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Den před velikonoční výstavou vyzdobily děti
nádvoří fary při soutěži o nejhezčí velikonoční
stromeček, pořádané Spolkem rodičů při MŠ.

V neděli odpoledne se prostory fary rozzářily
spoustou velikonočních dekorací a ozdob. Opět
zde nechyběla ani živá ukázka malování kraslic.

Na Velký pátek vyrazili kluci do ulic se svými
hrkači, klepači a řehtačkami, aby podle tradice
nahradili zvony, které odletěly do Říma.

Na Bílou sobotu vyhlásila obec soutěž pro děti
Velikonoční řetěz. O co méně se sešlo soutěžících, o to víc bylo vajíček a rekord byl na světě.

O Velikonočním pondělí se hned od časného rána
proháněly ulicemi Smržic celé skupinky malých
i velkých „mrskutníků“ s kocary.

Ten největší kocar ale přivezli z Kralic na Hané
členové hanáckého souboru Klas, ke kterému
patří celá rodina Slezáčkova z ulice Zákostelí.
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ČZS Smržice (str. 20-21)

„Smržické léto“
(slovo starostky)

Vážení spoluobčané,
s příchodem léta a následně i letních prázdnin pokračují i plánované akce
v naší obci.
Jednou z nich je zpracování projektové dokumentace na opravu místní
komunikace ulice Mlýnská a Trávníky. Finální podobu má i projekt na
výstavbu nového urnového háje na místním hřbitově.
V předcházejícím zpravodaji byla na měsíc květen avizována možnost
získání tašek na shromažďování separovaného odpadu. Pro velký zájem ze
strany obcí Olomouckého kraje dodavatel posunul termín jejich dodání do
naší obce na měsíc červenec - srpen 2015. Byla zajištěna nová firma
svážející textilní odpad z naší obce. I nadále trvá možnost tento odpad
ukládat do kontejneru na parkovišti u firmy Makovec a v ulici Jižní.
V měsíci květnu byla provedena oprava výtluků na místní komunikaci
v ulici Trávníky a Za Farskou. Chystá se vodorovné vyznačení autobusové
zastávky v ulici Zákantí (u Kocandy) a pro větší bezpečnost chodců
osvětlení přechodů pro chodce u obecního úřadu a před mateřskou školou.
Upozorňujeme občany, kteří stále nemají zaplacen místní poplatek
ze psů nebo za odpady, ať tak učiní co nejdříve.
Děkujeme všem, kteří se starají o veřejné prostranství před rodinnými
domy ať už sekáním trávy, pletím květinových záhonů i jejich zaléváním.
Odvedenou prací dávají najevo, že jim není lhostejný veřejný prostor
sloužící nám všem.
Vážení spoluobčané, přeji vám hezké a příjemně prožité léto
ve Smržicích nebo jinde v blízkém či vzdáleném okolí.

Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2015
oslavili životní jubileum tito občané:
Miroslav Zatloukal
Božena Vrtalová
Zdena Sokolová
Petr Šimek
Josef Mádr
Bohuslav Urban
Jaroslava Meisnerová
Zdeněk Gulak
Věra Hrazdilová
Eva Spurná
Jiří Novotný
Pavla Jochová
Alois Cásek
Miroslava Olšanská
Miroslav Skácel
Anna Zwienerová
František Klement
Vladislav Šoustal

2.4.1927
4.4.1940
5.4.1945
7.4.1945
8.4.1945
11.4.1940
12.4.1945
14.4.1928
14.4.1945
16.4.1945
24.4.1945
6.5.1928
17.5.1925
2.6.1923
2.6.1926
13.6.1929
18.6.1929
21.6.1930

Prostějovská 287
Zákostelí 106
Blíšťka 251
Podhájí 343
Kobližnice 480
Příční 452
Olší 36
Podhájí 184
Kobližnice 53
Za Farskou 464
Ve Stežkách 299
Družstevní 371
Ve Stežkách 299
Koupelky 171
Příční 424
Prostějovská 444
Prostějovská 65
Trávníky 363

88 let
75 let
70 let
70 let
70 let
75 let
70 let
87 let
70 let
70 let
70 let
87 let
90 let
92 let
89 let
86 let
86 let
85 let

V sobotu 11. dubna oslavil pan Bohuslav Urban 75 let. Vzhledem k
tomu, že byl dlouhá
léta
místostarostou
obce a předsedou
stavební
komise,
přišla mu k jeho
jubileu popřát nejen
paní starostka, ale
také obě pracovnice
obecního úřadu. Pan
Urban se i v současné
době podílí na aktivitách, týkajících se
stavebních prací.
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Ve čtvrtek 23.dubna 2015 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni tito
noví občánci Smržic:
Klaudie Novotná
Nina Amálie Přikrylová
Ema Smyčková
Matias Klement

