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V sobotu 27. června se stal sportovní areál
hlavním centrem oslav smržických hodů a jedním
z lákadel pro nejmenší byly kolotoče.

Úvodním bodem hodového programu bylo
tradiční fotbalové klání dvou smržických hospod,
ve kterém opět těsně zvítězila Kocanda.

Po skončení fotbalu začala hrát lidová dechová
kapela Krumsíňanka, která hned na úvod svého
vystoupení přilákala do kruhu první tanečníky.

O večerní hodovou zábavu se postarala kapela
Romantica, díky které se návštěvníci skvěle
bavili do dvou hodin ráno, než začalo pršet.

O pátečním podvečeru 3. července smržické
tábořiště ožilo a vyrostlo zde několik stanů. Obec
pořádala už druhý ročník Vítání prázdnin.

Pro všechny návštěvníky bylo připraveno
občerstvení, opékaly se špekáčky a k příjemné
atmosféře přispěla i kytara faráře Jožky Glogara.
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ČZS Smržice (str. 22-25)

Matrika
Ve třetím čtvrtletí roku 2015
oslavili životní jubileum tito občané:
Libuše Janíková
Jiří Pokorný
Marie Kopečná
Blanka Konečná
Vojtěch Smékal
Alois Zwiener
Ludmila Suchomelová
Emilie Cásková
Václav Vyroubal
Vladimír Sokol
Pavlína Lípová
Vlasta Musilová

6.7.1940
15.7.1935
22.7.1922
24.7.1929
13.8.1926
24.8.1928
2.9.1935
14.9.1929
16.9.1945
17.9.1945
19.9.1945
23.9.1925

Kobližnice 47
Trávníky 440
Podhájí 220
Příční 439
Za Kovárnou 96
Prostějovská 444
Prostějovská 122
Ve Stežkách 299
Blíšťka 255
Blíšťka 251
Blíšťka 470
Prostějovská 442

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

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále pak každým rokem.
Ve čtvrtek 17. září 2015 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni
tito noví občánci Smržic:

Elen Piroutková
* 16.4.2015
Podhájí 204

Richard Smyčka
* 2.8.2015
Olší 29
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Radek Šubrt
* 12.8.2015
Trávníky 329

V obřadní síni obecního úřadu
přivítala paní starostka rodiče
s
jejich
novorozenými
miminky. Popřála jim k jejich
nelehkému úkolu výchovy dětí
hodně sil, trpělivosti, lásky a
tolerance.

Vystoupily zde děti z mateřské
školy za asistence své paní
učitelky Veroniky Přikrylové.
O hezký hudební doprovod se
postarala paní učitelka Hana
Bittnerová.

Rodiče se při této slavnostní
události podepsali do pamětní
knihy obce. Děti dostaly své
první album, sadu ručníků a
finanční dar ve výši 2000,-Kč.
Maminky si odnesly domů
kytičku.

Ve třetím čtvrtletí roku 2015 jsme se rozloučili s těmito občany:
Emilie Nováková (*1927) Zákostelí 135, zemřela 11.7.2015 ve věku 88 let
Ivana Schmittová (*1958) Družstevní 376, zemřela 1.9.2015 ve věku 56 let
Josef Horáček (*1938) Zákostelí 546, zemřel 6.9.2015 ve věku 77 let
Vladimír Vrbas (*1932) Za Farskou 456, zemřel 19.9.2015 ve věku 82 let
Radka Odvářková
matrikářka obce
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Kulturně - sportovní komise
Smržické hody
Poklidnou atmosféru sobotního hodového odpoledne rozvířil slavnostní
průvod hráčů fotbalového mužstva FC Béci. V čele průvodu jela pirátská
loď na kolečkách a za ní
vykračovali všichni hráči
v nových dresech v čele
s
paní
hostinskou
Bohdanou Hubálovou.
Do kroku jim hrál
harmonikář a do rytmu
bušil
vozembouchem
nový správce sportovního areálu Pepa Koňař.

Všichni dorazili na hřiště,
kde již bylo všechno
připraveno k hodovému
derby. V samotném zápase
mistrů smržické pípy,
tentokrát
s
pozadím
kolotočů, nikdo nikomu
nic nedaroval, bojovalo se jako
o život a po nerozhodném
výsledku rozhodly penalty.
Putovní pohár od hostinského
pana Pavla Opluštila nakonec
získali hráči FC Kocanda a
hned to také náležitě oslavili.
V bohatém hodovém programu
si potom každý našel to svoje.
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Děti si vystály frontu na
oblíbený aquazorbing,
vyloudily od rodičů
nějakou tu korunu na
kolotoče
a
starší
generace si zazpívala a
zatancovala společně s
dechovou
kapelou
„Krumsíňanka“.

