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V druhé polovině prázdnin byla zahájena
plánovaná oprava vozovky v ulici J. Kotka, která
už byla v havarijním stavu.

V srpnu bylo také započato s rekonstrukcí
hřbitovní zdi. Celý vnější obvod smržického
hřbitova obehnaly stovky metrů lešení.

Ve čtvrtek 1. září byl v ZŠ Smržice zahájen nový
školní rok. Po slavnostním úvodu ve staré budově
školy se ti nejmenší přestěhovali do své třídy.

18. ročník cykloturistické akce Smržická šlapka
přilákal v sobotu 3. září do sportovního areálu
rekordní počet 1016 účastníků.

Konečně zase jednou vítězil počet cyklistů
v ulicích Smržic nad auty.

V neděli 4. září uspořádala TJ Smržice a Futsal
Čelechovice n.H. ve sportovním areálu 4. ročník
fotbalového turnaje přípravek „O pohár starostky
obce Smržice“.
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TJ Smržice - O pohár starostky (str. 25)

„Závěr roku“
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
v druhé polovině roku 2016 se podařily
realizovat dvě významné akce. Jednalo
se o opravu komunikace III. třídy v úseku
od sokolovny po první most směrem
na Držovice. Dokončila se tím oprava této
komunikace, která započala již v roce 2014.
Většinu nákladů za opravu hradil Olomoucký
kraj, obec financovala náklady na obrubníky, chodníky, parkovací stání a vjezdy.
Zlepšila se tak průjezdnost obcí v nejproblémovějším úseku státní komunikace
od sokolovny po konec ulice Blíšťka.
Druhou stavbou byla oprava krytiny hřbitovní zdi, na kterou budou navazovat
v novém roce opravy chodníků na hřbitově – resp. jejich vydláždění a výstavba
urnového háje.
Byla podána žádost o dotaci na výstavbu nové mateřské školky a v současné době
se připravuje žádost o dotaci na opravu druhé budovy základní školy. Tyto dvě
prioritní akce se budou realizovat v případě poskytnutí dotace.
V podzimních měsících budou na mnoha místech veřejného prostranství vysázeny
různé druhy cibulovin, které v příštím roce rozjasní svou barevností obec.
Jelikož v obci je hodně ploch s veřejnou zelení, pomáhají při její údržbě i pracovníci
vedeni na úřadě práce. Bez nich by se některé zahradnické úkony nestihly provést.
Do konce letošního roku budou pod záštitou obce uskutečněny různé kulturně
společenské akce jako například lampionový průvod, rozsvícení vánočního
stromu, vánoční výstava na smržické faře.
Seniory jistě potěší jejich tradiční předvánoční akce. Tentokrát to bude návštěva
Moravského divadla v Olomouci, kde uvidí představení operety Rose Marie.
Poslední den v tomto roce nabídne pro ty zvídavější akci „Šlapáček“, kdy cestounecestou kolem Smržic budeme mít možnost objevit nebo zhodnotit něco nového,
ale také se řádně prohýbat před silvestrovskou oslavou.
Adventní čas, svátky vánoční i oslavu Silvestra vám přeji prožít radostně se svými
nejbližšími, ale hlavně ve zdraví. Do nového roku 2017 pak přeji hodně štěstí. Vše
ostatní se dá spravit, vyhodit, koupit a zapomenout.
Ing. Hana Lebedová  - starostka obce Smržice
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Matrika
Ve třetím čtvrtletí roku 2016 oslavili krásných
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Jitka Smékalová
Blanka Konečná
Ludmila Vrtalová
Marie Rusinovová
Edita Horáčková
Alois Zwiener
Jan Albrecht
Zdeněk Kubát
Emilie Cásková
Marie Hudečková
Zdeněk Škobrtal

3.7.1936
24.7.1929
30.7.1936
3.8.1946
4.8.1941
24.8.1928
7.9.1941
11.9.1946
14.9.1929
17.9.1936
26.9.1946

Ve středu 7. září 2016 se dožil 75
roků pan Jan Albrecht. Jeho velkým
koníčkem vždy byl a je fotbal a hokej. Do svých třiceti let hrál fotbal aktivně a do 70-ti let dělal rozhodčího.
Dnes nechybí na žádném smržickém
fotbalovém zápasu.
V sobotu 10. září 2016 oslavil své
90. narozeniny pan Karel Ošťádal,
který v současné době žije v domově
pro seniory v Kostelci na Hané. Každoročně bývá nejstarším účastníkem
Smržického vandru a Smržické šlapky, proto jsme mu přijeli k jeho významnému životnímu jubileu popřát
do dalších let pevné zdraví a nadále
tak skvělou fyzickou kondici.
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Olší 9
Příční 439
Za Farskou 456
Blíšťka 254
Zákostelí 546
Prostějovská 444
Dr. Ondroucha 350
Podhájí 341
Ve Stežkách 299
Blíšťka 551
Příční 490

80 let
87 let
80 let
70 let
75 let
88 let
75 let
70 let
87 let
80 let
70 let

Další gratulace směřovala panu Zdeňku Škobrtalovi, který měl 70. narozeniny
26. září. Společně je oslavil se svou manželkou Zdeňkou, blízkými přáteli
a rodinou 13. srpna v areálu zahrádkářů.

Všem uvedeným gratulantům srdečně blahopřejeme
a do dalších let jim přejeme hlavně hodně zdraví!
			
		
Rozloučili jsme se navždy:
Emilie Marková (*1934) J. Kotka 224, zemřela 3. 7. 2016 ve věku 82 let
Marta Přikrylová (*1951) Zákostelí 472, zemřela 10. 8. 2016 ve věku 64 let
Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně-sportovní komise
Hudební festival na faře
Obec ve spolupráci s kulturní komisí uspořádala dne 3. září v pěkném prostředí
farní zahrady „Hudební festival FARA“. V rámci hudebního programu
vystoupil bluesový kytarista a zpěvák Marek Soldán, kterého vystřídala
skupina Jižní ryba. Hlavním hostem akce byla olomoucká reggae-rocková
skupina Homebwoyrasta. Ohlasy na pořádanou akci byly příznivé, přestože
se zúčastnila jen hrstka návštěvníků.
Cyklistické rozloučení s létem