*1.10.2014
*21.11.2014
*9.1.2015
*4.2.2015

Za Kovárnou 100
Dr. Ondroucha 393
Podhájí 614
Prostějovská 64

Vítání nových občánků zahájily hezkými říkankami děti z mateřské školy.
Po proslovu paní starostky následovalo blahopřání a malý dárek od obce.
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V neděli 17. května se dožil pan Alois Cásek nádherného výročí 90 let.
Kromě rodiny mu k významnému jubileu přišla popřát také paní starostka s
paní matrikářkou.
Pan Cásek je na svůj věk
v docela dobré kondici. Protože
však dělal po celý život v dílně
kde byl hluk, musí teď používat
sluchátka. Vyučil se pasířem ve
Vulkánii, potom dělal ve firmě
Wikov, ze které se po válce stal
Agrostroj. Ještě dnes mu zní v
uších heslo tehdejší významné
prostějovské továrny „Kdo stroj Wikov zvolí, sklízí zlato z polí“.
Velkým koníčkem pana Cáska
byl fotbal, který hrál od malička
a časem se vypracoval až do
krajského přeboru. Lákali ho,
aby šel hrát do Prostějova nebo
do Ostravy, on ale jako správný
patriot zůstal až do svých 36 let
věrný fotbalu ve Smržicích.
Teď si se svojí manželkou
Emílií užívá důchodu a aby byli
zdraví, každý den před večeří si spolu dají štamprli dobré slivovice.