Podvečer potom patřil leteckým
modelářům
RC-Vzduchoplavci,
kteří se svými rádiem řízenými
modely letadel, helikoptér a dronů
upoutali pozornost dětí i dospělých.
K dispozici měli celé fotbalové
hřiště, a tak mohly létat i větší
stroje, dokonce i větroň.
Překvapením bylo noční létání
těchto modelů ukončené malým
ohňostrojem. Taneční zábava s
kapelou Romantica, která hrála
na přání všechny současné hity,
udělala pěknou tečku za
sobotním večerem.
Irena Laurenčíková
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Vítání prázdnin
Na začátku prázdnin - 3. července - uspořádala kulturně-sportovní
komise ve spolupráci s obcí a místními spolky pro všechny smržické
občany „Vítání prázdnin“. Kvůli vysokým letním teplotám byl začátek akce
posunut až na 17 hodin. Sraz byl u smržického hřbitova a společně jsme
došli do Vývozu, kde nás čekalo bohaté
občerstvení a skvělá zábava. Ti, co chtěli
stanovat, šli stavět stany, a tak zde během
chvilky vzniklo pěkné stanové městečko.
Ke společné večeři jsme si opekli
špekáčky, na pití byl pro děti připravený
sirup a pro dospělé pivo. Děti dováděly
na hřišti a dospělí se bavili. Program
obohatil p. farář Glogar, který nám se
svými žáky pěkně zahrál na kytaru. My
jsme si společně mohli zazpívat písně,
nejenom tábornické, a tím se příjemně
prázdninově naladit. Po setmění začala
stezka odvahy. Menší děti mohly jít ve
skupince či v doprovodu rodičů a ty
starší měly jít maximálně ve dvojicích.
Dětem byly rozdány
čelovky
a
píšťalky, ze kterých měly velikou
radost. Všichni zúčastnění došli v pořádku, i když někteří rodiče přiznali,
že se trochu báli společně s dětmi.
Starší děti na sebe pro jistotu
počkaly a dorazily do cíle najednou.
V cíli pak vypravovaly svoje
zážitky dlouho do noci a než se
odebraly spát, bylo už nebe plné
hvězd. Noc potom už byla klidná,
nepřišlo žádné strašidlo a ani UFO
nepřistálo. Ráno nás čekala výborná
snídaně v trávě, bylo připraveno
kakao a vánočka s marmeládou. Když jsme všechno dojedli a dopili, po
úklidu tábořiště následovalo rozloučení: “Mějte se o prázdninách
hezky…...tak jako my tady.“
Pavla Slezáčková
6

Rozloučení s létem
Dne 10. září odpoledne si na začátku cyklostezek ve Stežkách dali sraz
smržičtí senioři. Na úvod
je přivítala paní starostka a
pozvala je na vyjížďku na
kole se zastávkou v
restauraci „U císařské
cesty„ v Držovicích, kde
pod venkovní pergolou
bylo připraveno posezení
s občerstvením. Letos se
této již tradiční oblíbené
akce zúčastnilo 55 spoluobčanů, kteří se dobře
pobavili a sdělili si svoje
radosti a strasti, které je
potkaly v průběhu léta.
Příležitostí, kde se mohou
lidé setkat a společně s
přáteli a sousedy strávit
pěkné chvíle, není nikdy
dost. Obec proto plánuje
pro seniory další akci
v závěru tohoto roku.
Připravujeme:
23.10.2015 od 16:30 hod.: Soutěž o nejhezčí dýni v parku J. Nepomuckého
13.11.2015 od 16:30 hod.: Lampionový průvod od hasičské zbrojnice
27.11.2015 od 17:00 hod.: Rozsvícení vánočního stromu
29.11.2015 od 14:00 do 17:00 hod.: Vánoční výstava na faře
11.12.2015 od 17:30 hod.: Promítání filmu „Smržice před dvaceti roky“
v sále kulturního domu
Prosinec: kulturní akce pro seniory (termín bude ještě upřesněn)
Za kulturně-sportovní komisi
Irena Laurenčíková
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Komise životního prostředí
Vyhodnocení letní květinové výzdoby ve Smržicích 2015