Na křižovatce cyklostezek se dne 15. září kolem 16 hodiny sešlo více jak
50 seniorů na obecní akci nazvané „Cyklistické rozloučení s létem“.
Po uvítání od paní starostky se peloton pod jejím vedením rozjel směrem
k sousední vesnici Držovice. Pod pergolou u restaurace „U císařské cesty“
bylo připraveno malé pohoštění. Na závěr zahrál pan Cveček na harmoniku
několik lidových písní a mezi seniory našel nadšené zpěváky. Se zapadajícím
sluníčkem se hosté pomalu rozjížděli
směrem ke Smržicím.
Připravujeme:
Soutěž o nejhezčí dýni – 21.10.
Lampionový průvod – 16.11.
Rozsvícení vánočního stromu – 25.11.
Vánoční výstava na faře – 27.11.
Zájezd pro seniory - opereta Rose Marie – 8. 12.
Silvestrovský šlapáček – 31.12.
Irena Laurenčíková - Kulturně-sportovní komise
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Komise životního prostředí
Růže v zahradnických úpravách u rodinných domů a na veřejných
prostranstvích
Květinová výzdoba našich domů vychází ze stavební dispozice samotného
domu a souvisí s prostorem, který můžeme pro výsadbu okrasných rostlin
využít tak, abychom se cítili dobře. Tím, že je tato zeleň viditelná z veřejných
komunikací, také přispíváme k příjemnému životnímu prostředí v celé obci.
V loňském roce jsme si všímali květinové výzdoby v okenních truhlících.
Vedle „klasických“ a osvědčených druhů květin máme k dispozici ohromnou
paletu nových a zajímavých druhů rostlin, což nám umožňuje každoročně
vyzkoušet nové kompozice a experimentovat.
Úprava předzahrádek počítá s delším časovým horizontem, je potřeba
celkovou kompozici rostlin promyslet a téměř neustále jednotlivé rostliny
upravovat. Uplatňují se zde vytrvalé byliny, případně keře či stromky.
Škála rostlin pro výsadbu v předzahrádkách, kterou nabízejí specializované
zahradnické podniky, je v současné době velmi pestrá, a to jak nových
druhů, tak i forem. Zejména v předzahrádkách u nově postavených domů
jsou moderní druhy dřevin i vytrvalých bylin využívány v zajímavých
kompozicích. Naopak některé klasické druhy okrasných dřevin se v těchto
výsadbách objevují jen vyjímečně.
Platí to například pro růže, které v minulosti kvetly snad v každé
předzahrádce. Zcela právem je růže označována za královnu květin. Podle
různého botanického pojetí existuje 100 – 200 planě rostoucích druhů rodu
růže (Rosa), které jsou domovem v mírném a subtropickém pásmu severní
polokoule. Růže jsou pěstovány a zušlechťovány po staletí a vyskytují se
v ohromném spektru odrůd a růstových forem, uspořádání, barev a vůní květů.
Růže patří ke stálicím v zahradních kompozicích na veřejných
prostranstvích. Také v naší obci se velmi hezky uplatnily v nově osázených
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záhonech na veřejných plochách.
Sympatické jsou například drobnokvěté
červeně a růžově kvetoucí růže na ulici
Prostějovská (foto 1), nebo výsadba růží
v pastelových barvách u autobusové
zastávky Za kovárnou. Vztah některých
našich občanů k růžím pěstovaným na veřejné travnaté ploše před domem
zcela jistě ctila i zahradní architektka, která je zakomponovala do nové
výsadby okrasných rostlin například v ulici Gegřice (foto 2).
Krásné exempláře růžových
keřů se vyskytují v některých
předzahrádkách zejména u starších
domů a dokládají dlouhodobou péči
jejich majitelů (foto 3). Od pěstování
je neodradily ani některé drobné
nectnosti starších odrůd růží, zejména
náchylnost k chorobám, například
k padlí nebo černím, které mohou
být příčinou znehodnocení nebo
opadu spodních pater listů (foto 4).
Malé rozárium můžeme obdivovat
v předzahrádce domu č.p. 13 v ulici
Koupelky (foto 5). Nádherně
kvetoucí růžové keře jsou součástí
květinové výsadby před domem paní
Husičkové a spolu s dalšími květinami
tak poutají pozornost jak stálých
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obyvatel naší obce, tak i jejích
náhodných návštěvníků (foto
6). Květinová výzdoba tohoto
domu je na vysoké úrovni již
řadu let a právě z těchto důvodů
starostka naší obce Ing. Hana
Lebedová ocenila paní Evu
Husičkovou (ulice Prostějovská
115) zvláštní cenou.