Ve druhém čtvrtletí roku 2015 jsme se rozloučili s těmito občany:
Jiřina Chudobová (*1925) Trávníky 325, zemřela 31.3.2015 ve věku 89 let
Eliška Kučerová (*1925) Příční 140, zemřela 19.4.2015 ve věku 89 let
Alena Nárožná (*1966) Olší 24, zemřela 12.5.2015 ve věku 49 let
Zdeněk Gulak (*1928) Podhájí 184, zemřel 3.6.2015 ve věku 87 let
Jan Pulkrábek (*1947) Zákostelí 127, zemřel 6.6.2015 ve věku 68 let
Ing. Stanislav Tomiga (*1957) Mlýnská 19, zemřel 6.6.2015 ve věku 58 let
Marie Žáková (*1939) Blíšťka 261, zemřela 10.6.2015 ve věku 75 let
František Pospíšil (*1920) Trávníky 316, zemřel 10.6.2015 ve věku 95 let
Radka Odvářková
matrikářka obce
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Kulturně - sportovní komise
Obec ve spolupráci s kulturně-sportovní komisí pozvala
v neděli 22. března všechny seniory na posezení do kulturního
domu. K příjemné pohodě přispěly známé melodie v podání
skupiny Ella Band a výborné občerstvení připravené zaměstnanci
Restaurace U hřiště.
Přípravy na velikonoční svátky začaly v sobotu 28. března na smržické
faře výstavou velikonočních dekorací v prvním patře historické budovy.
Přízemí fary bylo vyhrazeno pro děti a jejich výtvarnou dílničku, kde
vznikaly originální velikonoční ozdoby. Inspiraci a pomoc poskytly dětem
členky komise a paní
učitelky z mateřské
školky, které si s dětmi
povídaly a společně
tvořily velikonoční zajíčky, ptáčky, ovečky.
Venku na farském dvoře
probíhala pod vedením
pana Slezáčka výuka
pletení pomlázky. Kdo
chtěl, tak si mohl opéct
na
ohništi
trdelník
z kynutého těsta. Letošní
novinkou byla výstavka velikonočních stromků, které ozdobily děti
z mateřské a základní školy. Návštěvníci výstavy si vybrali ten nejlepší ze
sedmi velikonočních stromů
a tomu dali svůj
hlas. Největší
počet
hlasů
získal strom dětí
z naší mateřské
školy, ze třídy
„Hvězdiček“,
kterým následně
paní starostka
předala ceny.
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V neděli 29. března se fara zaplnila čerstvými květinami, perníčky,
kraslicemi, keramikou a dalšími dekoracemi, které byly prodejné, a tak
málokdo odcházel s prázdnou.
Na Bílou sobotu se u kulturního domu konalo navlékání vyfouknutých
vajec na velikonoční řetěz. Třetí ročník přinesl rekord – navlečeno bylo
celkem 1442 vajec. Vítězem se stal Šimon Zapletal - přinesl 780 kusů,
druhé místo získal Tomáš Bílý se 150 kusy a na třetím místě se umístili se
135 kusy Novotní a Spurní.
V sobotu 30. května uspořádala komise ve spolupráci s obcí a Spolkem
rodičů při Mateřské škole ve Smržicích ve sportovním areálu Dětský den.
Bohatý program přilákal velké množství dětí. Ty se s nadšením pustily do
soutěžení, které bohužel
v
polovině
přerušila silná bouře.
Většina účastníků se
však nenechala odradit
nepřízní počasí a vydržela až do závěrečného
losování tomboly. Malí
návštěvníci si navíc,
kromě zážitků, odnesli
malovanou ozdůbku
na vlastním těle.
Připravované akce:
Obec ve spolupráci s kulturně – sportovní komisí zve všechny občany na
Smržické hody, které se budou konat v sobotu 27.6. 2015 ve sportovním
areálu u fotbalového hřiště. Odpolední program zahájí fotbalové utkání
mistrů od smržické pípy. Pro starší generaci zahraje od 16:00 do 18:00
hodin dechová kapela Krumsíňanka a ve 20:00 hodin začne hodová zábava
se skupinou Romantica. Večerní program bude obohacen o překvapení.
Akce pro děti a rodiče „Vítání prázdnin“ se uskuteční 3. – 4. července ve
Vývoze na tábořišti.
Pro seniory je naplánováno na 3. září „Rozloučení s létem“.
Irena Laurenčíková
předsedkyně komise
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Obecní knihovna
V naší knihovně je pořád rušno, na návštěvu nechodí jen stálí čtenáři, ale
v dopoledních hodinách navštěvují knihovnu také děti ze školky a děti z
první třídy ZŠ.
Děti z první třídy měly dne 3.června slavnostní Pasování na čtenáře, které
se konalo již po páté v
obřadní síni Obecního úřadu
za účasti rodičů, babiček,
dědečků
a
známých,
samozřejmě paní starostky a
paní ředitelky ZŠ. Ve
spolupráci s paní učitelkou
Janou Gulakovou jsme děti
„ošerpovaly“ a potom pavím
perem pasovaly na čtenáře
roku 2015. Přitom zazněla
skladba od Bedřicha Smetany
Vltava. Každý nový čtenář dostal od obce jako dárek pohádkovou knížku a
malou sladkost. Děti
předvedly, jak začíná
jejich školní den a na
závěr si i s knihovnicí
zahrály
na
„vláček“.
Atmosféra byla vynikající.
V knihovně je kromě
zakoupených
knih
Obecním úřadem i mnoho
knih
různých
žánrů
darovaných
Městskou
knihovnou v Prostějově.
Do knihovny byly též darovány knihy od pana Kristka, Zapletala a Lebedy.
Čtenáři mají možnost širokého výběru.
Těším se na Vaši návštěvu.
Ivanka Slavíčková
knihovnice
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Základní škola Smržice
Poslední období letošního školního roku zahájili žáci naší školy
výtvarnými soutěžemi „Jaro je tady“ a „Kytice ve váze“, kterých
se zúčastnili čtvrťáci a páťáci. Ve druhé jmenované soutěži Gabriela
Švecová z 5. třídy obsadila 3. místo a Simona Fiedorová z třídy čtvrté
získala čestné uznání. Ze slavnostního předávání si obě žákyně odnesly
věcné ceny.
Ve středu 29. dubna jsme se vypravili do Kulturního domu na loutkoherecké představení s názvem „Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte se
hastrmanů“.
Poslední dubnový den se žáci 3. – 5. třídy vydali pěšky do Prostějova na
„Den se složkami Integrovaného záchranného systému“ . Akci pořádal
Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR,
Městská policie Prostějov a Celní správa.
Během této akce probíhaly soutěže pro
děti, které obdržely drobné ceny. Viděli
jsme ukázku techniky výstroje, výzbroje,
laserovou střelnici atd.
Ve čtvrtek 7. května jsme si do školy
pozvali mobilní planetárium. Děti shlédly
přírodovědný program zaměřený na život
stromů z pohledu hmyzu. V tomto dni se
šestičlenné družstvo žáků čtvrté třídy
zúčastnilo okresní přírodovědné soutěže
Zlatý list a obsadilo 10. místo.
Obrovský úspěch oslavila naše škola díky reprezentaci žáka čtvrté třídy
Lukáše Taberyho. Ten postoupil ze školního kola matematické soutěže
Pythagoriády do kola okresního, které se konalo dne 12. května na ZŠ Dr.
Horáka v Prostějově. Soutěž je tradičně vyhlašována pro žáky 5. tříd, ale
zúčastnit se jí mohou i žáci nižších
ročníků. Lukáš svým výkonem předčil
téměř všechny nejlepší páťáky v okrese a
umístil se na 2. místě. Za tento úspěch
postoupil do krajského kola, které se
konalo v Hranicích na Moravě v pátek
5. června. Také tady byl velice úspěšný
a obsadil krásné 4. místo.
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Dne 12. května pořádal Český zahrádkářský svaz okresní soutěž „Malý
zahrádkář“. Z naší školy se zúčastnilo šest dětí, z nichž byl nejúspěšnější
Matěj Tesárek - skončil na 10. místě.