Začátkem září se sešla tříčlenná
komise životního prostředí
(prof. Aleš Lebeda, doc. Eva
Křístková,
Ing
.
Zbyněk
Slezáček) k vyhodnocení letní
výzdoby Smržic. Z řady návrhů
byly vybrány následující rodiny,
které získaly od vedení obce za pěknou květinovou výzdobu svých domů
soubor okrasných dřevin, věnovaných firmou Arboeko s.r.o. Smržice:
Lenka a Luboš Přehnalovi, Blíšťka 241
Marie a Ladislav Opluštilovi, Příční 491
Jana a Vladimír Buřtovi, Kobližnice 485
Miloslava a Vít Výmolovi, Družstevní 380
Jiřina a Roman Skácelovi, Jižní 587
Ceny byly těmto občanům předány na zasedání zastupitelstva 7.9.2015.
8

Členové komise se shodli na
tom, že pilířem hodnocení
budou květinové truhlíky v
oknech, neboť jsou výrazným
estetickým prvkem a jejich
autorství a podíl na péči lze
vždy přičíst obyvatelům domu.
V menší míře byl brán ohled na
předzahrádky, neboť na jejich
projektování a realizaci se často
podílí
zahradní
architekt,
případně realizační firma.
Komise by ráda touto cestou
poděkovala všem občanům
Smržic za jejich péči o
květinovou výzdobu, neboť tato
péče není samozřejmostí. Jejím
výsledkem je celkové zvyšování
životní úrovně všech občanů
i příjemný pocit návštěvníků obce.
Současně jsme se zamýšleli nad příčinou, proč jsou některá okna bez
letniček a tzv. balkonovek. Asi jen velmi málo lidí nemá vztah k okrasným
rostlinám a ani finanční stránka nebude tou zásadní překážkou, neboť
nákup několika desítek rostlin jednou za rok si může dovolit téměř každý.
Za hlavní příčinu považujeme obavu občanů, že neumí vybrat správné
druhy a kombinaci rostlin, případně je odradily předchozí pěstební nezdary.
Zkušenosti ukazují, že co se kompozice týče, obavy nejsou vůbec na
místě, balkonové květiny lze prakticky všechny vzájemně kombinovat a
výsledkem bude vždy více či méně pestrá paleta barev a nikoli obávaný
kýč. Ať si každý vytvoří takovou kombinaci, jaká se mu líbí, pokud mají
rostliny vhodné podmínky pro růst, tak svým majitelům (a nejen jim)
budou celé léto dělat radost.
Podobně je tomu u případných nezdarů. Pokud si lidé pohlídají základní
předpoklady růstu květin v truhlících, výsledek se povede. Základem jsou
dobré rostliny, nejlépe větší (v květináči o průměru 9-12 cm), již
rozvětvené a kvetoucí, než sotva zakořeněné řízky z tzv. desetipaků
(sadbovačů). Objem truhlíku rozhoduje o potřebě zálivky, podstatně lépe se
rostlinám daří ve větších truhlících, rostliny v nich tolik netrpí suchem.
Minimální doporučený objem je 20 litrů, čím větší, tím lepší.
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Kvalita substrátu hraje podstatnou roli. Substrát musí být strukturní
s omezeným podílem prachu, který nedrží žádný vzduch, příměs jílu
zlepšuje vododržnost. Vyplatí se koupit si substrát, ve kterém rostliny
rychle a ochotně koření, neboť kvalitní zakořenění podpoří následnou
násadu květů. Balkonové rostliny vyžadují v průběhu léta poměrně velké
množství živin, které lze dodat před výsadbou ve formě pozvolna
působících hnojiv, případně hnojivou zálivkou. Bez živin se rostliny
neodmění záplavou květů.
Co se výběru vhodných rostlin týče, nejméně náročné jsou tradiční
muškáty, ať již převislé nebo vzpřímené, neboť výborně snáší sucho,
většinou netrpí škůdci ani chorobami a jsou tolerantní k chybám ve výživě.
Podobně odolných je řada doplňkových rostlin, ať již kvetoucích
(Dipladenia, pryšec Euphorbia `Diamont Frost`), nebo okrasných listem
jako např. stříbrná Dichondra nebo různé druhy povíjnice (Ipomea). Již o
stupeň náročnější jsou surfinie (vegetativně množené petunie) a
millionbells (někdy nazývané mini petunie), které trpí na mšice a i
krátkodobý přísušek podstatně hůře snáší. Za jen trochu vhodnou péči se
vám rostliny odvděčí záplavou krásných květů.
Všem občanům Smržic, kteří v průběhu letošního léta přispěli ke krásné
výzdobě oken svých domů, děkujeme.
Za Komisi životního prostředí
Ing. Zbyněk Slezáček