V letošním roce byli za letní květinovou výzdobu domů oceněni tito
spoluobčané:
Zdeněk a Lenka Zapletalovi, Za Kobližnicí 525
Martin a Daša Mátlovi, Trávníky 278
Ludmila Vodáková, Příční 81
Marie Výmolová, Ve Stežkách 262
Alena a Miroslav Svozilovi, Trávníky 366
Veřejné vyhlášení výsledků letošní letní soutěže v květinové výzdobě
domů se uskutečnilo 6. října 2016 v kulturním domě ve Smržicích. Oceněným
spoluobčanům předali zástupci naší obce sazenice okrasných rostlin
věnovaných firmou Arboeko s.r.o. a dále obdrželi výsevní substrát od firmy
Gramoflor, který věnoval člen naší komise Ing. Zbyněk Slezáček.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc., doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Komise životního prostředí
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Základní škola Smržice
Nový školní rok byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1.9. 2016 projevem paní
ředitelky Mgr. Marie Zoubalové. Paní ředitelka po prázdninách přivítala
všechny žáky naší školy, obzvláště pak 21 žáčků, kteří tento den usedli
do lavic poprvé.
Pro naše prvňáčky si žáci ze 3., 4. a 5.
třídy se svými třídními učitelkami
připravili program plný písniček,
básniček nebo i hry na hudební
nástroje.
Po slavnostním přivítání se prvňáčci
spolu se svými rodiči přesunuli
do své třídy, kde je přivítala starostka
obce Ing. Hana Lebedová. Ta dětem
rozdala velké papírové kornouty plné
překvapení. Mimo to na děti čekala plná lavice školních potřeb, které jim
zakoupila škola a rodiče.
Žáci 1. třídy ve svůj první školní den dostali také i první úkol - nakreslit své
oblíbené zvířátko. Děti tento úkol splnily výtečně a spokojené odcházely
domů.
Od třetího zářijového týdne byla na naší
škole zahájena činnost zájmových
kroužků. Děti se hlásily do kroužků
keramiky, který je letos opět pro
velký zájem třikrát týdně podle věku
dětí, dále kroužek anglického jazyka
pro druháky, ekologicko-turistický
kroužek a kroužek jógy a zdravotního
cvičení.
Žáci 4. třídy vyjeli se svou paní učitelkou a vychovatelkou na jízdních kolech
na Dopravní hřiště do Prostějova. Zde se zúčastnili výuky dopravní výchovy,
v podzimní části se seznamovali se základními silničními pravidly a povinnou
výbavou jízdního kola, aby byli schopni se sami bezpečně přepravovat
na jízdních kolech po našich silnicích. Na jaře je čeká druhá část, kde budou
mít i praktickou výuku a po vyplnění testu získají průkaz cyklisty.
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Pro všechny děti školy
jsme jako každoročně
zajistili
předplatné
do Městského divadla
v Prostějově a žáci
tak navštíví během
celého školního roku
tři představení.
Začátkem
listopadu
naše děti navštíví sál
v Restauraci U hřiště,
ve kterém shlédnou
zábavné představení
„Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná“. Toto výchovné
představení pro děti a mládež nám předvede Divadélko pro školy z Hradce
Králové.
V listopadu čeká žáky 3. – 5. třídy vzdělávací dokumentární filmu cyklu
Planeta Země 3 000 – tentokrát s podtitulem Filipíny – za obry a trpaslíky.
V tomto měsíci se také zúčastní vybraní žáci 5. třídy soutěže Dobrodružství
s počítačem. Jak již název napovídá, bude se na Cyrilometodějském gymnáziu
soutěžit ve čtyřech počítačových disciplínách: úprava textu v programu Word
2016, ilustrace v programu Malování, vyhledávání informací na internetu
a hraní logické počítačové hry. Žáci se pokusí navázat na loňský úspěch našich
žáků, kteří se umístili na 3. místě.
V průběhu měsíce listopadu si nejlepší sportovci ze všech tříd zasoutěží
v konkurenci osmi škol ve štafetových disciplínách soutěže o „Starostuv
hanácké vdolek“.
V prosinci plánujeme tradiční Vánoční besídku, na kterou vždy nacvičují
všichni žáci naší školy, ale i školy mateřské. Rodiče, prarodiče a ostatní
občané se opět mohou těšit na hezká vystoupení.
Těsně před vánočními prázdninami nás čeká také tradiční výchovněvzdělávací koncert skupiny Marbo, který si půjdeme poslechnout do auly
školy v Čelechovicích na Hané.
Mgr. Marie Zoubalová - ředitelka školy
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Mateřská škola Smržice
Do mateřské školy Smržice nastoupilo ve školním roce 2016/2017 celkem 58
dětí, z toho 26 dětí půjde k zápisu do základní školy. Ve čtvrtek 1. září byly
třídy pro děti připraveny a vybaveny novými koberci, které jsme zakoupili
na jaře a v létě 2016. Třídy jsou rozděleny podle věku. Nejstarší děti využívají
pro výuku a řízenou činnost školní družinu. Třídy plní týdenní plán, který
si tvoří třídní učitelky. Plán obsahuje všechny složky dílčích vzdělávacích
oblastí a je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. V denní řízené
činnosti se zaměřujeme na logopedickou prevenci, která se skládá z dechových
a jazykových cvičení a her.

V letním prázdninovém provozu MŠ jsme si s dětmi prožili příjemné dny
v přírodě. S dětmi jsme putovali indiánskou stezkou „Po stopách medvěda.“
Stopovaná se nám vydařila, děti nadšeně plnily úkoly a nakonec se zapojily
do přípravy oběda, který nám uvařily paní kuchařky přímo v údolíčku nad
ohněm. Kotlíkový guláš se moc podařil a dětem se po něm v údolíčku krásně
spalo pod stromy na čerstvém vzduchu. Celá akce byla velmi zdařilá, a proto
ji určitě zopakujeme.
11

Co nás všechno čeká
do Vánoc? Celé září se
radujeme z darů přírody,
a proto jsme se rozhodli
pro společnou závěrečnou
oslavu „Dožínky“. Děti
přinesly do MŠ plody
z jejich zahrádky a názorně
jsme se učili třídit,
rozeznávat a pojmenovávat
ovoce a zeleninu. Na závěr
ochutnali
jsme
plody
a upekli si společně voňavý
jablečný štrůdl s rozinkami
a mandlemi.
V říjnovém vzdělávacím
bloku nás čeká tvoření
z podzimních plodů, které
si děti přinesou z vycházek.
Listopadové akce – ples
na zámku, fotografování
dětí, logopedická depistáž
(vyšetření
v
MŠ),
divadlo pro předškoláky
v Prostějově, divadlo pro celou mateřskou školu v kulturním domě. Prosincové
akce – čertíkovský rej, návštěva Mikuláše v MŠ, tvorba tradičního adventního
kalendáře, divadlo v MŠ, vánoční besídka pro rodiče, společné prožití vánoční
atmosféry při rozbalování dárečků u rozzářeného stromečku. Za dárečky
děkujeme Obci Smržice.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
Ilona Přikrylová
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Spolek rodičů při MŠ
Nastal nový školní rok a s ním opět zahájil svoji činnost Spolek rodičů při MŠ
Smržice. Věříme, že i tento školní rok 2016/2017 bude pro nás znovu rokem
plným radostí s našimi dětmi.
Na rodičovské schůzce, která proběhla v mateřské škole hned druhý týden
v září, jsme rodiče seznámili s hospodařením Spolku v minulém školním roce.
Rodiče jsme také informovali o věcech, které byly pro děti a do mateřské
školy pořízeny.
Bylo také zdůrazněno, že je potřeba, aby se rodiče do spolupráce více zapojili.
Velmi děkujeme těm, kteří nám svoji pomoc nabídli.