Dne 14. května se celá naše škola vydala na celodenní výlet do Brna.
S dětmi jsme navštívili
Planetárium, kde jsme
shlédli výukový film
„Úžasné planety“, z
něhož
se
děti
dozvěděly zajímavosti
o všech planetách
sluneční
soustavy.
Poté jsme odjeli do
brněnské ZOO, kde
děti
viděly různá
zvířátka.
Největší
úspěch u našich žáků
sklidili šimpanzi, kteří
nám předvedli velice
zábavné představení. Děti odjížděly z výletu domů unavené, ale spokojené.
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Dne 27. 5. se žáci naší školy zúčastnili atletické soutěže „Pohár starostů“
v Olšanech. Letos se této sportovní události zúčastnilo osm základních
škol: Smržice, Olšany, Hrubčice, Bedihošť, Kralice na Hané, Vrbátky,
Bystročice a Hněvotín. Všechny děti poměřily svoje síly v běhu na 50 m,
hodu kriketovým míčkem, skoku z místa a překážkové dráze. Na závěr,
jako každoročně, bylo
toto klání zakončeno
vytrvalostním
během.
Naši žáci bojovali ze
všech sil a bylo to znát i
na výsledcích – družstvo
prvňáčků vybojovalo 1.
místo. Žáci druhé a třetí
třídy obsadili 3. místo.
Ve třetí kategorii, ve které
soutěžili čtvťáci a páťáci,
zvítězily opět smržické
děti. V letošním roce tedy všichni přivezli domů medaili. Do naší

„sportovní síně slávy“ přibyly další dva cenné poháry. Pohár starostů je
tradiční oblíbená sportovní soutěž a již se těšíme na další ročník.
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Během měsíce května začaly děti v rámci výtvarné výchovy tvořit práce do
výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“, tentokrát na téma „Pracovní den
mnicha“.
Dětem k jejich svátku 1. června popřála i paní Dobrá, která pro ně
napekla zákusky, za což jí patří velký dík. V tento den proběhlo i
fotografování tříd.