Pozvání
V letošním roce si připomínáme výročí 300 let od
úmrtí slavného smržického rodáka Jakuba Kresy.
Komise životního prostředí srdečně zve všechny
občany na přednášku a besedu o této významné
osobnosti. Tato akce se uskuteční v pátek 30. října
2015 od 18 hodin v kulturním domě ve Smržicích.

Za Komisi životního prostředí
prof. Aleš Lebeda
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Základní škola Smržice
Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016 proběhlo v úterý
1. září ve 4. třídě v budově školy u kostela. Všechny děti, rodiče
a přítomné přivítala ředitelka školy a popřála jim hodně úspěchů a
trpělivosti v nastávajícím školním roce. Žáci 4. a 5. třídy se svými

učitelkami připravili pro malé prvňáčky pásmo básniček, písniček a hry na
hudební nástroje. Po zahájení se přemístili prvňáčci se svými rodiči do
první třídy v budově u pošty. Tam proběhla krátká informační schůzka pro
rodiče a děti si nadšeně
prohlížely lavice plné
školních potřeb, pracovních sešitů a jiných dárků.
Tyto věci zakoupili zčásti
rodiče a škola. Firma
Ovocentrum, která dodává
do naší školy ovoce,
věnovala
každému
prvňáčkovi svačinový box
a trvanlivé nápoje.
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Na závěr děti pozdravila paní starostka a od obce dostaly děti krásné
kornouty plné sladkostí. Byl přítomen i pan fotograf, který zhotovil nejen
skupinové foto, ale každé dítě dostalo svoji fotografii na památku prvního
dne školy.
Naše škola každým rokem zaznamenává nárůst žáků. V letošním školním
roce navštěvuje školu již 97 školáků. Do první třídy nastoupilo letos 23
prvňáčků. I letos pamatujeme na zájmovou činnost dětí v odpoledních
hodinách. Na škole bude pracovat několik kroužků keramiky (dle věku a
zkušeností dětí), kroužek angličtiny pro děti 2. třídy, kroužek jógy
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a zdravotního cvičení, kroužek ekologický, který vede děti ke vztahu a
ochraně přírody.
Pro děti z mateřské školy a malé školáčky pracuje kroužek tělovýchovný a
taneční. Od letošního roku budou děti základní školy navštěvovat kroužek
hasičský, který si povedou a zajistí smržičtí hasiči.
V letošním školním roce připravujeme plno mimoškolních akcí, o kterých
budeme informovat veřejnost ve vývěsce školy. Dne 21.září navštívila celá
škola výstavu ovoce a zeleniny u zdejších zahrádkářů. Děti se seznámily se
všemi plodinami a viděly, co vše je možné vypěstovat na zahrádkách.
Ve středu 23. září navštívili žáci 4. třídy dopravní hřiště v Prostějově.
Absolvovali výuku dopravní výchovy, chování na silnicích a v druhé etapě
této výuky, na jaře, získají průkaz cyklisty. Žáci 3.–5. třídy se 1. října
zúčastní projektu Planeta Země, který probíhá každý rok. Letos má
program
název
„Východní Afrika – kolébka lidstva“. Tato akce
proběhne v Městském divadle v Prostějově.
Pro všechny děti základní školy i pro předškoláky mateřské školy jsou
zajištěna na celý školní rok divadelní představení v prostějovském divadle.
Na podzim se uskuteční sportovní soutěž pro děti z osmi škol ve
štafetových závodech. Bojovat se bude o tradiční „Hanácké vdolek“.
Reprezentovat nás budou nejlepší sportovci ze všech tříd. I letos je naše
škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“. Zúčastníme
se i několika výtvarných soutěží dle aktuální nabídky, o kterých vás
budeme informovat v příštím Zpravodaji.
Závěrem připojujeme fotografii z červnového pobytu dětí ve škole
v přírodě ve Václavově (okres Šumperk). V rekreačním zařízení s bazénem
se slanou vodou a v
krásné přírodě strávilo
63 děti základní a
mateřské školy týden
plný her, soutěží a
prožilo hezké společné
chvíle
se
svými
kamarády spolužáky a
učitelkami.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka školy
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Spolek rodičů při MŠ
V červnu se loučila Mateřská škola s předškoláky. Děti si
připravily pěkné vystoupení a tím dokázaly, že si zaslouží titul
školák, školačka. Za
účasti paní starostky a
paní ředitelky školy
dostaly spoustu dárečků.
V září začínáme ve
Spolku opět plánovat a
vymýšlet nové akce. Kdo
by chtěl přispět svými
nápady, napište nám na
www.srms.vesele.info.
Jde přece o naše děti a
každý rodič pro ně chce
jen to nejlepší, tak neváhejte a napište svůj názor.
V blízké době připravujeme tyto akce, na které bychom Vás rádi pozvali:
10.10.2015 v 15 hod.
Putování za „ Podzimníčkem“, odpolední procházka pro rodiče
s dětmi do okolí Smržic se zajímavým povídáním o přírodě. Sběr
přírodního materiálu a následně výroba podzimních dekorací.
23.10.2015 v 16:30 hod.
Soutěž o nejhezčí dýni, tradiční soutěž vyřezávaných dýní.
31.10.2015
Výlet na zámek do Náměště na Hané – strašidelná prohlídka
„Strašidlo Cantervillské“
28.11.2015
výlet do Korunní pevnůstky Olomouc - interaktivní muzeum, vhodné i
pro školáky.
5.12.2015
Mikulášské odpoledne - divadelní představení, dílnička, DJ Petřík
Podrobnosti o těchto akcích jako např. odjezdy a příjezdy budou vyvěšeny
na nástěnce v MŠ nebo na vývěsce na Hasičské zbrojnici. Těšíme se na
Vás.
Za Spolek rodičů při MŠ Ing. Pavla Slezáčková
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Klub českých turistů Smržice
V sobotu 25. července nás autobus zaplněný členy našeho
klubu a našimi příznivci odvezl na další, v pořadí už čtvrtou etapu
putování „Kolem republiky“. Při této akci kopírujeme ve směru
hodinových ručiček hranice naší republiky a po prvních třech etapách
vedoucích Jižní Moravou se letos poprvé změnil dvoudenní zájezd na
týdenní a zavedl nás až do Novohradských hor. Za sebou jsme táhli přívěs
pro čtyřicet kol. Čím dál víc našich členů dává přednost cykloturistice, a
tak byl náš přívěs zaplněn. Ubytování jsme měli zajištěno v Černém údolí v
rekreačním objektu s přiléhavým názvem Hotel U pralesa.