První akcí, kterou Spolek organizoval, bylo Putování za Podzimníčkem,
nápad s organizací vznikl před několika lety v mateřské škole a rok od roku se
těší větší a větší oblibě. Sraz byl 24. 9. 2016 v parku Jana Nepomuckého, sešlo
se nás více než jindy asi také proto, že bylo pěkné počasí. V krásném babím
létě jsme šli po značkách, které nám udělal skřítek Podzimníček a děti plnily
různé úkoly. Ve Vývozu se nám Podzimníček schoval a děti jej měly najít,
což se jim brzy podařilo (jak Podzimníček vypadá můžete vidět na titulní
straně tohoto zpravodaje, pozn. redakce). Potom jsme rozdělali oheň, opekli
si špekáčky, uvařili v kotlíku čaj a vyrobili pěkné podzimní dekorace. Díky
teplému počasí jsme vydrželi až do setmění a domů se vraceli až za tmy.
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Další akcí, kterou bude
Spolek rodičů pořádat, je Soutěž o nejhezčí dýni, která se
uskuteční 21. 10. 2016
v 18 hod. v parku Jana
Nepomuckého. Jako každoročně dýně pro vyřezávání poskytne firma SEMO a. s. a budou
k dispozici v areálu MŠ.
Těšíme se na strašidelnou
atmosféru a nové nápady.
Pro všechny soutěžící bude připravena sladká odměna. K občerstvení bude
čaj a svařák.
Dále Vás srdečně zveme na Mikulášské odpoledne, které proběhne 3. 12.
2016 v kulturním domě ve Smržicích, připraven bude program pro děti,
mikulášské tvoření, tanec a v neposlední řadě mikulášská nadílka.
Rodiče dětí z mateřské školy mohou opět nosit starý papír (raději noviny
a časopisy). Svázané balíky můžete nechávat v průjezdu mateřské školy.
Těšíme se na Vás a Vaše děti nejen na našich akcích. Pěkný podzim.
Poděkování:
Ráda bych touto formou poděkovala personálu z mateřské školy, který se
snažil ze všech sil nově příchozím dětem vstup do mateřské školy co nejvíce
ulehčit. I když se první týdny neobešly bez slziček, věřím, že se bude všem
dětem ve školce líbit. Novinkou je, že paní učitelky pro děti připravují každý
měsíc nějaké téma související např. s ročním obdobím, významnou událostí
apod.
V září proběhly „dožínky“, děti měly možnost ochutnat ovoce a zeleninu
ze zahrádek a užily si dožínkovou slavnost. Tyto zajímavé aktivity děti
obohatí, pobaví a zpestří pobyt v mateřské škole. Je to výborný nápad, děkuji
za všechny děti a ráda při dalších aktivitách pomůžu.
Ing. Pavla Slezáčková - Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Pohádkové údolí 2016
Letošní mariánské léto se mimořádně vydařilo a s ním i devátý ročník
Pohádkového údolí aneb „Princezna ze mlejna“, který uspořádali sokolové
ve Smržicích. V sobotu 10. 9. 2016 ožilo příjemné prostředí smržického
údolíčka pohádkovými postavami a desítkami dětí (celkem 140), které
v doprovodu dospělých prošly celou trasu s připravenými stanovišti. „Jsem
malej, ale šikovnej,“ ozývalo se z prvního stanoviště, kde děti uvítal čertík
a svěřil se jim, jak moc má rád Elišku. Na dalším zastavení Eliška zdobila
perníková srdíčka a pro tatínka mlynáře vařila polévku. Děti se s radostí
zapojily do těchto činností a za odměnu si mohly odnést nazdobené srdce.
Tatínek mlynář měl zase ve mlýně škodnou, což byla myška v pytli s moukou.
Za pomoci dětí ji rychle našel.
Jindřich shrabával seno nad mlýnem a děti neváhaly a zapojily se do práce.
O pár kroků dál měla svou boudu čarodějnice. Ta nechala děti opisovat
kouzelné formule na připravovaný lektvar.
Na dalším stanovišti Eliška, již jako maminka, potřebovala přebalit a uspat
svoji dcerku. Ke kočárku se hrnuli i hoši a bylo vidět, že jízda s kočárkem
v terénu je pro ně zajímavá. Důležitou osobou v pohádce byl i vodník, který
se usadil v místním údolí a zrovna potřeboval spočítat ryby ve svém rybníku.
Zastavení u vojáků znamenalo pro účastníky zkoušku zdatnosti. Děti měly
prokázat zručnost při zacházení s mečem a hbitě vylézt po žebři na posed.
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Na stanovišti u pracovité Elišky bylo právě vyprané prádlo a děti měly za úkol
ho rychle pověsit na šňůru.
Odmítaný nápadník Elišky – knížepán, byl se svým sluhou Žánem
na předposledním zastavení v pohádkovém údolí. Kníže chtěl ještě naposledy
zkusit štěstí a získat Elišku. K tomu se potřeboval vystrojit, ale šperky někam
založil, a tak požádal o pomoc kolemjdoucí děti.
V pohádkovém údolí nechyběl ani král s královnou, kteří dětem v cíli
zkontrolovali posbíraná razítka ve startovní kartě a všem dětem předali drobnou
odměnu. Nadšenci, kteří letošní akci připravili, se po cestě do sokolovny
domlouvali na tématu dalšího ročníku. Která pohádka bude příště, to bude
jasné zase až za rok ve stejnou dobu.
Krajské sokolské závody v atletice 2016
Krajské sokolské závody v atletice se konaly 24. září na stadionu TJ
Lokomotiva Olomouc. Za naši jednotu byli vybráni tři nejúspěšnější závodníci,
kteří na těchto závodech reprezentovali Prostějovskou župu. Předepsanými
disciplínami byly sprint, skok daleký, hod kriketovým míčkem nebo koulí
a běh na střední trať. V kategorii starších žáků III. vybojoval 1. místo David
Klein, za starší žáky IV. se umístil na 2. místě Martin Čmel a v kategorii mužů
získal 4. místo Jiří Šmída. Všichni naši reprezentanti přispěli svým výkonem
k vítězství Prostějovské župy a za to jim patří dík.
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Judo v sokolovně
V letošním roce bychom rádi nabídli Judo přípravku pro děti od 6 do 10 roků.
Trénink bude probíhat vždy ve čtvrtek od 16:30 hod. Jedná se o všestrannou
sportovní přípravu dětí na úpolové sporty. Věnuje se rozvoji síly, rychlosti,
obratnosti a vytrvalosti dětí, zejména formou zábavných cvičení, her
a soutěží. Děti také získají základní znalosti a dovednosti v oblasti etikety,
etiky, pravidel a historie juda. Judo je vhodné pro všechny kluky i holky.
S úspěchem se zapojují i ti, kteří by se v jiných sportech hůře uplatňovali,
protože jsou baculatější nebo zdánlivě méně šikovní. Judo je sport opravdu
téměř pro každého.
Judo je bojový sport, který má kořeny v Japonsku. Slovo judo pochází
z japonštiny a v doslovném překladu znamená „jemná cesta“. Cvičenec juda se
nazývá judoka – v češtině judista. Pro všechny techniky se používají japonské
názvy. Původ juda je ve starých japonských válečných uměních, zejména pak
v umění jiu-jitsu. Jednalo se o techniky sebeobrany a zahrnovalo údery, kopy,
hody, páky a dokonce i útoky mečem nebo nožem. Ve druhé polovině 19.
století vypracoval na základě tohoto umění profesor Jigoro Kano nový systém
a nazval ho Kodokan Judo.
Dnes je judo olympijský sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě. Přes
změny, které přinesl jeho přirozený vývoj, zůstává judo stále uměním, které
vychází z principů profesora Kano a vede cvičence k pozornosti k druhým
a ohleduplnosti ke sportovnímu partnerovi.
Jiří Švec - trenér.
Rozvrh cvičení
Starší žáci – pondělí od 17:15 hod
Sokolíčci- předškoláci – úterý od 17:00 hod
Judo přípravka – čtvrtek od 16:30 hod
Tenisová přípravka – čtvrtek od 18:00 hod
Rekreační volejbal pro dospělé v úterý od 18:00 hod, v pátek od 17:30 hod.
Připravujeme:
Martinský pochod - 12. 11. 2016
Sokolský ples - 28. 1. 2017
Irena Laurenčíková - Starostka TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Klub českých turistů Smržice
republiky
Putování kolem republiky.
V posledním
posledním červencovém
červencovém týdnu
týdnu jsme
jsme podnikli
podnikli další,
další, v pořadí už pátou
V
etapu této akce, při které kopírujeme pěšky nebo na kole po vyznačených
turistických
turistických cestách ve směru hodinových ručiček hranice ČR. Letošní trasy
našeho
našeho putování
putování procházely
procházely pohořím
pohořím Šumava.
Šumava.
První
den
jsme
začínali
tam,
První den jsme začínali tam,kde
kdejsme
jsmepřed
před rokem
rokem skončili,
skončili, uu vodní
vodní nádrže
nádrže
Lipno.
V
průběhu
týdenního
programu
jsme
potom
vyšlapali
Lipno. V průběhu týdenního programu jsme potom vyšlapali na
na nejvyšší
nejvyšší

