoku
z místa, sprintu, hodu míčkem, vytrvalostním běhu a překážkové dráze. Počasí závodníkům přálo, umožnilo jim bojovat ze všech sil a odměnou našim dětem byla dvě třetí místa
(děti z první třídy a kategorie 4.-5. třída) a jedno páté místo (kategorie 2.-3. třída).

Letošní školu v přírodě jsme strávili v termínu od 13. - 17. června na Severomoravské chatě. Po příjezdu na místo nás přivítalo krásné a klidné okolí jen několik málo
metrů od lesa. I letos jsme měli program nabitý. První den jsme se ubytovali a zabydleli,
odpoledne jsme strávili v okolí chaty a děti v lese začaly stavět domečky, které postupně každý den vylepšovaly. V úterý nás čekala procházka lesem k Rudolfovu pramenu,
ze kterého se děti mohly napít, a poté jsme se vydali ke kostelu Svaté trojice. Na večer
k nám přijeli hvězdáři z Beskyd a všechny děti pozorovaly noční oblohu pomocí dalekohledu i s odborným výkladem přizpůsobeným věku dětí. Všem dětem se pozorování oblohy líbilo, bylo to milé zpestření našeho pobytu. Středu jsme strávili ve městě Králíky,
kde děti většinou nakupovaly suvenýry. Hlavním cílem našeho výletu však bylo vojenské muzeum, které se líbilo hlavně chlapcům. Čtvrtek byl pro děti také velmi zajímavý,
protože jsme stihli spoustu aktivit - dopoledne proběhla tradiční a oblíbená tombola,
po obědě se děti převlékly do masek a užily si venku za krásného počasí karneval. Večer
jsme opékali špekáčky a za tmy se téměř všechny děti vydali na stezku odvahy, která
tentokrát vedla i lesem, takže všichni zúčastnění odvážlivci si zaslouží velké uznání
a pochvalu. Poslední den jsme balili naše zavazadla a po obědě jsme vyrazili na další
výlet, tentokrát na krásný hrad Bouzov. Letošní škola v přírodě se vydařila - děti byly
hodné, strava výborná, počasí nám přálo a všechny aktivity nám vyšly podle plánu.
Přejeme všem dětem krásné a bezpečné prázdniny.
Mgr. Marie Zaoubalová - ředitelka školy
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Spolek rodičů při MŠ
Ke konci školního roku jsme se Spolkem rodičů zorganizovali tyto akce:
Dětský den proběhl 29.května 2016 ve sportovním areálu. Akci pořádal Spolek
rodičů při MŠ společně s Obcí Smržice a s kulturně-sportovní komisí. Pro děti bylo
připraveno mnoho soutěží. Velký úspěch měla např. střelba ze vzduchovky a srážení
plechovek proudem vody. S těmito soutěžemi nám pomohli smržičtí hasiči, kterým
tímto děkujeme.
Další disciplínou bylo například házení míčkem, slalom a také chůze na chůdách.
Zajímavostí je, že přestože se tato aktivita každoročně opakuje, málo dětí na chůdách
dokáže stát, natož chodit. Zřejmě budou muset více trénovat.
Všechny soutěže byly sportovního charakteru, aby se děti mohly dostatečně
protáhnout a rozhýbat. Na začátku nás pěkně rozhýbala děvčata z tanečního kroužku
z Čelechovic, pod vedením Veroniky Špičákové, které si připravila vystoupení. Dále
si děti mohly zaskákat na skákacím hradu. Toho využily hlavně ti nejmenší. Starší
mládež a některé rodiče zase zaujala jízda na Segway. Byly k dispozici dvě vozítka
a dva ochotní instruktoři.