Na každý den pobytu bylo připraveno několik tras různé náročnosti, aby si
každý mohl vybrat podle momentální kondice. Ti z nás, kteří absolvovali
všechny nejdelší trasy, našlapali za
celý pobyt více než 400 kilometrů
docela náročným terénem po cyklostezkách kolem hranic. Na poslední
den pobytu byla připravena dokonce
cesta kolem Světa. Tak se totiž
jmenuje rybník u Třeboně, který jsme
objeli a příští rok u něj budeme další
etapu našeho putování zahajovat.
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Smržické šlapce je už sedmnáct
Na sobotu 5. září pozval náš klub do Smržic všechny, kdo jezdí rádi na
kole, na sedmnáctý ročník akce Smržická šlapka a díky skvělému počasí se
jich sjela téměř tisícovka. Připraveno a vyznačeno bylo pro ně pět tras pro
horská kola a pět tras silničních, od nejkratší „desítky“ až po nejdelší trasu
180 km, ze které musí účastníci přivézt razítko až z vrcholu Pradědu.

Většina účastníků však nepřijela závodit s časem, ale pohodově se projet,
užít si hezký letní den
a pokochat se krásnou
hanáckou
krajinou.
Hned
na
prvním
kontrolním stanovišti
na Stráži se o ní mohli
dozvědět
spoustu
zajímavých informací
díky tabulím nové
naučné stezky. Čekalo
zde na ně také první
malé občerstvení.
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Jako první se do cíle vraceli
účastníci nejkratší desetikilometrové trasy. Ta byla určena
zejména pro rodiče s malými
dětmi a vedla cyklostezkami
kolem Smržic.