vrchol české části Šumavy Plechý (1378 m.), prošli jsme přes Trojmezí, kde
vrchol
české
částiČeska,
Šumavy
Plechý a(1378
m.), aprošli
jsme spoustu
přes Trojmezí,
kde
se sbíhají
hranice
Rakouska
Německa
navštívili
zajímavých
se sbíhají hranice Česka, Rakouska a Německa a navštívili spoustu
míst Šumavského národního parku. Naše putování jsme zakončili v Železné
zajímavých míst Šumavského národního parku. Naše putování jsme
Rudě, odkud
budeme Rudě,
zase v odkud
příštím budeme
roce pokračovat
prozatímroce
ještěpokračovat
západním
zakončili
v Železné
zase v příštím
směrem
do
okolí
Domažlic.
prozatím ještě západním směrem do okolí Domažlic.
Smržická šlapka.
šlapka
Smržická
Největší
získala spoustu
spoustu
Největší cykloturistická
cykloturistická akce
akce vv našem
našem regionu
regionu si
si už
už získala
příznivců a její osmnáctý ročník se skvěle vydařil. Svoji významnou roli
sehrálo také ideální cyklistické počasí. Po sečtení přihlašovacích lístků jsme
zaregistrovali rekordní počet 1016 účastníků. Cyklisté si mohli tentokrát
vybrat
šestirůzně
různěnáročných
náročných
silničních
a pěti
cyklotras
pro horská
silničních
trastras
a pěti
pro horská
kola.
cyklotras
vybrat zz šesti
kola.
Na
startu,
na
dvanácti
kontrolních
stanovištích
a
v
cíli
se
o
jejich
Na startu, na dvanácti kontrolních stanovištích a v cíli se o jejich spokojenost
spokojenost
postaralo
celkem 51z pořadatelů
z řad členů
našeho klubu.
řad členů našeho
klubu.
postaralo celkem
51 pořadatelů
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Nejoblíbenější trasou
Nejoblíbenější
trasou
se
tentokrát
stala
se tentokrát
stala silniční
silniční
„třicítka“,
na
silniční „třicítka“,
na
„třicítka“,
na kterou
kterou
postupně
postupně vyjelo 194
vyjelo 194
cyklistů.
cyklistů.
Velký
zájem
Velký zájem byl ale
byl ale také o trasy
také o trasy pro
horská
kola.
pro
horská kola. Na trasu
Na
trasu
28
km
vyrazilo
28
km
do
28 terénu
km vyrazilo
vyrazilo
do
do
cyklistů,
157
terénu 157
157 cyklistů,
cyklistů,
terénu
na
km jich
jich
na trasu
trasu 40
40 km
km
na
trasu
40
jich
vyjelo
133
a
na
trasu
vyjelo 133 a na trasu
59
celkem
129. 129.
59km
km
celkem

Se zájmem
takétaké
nová nová
trasa
Se
zájmemsesesetkala
setkala
pro
rodiče
s
dětmi,
která
vedla
do
trasa pro rodiče s dětmi, která
Kostelce
na
Hané
ke
kontrole
vedla do Kostelce na Hanéu
občerstvení Depo a po cyklostezkách
ke kontrole u občerstvení Depo
se potom vracela
Prostějov
vracelasepřes
přes
asepopotom
potomProstějov
vracela
cyklostezkách
zpátky do Smržic. Vydalo se na ni 89
přes Prostějov zpátky do Smržic.
malých i velkých cyklistů a ujeli
malých extrémem
i velkých
Vydalo
ni 89
celkem se
11nakm.
Opačným
cyklistů
a
ujeli
celkem
11 km.
byla nejdelší trasa 176 km a ten,
kdo
Opačným
extrémem
byla
nejdelší
trasa
km aaž
ten,
kdo se na
ni přihlásil,
se na ni přihlásil, musel přivézt do
cíle176
razítko
z vrcholu
nejvyšší
hory
přivézt
do cíle razítko
ažpoz vrcholu
hory Moravy.
Natři
musel
nejvyšší
Praděd
se
Moravy.
Na
Praděd
se
brzy
ránu
vydalo
14
cyklistů,
z
toho
byli
Moravy. Na Praděd se brzy po ránu vydalo 14 cyklistů, z toho tři byli ze
ze
brzy
po
ránu
vydalo
14
cyklistů,
z
toho
tři
byli
ze
Smržic.
Všem
se
jim
měřil
Smržic.
Všem
se
jim
měřil
čas
a
zpočátku
to
vypadalo,
že
pohár
pro
Smržic. Všem se jim měřil čas a zpočátku to vypadalo, že pohár pro
že pohár
pro této
nejrychlejšího
dostane
už Kaštyl.
potřetí
čas
a zpočátkudostane
to vypadalo,
nejrychlejšího
už potřetí
v historii
akce smržický
David
vTentokrát
akcesjeli
smržický
Kaštyl. Tentokrát
však
sjeli
na start
historii této
se však
na startDavid
ještě rychlejší
vytrvalci, se
a tak
jeho
skvělý
čas
ještě
rychlejší
a tak jeho
skvělý
čas 6:17 hod.
stačil
až naze4.Zlína.
místo
6:17 hod.
stačilvytrvalci,
až na 4. místo
v pořadí.
Nejrychlejší
byl M.
Kozák
v pořadí. Nejrychlejší byl M. Kozák ze Zlína.
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Za
vyhlášen
ani ne
ne dvouměsíční
dvouměsíční
Ondra
Za nejmladšího
nejmladšího účastníka
účastníka byl
byl vyhlášen
vyhlášen ani
ani
ne
dvouměsíční Ondra
Ondra
Sadovský
Prostějova,
se vezl
vezl
na trase
trase
30
km
ve vozíčku
vozíčku
za
který
se
na
ve
za
Sadovský zzProstějova,
který
se vezl
na trase
30 km30
vekm
vozíčku
za kolem.
kolem.
Velká
tentokrát
provázela
vyhlášení
nejstaršího
sláva
však
tentokrát
provázela
vyhlášení
nejstaršího
Velká sláva však tentokrát provázela vyhlášení nejstaršího účastníka. Pro
účastníka.
předem
ověřili,
jestli se
se
pan Karel
Karel
jistotuověřili,
jsme si
předem
jestli
jistotu jsme Pro
si předem
jestli
se pan ověřili,
Karel Ošťádal
na pan
Smržickou
Ošťádal
na Smržickou
chystá
připravili
jsme
proněj
nějspeciální
speciální
chystá
aa připravili
jsme
pro
a připravilišlapku
něj speciální
pohár
s jeho
šlapku chystá
jsme pro
podobiznou.
Pan Ošťádal
žil do roku Pan
ve Smržicích
užívá
důchoduaa
2002Ošťádal
a teď
si ve
pohár
s jeho podobiznou.
Ošťádal
žil do
do roku
roku
2002
veSmržicích
Smržicích
žil
2002
v domově
prodůchodu
seniory vv Kostelci
domově na
pro
seniory
teď
si užívá
proHané.
seniory vv Kostelci
Kostelci na
na Hané.
Hané.