Segway je jedinečné elektrické zařízení, které udržuje samostatně rovnováhu,
funguje v každém terénu a snadno se ovládá. Jízda je intuitivní a zvládnout ji, je
otázkou několika minut, což si mnoho dětí a rodičů i vyzkoušelo. O jízdu byl veliký
zájem a není vyloučeno, že bychom tato vozítka ještě někdy v budoucnu zapůjčili.
Pro všechny děti bylo připraveno i občerstvení, malování na obličej, drobné
odměny a bohatá tombola.
V tombole byl hlavní cenou stan a dále vybavení a hry do přírody, které budou
moci výherci využít třeba o prázdninách.
Počasí nám letos přálo, DJ Klásek pěkně hrál, v Restauraci U hřiště se pod pergolou
dobře sedělo a tak se akce protáhla až do večerních hodin i přesto, že byla neděle.
Výlet na Bělák, se uskutečnil 14. 6. 2016, v době kdy většina žáků ze školy odjela
na školu v přírodě. Děti z mateřské školy přibraly zbývající školáky a vypravily se
do přírody zase jinam.
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Autobusem dojely k Běleckému
mlýnu a pak šly pěšky na Zámeček. Došly
až k oboře, kde mohly nakrmit koně,
krávy, ovce a také divočáky. Madlu a její
rodinku.Nejvíce se dětem líbilo, když
mohly Madlu krmit kukuřicí. Po svačině
v přírodě se děti a paní učitelky vydaly
na zpáteční cestu k autobusu.
Tam si ještě zacvičily na posilovacích
stojích a spokojeně, plni zážitků odjely
do MŠ na oběd.
Rozloučení s předškoláky se konalo dopoledne 22.6.2016 v Mateřské škole
ve Smržicích. Přítomni byli zástupci z obce, z mateřské a základní školy a ze Spolku
rodičů, každý měl pro budoucí školáky připravené přání a nějaký dárek. A aby děti
dokázaly, že si odměnu a medaili prvňáčka zaslouží, nachystaly si pro návštěvu pěkné
vystoupení s tancem, básničkami a písničkami.