Naši prvňáčci byli 3. června v obřadní síni obecního úřadu slavnostně
pasováni na čtenáře smržické obecní knihovny. Pasování se ujala paní
knihovnice Ivanka Slavíčková. Děti dostaly od obce na památku knihu
Nejkrásnější pohádky.
Začátkem června se vydali žáci 4. třídy na dopravní hřiště splnit průkaz
cyklisty. Po splnění testu si zasportovali v lanovém centru dopravního
hřiště.
Letošní cvičení v přírodě proběhlo v Údolíčku 5. června. Žáci si
zopakovali prvky branné výchovy - orientace v terénu, poznávání
přírodnin, zásady při manipulaci s ohněm či ošetřování drobných poranění.
Krásným završením letošního školního roku bude již tradiční škola
v přírodě, tentokrát ve Václavově. Informace o pobytu dětí vám přineseme
v příštím zpravodaji.
Přejeme všem občanům příjemně strávené léto a našim dětem
krásné prázdniny.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka školy
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Spolek rodičů při MŠ
V červnu přichází konec školního roku a tak bych ráda
připomenula akce, které jsme pro děti v tomto školním roce
připravili, nebo jsme se na nich ve spolupráci s Obecním úřadem
a Kulturní komisí podíleli.
Na podzim jsme zorganizovali „Podzimní putování“ – vycházku pro
děti a rodiče do okolí Smržic a sběr přírodního materiálu na výrobu
podzimních dekorací.
Výlet do svíčkárny Rodas v Olomouci, výlet se vydařil a dovezli jsme
si spoustu vlastnoručně vyrobených dárečků .
Soutěž o nejhezčí dýni – tradiční oblíbená akce, kdy v parku u Jana
Nepomuckého vzniknou strašidelná zákoutí.
Odpoledne s Mikulášem – tentokrát bylo i divadelní představení a
tvořivá dílnička.
Od nového roku fungují nové stránky www.srms.vesele.info , kde
najdete informace o chystaných akcích a také různé ankety. Můžete se zde
i přihlásit do Spolku rodičů či poslat vaše názory a připomínky.
Na jaře jsme uspořádali Dětský karneval – veselou karnevalovou show
se vším, co k tomu patří. Myslím si, že se vyřádily děti všech věkových
kategorií.
Koncem dubna
jsme
uspořádali
Výlet pro všechny
děti z Mateřské
školy do svíčkárny
Rodas, kde děti
vyrobily
svým
maminkám
dárkový balíček ke
Dni matek. Spolek
rodičů
dětem
hradil
i
cestu
autobusem. Děti i
paní učitelky byly
velmi spokojené, ve svíčkárně se jim moc líbilo a věřím, že i maminky
ocenily, jaké krásné dárečky jim děti samy vyrobily.
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Dětský den proběhl 30.5.2015 ve sportovním areálu. Pro děti bylo
připraveno mnoho soutěží, hlavní atrakcí byl skákací hrad, malování na
obličej nebo focení.
Akce se slibně rozjela, děti obíhaly soutěžní stanoviště, ty menší dováděly
na skákacím hradě. Najednou přišla silná bouřka, která nás všechny zahnala
pod pergolu a
do kulturního
domu. Dokonce DJ Kláskovi
napršelo
do
aparatury
a
vypadalo to, že
se akce předčasně ukončí.
Asi po půl
hodině ale déšť
naštěstí ustal.
Aparatura se
vysušila a akce
mohla úspěšně
pokračovat. Děti si užívaly, že mohou opět běhat a největší atrakcí se pro ně
stalo ježdění na koloběžkách v kalužích.
Občas to některému dítěti podklouzlo a skončilo na zemi. Zvláště maminky
pak měly radost a své ratolesti musely převlékat. Dětem se to tak líbilo, že
se na této disciplíně vystřídaly asi všechny. I já jsem měla doma tři
špinavé, ale moc spokojené děti.
Děti, které tak nedivočily, si mohly vytvořit ozdoby z gumiček a korálků.
Byla připravena i bohatá tombola, hlavní cenou byl tentokrát stan.
Předškolákům jako upomínku na čas strávený ve školce Spolek rodičů,
každoročně věnuje čítanku do 1. třídy ZŠ a nechává udělat „absolventská“
trička. Ta boudou předána společně s dárky od obecního úřadu na
„Rozloučení s předškoláky“, které se uskuteční 25. června v mateřské
škole.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny, rodičům pohodovou dovolenou,
ať se ve zdraví sejdeme v novém školním roce 2015/2016.
Ing. Pavla Slezáčková
Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Župní soutěže – gymnastika, šplh, atletika
Na soutěž v gymnastice a šplhu,
která se konala 16. dubna v
sokolovně v Prostějově, se vydalo pět
závodníků. Nejúspěšnější z výpravy
byl Martin Čmel, který získal zlato
ve šplhu a stříbro v gymnastice.
David
Klein
přivezl
bronz
z gymnastiky. Samuel Macašek,
Martin Műller a Adam Čmel zvládli
všechny soutěžní disciplíny a získali
body za své umístění.
Závody v atletice se letos konaly
17. května na hřišti Reálného
gymnázia
v Prostějově
za
účasti
9
členů.
V kategorii starších
žáků III. Vybojoval
1.místo
Martin
Čmel,
v kategorii
žáků II. získal zlato
David Klein a bronz
Samuel
Macašek.
Další
bodovaná
místa získali: Tereza
Peková, Adam Čmel,
Pavel Fréhar, Tomáš
Fréhar, Josef Crhonek a Dominik Pešák.
Přeborník Sokolské župy Prostějovské
V soutěži o přeborníka župy za rok 2015 zvítězil ve své kategorii starších
žáků Martin Čmel, v kategorii mladších žáků získal 3. místo David Klein.
Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci a věříme, že s
elánem budou bojovat o dobré umístění i v dalším soutěžním ročníku.
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Úspěšný smržický plavec
Filip Švec je členem Sokola a zároveň se závodně věnuje plavání a patří
k nejlepším členům „Plaveckého oddílu Prostějov“. Na žákovském mítinku
„Májové Brno 2015“, který se konal 1. a 2. května s mezinárodní účastí, si
Filip vyplaval dvě bronzové medaile na 50 m (0:34,82) a 100 m (1:16,03)
prsa. O víkendu 23. a 24. 5. proběhl kvalifikační závod na letní žákovské
mistrovství ČR v prostějovském bazénu, kde se Filipovi opět dařilo a získal
šestkrát 2. místo a jednou třetí.
Pálení čarodějnic
Lidé od pradávna zapalovali ohně, aby se zbavili všeho zlého, co se
nashromáždilo v temném zimním
období, aby oslavili příchod světlého
období roku. Čarodějnice, jako
symbol zla, byla spálena 30. dubna
v sokolské
zahradě.
Odpolední
program zahájily nejmenší děti
čarodějným rejem a starší žákyně
zatančily pod vedením Veroniky
Špičákové čarodějnické tango. Hitem
letošních soutěží se stala výzdoba čarodějnické chýše a slalom na koštěti.
Po spálení čarodějnice, mimochodem vyrobené z přírodních materiálů, si
malí i velcí návštěvníci opekli na ohni špekáčky a zůstali až do setmění.
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Pestré sportovní odpoledne
Tradiční sokolskou akci zahájily svým vystoupením děti z tanečního
kroužku. Během odpoledne si děti mohly vyzkoušet jakou mají sílu,