Na start
start přijel
přijel ii se
Na
se svým
svým synem
synem Karlem
Karlem aa jeho
jeho manželkou,
manželkou, kterým
kterým
Na
i
synem
Karlem
a
kterým
jsme
start
přijel
se
svým
jeho
manželkou,
jsme tajně
tajně ukázali
ukázali nachystaný
pohár.
Oni
si
vyjeli
na
jednu
zz delších
jsme
nachystaný
pohár.
Oni
si
vyjeli
na
jednu
delších
tajně ukázali nachystaný pohár. Oni si vyjeli na jednu z delších tras
tras aa pan
pan Ošťádal
Ošťádal vyrazil
na svoji
silniční
trasu přes
svoji oblíbenou
oblíbenou
silniční
přes
atras
pan Ošťádal
vyrazilvyrazil
na svojinaoblíbenou
silniční trasu
přestrasu
Bělecký
Bělecký Mlýn,
Mlýn, dlouhou
30
km.
Tu
vv pohodě
zvládl
za
necelé
dvě
Bělecký
dlouhou
30
km.
Tu
pohodě
zvládl
za
necelé
dvě
Mlýn, dlouhou 30 km. Tu v pohodě zvládl za necelé dvě hodiny, přesto
hodiny,
přesto
že
už
o
týden
později
oslaví
90
let!
Za
svůj
neuvěřitelný
hodiny,
že už o oslaví
týden později
oslaví
let! Za svůjvýkon
neuvěřitelný
že
už o přesto
týden později
90 let! Za
svůj90
neuvěřitelný
od nás

dostal pan Ošťádal
výše zmíněný
pohár a zmíněný
kromě
potom se s ním
výkon diplomu
od nás
nás kromě
výkon
od
kromě diplomu
diplomu dostal
dostal pan
pan Ošťádal
Ošťádal výše
výše zmíněný pohár
pohár
pořadatelé
vyfotografovat
na památku.
a potom senechali
s ním pořadatelé
nechali
vyfotografovat na památku.