Spolek rodičů každoročně věnuje při této příležitosti dětem čítanku do 1.třídy
a nechává vyrobit „absolventská trička“. Ta jsou milou upomínkou na bezstarostné
chvíle strávené v mateřské škole. Za podpory obce bylo každému věnováno společné
foto a školní pouzdro s perem pro vstup do první třídy.
Předškolákům a všem dětem, bychom chtěli popřát krásné prázdniny, rodičům
pěknou dovolenou. Ať se po prázdninách v novém školním roce, pustíme s chutí
do dalších aktivit pro naše děti.
Další připravované akce: „Podzimní putování“- září/říjen
Soutěž o nejhezčí dýni – říjen
Pavla Slezáčková - Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna se sokolské hřiště proměnilo v přistávací plochu pro čaroděje
a čarodějky. Na úvod zatančily dívky ze ZŠ Čelechovice pod vedením Veroniky
Špičákové svůj čarodějný rej, a potom se do zábavy pustili všichni ostatní. Najít
dračí vejce, co nejrychleji ulovit pavouka, nebo vytáhnout krysu z pasti – to byly
nejtěžší úkoly letošního sabatu. Několik desítek dětí přišlo v roztodivných kostýmech
doplněných o různobarevné kouzelnické klobouky a nejedna malá čarodějka si
s sebou přinesla oblíbené domácí zvířátko, jako například pavouka či ropuchu. Před
zapálením se kolem vatry ovinul had složený z rozjásaných dětí a za hurónského
řevu všech zúčastněných vzplála i čarodějnice, jako symbol ukončení zimy a začátek
letního období.
Župní přebor v atletice
Sokolské soutěže v atletice, která se
konala 7. května na hřišti Reálného
gymnázia v Prostějově, se zúčastnilo 7
závodníků z naší jednoty. Známá jména
opět nezklamala. David Klein vybojoval
1. místo v kategorii starších žáků III.,
další zlatou medaili získal v kategorii
starších žáků IV. Martin Čmel a stříbro
v kategorii mužů si odnesl Jiří Šmída.
Všichni další závodníci: Gabriela
Švecová, Adam Čmel, Samuel Macašek
a Lukáš Petřík čestně bojovali a umístili se do 10. místa. Jako přeborníci župy byli
vyhodnoceni Martin Čmel na 1. místě a Jiří Šmída na 2. místě. Díky vynikajícím
výsledkům byli naši borci vybráni na přebor ČR do Prahy.
Přebor ČR v sokolské všestrannosti
Ve dnech 10. až 12. června proběhl v Praze republikový přebor v sokolské všestrannosti,
kterého se letos poprvé za Prostějovskou župu zúčastnili i smržičtí sokolové – Martin
Čmel (kategorie st.žáci IV.) a Jiří Šmída za muže. Cestu do Prahy jsme absolvovali
vlakem společně s delegací sokolů Prostějovské župy. Celkem se na přebor sjelo
186 účastníků z 25 žup. V pátek večer jsme se ubytovali v tělocvičně Tyršova domu
na karimatkách a ve vlastním spacáku.Atletická část obsahovala sprint (60, 100m),
skok daleký, vrh koulí/hod kriketovým míčkem a běh na dlouhou trať (800 a 1500
m). Martin Čmel obsadil v atletice 5. místo a Jiří Šmída těžce vybojoval mezi silnými
protivníky 10. pozici, v běhu na 1500 m obsadil 3. příčku. Následovala gymnastika,
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kde se však prosadila výrazně silnější konkurence. Projevil se nedostatek zkušeností
a také nedostupnost náčiní ke cvičení (bradla), na kterém se cvičilo.
Ve šplhu však opět zabojoval Martin Čmel a obsadil 6. pozici.V neděli ráno závodníky
čekalo plavání (50 a 100m volným stylem), ve kterém Martin doplaval na 11. místě
a Jirka na místě 13.
Slavnostní ukončení soutěží a vyhlášení vítězů a přeborníků pro rok 2016 se konalo
v neděli po poledni v Tyršově domě. Martin skončil v celkovém pořadí na krásném
13. místě a Jirka na místě 14.
Oba se těšíme na příští republikový přebor v roce 2017 a věříme, že dosáhneme ještě
lepších výsledků.
Jiří Šmída, člen TJ Sokol Smržice
Pestré sportovní odpoledne
V pátek 3. června patřila sokolovna dětem. Děvčata z tanečního kroužku Veroniky
Špičákové předvedla svůj moderní tanec. Pořadatelé připravili několik sportovních
soutěží podle sokolské všestrannosti. Skok do dálky s rozběhem nebo z místa zvládly
všechny děti, skok do výšky
se vyznačoval rozmanitostí
stylů, hod medicinbalem vzad
prověřil fyzickou připravenost,
následoval hod míčem na koš
a méně populární skákání přes
švihadlo. Jiří Ošťádal, jako již
tradičně, zajistil stanoviště se
střelbou ze vzduchovky, která
měla velký úspěch. Děti si
vyzkoušely skákání v pytli přes
překážkovou dráhu a hod míčkem na cíl. Při závěrečném nástupu převzali tři nejlepší
závodníci z každé kategorie diplom za skok do dálky, všichni ostatní dostali diplom
za účast a malé občerstvení.
Cvičení jógy ve Smržicích
V letošním roce uplynulo již 15 roků od okamžiku, kdy se rozhodla skupina žen
a dívek začít se cvičením jógy. Jóga znamená jednotu těla a ducha, kdy je důležité
udržovat psychiku v pohodě a díky ní si udržovat i fyzické zdraví.
Pod vedením zkušené jogínky Marie Navrátilové se schází jednou týdně celkem
17 cvičenek v tělocvičně základní školy. Cvičení trvá 1,5 hodiny, začíná krátkým
povídáním o zdraví, potom si společně zazpíváme, neboť zpěv působí příznivě na játra
a tím posiluje náš imunitní systém. Následuje uvolňovací cvičení, hlasitý smích, který
rozptyluje napětí, a pomáhá zvládnout těžké životní situace. Díky úvodní relaxaci se
dokážeme zklidnit a uvolnit tělo i mysl, což je paradoxně nejnáročnější – nezabývat
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se žádnou myšlenkou, pokud
přijde, tak je třeba si ji
uvědomit, přijmout a nechat
zase jít. K dokonalému uvolnění
přispívá jógový dech, který patří
k základním kamenům jógy.
Potom následuje rozcvička, což
je buď „pozdrav slunci“ nebo
„pozdrav Kchatu“. Tyto sestavy
nám umožní protáhnout všechny
svaly, uvolní klouby a posílí
vnitřní orgány, zvláště orgány trávicího traktu, které jsou centrem našeho zdraví.
Následují specifická dechová cvičení, která mohou pomoci k odstranění problémů,
jako jsou např. ucpané čelní dutiny, bolest hlavy, nespavost, chronická onemocnění.
Rovnovážné pozice jako je strom, labuť, váhy a orel posilují hluboké páteřní svaly
a zlepšují koncentraci. Hlavní sestava je složena z ásan, které procvičí a protáhnou
celé tělo, a udržují tak naše tělo zdravé a pružné. Na závěr lekce je delší relaxace,
kdy při klidném povídání naší cvičitelky a příjemné hudbě se dostáváme do stavu
vyvážené psychické a tělesné pohody. Ásany, které jsme se naučily, pak pravidelně
cvičíme doma. O józe se říká, že ten kdo ji cvičí, je mladší o čtvrt století – a to je
velká motivace k dalšímu cvičení. Na závěr bych chtěla poděkovat Základní škole
ve Smržicích a Obci Smržice za to, že můžeme cvičit ve školní tělocvičně.
Mistrovství České republiky v zumbě
Vanesska Smičková členka Sokola – oddílu
Sokolíčci – se zúčastnila s taneční skupinou
„Zumba s Veronikou“ Mistrovství České
republiky v zumbě. Zumba je taneční fitness
program, který čerpá a používá podobné
prvky jako aerobik a je doprovázen převážně
latinskoamerickou hudbou. Mistrovství ČR