Nejkratší trasy se překvapivě
zúčastnila také tato partička,
která se po včerejší náročné
oslavě ve smržické sokolovně
na žádnou delší trasu necítila.
Naopak nejstarší účastník
letošní Smržické šlapky
a někdejší Smržičák pan
Karel Ošťádal si troufl na
trasu 33 km, přestože už
za několik dnů oslaví své
89. narozeniny. V těchto
letech opravdu výkon hodný obdivu si zasloužil také
náležitou odměnu.
Všichni účastníci se vrátili do
cíle ve sportovním areálu
spokojeni s aktivně prožitým
dnem. Restaurace U hřiště si
pro ně připravila spoustu dobrot, díky kterým mohli hned
spotřebované kalorie doplnit.
Zdeněk Balcařík
předseda KČT Smržice
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TJ Sokol Smržice
Oddíl volejbalu
Oddíl v letošním roce pravidelně trénoval v zimním období
v tělocvičnách a pokračoval v jarním a letním období na venkovním hřišti.
Událostí volejbalového roku je vždy „Sraz veteránů“. Po roce se opět
setkávají volejbalisté a volejbalistky, bývalí a současní z TJ Sokol Smržice,
TJ Sokol Čelechovice n/H. a bývalé dorostenky TJ OP Prostějov, které vedl
pan Alois Doseděl - legenda smržického volejbalu. Letošní sraz byl
významný, protože jsme slavili již 40. výročí. První setkání se uskutečnilo
v roce 1975. Každoročně se na tuto akci těší všichni hráči, kteří na
venkovních kurtech hájili barvy svých družstev. Setkávají se zde muži a
ženy, z nichž některým je přes 80. roků a přijíždí z Prahy, Pardubic,
Olomouce, Prostějova, Čelechovic n/ H a samozřejmě místní ze Smržic.

Setkání se koná vždy poslední sobotu v červnu v době, kdy jsou ve
Smržicích hody. Letošní ročník byl zahájen společným nástupem všech
účastníků. Vedoucí oddílu volejbalu A.Lakomý přivítal předsedu Krajského
volejbalového svazu v Olomouci pana Jana Zatloukala, účastníky setkání,
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členy výboru jednoty a přednesl slavnostní projev. Následně se všichni
společně vyfotografovali na památku a slíbili si – tak za rok ve stejnou
dobu. Program pokračoval hrou volejbalu a ti dříve narození sledovali klání
mladších následovníků. Současně probírali, co se za uplynulý rok událo
nového. Všichni měli možnost prohlédnout si výstavu fotografií od roku
1947 až po současnost, která dokumentovala historii volejbalového dění ve
Smržicích. Program pokračoval volnou zábavou účastníků a hostů do
pozdních večerních hodin. Počasí nám opět přálo, bylo hezky teplo a bez
deště. Můžeme říci, že letošní jubilejní 40. ročník „Srazu veteránů“ byl
slavnostní, plný pohody a dobré nálady, a to i díky pomoci všech
činovníků, členů jednoty a manželů Strupkových.
Alois Lakomý, vedoucí oddílu volejbalu

Pohádkové údolí
Druhá sobota v září patří již tradičně „Pohádkovému údolí“, letos na téma
pohádky „Tři oříšky pro Popelku“. V krásném prostředí smržického
údolíčka se na chvíli
usídlily skoro všechny
pohádkové
postavy.
Hned na začátku trasy
přivítala
příchozí
Popelka,
která
u
macechy na statku
pilně pracovala a snila
o tom, jak v budoucnu
potká
toho
svého
prince. Děti pomohly
Popelce přebrat hrách, vyhledaly truhličku sovy Rozárky a potom
pospíchaly na další
stanoviště,
kde
byl
čeledín
Vincek
a
hospodyně Rózi. Zde
zazvonily na kouzelný
zvoneček a s nadšením
vykročily vstříc dalším
úkolům.
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Ty je čekaly u kuchtíků
a švadlenek, macechy a
její dcery Dory, u
Popelky chystající se
na ples. Princezny učily
děti tančit mazurku.

Největší fronta byla
na
stanovišti
u
Prince a jeho panoše
Vítka, kde si každý
mohl vyzkoušet
střelbu z kuše.

Najít ten správný střevíček pro Popelku také nebylo jednoduché, ale ještě
těžší byla zkouška u Preceptora, kde byly kladeny otázky ze zeměpisu a
dějepravy.
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Všechny
děti
došly spokojeně
do cíle ke králi a
královně, kde si
otiskly poslední
razítko
do
dětského pasu a
potom je čekala
sladká odměna.

