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V neděli 14. dubna pořádala obec svoji tradiční
velikonoční výstavu. Díky hezkému počasí
mohla před farou probíhat výuka v pletení kocarů
a venku se utábořili i někteří z prodejců.

Na Zelený čtvrtek se před Velikonocemi naposled
rozezněly na smržickém kostele zvony a odletěly
do Říma. Od Velkého pátku je proto museli kluci
zaskočit svými klepači a řehtačkami.

Ve středu 1. května byla ve Smržicích po 25-ti
letech obnovena tradice stavění májky. Hasiči
na zkoušku použili jen takový tenký proutek
a slíbili, že za rok zde už bude stát něco pořádného.

Na kácení májky se 31. května přišla podívat celá
dědina. Program uvedl starosta Ing. Aleš Moskal
a pod vedením Bc. Veroniky Přikrylové děti
zazpívaly celé pásmo hanáckých písniček.

Když si ji postavili, tak ať si ji taky pokácí. Hasiči
popadli pilu a pustili se do díla. Za tři minuty už
ležela májka za potlesku všech přihlížejících
občanů na zemi a mohl začít další program.

Vršek májky byl přestěhován na dvůr hasičárny,
kde bude zdobit při následné oslavě. Dolní díl
posloužil k měření sil, jak rychle kdo májku
přeřízne pilou. Soutěžícím se měřil čas.
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Mateřská škola (str. 14–15)

Úvodní slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
jaro už je za námi, přichází léto a s tím spojené prázdniny pro děti
a dovolená pro nás dospělé. Tímto bych Vám chtěl jménem vedení obce popřát krásné
prožití prázdnin a co nejvíc hezkých zážitků.
V druhém čtvrtletí letošního roku probíhala údržba veřejné zeleně v plném proudu.
Byla dokončena prořezávka lip v parku u kostela, stromů na hřbitově a na dalších
místech naší obce. Spolupráce s firmou ARBOTYL tím ale nekončí a bude
pokračovat dále tak, aby bylo o zeleň a především bezpečí spoluobčanů dobře
postaráno. Co se týká kauzy stromů v ulicích Prostějovská a Jižní, tak se sami na
vlastní oči můžete přesvědčit, že se i přes „odborné posudky“ stromům daří dobře
a spolu s další péčí v následujících letech budou vypadat krásně a esteticky ke
spokojenosti všech. Další údržba veřejné zeleně je již klasicky v rukou obce. Probíhá
nekonečné sečení trávy, pletí záhonků a drobná výsadba květin (např. před novou
MŠ). Náš nemalý dík patří členkám zahrádkářského spolku, které si vzaly na starost
péči o záhony růží po celé obci.
V polovině měsíce června proběhla
brigáda na vysečení koryta Českého
potoka. Zde musím poděkovat všem
spolkům naší obce, jak myslivcům, kteří
ve velkém počtu vysekli nemalou část
koryta, tak i sokolům, zahrádkářům,
turistům a členům zastupitelstva obce,
kteří přiložili ruku k dílu a dobře
rozdělanou práci dokončili. Za toto
vysečení koryta potoka dostane obec
finanční vyrovnání od Povodí Moravy, které pak bude dále investovat do rozvoje
a zkrášlování Smržic.
Tím ale aktivita spolků neskončila. Oddíl TJ Smržice provedl údržbu hřiště pro
plážový volejbal, které to nutně potřebovalo. Dále proběhl sběr kovového šrotu, který
si již tradičně vzali na starost hasiči. Ti se velkou měrou podíleli také na pořádání
kácení máje. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným za ochotu pomoct.
Na závěr bych chtěl spoluobčany upozornit na to, že po obci byly rozmístěny koše na
psí exkrementy a požádat, aby je při procházkách se svými mazlíčky hojně využívali
a tím přispěli k údržbě a čistotě v obci.
S přáním krásného léta
Jiří Peka – místostarosta obce
2

Matrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 oslavili 70, 75, 80, 85 a více let tito naši občané:
Jaroslav Marek
Anna Mádrová
Ludmila Tomášková
Jiří Kočí
Miloslav Fiala
Jan Kohoutek
Jaromír Sedlář
Jan Hájek
Ludmila Mádrová
Ludmila Kulišťáková
Božena Menšíková
Josef Meisner
Anna Zwienerová
Jiřina Kreplová
Věra Mertová
František Klement
Stanislav Horna
Vladislav Šoustal
Jan Altmann
Berta Furišová

11. 4. 1933
14. 4. 1944
15. 4. 1932
18. 4. 1944
1. 5. 1932
9. 5. 1932
18. 5. 1933
25. 5. 1949
30. 5. 1944
31. 5. 1931
31. 5. 1932
12. 6. 1933
13. 6. 1929
16. 6. 1932
16. 6. 1944
18. 6. 1929
18. 6. 1934
21. 6. 1930
22. 6. 1949
29. 6. 1932

J. Kotka
Kobližnice
Podhájí
Zákantí
Prostějovská
Podhájí
Podhájí
Olší
Prostějovská
Prostějovská
Zákostelí
Olší
Prostějovská
Ve Stežkách
Blíšťka
Prostějovská
Trávníky
Trávníky
Zákostelí
Dr. Ondroucha

Vítání dětí

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

V pondělí 20. května 2019
se v obřadní síni obecního
úřadu
konalo
vítání
občánků, během něhož
místostarosta obce Jiří Peka
popřál dětem do života
dobrý start. Rodičům pak
hodně spokojených chvil se
svými dětmi. Obřad byl
provázen hudebním programem a recitací, které
měly krásně připravené děti z mateřské školy. Narozeným dětem byly věnovány
dárky a rodičům byla předána finanční hotovost 5 000,-Kč. Do života byli přivítáni
Lukáš Merta nar. 3. 3. 2019 a Aleš Cveček nar. 13. 3. 2019, oba z ulice Blíšťka.
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Gratulace
90. narozeniny oslavil v úterý
18. června
bývalý
předseda
smržického zemědělského družstva
pan František Klement, kterému do
dalších let popřál pan starosta
hodně zdraví a životního elánu. Na
oplátku pan Klement popřál panu
starostovi, aby ho lidé měli rádi.
Ve stejný den jen o 5 let později se
narodil pan Stanislav Horna, který
celý život pracoval jako elektrikář
u Pozemních staveb a do důchodu
odešel až v 67 letech. Hodně
pracovně cestoval a jeho velkým
koníčkem bylo fotografování.