s názvem „Mia festival“ probíhalo v Praze 29.
5. 2016, v krásných prostorách paláce Lucerna.
V kategorii nejmenších dětí soutěžilo pět
skupin. Dívky vystoupily se svým tanečkem
„Láska trpasličí“ a získaly 1. místo a staly se
Mistryněmi ČR. Blahopřejeme!
Připravujeme: 10. 9. – Pohádkové údolí
Irena Laurenčíková - Starostka TJ Sokol Smržice
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Blýskání na lepší časy aneb co se mi líbilo
v posledním Zpravodaji
Když jsem v prosinci roku 2014 oznámil na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva svoji rezignaci na členství v redakční radě Smržického zpravodaje (SZ),
ale i ukončení pravidelného přispívání do této tiskoviny, vedly mne k tomu velmi vážné
objektivní důvody. Proto jsem s radostí přivítal, že v minulém roce došlo ve složení
redakční rady k několika změnám a že od počátku roku 2016 se řídícím redaktorem
SZ stal Ing. Jiří Přikryl, místostarosta obce Smržice. Díky těmto skutečnostem jsem
se rozhodl, že začnu opět do SZ přispívat, což jsem dělal pravidelně od jeho vzniku,
pokud však o to redakční rada bude mít zájem. Výše uvedené a zejména pak jeden
z příspěvků v posledním čísle SZ mě vedou k napsání krátkého zamyšlení.
Smržický zpravodaj je během své existence plný nejrůznějších informací o dění
v obci, ale velmi vněm postrádám zmínky nebo neřkuli hlubší zamyšlení, která se
týkají obecnějších aspektů života naší obce, ale i života celé naší společnosti. Právě
takové příspěvky mají největší hodnotu, protože inspirují, burcují k přemýšlení
a diskusi, potažmo pak i k činům, jež jsou mimo běžnou rutinu života, dnes bohužel
u velké části naší populace obvykle pouze spotřebního. Z tohoto úhlu pohledu mne
v posledním čísle SZ (roč. 5/2016, č. 1, s. 18) velmi zaujal krátký článek občana
Smržic a studenta GJW v Prostějově Jiřího Šmídy, který připomíná 110. výročí
založení Sokola ve Smržicích. V uvedeném čísle SZ považuji právě tento článek
za jednoznačně nejlepší. Proč?
V úvodní části J. Šmída uvádí známá základní a stručná historická fakta o smržickém
Sokole. Co mne ale přímo nadchlo, byla skutečnost, že se nebojí otevřeně zamýšlet nad
úlohou Sokola v naší společnosti v její historii, ale i současnosti; dále pak vyjadřuje
na tuto věc vlastní silný a neotřelý názor, dle mého soudu historicky velmi objektivní
a správný. Vzhledem k tomu, že jedna větev mých předků, včetně mé matky, byla
sokolské myšlence oddána a všichni byli v Sokole velmi aktivní, tak o této organizaci
vím mnoho nejen z četby, ale i z ústního podání a vlastní životní zkušenosti. Mohu tedy
jenom potvrdit to, co píše J. Šmída, tedy že, cituji: „Sokol vštěpoval členům hrdost
na stát, ve kterém žijí a kromě toho i smysl pro zodpovědnost a disciplínu“. Student
J. Šmída také správně dedukuje, volně interpretováno, že tyto vlastnosti dnes v naší
společnosti chybí, i když, cituji: „jsou a budou potřebné jako sůl“.
Ano, je tomu tak, to je naprostá pravda. Sám si velmi dobře z dětství vzpomínám
(to byla polovina 50. let 20. století, tedy doba tvrdého komunismu, který všechny
demokratické organizace včetně Sokola zlikvidoval), jak se u nás doma „vlastenčilo“,
jak mi děda, coby velký a náruživý Sokol, povídal, jak to v Sokole fungovalo, jak lidé
pro tuto organizaci žili, pracovali a obětovali jí nejen spoustu svého času, ale i nemalé
vlastní finanční prostředky, které vedly k vybudování těch hodnot, jež můžeme dosud
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kolem sebe vidět. Pouze z těchto prostředků, a ne ze státních financí a dotací, byly
postaveny všechny ty krásné sokolovny, které dnes většinou chátrají, protože hodnoty,
o nichž píše student J. Šmída byly zničeny a zcela se vytratily. Díky tomu současný
Sokol již není a osobně se domnívám, již nikdy nebude tím, čím býval. Uvedená
skutečnost se však týká i řady dalších prvorepublikových významných společenských
a zájmových organizací (např. Skaut-Junák, který je mi také velmi blízký), které byly
po komunistickém puči v roce 1948 rozprášeny. Nebyly to však jenom hmotné statky,
co lidem dodávalo sílu a motivaci, ale zejména myšlenky a symboly, na nichž se stavělo.
Dobře si z dětství vzpomínám, jak v dědově dílně na zdi visel obraz Dr. M. Tyrše
v sokolském kroji, jak sokolské kroje a čapky byly doma pečlivě uloženy ve skříni,
i když v době mého mládí nepřicházelo vůbec v úvahu v nich vyjít na veřejnost.
Dnes si můžeme položit otázku, v čem spočívala ta víra a oddanost výše uvedeným
myšlenkám a ideálům? Následujícím textem bych chtěl jenom krátce navázat
na příspěvek J. Šmídy.
U zrodu sokolské myšlenky stáli dva mimořádní muži, tím byl prof. Dr. Miroslav
Tyrš (1832-1884) a Jindřich Fügner (1822-1865). M. Tyrš byl velkým vyznavačem
antiky, zejména kultury antického Řecka a právě z toho vycházelo i jeho základní
ideové pojetí Sokola, tedy ztělesnění klasických hodnot v moderní době. Jeho vlastní
myšlenka a koncepce sokolství pak byla postavena na „branném a kulturním aktivním
nacionalismu“. V tomto počínání ho velmi podporoval J. Fügner, který v polovině
19. století patřil v Praze k velmi váženým osobnostem, byl to mimořádně vzdělaný
a zcestovalý muž, který se, i když byl ředitelem pojišťovací společnosti, zabýval filozofií
a měl podobnévidění světa jako M. Tyrš.Právě J. Fügner byl tím, kdo zásadně přispěl
k tomu, co je nazýváno „duchovní sokolství“. Vztah těchto dvou mimořádných mužů
vedl v roce 1862 k založení Sokola, a to i přes odpor části veřejnosti, ale i některých
intelektuálů. Podobně tomu však později bylo i u výše uvedeného skautingu. Sokol
pod vedením svého zakladatele M. Tyrše od počátku usiloval o praktickou realizaci
ideálů dokonalého a plnohodnotného lidství a humanity, které vycházelo nejen
z aktivního přístupu k životu a z aktivního pohybu, ale bylo umocněno systematickým
vzděláváním, vedením k lásce a oddanosti vlasti. M. Tyrš v jednom ze svých rukopisů
kromě jiného uvádí, cituji: „S myslí nadšenou nořil jsem se ....., v doby mužů těch, již
vlast svou nade všechno milovali, silou a věhlasem svým ji hájili, již stejnoměrný vývoj
ducha a těla ....“.
Ano, na tom byl Sokol založen a tak to fungovalo i prakticky. Z vyprávění své
matky dobře vím, že před každým cvičením v Sokole bylo krátké setkání s tzv.
„vzdělavatelem“, který jim povídal o významných lidech a událostech z českých
a světových dějin, osvětloval jejich myšlenky, které je postupně a nenásilně vedly
k silnému vlasteneckému cítění. Přesně jak píše J. Šmída, právě tento přístup a způsob
výchovy v našem školství a společnosti, včetně Sokola, naprosto chybí. Ten však
mohou zabezpečit pouze silné a respektované osobnosti, v Sokole činovníci, kterých
se ale zoufale nedostává. Rozdáváním dárků dětem po nějaké sportovní soutěži je
17