obratnost, trpělivost i
přesnost
v různých
soutěžích. Zejména pro
chlapce a muže byl
zajímavým
zpestřením
příjezd několika mladých
smržických motorkářů do
areálu
sokolovny.
Zájemci si mohli zblízka
prohlédnout
vyleštěné
stroje a třeba se na ně i
posadit. S vlastnoručně vyrobeným vozítkem, zatím bezmotorovým, přijeli
i žáci z oddílu všestrannosti. Závěrem byly předány diplomy za nejlepší
výkony a všem soutěžícím sladká odměna.
Připravujeme:
27.6. – turnaj veteránů, září – Pohádkové údolí, říjen – Drakiáda.
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Na jarní období připravil náš klub pro své členy a příznivce
hned několik akcí. První z nich byla v sobotu 11. dubna návštěva
Litomyšle. Nebyla to však prohlídka města jen tak ledajaká,
protože nás při ní tímto nádherným městem, plným historických památek,
provázel rytíř Toulovec. Jeho poutavé příběhy podbarvené staročeštinou
všechny velice zaujaly.
Zajímavým způsobem daly
nahlédnout do historie města
a rovněž připomenuly jeho
významné rodáky, např.
Bedřicha Smetanu. Mrzelo
nás jen, že na prohlídku
nebylo víc času. Čekala nás
totiž ještě procházka do 17
km vzdáleného města Česká
Třebová se zastávkou na
rozhledně Kozlovský kopec.
Při dalších dvou akcích jsme se už toulali po horách. V sobotu 25. dubna
to byly Beskydy. Na túře z Velkých Karlovic přes Soláň, Benešky a Třeštík
až na Bumbálku jsme si užili probouzející se jarní přírodu, kterou ještě
místy zdobily poslední zbytky sněhu. Všech padesát účastníků zájezdu se
vracelo spokojeno a krásně jarně naladěno.
Další zájezd za turistikou se uskutečnil v pátek 8. května. Opět jsme měli
plný autobus a tentokrát se začínalo ve Vsetíně. Počasí nám přálo, prošli
jsme se 22 km přes Janisovský
vrch a Syrákov do Vizovic,
kratší trasa začínala v osadě
Liptál a končila též ve
Vizovicích. Tady se nabízela
prohlídka zdejšího zámku,
nádherné zámecké zahrady a
kdo si chtěl na závěr akce
trošku osladit život, navštívil
také zámeckou čokoládovnu.
Zbývající část měsíce května
byla už věnována přípravě největší akce naší klubové turistické sezony.
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Vlajkovou lodí našeho celoročního programu je každoročně Smržické
vandr, který si během svých deseti ročníků získal mezi turisty velkou
oblibu. Letošní jedenácté pokračování této největší turistické akce našeho
regionu provázely mírné komplikace. Naplánovali jsme sice nové trasy,
které jsme však byli nuceni kvůli budování kanalizace v některých obcích
na poslední chvíli upravovat. Starosti nám také dělala poměrně nepříznivá
předpověď počasí. Přesto se už den před vandrem začali sjíždět do
kulturního domu turisté z Prahy, Rakovníka a dalších míst republiky, kteří
zde přenocovali až do neděle.
V sobotu 23. května se na startu ve sportovním areálu začali jako první
scházet ti, kdo se rozhodli prověřit svoji vytrvalost a zvolili dlouhé trasy.
Na pěší trasu 50 km se
tentokrát přihlásil rekordní
počet 31 turistů a byla
mezi nimi překvapivě také
spousta mladých. Většina
účastníků se však vydala
na pohodovější trasy, které
ve svém úvodu procházely
novou naučnou stezkou na
Stráž. Celkem se na pěší
trasy vydalo 327 turistů.
Zhruba dvakrát tolik se
každoročně sjede cyklistů,
kteří mají možnost výběru
mezi trasami po silnici
nebo v terénu. Nejstarším
z nich byl letos opět pan
Karel Ośťádal, který i ve
svých 89-ti letech zvládl
trasu 26 kilometrů. Letos
měl
Smržické
vandr
celkem 1029 účastníků,
pro které zajišťovalo pořadatelskou službu na startu a na dvanácti kontrolách 55 členů našeho klubu.
Zdeněk Balcařík
předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Práce na zahradách jsou v plném proudu. Mnohdy asi nevíte,
zda nejdříve okopávat, zalévat, sázet, sklízet první úrodu
...To vše je ale pro nás všechny relax, jak pro tělo, tak i pro duši.
V měsíci dubnu se uskutečnil v areálu zahrádkářů tradiční „Košt pálenek“,
kde se z 18 vzorků jenom těžko vybíralo tu nejlepší, všechny byly dobré.
Po sčítání bodů získala 1. místo pálenka Dáši Znojilové, na 2. místě
skončily hned tři pálenky, pana Coufala z Čelechovic, Vojty Zapletala a
Zdeňka Smičky, 3. místo
obsadil náš předseda Jiří
Vyhlídal. Zajímavé bylo,
že všechny vyhodnocené
vzorky byly ze švestek,
tedy pravá slivovice. Menší
problém nám nastal při
předávání medailí, které
nám vyrábí z keramiky
přítelkyně Milada Spurná.
Medaili s číslem 2 jsme
měli pouze jednu a výherci
byli tři. Po domluvě s výherci a díky příslibu Milady, že ještě dvě dodělá,
se nakonec vše ke spokojenosti vyřešilo.
Členové zahrádkářů se
starají nejen o vlastní
zahrady, musí se také
podílet na pracích v
areálu zahrádkářů, kde je
stále co dělat. Jednou
týdně sečení trávy, práce
na záhoncích. Také jsme
začali
postupně
likvidovat náletové keře
a stromy, kterými je