a potom se s ním pořadatelé nechali vyfotografovat na památku.
Zdeněk
ZdeněkBalcařík,
Balcařík předseda
-předseda
předsedaKČT
KČTSmržice
Smržice
Zdeněk
Balcařík,
KČT
Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Nastal barevný podzim, a to je doba, kdy u každého zahrádkáře vrcholí sklizeň a ukládání plodů do sklepů a jiných skladovacích prostor. Nádherná barva
a vůně jablek, řady kompotů, marmelád, čalamád, kečupů a všeho možného,
co si kdo na zimu přichystal, potěší všechny zahrádkáře a pěstitele za celoroční práci na zahrádkách.
Ještě se v krátkosti vrátíme k létu, kde jsme v areálu zahrádkářů museli pečovat o květiny, dřeviny a celý areál. Sečení trávy v zahradě i na dvoře bylo letos
časté, toto zvládal po celou dobu přítel František Vlach.
Neplánovanou a finančně pro nás náročnou akcí, byla oprava půdního prostoru ve dvoře, kde jsme objevili prasklý nosný střešní trám, na který muselo,
dle sdělení odborníka, zatékat několik roků. Nejdříve jsme ale museli půdu
vyklidit, kde bylo několikaleté skladiště, aby se opravář vůbec mohl k trámu
dostat a zjistit jak moc náročná oprava bude. A náročná byla. Práci jsme zadali
Janu Novotnému, který vše k naší spokojenosti zajistil a vyřešil.
Poděkování patří Mysliveckému sdružení Smržice, které nám za finanční podpory Obecního úřadu (na zakoupení materiálu) pomohlo s rozšířením pevné
plochy pod pergolou na dvoře. Děkujeme.
Na druhý zářijový den se uskutečnil tématický zájezd, který jsme pořádali přes firmu Filemon a Baucis Prostějov, kteří zajišťují výlety pro seniory a nejen pro ně, ve spolupráci se Zdravým městem a s finanční podporou
Statutárního města Prostějov.
Navštívili jsme zámek Lysice, kde probíhala výstava jiřin
s názvem „Rozmařilosti jiřin“
s podtitulem „Květiny a známky“. Nádherná přehlídka jiřin
byla doplněna o výstavu poštovních známek s tématikou
květin, hradů a zámků. K zámku patří i zámecká zahrada, kde
jsou k vidění složité ornamenty
květinových záhonů typických
pro 19. století. Dále tam rostou exotické rostliny a staré stromy – dřín, mišpule, katalpa aj. Odpoledne jsme s průvodcem prošli město Boskovice. Všem
dvaceti účastníkům zájezdu ze Smržic se výlet líbil a byli spokojeni.
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První den v září šly děti do školy, jiní si přišli namoštovat ovoce. Právě v tento den se začalo u zahrádkářů moštovat v novém složení „moštérů“.
Přít. Staňa Zelinková a přít. Dana Köhlerová pokračují. Přítel Jaroslav Marek,
po více jak 15-ti letém moštování ve svých
83 letech předal své žezlo přít. Vladimíru
Kouřilovi. Jaroslavu Markovi patří velký
dík, nejen za mnohaleté moštování, ale
i za vylepšení soustavy drtiče ovoce převodem na elektřinu (předtím se drtilo ručně)
a zhotovení dalších pomůcek k usnadnění
práce v moštárně. Ještě jednou mu za jeho
obětavou práci děkuje výbor zahrádkářů
a těší se na další spolupráci.
Provozní doba moštování: úterý a čtvrtek
13.00 – 17.00 hodin,
sobota
8.00 – 12.00 hodin.
V září někteří naši členové navštívili vydařenou „Výstavu bonsají“ v rajské
zahradě u kostela Povýšení sv. Kříže
v Prostějově, kterou uspořádal Bonsai
klub Haná při ZO ČZS Prostějov 1.
Na výstavě probíhala i ukázka tvarování
stromů.
Pozvání
Zveme všechny ženy a dívky na „Předadventní posezení u punče“ spojené
s výrobou adventních věnců a vánoční výzdoby. Také si zkusíme nazdobit
perníčky. Kdo si bude chtít vyrobit věnec, donese si korpus, svíčky a stužky,
ostatní bude zajištěno. Nezapomeňte si zapsat do kalendáře: středa 23. listopadu 2016 v 16.00 hodin v přízemí areálu zahrádkářů.
Přání
Protože Zpravodaj už do Vánoc nevyjde, dovolím si Vám všem, jménem
výboru zahrádkářů, popřát:
Veselé Vánoce plné štědrosti, pohody a klidu v kruhu svých nejbližších a přátel. Šťastný nový rok se spoustou štěstí a pevného zdraví.
Jaroslava Smičková - Jednatelka ZO ČZS
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Myslivecký spolek Smržice
V průběhu prázdnin bylo v rámci aktivní spolupráce na žádost zástupců
smržických zahrádkářů vybudováno prodloužení betonové plochy před
pergolou v domě ČZS. Stavebních prací se ujali naši stálí honci a několik
členů našeho spolku včetně mysliveckého adepta pana Galíčka. Betonová
plocha byla dokončena před zahájením každoročního podzimního moštování
a poslouží k pohodlnější vykládce ovoce i k snazšímu pohybu okolo pergoly.
Všem, kteří se podíleli na zajištění stavebních, prací a podpořili tak spolupráci
mezi myslivci a zahrádkáři velmi děkuji.
Začátkem září oslavili členové
mysliveckého spolku padesáté
narozeniny našeho stálého
honce a kamaráda pana
Milana Jahody. Panu Jahodovi
gratuluji k významnému
životnímu jubileu a jménem
všech zúčastněných děkuji
za uspořádání a organizaci
příjemné večerní oslavy.
Pro osvojení bezpečného
zacházení
se
zbraní
a zdokonalení střeleckých
jsme
dovedností,
uspořádali další ročník
společných střeleb, které
se konaly na střelnici
v Klopotovicích. Účast
na střelecké akci není
povinná a i přes to se jí
zúčastnili téměř všichni
členové našeho spolku včetně jejich manželek, dcer i stálých honců, kteří se
rok od roku očividně zdokonalují ve střeleckých dovednostech. Pro zajímavost
uvádím, že se soutěžilo v několika střeleckých disciplínách a to Americký
trap, kdy je úkolem zasáhnout směrem od střelce odlétající asfaltový terč
vypouštěný z podzemního krytu, dále takzvaný Zajíc na průseku, kdy je
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do průseku několika metrů z vrhacího zařízení vyslán po zemi terč, který
se soutěžící snaží zasáhnout ze vzdálenosti cca 25-30 metrů. Poslední
disciplínou je takzvaná Vysoká věž, kdy je vrhačka terčů umístěna na věži
a soutěžícím přelétávají vržené terče nad hlavou ve výšce cca 10-15 metrů.
Příjemné nedělní dopoledne bylo ukončeno předáním diplomů a pohárů pro
nejúspěšnější střelce. Věřím, že se příští ročník bude těšit neméně hojné účasti
jako letos.
Svátek Svatého Václava využili smržičtí myslivci ke splnění několika
povinností plynoucí z podstaty jejich činnosti. S ohledem na zvýšený
výskyt lišek v našem revíru a nálezy ulovených zajíců tímto predátorem se
náš myslivecký hospodář rozhodl uspořádat společnou loveckou vycházku.