vedeme bohužel zcela opačným směrem, ne tam kam směřovali M. Tyrš s J. Fügnerem.
Snad mladým lidem typu studenta J. Šmídy se podaří i v současném Sokole toto
kormidlo obrátit správným směrem.... . Osobně bych si to moc přál. Rovněž bych si
velmi přál, aby i v dalších číslech SZ vycházelo více podobně zaměřených příspěvků,
jaký napsal J. Šmída.
prof. Aleš Lebeda, Smržice 30. 6. 2016

Klub českých turistů Smržice
V jarních měsících, kdy se příroda probouzí a dostává své neopakovatelné kouzlo, je
o turistiku největší zájem. Na naše dva zájezdy v sobotu 9. dubna do Mohelna na Jihlavsku
a v sobotu 30. dubna na Velehrad a do okolí hradu Buchlova se nahlásilo tolik turistů,
že nám ani autobus pro 53 cestujících nestačil a museli jsme ještě přiobjednat mikrobus.
Začátek května však už byl ve znamení vrcholících příprav na největší akci
našeho klubu Smržické vandr. Po celém okrese byly rozdány dvě tisícovky propozic
a dolaďovaly se trasy. Náš předvandrovní sraz, při kterém si rodělujeme, co kdo bude
při akci dělat, jsme letos poprvé udělali v tábořišti smržického Vývozu a nazvali jej