Po přípitku nám pan Horna na fotce ukázal, jaký byl fešák, když se v roce 1960 ženil.
Následující rok se přistěhoval do Smržic a se svojí manželkou Věrou zde žije dodnes.
Rozloučili jsme se navždy:
Josef Bohanos (*1950) Zákostelí 137, zemřel 1. 5. 2019 ve věku 68 let
Radka Odvářková - matrikářka obce
4

Kulturně – sportovní komise
Velikonoční výstava
Příjemné jarní počasí vylákalo na procházku spojenou s návštěvou výstavy mnoho
místních i přespolních obyvatel. Všichni obdivovali rukodělné výrobky, mezi kterými
byly šperky, svíčky, textilní výrobky, keramika, k těm nejžádanějším patřily
aranžérské vazby a perníčky. Někteří
prodejci nabízeli své výrobky přímo
na čerstvém vzduchu farního dvora,
a proto se mohlo zdát, že fara není
zaplněna. Velkým zpestřením byla
možnost uplést si vlastní pomlázku
pod dozorem dobrovolníků. Děti se
zastavovaly u ohrady, kde se
proháněly ovečky. Snad všichni nasáli
příjemnou velikonoční atmosféru
a odcházeli domů spokojeni, což bylo
smyslem celé výstavy.
Kultura pro seniory
Obec Smržice a kulturní komise opět pamatovala na naše seniory a pozvala je na
společnou kulturní akci do kina Metropol v Olomouci. Na programu bylo divadelní
představení „S Pydlou v zádech“. V hlavní roli Josef Dvořák předvedl dechberoucí
energii a svým humorem pobavil celý sál kina.
Májka ve Smržicích
Měsíc květen začal ve Smržicích společným setkáním občanů na návsi před obecním
úřadem. Kulturní komise se postarala o znovuobnovení tradice „Stavění májky“.
Naposledy se u nás tato akce konala před 25 lety. Nejmladší hasiči se postarali
o nazdobení a pan starosta o úvodní slovo. Díky fyzické kondici dobrovolných
smržických hasičů, byla májka vztyčena během malé chvilky. Hasiči sklidili potlesk
a obec se pyšnila celý měsíc symbolem lásky,
plodnosti a mládí. Možná se někomu zdála příliš
nízká, ale jde o symbol a ne o velikost. Opravdu
nikdo nečekal, že se sejde takové množství lidí.
Je vidět, že se všichni rádi vidíme a máme si o čem
vyprávět.
Díky tomu, že pan starosta celý měsíc májku dobře
hlídal, vydržela stát celý měsíc. V pátek 31. května
se sešla téměř celá vesnice podívat na její pokácení.
Pan starosta všechny přivítal a slíbil, že příští rok
bude májka vyšší. Kácení se zúčastnili i mladí
krojovaní Hanáci ve smržickém kroji.
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Na úvod vystoupily děti ze
základní školy s pásmem
hanáckých písní. Poté dostali
slovo hasiči, ti se postarali
o pokácení májky a připravili soutěž dvojic v řezání
dřeva. Pak se všichni
odebrali
k hasičce,
kde
mladí
hasiči
předvedli
požární útok. Na dvoře
hasičárny vyhrávala country
kapela a všichni si pochutnali na dobrotách z udírny.
Svátek těch nejmenších
Den dětí ve Smržicích jsme zahájili ve sportovním areálu a to za pomocí všech
smržických spolků. Každý spolek připravil svoje stanoviště zaměřené na vlastní
činnost a tím se také mohl prezentovat. Na hřišti tak byla vidět obrovská spolupráce
a nadšení všech dobrovolníků. Pro naše nejmenší jsme připravili pěkné odpoledne
plné zábavy, děti si den užily nejen ve sportovním duchu, ale také se obohatily
v oblasti bylinek, poznávání stromů, zručnosti,
vyzkoušely si i střelbu ze
vzduchovky, nebo dovednosti na chůdách. Nechyběl
ani doprovodný program,
kde předvedly svoji výdrž
ve
skákacím
hradu,
vyzkoušely šipky, přiletěl
i vrtulník a letečtí modeláři předvedli, co všechno jde s malým letadlem dokázat.
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Do soutěží se přihlásilo téměř 200 dětí a dokladem toho, že si svůj den užily, byly
všudypřítomné dětské úsměvy. Velký dík patří všem, kteří se této akce zúčastnili
a pomohli s její organizací.
Letní kino ve Smržicích
Konec školního roku je tady a s ním i vítání prázdnin v nové podobě. Děti se začaly
scházet v 17:30 hodin tentokrát na faře, kde pro ně bylo připravené ohniště
a špekáčky. Nejvíce však využily možnosti běhat, kopat do balonů a házet si, no
hlavně být spolu a nemluvit o škole. Nikdo nikam nespěchal a všichni se tak nějak
těšili na ty zasloužené
prázdniny. Když se
začalo stmívat, tak se
prostor
proměnil
v letní kino. Objevil
se
náš
filmový
odborník
Zdeněk,
každý si našel své
místo, děti roztáhly
deky a začalo se
promítat. Rodinná komedie „Špunti na vodě“ se všem líbila. Celá akce sklidila
obrovský úspěch, počasí nám přálo a nikdo nečekal, že se sejde taková spousta lidí.
Hody
Hody ve Smržicích byly zahájeny v místním kostele sv. Petra a Pavla. Pan farář
vysvětlil podstatu hodů
a udělil vesnici a občanům
požehnání. Vše doprovázel
Dechový orchestr mladých
z Němčic. Po skončení
požehnání vyšel průvod
v čele s Hanáky po obci,
v průvodu nechyběli hasiči
se svojí čerstvě vyzdobenou „Erenou“ a zapojili
se i občané Smržic. Do kroku jim vyhrával orchestr, který se občas zastavil na
občerstvení u známých místních občanů. Cesta směřovala do sportovního areálu, kde
po krátké přestávce hudba pokračovala. Vystřídala ji další dechová kapela
Krumsíňanka, která nenechala posluchače sedět a někteří se odhodlali k tanci. Děti
využily oblíbený a velmi žádaný aquazorbing a zábavné atrakce, kterých se sjelo
tento rok opravdu hodně. Večer se začaly ozývat jiné tóny hudby a lidový žánr
vystřídala skupina Kontakt, která přilákala spoustu lidí. Taneční parket byl opět plný
a všichni se dobře bavili, počasí nám přálo a hody se opět vydařily.
Bc. Veronika Přikrylová – předsedkyně komise
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Obecní knihovna
Pasování čtenářů
V úterý 25. června jsme
uspořádali
v obřadní
síni obecního úřadu pro
žáky
první
třídy
pasování na čtenáře.
Děti předvedly skvělý
kulturní program plný
písniček a říkanek. Do
vystoupení zařadily též
naši krásnou hanáčtinu
a k vidění byl i muzikál
o kominíkovi a mlynáři.
Pan starosta rozdal dětem za velkého potlesku šerpy a každého školáka pasoval na
čtenáře. Děti následně dostaly
od paní knihovnice knihy
s průkazkami do knihovny a od
pana místostarosty velkou
čokoládu. Na závěr pan starosta
pozval děti i s rodičovským
doprovodem
na
páteční
promítání letního kina na faře.
Jejich paní učitelka každému
z nich ještě na konec darovala
malou sovičku, která je
symbolem moudrosti a stala se
talismanem jejich třídy.
Vše proběhlo v pohodové
atmosféře a děti si hned zašly
do knihovny půjčit své první
knihy. Máme velkou radost
z nových čtenářů. Obec opět
zakoupila několik nových
knižních titulů a my se na vás
čtenáře těšíme každé úterý od
13 do 17 hodin.
Vladimíra Hvozdecká
knihovnice
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Farnost Smržice
Milí přátelé, všechny vás zdravím a zvědavým posílám několik zajímavostí. Kdo se
zúčastnil nedělní hodové mše, musel si všimnout vedle faráře stojícího muže
v bílém šatu, zvaném alba, s červenou šerpou (správně štolou) z levého ramene
šikmo k pravému boku. Kdo to byl? Většina návštěvníků ho poznala. Ale proč ta
štola? Ta je znamením, že pan Mgr. Roman Nehera ze Smržic přijal diakonát neboli
jáhenské svěcení. Znamená to, že s pověřením faráře může ve farnosti křtít,
asistovat při církevním sňatku a na tyto svátosti žadatele připravovat, navštěvovat
nemocné, vést bohoslužbu slova, při mši přednášet evangelium, učit náboženství,
konat rozloučení se zesnulým a křesťanský pohřeb, při různých příležitostech
žehnat, a ještě jinými způsoby lidem sloužit. Je třeba zdůraznit, že jeho služba je
dobrovolná a bezplatná. Pan Nehera je na plný úvazek zaměstnán jako nemocniční
kaplan a službu jáhna koná ve svém volném čase. Je totiž tzv. trvalý jáhen, ženatý,
což znamená, že v katolické církvi nemůže být vysvěcen na kněze – na rozdíl od
jáhna neženatého, kde se jáhenství chápe většinou jako předstupeň kněžství. Do
budoucna je tato služba ochotných dobrovolníků velmi nutná a i perspektivní.
Při odchodu z kostela a pohledu vzhůru na kůr bylo také každému jasné, že
Smržické varhany ještě nějakou dobu nezaznějí: říkají to i velké, tří- i pětimetrové
píšťaly, opřené o zeď vedle nástroje. Ale kdy je uslyšíme, záleží i na nás, každý
z nás jim může pomoci. Prvním hodovým dnem totiž byla oficiálně zahájena
olomouckým Krajským úřadem schválená veřejná sbírka na tento účel, nazvaná
Smržické varhany. Během dvou let jejího trvání budete moci přispět buďto hotově,
a to do dvou Obcí Smržice zapečetěných pokladniček (jedna pevná v kostele
a jedna přenosná, např. pro ty, kdo si přejí, aby je pověřený člověk navštívil doma),
nebo převodem na speciálně pro tento účel zřízený účet u České spořitelny
č. 5610094369/0800. Jen prosím, napište do zprávy pro příjemce své jméno,
abychom vás mohli připsat na listinu dárců.
Zároveň bude probíhat tzv. „adopce píšťal“. Co to je? Budete moci si vybrat
píšťaly, na které přispějete a které budou „vaše“: zůstanou sice v nástroji, ale bude
zaznamenáno, komu patří. O této skutečnosti dostane majitel certifikát.
V blízké době dostanete do poštovních schránek lístek s podrobnějšími
informacemi o této iniciativě. Dostáváte asi mnoho letáků nejrůznějšího druhu.
Tentokrát to nebude reklama na super levné zboží, ale prosba o finanční spoluúčast
na obnovení díla našich předků, především sloužícího ke kulturnímu a duchovnímu
povznesení občanů Smržic i hostů, návštěvníků kostela. Vždyť - jak známo, tento
druh hudby mimo jiné napomáhá k pokoji a dobrým vztahům.
Věřím, že s vašimi dary a za podpory dotací se celá, nemalá částka na zaplacení
opravy (cca 750 tisíc Kč) podaří shromáždit a předem moc děkuji za podporu. Přeji
pěkný čas dovolených.
O. Jožka Glogar SDB a farní rada
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Základní škola Smržice
Vedeme žáky naší školy ke zdravému životnímu stylu, sportování a ke zdravé výživě
v rámci výuky, mimoškolních aktivit a nadále pokračujeme v rozvoji environmentální
výchovy. Klademe důraz na výchovu k regionu. V tomto směru jsme pro děti
připravili mnoho akcí a projektů.
Dětem se velice líbilo na škole
v přírodě v resortu Březová, která
proběhla 1. - 5. 4. 2019. V největším
zážitkovém parku 78 školáků plnilo
sportovní a adrenalinové aktivity.