Všichni, kteří nespěchali domů, mohli využít nabídky stánku
s občerstvením, posedět a podělit se o zážitky z příjemně prožitého
odpoledne.
Úsměvy na tvářích dětí i dospělých svědčily o tom, že se osmý ročník této
akce vydařil a členům Sokola nezůstává nic jiného, než vymyslet téma na
další pohádkovou procházku, ale to vše až za rok.
Připravujeme:
16.10.2015 „Drakiáda“
Zahájení cvičení Sokola začátkem října – bude oznámeno na vývěskách.
7.11. 2015 „Martinský pochod“
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Léto je za námi a i když bylo extrémně parné, zahrádkáři
vyvíjeli nemalou aktivitu. Na
konci školního roku jsme
pozvali žáky naší školy do
zahrady na trhání třešní,
kterých se letos urodilo víc
než dost. A tak děti z družiny
odcházely nejen s plnými
bříšky, ale i s plnými sáčky a
krabičkami od svačinek pro
své
maminky,
tatínky,
sourozence.
Hned po smržických hodech se uskutečnila 2. členská schůze, spojená s
pohodovým posezením na dvoře areálu. A že bylo pohodové, bylo znát na
tvářích všech zúčastněných.
Den otevřených dveří ve firmě SEMO, a.s. Smržice jsme navštívili
hromadně, vydali jsme se na kolech. Prohlídka se všem líbila.
Další akcí v červenci byl zájezd do Brna pro všechny občany a děti,
autobus byl plně
obsazen.
Nejdříve
jsme
navštívili
speciální Botanickou
zahradu
Lékařské
fakulty Masarykovy
univerzity, která se
zaměřuje na nekomerční pěstování
léčivých rostlin a
bylin pro výzkum,
výuku a vzdělávání.
Po příjemné procházce
zahradou,
jsme se vydali na
hrad Špilberk, dominantu města Brna. Průvodce svým působivým
vyprávěním různých legend i faktů zaujal nejen děti, ale i dospělé.
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Kromě podzemí jsme se ještě prošli po opevnění hradu, které se
nepodařilo Švédům ve 30. válce překonat. A protože počasí nám přálo,
zajeli jsme ještě na Brněnskou přehradu, kde se ovšem koupaly jen děti,
ostatní dali přednost vnitřnímu ochlazení. Večer jsme se vraceli trochu
unaveni, zato spokojeni, že se výlet vydařil.
No a jak jinak, po celou dobu prázdnin jsme museli chodit zalévat nově
vysazené stromky na zahradě a květiny na dvoře, sekat trávu a na záhonech
plet plevel. Také jsme hojně pronajímali areál, hlavně venkovní posezení k
různým oslavám i svatbám.
Od začátku září již probíhaly přípravy na Výstavu ovoce, zeleniny, květin a
bylin, která se konala ve
dnech 19.9. - 21.9.2015.
Návštěvnost byla velká a
bylo se na co dívat.
Široká
škála
ovoce,
zeleniny, květin a bylinek
od občanů, také firma
Semo,
a.s.
Smržice
předvedla své výpěstky.
Výstava byla obohacená
o pěkné exponáty bonsají
s jejich prodejem.

23

V neposlední řadě firma „Květinářství – floristika Ivana Bílá“ měla co
nabídnout, ať již krásné suché podzimní vazby nebo živé rostliny. O
květinové aranžmá se postarala Eva Bezslezinová a Iva Bílá.
Také hodně zaujal hanácký
koutek, produkty z ovoce a
zeleniny, no zkrátka každému
se
líbilo
něco jiného.
Důležité je, že se výstava
podařila, o čemž svědčí
pochvalné zápisy v kronice.
Každý, kdo navštívil po
prohlídce
výstavy
naši
provizorní kavárničku, obdržel
pozornost ve formě moštu.