„Setkání u totemu“. Při této akci kromě rozdělení úkolů oslavujeme narozeniny těch
našich členů, kteří v tom roce dosáhnou kulatého výročí. Letos se sešli jen tři, z toho dva
ze Smržic. Bohumil Hájek a Zdeněk Smička jsou v našem klubu téměř od doby jeho
vzniku a letos slaví oba shodně svoji „sedmdesátku“.
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Společná fotka s oslavenci u totemu nemohla chybět. Většina účastníků srazu si
prošla také naučnou stezku na Stráž a potom se až do časných ranních hodin slavilo
a zpívalo při kytaře u táboráku.
Smržické vandr si za jedenáct
předchozích ročníků získal mezi turisty
značnou popularitu a v sobotu 21.
května se dočkal svého 12. pokračování.
Připraveny byly pěší trasy 11, 20, 28

a 50 km, silniční cyklotrasy 8, 26, 33, 62
a 96 km a trasy pro horská kola 32, 48
a 62 km. Už od rána se díky ideálnímu
počasí začal do Smržic scházet a sjíždět
velký počet malých i velkých turistů
a do sportovního areálu dorazila také
spousta našich smržických.
Na startu a na patnácti kontrolách v průběhu trasy na ně čekalo 55 pořadatelů
z našeho klubu. Po sečtení všech startovních karet jsme mohli na výsledkovou listinu
napsat číslo 1738, což je o 101 účastníků víc, než dosavadní rekord z r. 2012.