Dále v měsíci dubnu se naši žáci vydali pěšky stezkou do areálu velodromu
v Prostějově, aby se zúčastnili akce „Den se složkami IZS“ – (Integrovaného
záchranného systému). Na fotbalovém hřišti proběhla ukázka výcviku dravých ptáků
a sov. Děti z mateřské školy si prohlížely ptáky zblízka, hladily je a žáci ZŠ si
obohatili znalosti z přírodovědy. Počátkem
května školní družinu navštívil Hruškoun maskot zahradník z Ovocentra z Valašského
Meziříčí, které nám dodává ovocno - mléčné
svačinky v rámci školního projektu Ovoce
a zelenina do škol. Byla připravena ochutnávka
ovoce a zeleniny a krátká beseda o významu
ovoce a zeleniny pro zdraví.
Nelze
opomenout
úspěch
v
okresní
přírodovědné soutěži Zlatý list, kterou
organizovalo Ekocentrum Iris. Šestičlenné
družstvo našich žáků 3. třídy obsadilo 3. místo
z osmi škol v nejmladší kategorii. V přírodním
areálu „Údolíčko“ děti plnily přírodovědné
a hravé úkoly na stanovištích v rámci akce „Den
Země“, kterou rovněž pořádalo Ekocentrum Iris.
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Ve středu 5. června vyjely dva
autobusy plné dětí z naší školy na
výlet do Modré u Velehradu.
Navštívili jsme Archeoskanzen
Modrá - velkomoravské opevněné
sídliště
středního
Pomoraví
z 9. století, přírodovědnou expozici
Vodní svět, Památník Velké Moravy
ve
Starém
Městě
uprostřed
unikátního archeologického naleziště
Na Valách s multimediální expozicí
přibližující život prvních Slovanů.
Koncem června žáci 3., 4. a 5. třídy prošli Naučnou stezku Velkého Kosíře směrem do
Čech pod Kosířem. Průvodci při této vycházce byli ekologové z Ekocentra Iris, kteří
připravili dětem naučný a zároveň zábavný přírodovědný program o Kosíři.
Poslední týden v červnu si všechny děti zasportovaly během „Sportovního dne“ na
hřišti ZŠ Čelechovice na Hané. Žáci plnili disciplíny ve smíšených šestičlenných
družstvech složených ze žáků Smržic i Čelechovic. Všechny body byly sečteny
a podle jejich součtu byla vyhlášena vítězná družstva. Sportovní soutěž byla
organizována ve spolupráci ZŠ Smržice a ZŠ Čelechovice na Hané. Školní družina se
zapojila také do sportovních aktivit. V pátek 7. června se sešla na hřišti u kulturního