Překvapit paní lišku se nám letos bohužel nepodařilo, a tak jsme přistoupili
k dalším úkolům, které byly na tento den naplánovány. Po rozdělení do skupin
se jedna část odebrala zajišťovat nakládku, odvoz a uskladnění zásob krmiva
na letošní zimu. Druhá skupina odjela vybudovat lávku přes Český potok,
aby byl zajištěn přístup ke krmným zařízením, které se zde nachází. Zároveň
se postarala o odvoz a uskladnění přenosných posedů, které po sklizni plodin
přestaly plnit svůj účel.
Závěrem bych rád apeloval na méně zodpovědné spoluobčany, kteří si naši
přírodu pletou se smetištěm, aby se zamysleli nad svým jednáním. Na jaře
jsme uspořádali brigádu na sběr odpadků okolo silnic. Příkopy u cesty
od Stráže směrem na Dubany byly na jaře také uklizeny, nyní se jejich stav
opět mění v žalostný.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké babí léto a děkuji za pochopení
především těm, kterých se týkají poslední řádky tohoto příspěvku.
Miroslav Herman - Jednatel MS Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Krátká letní přestávka byla všemi našimi družstvy
využita k malému odpočinku a pak opět do tréninkového
procesu. Mužstvo mužů se pod vedením trenéra Petra
Gottwalda po neočekávaném postupu začalo připravovat
na svou premiéru v krajské soutěži. Vyšší soutěž je
znát na výsledcích našeho mužstva, ale slušná účast
na trénincích a práce trenéra s mužstvem se začíná
projevovat ve zlepšené hře i dosažených výsledcích.
Družstvo dorostu v této sezóně nastupuje v nově
vzniklé meziokresní soutěži, v níž hrají družstva z okresu Prostějov a Přerov.
Naše dorostenecké hráče doplnili hráči FC Kostelce na Hané, který pro
nedostatek dorostenců svoje družstvo do soutěží nepřihlásil. Trenérem
dorosteneckého družstva je nadále Miroslav Martinák a jeho svěřenci jsou
po šesti odehraných kolech na 2. místě za vedoucím FC Hvozd.
Nejpočetnější mládežnickou kategorií oddílu je přípravka, kterou v nové
sezóně zastupují tři družstva, a to starší přípravka, mladší přípravka A a mladší
přípravka B. Všechny družstva nastupují v okresní soutěži přípravek
a současně se účastní pod společnou hlavičkou Futsal Čelechovice na Hané/
TJ Smržice řady dalších samostatných turnajů. Takto se zúčastnili naši
hráči i největšího turnaje pořádaného
na našem hřišti, kterým je mezinárodní
turnaj „O pohár starostky obce Smržice“.
Jeho 4. ročník se uskutečnil v neděli
4. 9. 2016. Po slavnostním nástupu 24
mužstev z České i Slovenské republiky
a přivítání účastníků paní starostkou
Hanou Lebedovou společně s trenérem
naší přípravky Josefem Spanilým začaly na 6 hřištích líté boje. Po odehrání
základních skupin se mužstva utkala v jednotlivých finálových skupinách
o celkové umístění. Naši hráči, kteří vytvořili dvě družstva, se utkali
ve finálové části o 17. - 24. místo. Do finále celého turnaje postoupila družstva
ze Slovenska MFK Dolný Kubín a MFK Dubnica nad Váhom a po vítězství
3:1 převzali z rukou paní starostky pohár hráči MFK Dolný Kubín. 3. místo
obsadilo družstvo SK Sigma Olomouc.
Jiří Přikryl - člen výkoného výboru TJ Smržice
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Velké setkání Chytilů v rodné obci!
Již dlouhodobě dochází k rozvolňování starých, a současně i k vytváření
nových, společenských norem. Lidé stále hledají cesty, jak uspořádat svůj
život. Týká se to i takové instituce, jakou je rod a rodina. Je to instituce
proměnlivá, stejně jako celá společnost. Zdánlivě se v současnosti rodina
rozpadá. Široké rodové společenství se drobí na jednotlivé, od sebe více či
méně izolované rodiny. Rod Chytilů, pocházející ze Smržic, jak se zdá, tvoří
výjimku. Členové této rodiny jsou si stále blízcí a vzájemně se navštěvují.
Avšak s tím, jak přibývaly další generace, nastal problém udržovat mezi sebou
stálý kontakt.
Zakladatel tohoto rodu, Adolf Chytil (1880 až 1951) zanechal totiž po sobě
pět potomků. Ve čtvrté generaci se rodina rozrostla až do té míry, že se její
příslušníci ani vzájemně neznali. Tak se zrodila myšlenka tzv. „Velkého
rodinného setkání“. Letos, v měsíci září, se konalo druhé velké setkání Chytilů.
Účastníci setkání se sešli dopoledne 17. září 2016 v restauraci U hřiště. Byla
to dobrá volba, protože je to zařízení na velmi dobré úrovni. Také počasí přálo
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účastníkům. Výzdoba sálu byla zaměřena jak na obec, která je kolébkou rodu,
tak i na region, kterým je Haná. Na samotném počátku setkání se pořídilo
společné foto. Byl to pro rodinu významný snímek, snímek desetiletí, protože
přibližně v těchto intervalech se koná tzv. velké setkání. Letos počet účastníků
dosáhl téměř devět desítek, kteří se do Smržic dostavili ze všech koutů naší
vlasti.
Oběd, který následoval, potvrdil výbornou pověst kuchyně, která je v tomto
restauračním zařízení. Ani hudba nechyběla. S přibývajícími hodinami byla
zábava stále živější. Oživovaly se rodinné kontakty s těmi nejvzdálenějšími
členy rodiny, navazovaly se nové vztahy a hlavně se všem představili ti
nejmenší a nejmladší, mnohdy ještě v náručí svých maminek. A ani na
tanec se nezapomnělo, který byl důležitou složkou zábavy. Přestože hudba
vyhovovala vkusu těch starších, i mladí aktivně využili těchto melodií pro své
disko tance. Celé setkání skončilo až pozdě večer zpěvem rodinné příslušnice
Lenky, talentované zpěvačky, což byla krásná tečka celého, tohoto vskutku
historického, setkání.
Nezbytnou součásti tak široce chápané rodiny je rodokmen. Právě při
příležitosti druhého velkého rodinného setkání byl sestaven v rozsahu třiceti
stránek. Vznikl z iniciativy autora tohoto článku, se kterým na jeho sestavení
aktivně spolupracovala celá rodina. Toto společné dílo je praktickým
průvodcem po široce rozvětvené rodině. Rodokmen je užitečný nejen pro
současnou generaci Chytilů, ale může být i cenným zdrojem informací
pro všechny budoucí generace, které budou chtít nahlédnout do vlastní
minulosti. Ve dvojím vyhotovení bude uložen v obecním archivu, jako doklad
sounáležitosti této rodiny k obci.
Miroslav Chytil
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Stroje ze Smržic se předvedly na prestižních
Evropských výstavách
Firma LASKI representovala obec Smržice v měsíci září na čtyřech
velkých mezinárodních výstavách, a to Galabau v Norimbergu, Salon Vert ve
Francii, APF v Anglii, Dyrsku´n v Norsku. Jedná se o jedny z nejdůležitějších
a největších výstav komunální techniky v Evropě. Firma Laski tím navázala
na úspěšně absolvované výstavy v prvním pololetí 2016, kdy kromě nových
zákazníků firma získala nejvyšší ocenění Grand Prix Biomasa 2016 a ocenění
od časopisu Energie 21 za štěpkovač LS 160 DW Track na výstavě Techagro
v Brně.
Do konce letošního výstavami nabitého roku má firma Laski v plánu
zúčastnit se ještě následujících výstav: Lignumexpo 27. - 30. 9. 2016
(Slovensko – Nitra), PolEco Systém 11. - 14. 10. 2016 (Polsko), Eima 9. - 13.
11. 2016 (Itálie – Bologna).
Pro místní občany budou stroje k vidění na Dnu malých obcí 3. 11. 2016
(ČR – Prostějov).
Ing. Zdeněk Zapletal
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V sobotu 10. září uspořádala TJ Sokol své tradiční
Pohádkové údolí, tentokrát na téma „Princezna ze
mlejna“.

Akce se skvěle vydařila, sešlo se zde 140 dětí.
Na závěr se nechali vyfotit také všichni účinkující
najednou.

Ve čtvrtek 15. září pozvala obec všechny aktivní
seniory na projížďku na kole nazvanou „Loučení
s létem“.

Po sečtení podpisů v pamětní knize se zjišťuje, že
na letošní setkání dorazilo 53 seniorů, pro které
je odměnou za ujeté kilometry malé občerstvení.

V polovině září začínají pracovníci kojetínské
stavební firmy Ptáček montovat na hřbitovní zeď
i sloupky novou krytinu.

Na konci září je položena povrchová vrstva
vozovky. Ještě zbývá dokončit nové odstavné
plochy a chodníky.
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