Nejvíc nás potěšil stoupající počet turistů
na pěších trasách, které měly ve svém úvodu
Naučnou stezku na Stráž. Téměř pět stovek
účastníků je důkazem toho, že pěší turistika,
spojená s návratem lidí k přírodě, si opět získává
oblibu a to i mezi mladými.
Zdeněk Balcařík, předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Košt pálenek
sedmý ročník „Koštu pálenek“ se
uskutečnil 1. dubna 2016. Z 21 vzorků
různých pálenek bylo opět těžké vybrat
tu nejlepší. Nakonec zvítězila netradiční
pálenka z broskví, spíše likér, ale
protože ženám chutnal, tak přehlasovaly
mužskou část osazenstva. Tento vzorek
donesla paní Havrlíková. Druhou příčku
obsadila pálenka z třešní přítelkyně Daši
Znojilové a na třetím místě se umístila
pravá slivovice ze švestek od přítele
Vojty Zapletala.
Členská schůze
se konala 1. června 2016. Důvodem
svolání schůze byla volba nového
předsedy ZO ČZS Smržice, za dobrovolně
odstoupivšího Jiřího Vyhlídala z Čelechovic n/H. Členská schůze zvolila novou
předsedkyni zahrádkářů přítelkyni Alenu Kristkovou.
Pro zajímavost uvádím, že jmenovaná se narodila v nynějším objektu zahrádkářů
a žila tam do svých 11 roků. Budovu známou pod názvem „forota“ odkoupil její
dědeček s babičkou Josef a Anežka Spurní, (rodiče matky Aleny Kristkové, rozené
Kohoutkové - Anežka Kohoutková, rozená Spurná) od původního majitele Coufala.
Tato budova patřila rodině Spurných až do roku 1978, kdy budovu odkoupil Český
svaz zahrádkářů Smržice.
Den otevřených dveří v Arboeku  
v sobotu 11. června 2016 jsme se hromadně zúčastnili této akce a měli tak možnost
prohlédnout si celý areál. Hezký zážitek ze sobotního dopoledne si všichni zúčastnění
odnášeli s sebou.
Pohodové posezení
které se již stalo tradicí, připravuje výbor pro své členy. Uskutečnilo se ve středu
29. června 2016 po smržických hodech. Na dvoře pod pergolou se dobře debatovalo
i občerstvovalo. Debata se sklouzla na to, že ovoce pomrzlo a nebude z čeho pálit
pálenky. Snad není ohrožen 8. ročník koštu pálenek! V horkém letním podvečeru byli
všichni pohodově naladěni a spokojeni.
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Poděkování
Svaz zahrádkářů děkuje za dobrou spolupráci Zemědělskému družstvu Smržice,
které nám ochotně vyvezlo 7 traktorových vleček odpadu z moštování ovoce.
Moštování
v naší moštárně bude zahájeno ve čtvrtek 1. září a potrvá do 27. října 2016.
Moštovat se bude v úterý a ve čtvrtek od 13.00 hodin do 17.00 hodin, v sobotu od 8.00
- 12.00 hodin.
Vážení a milí spoluobčané a zahrádkáři,
nastala doba prázdnin a dovolených, na zahradách se sklízí drobné ovoce,
zelenina a nejrůznější druhy bylinek, které si již sušíme na zimu. V plném květu jsou
na záhonech i v nádobách trvalky
i letničky. Můžeme si užívat pohled
na různobarevnost květů. Vše je ale
spojeno s prací, musíme o rostliny
pečovat
okopáváním,
pletím
a zaléváním. Věřím, že si najdete
chvíle pro odpočinek a dokážete se
odreagovat od starostí a povinností.
Užívejte si léta a čerpejte energii!
Jaroslava Smičková - Jednatelka ZO ČZS