domu smržická a čelechovská družina. Vzájemné utkání v kopané, které skončilo
nerozhodným výsledkem 2:2, se dětem velice líbilo. Tímto spolupráce se ZŠ
Čelechovice na Hané nekončí. Byly připraveny a realizovány vzájemné srovnávací
testy pro žáky 5. ročníků obou škol z českého a anglického jazyka a matematiky.
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V rámci poznávání naší obce a regionu jsme se zaměřili na oblasti ochrany přírody
a poznávání nejbližších podniků a firem. V červnu jsme navštívili firmu Semo, která
se specializuje na pěstování osiv. Děti poznávaly rostliny ve sklenících. V připravené
výstavce žáci určovali byliny, voňavé koření a semínka zeleniny. Při poučném
a poutavém povídání o přírodě ředitele pana Jana Prášila děti ani nedutaly a neváhaly
pokládat zvídavé dotazy. Jedno páteční červnové odpoledne se děti školní družiny se
svými vychovatelkami vydaly na exkurzi do velikého skleníku, aby poznaly, jak se
pěstují sladká rajčata. Skleník se jim líbil a všichni si odnesli krabičku rajčat domů na
ochutnání.
V pondělí 15. dubna na ZŠ v Kostelci na Hané
proběhla beseda: „Ilustrátorem na plný
úvazek“ v rámci projektu Společně pro rozvoj
školství - MAP II ORP Prostějov, které se
zúčastnili žáci 5. třídy ZŠ Smržice a žáci
5. třídy ZŠ Kostelec na Hané. Lektorem
besedy a workshopu od textu k obrazu byl
ilustrátor a autor komiksů Michal Menšík,
který pochází z Kostelce na Hané. Dětem
představil práci ilustrátora, dal jim možnost
vyzkoušet si práci s textem a společně s nimi
vytvořil ilustraci.
Začátkem dubna byly přestěhovány dvě třídy do budovy zahrádkářů z důvodu
rekonstrukce budovy školy u kostela a jednu třídu do MŠ. Stěhování proběhlo
v období našeho pobytu v přírodě. Po návratu z Březové bylo vše pro výuku
připraveno – vybavené třídy nábytkem a interaktivní technikou.
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Obec zaplatila žákům 2. a 3. třídy jízdné na výuku plavání v Prostějově. I v tomto
školním roce vedoucí keramických kroužků školy vystavovali výrobky svých žáků na
velikonoční výstavě na faře. Rovněž i maminky ze školního keramického kroužku
prodávaly své keramické výrobky a vydělané peníze předaly škole.

V poslední květnový den proběhlo Slavnostní kácení májky před Obecním úřadem
ve Smržicích. Žáci školy na této akci vystoupili s kulturním programem.
Koncem června pan starosta Aleš Moskal slavnostně pasoval žáky první třídy
na čtenáře v obřadní síni Obecního úřadu ve Smržicích.
V rámci spolupráce s MŠ v přípravě předškoláků do 1. třídy paní učitelky
zorganizovaly dětem z MŠ dopolední výuku v 1. třídě a prvňáčkům pobyt v MŠ, kde
se mohli pochlubit se svými znalostmi z 1. třídy. Paní učitelka, která bude učit
budoucí prvňáčky, se připojila k výletu MŠ na Kosíř, aby své budoucí žáky lépe
poznala. V pátek 12. dubna 2019 proběhl zápis dětí do 1. třídy. K zápisu přišlo 15 dětí
a 5 dětí má odloženou školní docházku. V novém školním roce nastoupí do 1. třídy
deset prvňáčků.
Děkujeme všem občanům a rodičům žáků za přinesený papír do sběru. Utržili jsme
rovněž peníze za sběr sušené pomerančové kůry. Peníze za sběr papíru a sušené
pomerančové kůry jsme předali KPŠ při základní škole. Sběrem plechovek od nápojů
jsme zase pomohli finančně učňům v chráněné dílně v Prostějově.
V tomto školním roce se poprvé páťáci rozloučili se školou jinak. Na Zahradní
slavnosti, pořádané mateřskou školou, předvedli svoje kulturní vystoupení, slavnostně
převzali trička na památku a vystavili své tablo.
V pátek 28. června se žáci rozloučili se školou, aby si o prázdninách odpočinuli
a nabrali nových sil. Dovoluji si všem dětem popřát šťastné prázdniny plné sluníčka
a všem rodičům krásný čas plný pohody strávený se svými dětmi během letních
prázdnin.
Mgr. Jana Gulaková – ředitelka ZŠ Smržice
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Mateřská škola Smržice
Je to neuvěřitelné…… Máme za sebou další školní rok, ale prázdniny nám ještě
nezačaly, i když by si je děti už zasloužily. Naše mateřská školka je na rozdíl od
ostatních školek otevřená ještě dva týdny a je zaplněna především cizími dětmi
z okolních obcí.
Mateřská školka je jedna z prvních organizací, která přichází dětem do života a velmi
záleží na tom, jak začne děti rozvíjet. Naše školka je založena především na
individuálním přístupu a vzájemné spolupráci s rodiči, základní školou a dalšími
organizacemi. Mimo kvalitní výchovně vzdělávací činnosti je součástí také bohatá
nabídka sportovních, kulturních a společenských zážitků. Tyto akce pak doplňuje
i nabídka činností pro rodiče a jejich děti, které do MŠ ještě nenastoupily.
Od začátku dubna děti zažívaly jednu akci za druhou. Přijelo k nám divadélko
s veselými pohádkami, vypravili jsme se na farmu do Štětovic, dopolední program
zaměřený na environmentální výchovu, tradičně jsme se zapojili do zdobení
velikonočních beránků, které jsou pak předány do dětských domovů a ústavů pro
seniory.
Předškoláci si opět na jeden den vyzkoušeli, jaké je to být prvňáčkem ve školní lavici
a na to navazoval zápis do základní školy, kde s úsměvem zvládli všechny úkoly.
Český červený kříž přijel za dětmi s programem, kde si děti vyzkoušely, jak zachránit
nebo se postarat o zraněného kamaráda. V prostorách sportovního areálu proběhla
ukázka výcviku dravců a děti měly možnost si některé i pohladit. Každý měsíc jsme
v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ přivítali návštěvu, která dětem přečetla
zajímavý nebo naučný dobrodružný příběh. Pro své maminky si děti připravily pásmo
písniček a básniček, vyrobily hezký dáreček a při závěrečném tanečku maminky
uronily i malou slzičku dojetí.
Díky ochotnému tatínkovi panu Smyčkovi, jsme
si vybudovali mobilní dopravní hřiště, kde se děti
učily znát a dodržovat pravidla silničního
provozu a ohleduplnosti na silnicích. Prožili jsme
projektový týden „Cesta kolem světa“ a každý
den jsme se podívali na jiné místo na Zemi. Děti
se seznámily se všemi kontinenty a naučily se
respektu k odlišným národnostem.
Pravidelnou činností MŠ je příprava kulturního programu při vítání nových občánků
Smržic. Proběhl také zápis do školky, všichni rodiče obdrželi rozhodnutí o přijetí
a v novém školním roce budou zcela naplněny obě dvě třídy s celkovým počtem
50 dětí. S těmi nejmenšími bude paní učitelce pomáhat nově chůva.
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Ihned po zápise začal další ročník „Akademie pro batolata“, kde se děti seznamovaly
s novým prostředím MŠ, paní učitelkami a kolektivem, ve kterém se budou od září
setkávat.
Mezi nejoblíbenější akce MŠ
patří výlet na závěr školního
roku. Letos jsme si vyšli na Kosíř
od zámecké zahrady v Čechách
pod Kosířem až k rozhledně.
Opekli jsme špekáčky, vystoupali
na rozhlednu a hlavně nám bylo
v přírodě moc dobře.
Rodiče i prarodiče velice kladně
ocenili společné setkání na
tradiční „Zahradní slavnosti“, při
které jsme se rozloučili s našimi
předškoláky. Na úvod byli představeni a pasováni na prvňáky, paní učitelky je nerady
ale se ctí a hrdostí předaly paní učitelce do první třídy. Děti ukázaly, co všechno se ve
školce naučily a sklidily obrovský potlesk a dík. Celé odpoledne bylo připraveno