Chvílemi byla kavárnička tak obsazená, že nebylo kam si sednout.
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Výstavu navštívili i žáci ZŠ Smržice, děti MŠ a žáci ZŠ Čelechovice.
Samozřejmě také všechny děti po prohlídce ochutnaly mošt z naší
moštárny, který byl pro ně brzy ráno čerstvě namoštován. Zahrádkáři děkují
nejen svým členům, ale i všem občanům, firmě Semo, a.s., Bonsai klubu
Prostějov, Ivě Bílé a Evě Bezslezinové, kteří přispěli svými výpěstky,
exponáty a pomocí. Také všem spoluobčanům za jejich hojnou návštěvu.
Na závěr jedno pozvání, a to na „Předadventní posezení u punče“,
spojené s výrobou adventních věnců a vánoční výzdoby, které se uskuteční
ve středu 25. listopadu 2015 v 17.00 hodin v areálu zahrádkářů. Může přijít
každý. Kdo nechce vyrábět, může si posedět u skleničky našeho
speciálního punče a jen tak si popovídat s kamarádkami či známými a
načerpat síly na předvánoční shon.
Jaroslava Smičková
tajemnice ZO ČZS Smržice
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Horké letní období přineslo naší zvěři spoustu starostí o to, jak
uhasit svou žízeň. V příměstské části smržické honitby, kde
protékají řeky Hloučela a Romže, to takový problém není. Větší problém
s přísunem vody je v částech honitby bez přirozeného vodního zdroje. Tuto
nouzi se smržičtí myslivci snažili po celé léto vynahradit pravidelným
plněním napáječek vodou a pevně věříme, že se naše snaha vydařila a zvěř
přežila bez úhony toto extrémně suché období.

Smržičtí myslivci uspořádali již tradiční letní
setkání s manželkami a to především jako
poděkování za trpělivost, kterou s námi naše drahé
polovičky mají při našem časově náročném
koníčku, myslivosti. Setkání se konalo v domě
smržických zahrádkářů, kde byl připraven výborný zvěřinový guláš
z kuchyně našeho člena Marcela Palánka a bohaté pohoštění včetně
koláčků a dalších dobrot, které nám připravila paní Vychodilová. Večer
plný zábavy byl zpestřen i mysliveckou tombolou, kterou vyhlašoval pan
Stanislav Obručník. Všem, kteří se podíleli na přípravě, obsluze a celém
průběhu této akce, jménem všech zúčastněných velmi děkuji.
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Další akcí, která obohatila náš spolkový život, byly společné střelby našeho
Mysliveckého spolku. Střelby se konaly v první polovině září na střelnici v
Klopotovicích za účasti
nejen našich řádných
členů, ale i některých
jejich odvážnějších dcer
a manželek a také
našich
spřízněných
stálých honců. Účelem
této akce nebyla jen
společná zábava, ale
především osvojení si
bezpečného zacházení
se zbraní a prohloubení
střeleckých dovedností, které neodmyslitelně
patří k mysliveckým dovednostem. Pevně věřím, že se všem zúčastněným
střelecká akce líbila, a že v příštím roce uvítáme na střelbách ještě více
zájemkyň o střelbu na asfaltové terče.
Miroslav Herman
jednatel MS Smržice
27

Sbor dobrovolných hasičů
V pondělí 29. června se vydala skupinka moravských
dobrovolných hasičů v dobových uniformách ve staré „Pragovce“
z roku 1934 na dlouhou Propagační jízdu Sboru hasičů Čech, Moravy a
Slezska. Jejich putování začalo v Ostravě, postupně zavítali do všech měst
a obcí, kde aktivně působí dobrovolní hasiči a v pondělí 1. července
dorazili poprvé v historii této akce také do Smržic.

Červené Pragovce našich
hostů lehce konkurovala
ta naše zelená smržická,
která má „jen“ něco málo
přes šedesát let. Ještě
o něco mladší byla Volha,
VB, která celou akci
jistila. Na vlajku putovního spolku
hasičů
zavěsila starostka naší
obce za asistence starosty SDH Smržice Milana Chytila další stuhu s
nápisem „Věnuje obec Smržice“.
Za smržické hasiče Zdeněk Balcařík
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V první polovině srpna atakovaly smržické
teploměry čtyřicítku a dodržet pitný režim bylo
nutností jak pro občany, tak pro obecní výsadbu.

V pondělí 17. srpna si všichni oddechli. Konečně
zapršelo, tropické teploty ustoupily a trávníky
zase dostanou svoji přirozenou barvu.

V úterý 1. září ředitelka školy Mgr. Zoubalová
slavnostně zahájila nový školní rok a žáci čtvrté
a páté třídy si připravili kulturní vystoupení.

Ve zrekonstruované nové školní budově potom
prvňáčky pozdravila také paní starostka a popřála
jim i jejich rodičům hodně trpělivosti.

Ve čtvrtek 10. září pozvala obec všechny smržické
seniory, kteří to zvládají na kole, na oblíbenou
projížďku „Rozloučení s létem“.

Jejich cílem byla stejně jako před rokem
restaurace U císařské cesty v Držovicích, kde
na ně čekalo báječné občerstvení.
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