zarostlá stodola ze všech
stran. Mimo jiné se opět kácely staré suché ovocné stromy na zahradě a
místo nich se vysadilo dalších 12 kusů mladých stromků - švestek a rynglí.
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Dvůr je zase
vyzdoben
květinami
na
záhonech,
v
nádobách a nádhernými muškáty,
které nám každoročně předpěstuje
přítel Jaroslav Marek.
Přesto všechno se určitě najdou
dny, kdy si v klidu posedíte s
rodinou nebo přáteli na dvorech,
zahradách, které máte určitě také
všichni zaplněny pestrými barvami
květin, při grilování nebo jen tak u chlazených nápojů a vychutnáváme si
plnými doušky tu pohodovou atmosféru letních dnů a večerů.
Pozvání
Ve čtvrtek 23. července 2015 pořádáme pro všechny občany a děti
výlet do Brna, kde navštívíme Centrum léčivých rostlin. Jedná se o
speciální botanickou zahradu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Dále navštívíme dominantu města Brna – hrad Špilberk, kde „kasematy“
patří ke stavebním kuriozitám hradu. Podle počasí můžeme navštívit
přehradu, projet se na parníku, nebo navštívit kryté i venkovní bazény na
Kraví hoře. Bližší informace získáte ve vývěsní skříňce a z hlášení místního
rozhlasu.
Již nyní bychom chtěli co nejsrdečněji pozvat všechny naše občany
na „Výstavu ovoce, zeleniny, květin, bylinek, výpěstků“, která se
uskuteční až po prázdninách, ve dnech 19. – 20. září (21.9. pro školy).
Obecní zpravodaj vyjde po tomto termínu, proto si prosím poznačte do
kalendářů toto datum již nyní. Zahrádkáři se obrací na všechny smržické
občany s prosbou o zapůjčení vlastních výpěstků ze zahrad na výstavu.
Budou se přijímat v pátek 18. září od 14.00 do 17.00 hodin v areálu
zahrádkářů v I. poschodí. Informace získáte ve vývěsní skříňce na hasičce a
budou hlášeny místním rozhlasem. V přízemí objektu bude pro všechny
připravena naše „kavárnička“, kde budete moci ochutnat mošt vyrobený z
naší moštárny, dále budou k mání domácí zákusky, samozřejmě kafíčko
nebo čaj a k tomu něco na zahřátí. Výstava se koná u příležitosti 30. výročí
oficiálního otevření objektu zahrádkářů.
Na setkání s Vámi se už teď těší zahrádkáři. Krásné prázdniny!
Jaroslava Smičková
tajemnice ZO ČZS Smržice
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Jako každým rokem se myslivci smržického Mysliveckého
spolku a naši stálí honci sešli, aby uklidili nepořádek okolo cest,
který tam zanechali bezohlední občané. Prakticky všichni aktivní členové
se i s honci sešli v sobotu ráno okolo sedmé hodiny a po rozdělení úkolů se
větší skupina brigádníků odebrala
po smržickém katastru sbírat za
zimu
nahromaděné
odpadky.
Doprovod jim dělal náš člen pan
Pavel Puda, který pro účely svozu
na-hromaděného odpadu bezplatně
zapůjčil svůj traktor, kterým po
brigádě zavezl plnou vlečku
odpadků k sokolovně, kde byl
následně přeložen do kontejneru a
vyvezen na skládku v Němčicích
nad Hanou. Za zapůjčení traktoru i s vlečkou panu Pudovi jménem našeho
Mysliveckého spolku Smržice velmi děkujeme.
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Druhá, menší skupina brigádníků se rozešla do okolních remízků, kde
zasadila okolo 300 sazenic stromků, které jakmile odrostou, poslouží naší
hojně rozšířené drobné zvěři jako úkryt před dravými ptáky a poskytnou
stín před žárem letního slunce. Práci brigádníků-sazečů musím pochválit,
neboť se po přibližně měsíci od vysazení mladým sazeničkám daří a krásně
se zelenají.
Je mi to velmi nepříjemné, ale musím touto cestou upozornit na chování
některých jedinců k veřejným odpočívadlům vybudovaných obecním
úřadem ve smržickém katastru.
Pravidelně chodím se svým
loveckým pejskem Todem na
obchůzky a pozoruji, jak se
vzhled jednotlivých posezení
včetně jejich okolí mění
k horšímu. Odpadky, které jsou
vyhozené
okolo
posezení,
nejsou tím nejhorším, co oko
pozorovatele zarmoutí, ty se
dají ještě uklidit. Daleko horší
jsou projevy vandalství na
těchto zařízeních. Skutečně nechápu, co vede některé méně inteligentní
spoluobčany k tomu, aby ulamovali z laviček desky a ořezávali hrany stolů
nožem. Dalším smutným projevem lidské nezodpovědnosti je případ, na
který upozorňují občané Smržic. Jde o volně pobíhajícího pejska v okolí
potoka mezi ulicemi Trávníky a Blíšťka, kdy onen pejsek zadávil osm
malých kačenek. Prosím dotyčné, kterých se toto týká, aby se chovali
zodpovědně a jak v případě ničení veřejných zařízení, tak i v případech
volně pobíhajících psů zvážili následky svého počínání. Děkuji.
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V okolí Smržic se začala vyskytovat černá zvěř, neboli divoká prasata.
Tato zvěř migruje v krajině za potravou a zpravidla v jarních měsících
najde
úkryt
v bujících
porostech na polích a v
remízech. Pobytové znaky,
především stopy divokých
prasat jsou patrné zejména