jenom proto, aby si ho děti užily a rodiče, aby byli na své děti opravdu hrdí.
Poděkování patří nejen dětem a jejich rodičům, ale i kolegyním, které tento projekt
připravovaly a také všem těm, kteří přišli a slavnosti se zúčastnili. Je to pro nás
ocenění za naši snahu a dává to těmto akcím smysl. Velký dík patří též spozorům.
Nyní nám zbývá popřát nejen školkovým dětem krásné prázdniny, naplněné
příjemnými zážitky a rodičům přejeme radost ze svých dětí a v září se na vás těšíme
na shledanou.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
Ilona Přikrylová – učitelka
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TJ Sokol Smržice
Župní kolo „Zálesáckého závodu zdatnosti“
V sobotu 27. dubna 2019 jsme se spolu s Natálií Grulichovou zúčastnily s dívkami
z oddílu „Sokolíčků“ Míšou Vybíralovou, Eliškou Tesárkovou, Lindou Čmelovou,
Adélkou Bittnerovou, Zuzkou Míkovou, Karolínkou Opluštilovou a Nikolkou
Doleželovou
župního
kola
„Zálesáckého závodu zdatnosti“,
který pořádá každoročně Sokol
v Přemyslovicích. Počasí nám sice
úplně nepřálo, ale zato nálada byla
již
od
rána
na
hřišti
v Přemyslovicích výborná. Holky se
na soutěž moc těšily a s radostí
se připravovaly. Po slavnostním
zahájení se v jednotlivých intervalech vydávaly na trať dvou až
tříčlenné hlídky. Děvčata obsadila
tři hlídky a závodila v kategorii
„mladší žákyně I.“. Trať byla dlouhá
asi 3 500 m, běželo se po
označených polních cestách, lesíkem až do údolí zvaného „U bučku“. Na jednotlivých
stanovištích závodníci plnili disciplíny: hod na cíl, poznávání zvířat, poznávání
rostlin, vlastivěda, vázání uzlů, topografické značky, práce s mapou a buzolou,
šošonský běh, rozdělávání ohně, zdravověda, historie a současnost Sokola
a překonávání překážek - lanové lávky. Jednalo se o naši premiéru v tomto závodě,
holky si vedly skvěle, všechny úkoly splnily na jedničku a domů si přivezly krásné
účastnické listy. Všechny nás potěšil společně strávený den v přírodě. Věřím, že příští
rok se tohoto závodu opět zúčastníme ještě v hojnějším počtu.
Bc. Petra Tesárková, DiS. - cvičitelka
Pálení čarodějnic
Tradiční Pálení čarodějnic se
konalo v areálu sokolovny
30. dubna. Program zahájily
dívky z oddílu Sokolíčků
tanečním vystoupením, které
se naučily na škole v přírodě.
Většina dětí se vypravila na
tuto akci v čarodějnických
kostýmech. V průběhu odpoledne se děti zapojily do
připravených soutěží.
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Bylo to skákání v peřině, přetahování lana, skok do výšky, hod šiškou na cíl,
poznávání koření podle čichu, lovení čarodějnických pomůcek ukrytých v pytli
a testování paměti. Větrné počasí komplikovalo nejen zapálení vatry, ale také upálení
čarodějnice. Vše se nakonec podařilo a návštěvníci si mohli opéct na ohni kabanos.
Celou akci měli pod kontrolou přítomní bratři hasiči, pod vedením starosty Milana
Chytila, kteří na závěr uhasili ohně ručními stříkačkami tzv. džberovkami.
Odznak všestrannosti
Základní škola Smržice
ve spolupráci s TJ Sokol
Smržice uspořádali pro
děti místní kolo plnění
„Odznaku všestrannosti
olympijských
vítězů“.
Děti
soutěžily v pěti
disciplínách – trojskok
z místa, hod míčem vzad,
kliky, sedy-lehy a přeskoky přes švihadlo. Na
závěr si děti zahrály
přehazovanou.
Ukončení cvičení
Děti z oddílu „Sokolíčků“
si na závěr cvičení
v tomto školním roce
vyšly na vycházku na
Stráž. Společně se svými
cvičitelkami
Lucií
Smičkovou a Petrou
Tesárkovou si na tábořišti
ve Vývozech rozdělaly
oheň a opekly špekáčky.
Po prázdninách se budou opět potkávat v sokolovně na pravidelném cvičení
„sokolíčci“ a mladší žáci a žákyně.
Judo
Členové oddílu Juda předvedli svoje dovednosti formou veřejného cvičení na
Zahradní slavnosti, kterou pořádala Základní a mateřská škola Smržice 27. června.
Ukázka části tréninku na tatami měla přítomným dětem zábavnou formou přiblížit
tento sport, který komplexně podporuje duševní i tělesné zdraví. Osvojení pádových
technik dává větší jistotu v každodenním životě.
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Judo je sportem
a také bojovým
umění. Trenér
Jiří Švec bude se
svým oddílem
pravidelně cvičit
v sokolovně též
v novém školním roce a těší
se
na
další
zájemce o tento
sport.
Setkání volejbalových veteránů
Volejbaloví veteráni a současní hráči se v hodovou sobotu sešli na 44. ročníku srazu
veteránů, který uspořádali členové oddílu volejbalu v čele se svým předsedou
Aloisem Lakomým. Účastníci srazu si pobesedovali a zavzpomínali na svoje