Myslivecký spolek Smržice
S příchodem jarního počasí nastaly členům našeho mysliveckého spolku povinnosti
zajistit pořádek v honitbě. Hlavními činnostmi v dubnu bylo vyčistit krmelce a zásypy
od zbytků krmiv, která volně žijící zvěř již nespotřebovala a příchodem teplého počasí
by již nebyla k užitku. Po úklidu krmelců přišla na řadu jejich dezinfekce hašeným
vápnem a dalšími prostředky, které pomohou udržet tyto zařízení v čistotě, do podzimu
kdy je opět naplníme vhodným jadrným a objemovým krmivem. Dalším úkolem bylo
provést tradiční jarní úklid okolo cest. K úklidu se opět dostavili prakticky všichni
členové našeho spolku včetně stálých honců a nově i náš myslivecký adept pan Martin
Galíček. Počasí nám přálo a po rozdělení do menších skupin a rozdání úkolů jsme
se rozešli po cestách v okolí Smržic. V minulosti bylo nasbíraného odpadu nezřídka
i na traktorovou vlečku, letošní „úroda“ spočívala spíše v drobných odpadcích
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vyhozených z jedoucích aut. V souhrnu se tedy podařilo nasbírat oproti minulým
rokům jen několik větších pytlů, téměř bez dalšího objemového odpadu, který známe
z předchozích dob. Děkuji tedy všem občanům, kteří se chovají zodpovědně k našemu
životnímu prostředí.
V dubnu oslavil náš člen
a obecní zastupitel Prof.
Aleš Lebeda 65. narozeniny.
Oslavu narozenin uspořádal
pro členy našeho spolku
v kulturním domě u hřiště.
Součástí večera bylo i předání
vyznamenání III. stupně
za přínos Českomoravské
myslivosti. Vyznamenání
přijel oslavenci osobně
předat předseda Okresního
mysliveckého spolku pan
Jan Toman. Jménem všech
zúčastněných děkuji panu
Lebedovi za velmi příjemný
večer v kruhu mysliveckých
přátel.
Další nedílnou součástí
myslivecké
činnosti
v tomto období je i regulace
početních stavů volně žijící
spárkaté zvěře. Jak jsem již
nastínil v minulém vydání
zpravodaje, s příchodem jarního počasí do naší honitby zavítalo i několik kusů černé
zvěře. V období od 16. května do 30. září probíhá i odlov srnců. Ve Smržicích se jedná
o okrajovou záležitost, v době, kdy píšu tento článek, se letos ještě žádného srnce
ulovit nepodařilo.
Přichází období letních veder, kdy budou naši členové pravidelně doplňovat vodu
do napáječek v místech, kde nejsou vodoteče. Prosím majitele pejsků, aby nenechávali
své mazlíčky volně pobíhat ve volné přírodě, neboť malí zajíčci, bažanti, koroptvičky i
srnčata jsou pro ně snadnou kořistí a zejména v horkých letních dnech je pro ně štvaní
pejskem většinou smrtelné. Uvědomme si prosím, že váš pejsek se s příchodem domů
napije z misky, volně žijící zvěř má v tomto suchém období možnosti přístupu k vodě
velmi omezené. Děkuji za pochopení a přeji vám hezké léto.
Miroslav Herman - Jednatel MS Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Uplynulá sezóna 2015/16 skončila pro náš oddíl jedním velkým překvapením.
Pro tento ročník se vedení oddílu podařilo získat pro mužstvo mužů kvalitního
trenéra v osobě Petra Gottwalda. Další velkou posilou byl příchod hráče s ligovými
zkušenostmi Ivo Zbožínka. Mužstvo pod jejich vedením začalo postupně naplňovat
trenérovi představy o předváděné hře. Nedílnou součástí mužstva se postupně stávali
i mladí dorostenci, kteří získávali cenné zkušenosti. Konec sezony tak znamenal
konečné 6. místo se ziskem 41 bodů a skóre 54:44. Toto místo, které původně
znamenalo klidný závěr sezóny bez obav ze sestupu, nakonec znamenal pravý opak.
Postupovým klíčem byl určen postup dvou mužstev z okresního přeboru do I.B třídy
olomoucké krajské soutěže. Vítězné mužstvo Němčic nad Hanou tedy postoupilo
spolu s dalším mužstvem. Vzhledem ke skutečnosti, že všechna další mužstva v pořadí
postup odmítla, došla řada na Smržice. Vedení oddílu se po poradě s trenéry a hráči
rozhodlo využít možnosti postupu z 6. místa a v následující sezóně tak bude startovat
v I.B třídě skupině B. Mužstvo Smržic se tak po 16 letech vrací do krajské soutěže.
Družstvo dorostu obsadilo v konečné tabulce krajské soutěže 10. místo a
v následující sezóně budou pod vedením trenéra Miroslava Martináka pokračovat
v okresním přeboru. Dalšími družstvy startujícími v okresních soutěžích byla mužstva
starší a mladší přípravky pod vedením Josefa Spanilého a i tato družstva budou
v nadcházející sezóně pokračovat v okresních soutěžích.
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Družstvo přípravky se pod společnou hlavičkou Futsalu Čelechovice/TJ Smržice
zúčastnilo na začátku července mezinárodního turnaje v Prešově – FRAGARIA CUP
2016, kde v silné konkurenci zahraničních mužstev (ze Slovenska, Běloruska, Polska,
Maďarska, Rumunska) obsadili 27. místo ve své kategorii. Kluci si převezli řadu
nezapomenutelných zážitků a vzpomínek mimo jiné i společné foto s FC Liverpool
U12 startující v jiné kategorii.

Jiří Přikryl - člen výkoného výboru TJ Smržice
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Ve čtvrtek 23. června se v obřadní síni sešly tři
mladé páry a přinesly svá čerstvě narozená miminka. Eliška Šimíčková, Tobiáš Martinák a Tobias Navrátil se stali novými občany Smržic.

K hodovému odpoledni patří fotbalový souboj
dvou smržických hospod. Fotbalisté Kocandy
tentokrát doslova převálcovali svého soupeře
z hospody U byka.

Sobotní hodovou atrakcí pro nejmenší byl opět
aquazorbing a skákací hrad.

Večerní hodová zábava se skupinou Novios měla
u návštěvníků velký úspěch a na taneční ploše
bylo stále plno.

V pátek 1. července připravila obec pro děti
a jejich rodiče Vítání prázdnin.

Malí i velcí si opékali u hezkých písniček pana
faráře a jeho pomocníků.
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