po dešti, kdy se v blátě otisknou jejich
typická kopýtka s výraznými paspárky
směrujícími do stran. Pohyb divokých prasat v okolí Smržic nám již
druhým rokem potvrzují svědectví občanů ulic Podhájí a Blíšťka, kdy i za
bílého dne spatřili divoké prase v okolí bývalé drůbežárny a Českého
potoka navazujícího na zástavbu Smržic. Tato zvěř je sice považována za
jednoho z nejnebezpečnějších volně žijících živočichů naší přírody, ale
pokud není přímo napadena, popřípadě není-li nucena bránit svá selátka,
volí při kontaktu se psem či člověkem spíše rychlý ústup než útok.
Smržičtí myslivci ve filmu
Při konání členské schůze našeho Mysliveckého spolku dne 27.3. přizval
náš člen a smržický zastupitel MUDr. Bohumil Zálešák skupinku filmařů
společnosti Herafilm, kteří o něm a dalších lékařích natáčí časosběrný
dokument. Režisér pan Marek Bouda chtěl vědět, jaké má pan Zálešák
koníčky a zájmy, a tak pořídil z těchto aktivit několik záběrů. Pražské
filmaře jsme náležitě, s hanáckou přívětivostí pohostili a ti kdo neřídili,
ochutnali i tu naši pravou domácí slivovičku. Atmosféra ve společnosti
smržických myslivců pány filmaře natolik uchvátila, že při rozloučení pan
zvukař pronesl nádhernou větu: „Vy se tady máte, vy umíte žít.“
Miroslav Herman
jednatel MS Smržice
24

V sobotu 30. května pozvala obec a Spolek rodičů
při MŠ všechny malé smržičáky do sportovního
areálu na tradiční Den dětí.

V jednom ze vstupů svého tanečního vystoupení
použila skupinka děvčat deštníky, jako by tušila,
že se za hodinu přižene bouřka s lijákem.

Pro děti byla připravena spousta soutěží. Jednu
z nich zajistili smržičtí hasiči a nechybělo zde ani
jejich historické hasičské auto Praga.

Další oblíbenou soutěží zejména pro kluky je
střelba ze vzduchovky do připraveného terče, při
kterém přibude dětem další razítko v kartě.

Malování na obličej sice mezi soutěže nepatří, je
ale pro děti ideální a vítanou příležitostí převtělit
se na chvíli do někoho úplně jiného.

Závěrečnou atrakcí je každoročně losování
dětské tomboly. Jeho začátek se ale tentokrát
musel kvůli bouřce o chvíli odložit.
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