sportovní zážitky a také si prohlédli výstavu fotografií a kronik za období od roku
1947 po současnost. Perfektně připravený volejbalový kurt přilákal ke hře starší
i mladší generaci hráčů. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 55 hráčů a hráček.
Po sportovním výkonu bylo pro účastníky připraveno posezení s občerstvením
a taneční zábava.
Irena Laurenčíková – starostka TJ Sokol Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Uplynulý kvartál našeho mysliveckého života byl velmi bohatý na různé společenské
akce a zážitky, dovolte tedy, abych Vám přiblížil, co nového jsme ve Smržicích
i mimo ně zažili.
Na úvod bych se rád podělil
o informaci, že se v našem katastru
i nadále rozšiřuje populace Bobra
evropského. Tento až třiceti kilový
hlodavec se z Romže, kde se již
několik let vyskytuje, rozšířil i na
břehy Českého potoka. Zde se čile
pustil do stavby hrází a působí tak
nemalé škody na vzrostlých
stromech lemujících tento vodní
tok. Výsledky jeho práce můžeme
vidět na fotografii.
Začátkem dubna jsme se za deštivého rána opět sešli, abychom uspořádali další ze
série pracovních brigád, kterými se snažíme zlepšit životní podmínky v našem okolí.

Tentokrát bylo sobotní dopoledne zaměřeno na
úklid odpadků okolo cest, které ze svých aut
vyhazují bezohlední řidiči. Ranní déšť brzy ustal,
a tak jsme mohli posbírat, co bylo potřeba. Ani
letošní „nadílka“ se neobešla bez rekordmanů ve
formě pneumatik od nákladního vozu a vysloužilé sedací soupravy. Po brigádě následovalo
zasloužené občerstvení, které jsme si uspořádali
pod pergolou v domě zahrádkářů.
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Nejvýznamnější událostí, která měla ve Smržicích premiéru, bylo uspořádání
kynologických akcí, a to jarní svod a zkoušky vloh lovecky upotřebitelných psů. Tyto
akce jsou pořádány Okresním mysliveckým spolkem v Prostějově a my jsme měli tu
čest zajistit průběh akcí v naší honitbě, včetně zajištění zázemí pro zúčastněné
psovody i rozhodčí. Tyto zkoušky jsou určeny mladým psům, ideálně ve věku okolo
deseti měsíců, kdy se zkoumají předpoklady chovnosti a lovecké upotřebitelnosti
pejsků. Obě akce proběhly v jeden den a to 4. května v domě smržických zahrádkářů.

Na zajištění celého dne se podíleli členové
našeho spolku, naši honci, adepti i rodinní
příslušníci. Jednalo se o organizačně mimořádně
náročnou záležitost a je zapotřebí poděkovat
a vyzdvihnout osobní nasazení všech, kteří se na
zajištění přípravy a průběhu akce podíleli.
Zkoušek se zúčastnili i tři naši členové se svými
svěřenci a všem je potřeba gratulovat, neboť se
ji podařilo dosáhnout skvělých výsledků.
Na konci května se členové a příznivci MS Smržice vypravili do Lysé nad Labem na
NATURA VIVA - 24. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství
a pobytu v přírodě. Zájem o návštěvu výstavy byl značný, a proto jsme se museli na
cestu vypravit dvěma plně obsazenými minibusy. Za zajištění vozů děkuji jménem
našeho spolku Obci Smržice i našemu mysliveckému hospodáři panu Korcovi.
1. června se členové našeho spolku
podíleli na uspořádání dětského dne na
hřišti u kulturního domu ve Smržicích.
Na starost jsme měli dvě stanoviště
s mysliveckou tématikou, a to
poznávání stromů a trofejí ulovené
zvěře a střelbu ze vzduchovky.
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Z důvodu chybějících kapacit pracovníků povodí řeky Moravy, byla po dohodě s obcí
svolána brigáda na sečení trávy okolo Českého potoka.

V sobotu 8. června jsme se tedy sešli, abychom svým dílem přispěli k údržbě tohoto
vodního toku. Část křovinořezů, které jsme použili, nám zapůjčila obec a nutno
podotknout, že si členové našeho MS přinesli i vlastní techniku včetně pojízdné
sekačky našeho předsedy JUDr. Ing. Martina Vrtala, kterou bez náhrady použili na
vysečení poměrně velkého prostoru břehů potoka na ulici Blíšťka.
V těchto dnech oslavil náš
dlouholetý člen Mysliveckého
spolku Smržice, bývalý starosta
Honebního společenstva, místopředseda MS a kynolog pan
František Klement 90. narozeniny.
Z rukou předsedy MS Smržice
JUDr. Ing. Martina Vrtala převzal
věrnostní medaili, udělenou mu
při příležitosti svých 90. narozenin
ČMMJ v Praze za dlouholetou
činnost v myslivosti.

Miroslav Herman – jednatel MS Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Soutěž 10. okrsku
V sobotu 11. května se ve
Slatinkách uskutečnila soutěž
10. okrsku. Soutěže se
zúčastnila jednotka SDH
Smržice včetně mladých
hasičů. Jednotka SDH se ze
čtyř soutěžících družstev
umístila
na
1.
místě
v požárním útoku i v přeboru
jednotlivců. Mladí hasiči se
ve své kategorii umístili také
na 1. místě. Soutěžilo se jak
v přeboru jednotlivců, tak i
v požárním útoku. Soutěž si
všichni moc užili a těšíme se,
až se příští rok budeme moci
znovu utkat v boji o vítězství.
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Závěrečné kolo Hry plamen
O týden později, tedy 18. května, se ve Vitčicích konalo závěrečné kolo Hry Plamen.
Soutěž nás prověřila ve spoustě soutěžních disciplín. Soutěžní družstvo starších žáků
se umístilo na pěkném 4. místě ze 14 družstev.
Kácení máje a dětský den
V pátek 31. května proběhlo první kácení máje po 25 letech. Jednotka SDH se
zapojila přímo do kácení, mladí hasiči poté předvedli požární útok. Na druhý den měli
hasiči na hřišti připraveno jedno ze stanovišť dětského dne.

Pohár starosty
obce Dětkovice
V neděli 16. června
proběhla v Dětkovicích
soutěž o Pohár starosty
obce Dětkovice 2019.
Počasí nám sice moc
nepřálo, ale i tak jsme se
umístili na 2. místě s časem
00:21:90.
Zhodnocení období
Na jaře roku 2019 se
konala spousta soutěží a ani
předsoutěžní stres se nám
nevyhnul. Za toto období
jsme stihli spoustu aktivit i přes to, že ne vždy nám počasí přálo. Všechny soutěže
nám přinesly spoustu zkušeností a těšíme se, až se budeme moci v dalším období
utkávat o přední příčky v soutěžích.
Více na facebooku SDH Smržice
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Matěj Tesárek, člen SDH

Český zahrádkářský svaz Smržice
Sál v I. poschodí naší budovy se po předchozích úpravách proměnil na školu, kam
dochází žáci 4. a 5. ročníku, po dobu rekonstrukce stávající budovy školy. Ještě než
začali chodit školáci,
provedla
stavební
firma pana Františka
Tesárka rekonstrukci
průjezdu.
Školáci
využívají také velký
dvůr s pergolou.
Třešně natrhané přít.
Radkem Stančíkem
z naší zahrady dětem
chutnaly nejen pod
pergolou, ale i ve
stínu pod obrovským
stromem uprostřed
dvora.
V dubnu proběhla výroční schůze, která byla
po pětiletém období volební. Museli jsme se
vtěsnat do malé společenské místnosti v přízemí, ale i tak byla připravena ve vstupní hale
bohatá tombola díky sponzorům, kterými byli
Obec Smržice, Semo,
Laski, Řemeslo 3+1,
Makovec, Arboeko,
smržická opravna aut
Vladimíra
Skácela
a mnozí naši členové.
Zvolil se třináctičlenný výbor a tříčlenná
kontrolní
komise. Starosta obce
Ing. Aleš Moskal ve
svém
vystoupení
poděkoval za činnost,
kterou
zahrádkáři
obohacují
život
v naší krásné obci.
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Zahrádkáři slíbili vedení obce, respektive Jiřímu Pekovi, místostarostovi, který má ve
své režii údržbu zeleně v naší obci, že budou udržovat záhon růží na křižovatce
směrem na Mostkovice a také celou výsadbu v prostoru mezi kostelem a farou.
V květnu se uskutečnilo okresní kolo floristické soutěže amatérů ve třech kategoriích.
Hned ve dvou měl náš svaz zastoupení. V kategorii juniorů Terezka Spurná, která se
umístila na krásném druhém místě a v kategorii seniorů Hana Ošťádalová obsadila
příčku nejvyšší – 1. místo. Tímto jim děkujeme za reprezentaci a výborné výsledky.
Obě postoupily do Zemského moravského kola. Při pořádání této akce pomáhaly
i naše členky, které obdržely poděkování od členky celorepublikové rady
a místopředsedkyně Územního sdružení ČZS Prostějov.
Na Den dětí pořádaný obcí jsme měli své stanoviště, kde děti poznávaly různou
zeleninu, luštěniny a bylinky.

V červnu jsme podpořili sdružení Iris při pořádání akce na náměstí v Prostějově ke
„Dni životního prostředí“. Zahrádkáři zde měli stánek a podobně jako ve Smržicích,
zde děti a mládež poznávali rovněž ovoce, zeleninu a bylinky. Rozdávaly se
propagační materiály pro rodiče.
Letní měsíce patří k těm nejkrásnějším. Květinové záhony jsou v plné kráse pestrých
barev. Můžeme se těšit ze zeleniny, ovoce, či bylinek. Abychom toto všechno mohli
vychutnat, chce to také dosti práce a úsilí. Myslete na to, že zahrada by neměla být
jen místem pro práci, ale měli byste si ji s chutí užít, nadýchat se čerstvého vzduchu
a „vyfouknout“ ze sebe všechno, co vás tíží. Nyní je i doba grilování, což je
příležitost posedět s přáteli při doušku něčeho osvěžujícího.
Přejeme všem spoluobčanům krásné letní dny plné pohody a dětem hezké prázdniny
s nezapomenutelnými zážitky.
Jaroslava Smičková – jednatelka ZO ČZS
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Tělovýchovná jednota Smržice
Soutěžní ročník 2018/2019 byl v polovině června dobojován a smržická družstva
mohla nastoupit na krátký odpočinek před přípravou na další ročník.
Mužstvo mužů se přes nepříliš přesvědčivé výsledky dokázalo udržet v krajské
soutěži. V průběhu zimní přestávky došlo u mužstva k výměně trenéra. Po Petru
Gottwaldovi převzal mužstvo jako hrající trenér Ivo Zbožínek. Pod jeho vedení
smržické mužstvo napínalo, stejně jako v loňské sezóně, svoje fanoušky až do
posledního zápasu. V něm, díky vítězství 2:1 nad Sokolem Doloplazy, rozhodlo
o setrvání Smržic v krajské I. B třídě. V konečné tabulce mužstvo obsadilo 12. místo
se ziskem 24 bodů a skóre 53:84. V nadcházející sezóně bude mužstvo Smržic pod
vedením Ivo Zbožínka nastupovat opět v „olomoucké“ skupině B I. B třídy.

Dalším družstvem reprezentujícím Smržice v krajské soutěži bylo „A“ družstvo
mladších žáků, které pod vedením trenérů Josefa Spanilého a Martina Štercla
obsadilo krásné 2. místo se 40 body a aktivním skóre 77:44. „B“ družstvo mladších
žáků hájilo naše barvy v okresním přeboru mladších žáků a v konečné tabulce se
umístilo na 4. místě s 41 body a skóre 86:46.
Družstvo starší přípravky pod vedením Otakara Galíčka a Marka Pešáka nastupovalo
v okresním přeboru starších přípravek OFS Prostějov, který se hrál tradičně turnajově,
a naše družstvo ve své skupině obsadilo 3. místo s 30 body a skóre 85:74.
V příštím soutěžním ročníku bude mít oddíl mládežnická družstva starších a mladších
žáků a starší přípravky. Starší a mladší žáci budou nastupovat v okresním přeboru
okresu Olomouc a družstvo starší přípravky v krajské soutěži přípravek KFS
Olomouc.
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Družstvo mladších žáků svoji sezónu, která byla bezesporu úspěšná jak v pravidelné
krajské soutěži, tak i na řadě jednotlivých turnajů, kterých se zúčastnilo, zakončí
reprezentací našeho oddílu pod společnou hlavičkou FUTSAL ČELECHOVICE n.H.
/TJ SMRŽICE na mezinárodním turnaji WROCLAW TROPHY v polské Wroclawy.
Tento turnaj se uskuteční 4. 7. – 7. 7. 2019. V základní skupině na naše družstvo
čekají soupeři Horažďovic, polské týmy TP Ostrovia Ostrow Wielkoposlki a FDA
Wieliszew, litevská Fortuna Kaunas a švédský Backatorps IF.
Vedení oddílu tímto děkuje všem trenérům, asistentům a vedoucím družstev
a samozřejmě i rodičům, kteří se podíleli na zajištění uplynulé sezóny, a po krátké
letní přestávce se těší na další spolupráci.
Jiří Přikryl – člen výkonného výboru TJ Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Jarní část naší turistické sezony začala sto kilometrů od domova v Orlických horách.

O jarní výlety, kdy je příroda
nejhezčí, je vždycky největší
zájem a také v tomto případě se
padesátimístný autobus podařilo
zaplnit do posledního místa. Naším hlavním cílem bylo údolí řeky Divoká Orlice,
které nabízí spoustu atraktivních míst a jedním z nich byla tato Pašerácká lávka.
Prioritou naší činnosti je samozřejmě Smržické vandr. Týden před ním se vždycky
sejdeme v tábořišti u totemu,
abychom všechno naplánovali
a zároveň oslavili narozeniny
těch našich členů, kteří je mají
v tom daném roce kulaté.
Letos se jich sešlo hned osm
a jedním z nich byla dokonce
starostka smržického Sokola.
Procházka na Stráž nemohla
chybět, cestou dolů jsme posbírali suché větve a potom zpívali u táboráku až do rána.
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15. ročník největší turistické akce našeho regionu Smržické vandr opět přilákal díky
krásnému počasí stovky turistů a cyklistů. Na startu a dvanácti kontrolách na trasách
se staralo 59 členů našeho klubu o to, aby si každý vandrování užil co nejpříjemněji.

Na jednu z cyklotras se tentokrát přihlásilo i několik zástupců naší obce se svými
rodinnými příslušníky a pan starosta si dokonce na akci pořídil vandrovní tričko.

Někteří ze vzdálenějších účastníků přijeli o den dříve a spali na připravených
matracích v kulturním domě. Nejvzdálenější k nám dorazil až z Karlových Varů.
Celkem se letošního „vandru“ zúčastnilo 409 pěších turistů, 303 cyklistů se vydalo na
některou ze čtyř silničních tras a 461 cyklistů na vyznačené trasy pro horská kola.
Víc fotografií z našich akcí najdete na www.kstsmrzice.cz
Zdeněk Balcařík – předseda KČT Smržice
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Výstava DemoPark 2019
Smržická firma LASKI se 23. - 25. června zúčastnila mezinárodní výstavy komunální
techniky DemoPark 2019 u německého Eisenachu. Jedná se o jednu
z nejvýznamnějších akcí tohoto druhu na Evropském kontinentu.

Stroje místní firmy byly
v ostrém srovnání se
světovými výrobci tohoto
druhu techniky a musíme
dodat, že hanácké stroje si
nevedly vůbec špatně.
Firma LASKI předvedla
řadu strojů s poutavým
designem, jednoduchou
konstrukcí, ale i stroje
vybavené naší nejnovější
high-tech
technikou.
K perličkám patřil prototyp jednoduchého výkonného štěpkovače na pásovém podvozku i prototyp zahradního štěpkovače plně na
akumulátorový provoz.
Ing. Lukáš Beránek – Laski, s.r.o.
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OTEVŘENÉ ARBOEKO
PRO DĚTI I DOSPĚLÁKY
ZVEME VŠECHNY NA SOBOTU
14. ZÁŘÍ 2019 OD 9 DO 16 HODIN
Co můžete vidět a zažít?
zajímavou zahradnickou techniku v akci
zkusit řídit japonský malotraktor Kubota
projet se na vysokozdvižné plošině
adrenalinovou jízdu v offroadu
vyjížďku po okrasné školce na valníkové
soupravě s odborným výkladem
možnost projížďky na koních po areálu
radovánky s požární hasící pěnou
zahradnické dílničky a soutěže pro děti
stánky s občerstvením jsou k dispozici
v areálu firmy
zmrzlina pro děti zdarma
po celý den bude možnost nákupu všech
rostlin za velkoobchodní ceny v naší
prodejně!

Místo konání

ARBOEKO s.r.o.,
Smržice 550, 798 17
SMRŽICE

AKCE SE KONÁ
ZA KAŽDÉHO POČASÍ!
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Na co se můžete těšit
Přehled akcí, pořádaných obcí a místními spolky ve třetím čtvrtletí roku 2019

Termín

Akce

Pořadatel

Letní kino na faře – promítání pro dospělé

Obec Smržice

Sobota
7. září

Smržická šlapka – cykloturistická akce

KČT Smržice

Neděle
8. září

Taneční pro dospělé – zahájení kurzu

Obec Smržice

Středa
11. září

Loučení s létem – cyklovýlet pro seniory

Obec Smržice

Sobota
14. září

Zájezd na Znojemské vinobraní

Obec Smržice

Pátek
16. srpna

Sobota
14. září

Pohádkové údolí – akce pro děti
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TJ Sokol Smržice

1. června byla nejen sobota, ale také oslava Dne
dětí. Pro ty naše smržické byly připraveny různé
zajímavé soutěže. Jejich organizaci si rozdělili
členové všech obecních spolků.

Do soutěže se přihlásilo 193 dětí. Když měl
každý z nich všechny soutěžní úkoly splněny,
čekala na něj v cíli sladká odměna a létající talíř,
jako dárek na blížící se prázdniny.

V sobotu 15. června byla obec nucena svolat
brigádu na sečení zarostlých břehů Českého
potoka. Nikdo z občanů ale nedorazil a sešlo se
jen několik zastupitelů a členů spolků.

Povodí Moravy tvrdí, že na to nemá dost lidí. Už
se na to ale nedalo dívat, tak se do koryta Českého
potoka museli vrhnout ti občané, kterým není
jedno, jak Smržice vypadají.

Smržické hody provázel Dechový orchestr
mladých z Němčic. Po požehnání panem farářem
v kostele prošel průvod muzikantů a našich hasičů
celou obec a občas vytáhl z domu i tanečníky.

Po procházce obcí zahrál dechový orchestr
mladých ve sportovním areálu. V 16 hodin
jej potom vystřídala kapela Krumsíňanka
a na večerní hodové zábavě skupina Kontakt.
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