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V polovině ledna uspořádali smržičtí myslivci
v kulturním domě posezení s manželkami jako
poděkování za pochopení pro svůj koníček.

Zima se letos nekonala. Troška sněhu napadla
koncem ledna, aby se neřeklo, a potom se už
do smržických ulic začalo nenápadně vkrádat jaro.

Obecní ples se opět skvěle vydařil. Dekorace
z živých gerber a bohatou tombolu zajistila obec
a skvělou atmosféru samotní návštěvníci plesu.

Začátkem února pořádalo Sdružení rodičů MŠ
svůj tradiční dětský karneval. Největší atrakcí zde
bylo Duo Fernando a malování na obličej.

TJ Sokol uspořádala koncem února svůj tradiční
Maškarní bál. Masek byla opět plná sokolovna
a všichni se skvěle bavili až do rána.

Promítání dalšího, v pořadí už 19. pokračování
videokroniky obce naplnilo sál kulturního domu
do posledního místa a mělo opět velký úspěch.
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Český zahrádkářský svaz (str. 28-29)

„Smržické jaro plné změn“
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do roku 2014, který by měl být v naší obci opět vyplněn
činorodou prací, jež povede k jejímu dalšímu rozvoji. V průběhu tohoto
roku budou pokračovat stavební práce, které by měly přispět ke zvelebení
naší obce, zejména pak v návaznosti na nově vybudovanou hloubkovou
kanalizaci. První změny nastanou v ulicích Podhájí, Za Kovárnou,
Kobližnice, Družstevní, Příční a Gegřice. V polovině měsíce dubna zde
bude zahájena rekonstrukce chodníků, vjezdů a parkovacích míst. Následně
bude v některých z těchto ulic vysazena uliční zeleň. Předpokládáme, že při
budování chodníků, domovních vjezdů a parkovacích stání v již výše
zmíněných ulicích budeme využívat informací a připomínek konkrétních
občanů, jichž se tato stavba bude dotýkat.
V současné době se řeší projekt na opravu komunikací v ul. Za Kobližnicí
a Blíšťka (za mostem), realizace těchto staveb začne v první polovině roku.
Dále vzniká projekt na opravu základní školy (u pošty), kde bude
provedena v období prázdnin rekonstrukce budovy (např. výměna oken,
zateplení, oprava hygienického zařízení, výměna krovů a střechy). Na tuto
stavební akci bude obec žádat dotaci z Operačního programu životního
prostředí. V květnu bude dokončena výstavba „Naučné stezky“ na Stráž,
vedoucí od parkoviště u hřbitova úvozem až na Stráž. Prostřednictvím
deseti informačních tabulí se budou moci návštěvníci seznámit nejen
s okolní přírodou a krajinou, ale i historií naší obce a celou řadou dalších
zajímavostí kolem nás. Součástí naučné stezky bude zastřešená pergola
s ohništěm a posezením. Projekt bude celkem stát 885 000,- Kč, z toho naše
obec na něj získala dotaci z MAS Regionu Haná ve výši 500 000,- Kč.
Slavnostní otevření stezky pro veřejnost se bude konat v měsíci červnu.
Pevně věříme, že se naučná stezka stane nejen možností k získání
zajímavých informací o krajině v okolí Smržic, ale i atraktivním místem
pro rozšíření volnočasových aktivit všech věkových skupin občanů,
zejména pak dětí a mládeže.
V obecním rozpočtu jsou i letos vyčleněny peníze na opravu kamenného
kříže, který se nachází na vrcholu Šamanova u silnice na Dubany. Je to
poslední neopravený kříž, který je přitom druhým nejstarším kamenným
křížem (z roku 1837) na k. ú. obce Smržice. V předcházejících letech se
nám postupně podařilo opravit s pomocí dotací již 8 kamenných křížů.
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V první polovině měsíce března byly v parku sv. Jana Nepomuckého
osazeny nové dětské prvky z akátového dřeva, které nahradily již poničené
prvky ze dřeva smrkového. Nových dětských prvků se dočkají i děti
v mateřské školce a děti ze základní školy. Na dvoře základní školy bude
umístěna i trampolína, která tolik „trpěla“ na sportovním areálu.
Dovybavení sportovními prvky by se měl dočkat i sportovní areál, kde na
žádost dorostu a mužů, by měly být v jeho zadní části umístěny dřevokovové posilovací prvky. Ty jistě přilákají i fotbalisty a hasiče k vylepšení
jejich fyzické kondice.
V nejbližší době bychom měli být informováni, zda naše žádost o dotaci
na pořízení domácích kompostérů byla úspěšná. Na tuto zprávu čekají
nejen naši občané, ale i občané z celého Mikroregionu Kostelecko.
V dohledné době bude v ulici Olší (u křižovatky s ulicí Mlýnskou)
zřízeno nové sběrné místo na separovaný odpad s tím, že zde budou
umístěny kontejnery na papír, sklo a plasty. Ze služeb poskytovaných obcí
právě nyní probíhá štěpkování větví, 10. dubna se bude konat sběr
velkoobjemového odpadu a 12. dubna pak sběr nebezpečného odpadu.
Žádáme občany o dodržování dopravního značení, jež je umístěno
v ulicích, které slouží jako místní komunikace a mají nově opravený
živičný povrch. Právě na těchto komunikacích je nyní zvýšený počet dětí
na kolečkových bruslích, případně si jinak hrajících. Je třeba dbát o jejich
bezpečnost. V této souvislosti má výjimečné postavení z hlediska provozu
místní komunikace v ulici Podhájí, která je celá určena jako obytná zóna.
Znamená to, že v jednom prostoru se zde pohybují motorová vozidla,
chodci a děti. Povolená rychlost je zde 20 km/hod. Pro zajištění
bezpečnosti všech dětí a občanů je nutné dodržovat toto upozornění.
Vyzýváme občany, kteří již mají domovní kanalizační přípojky funkční
tzn., že jsou již v používání, aby tuto skutečnost nahlásili na obecním
úřadě. Provozovatelem kanalizace pak budete oslovení k podepsání
smlouvy o odběru splaškové vody.
Rovněž v letošním roce obec využije nabídky Úřadu práce a zaměstná od
1.4. do konce roku několik pracovníků na úseku údržby veřejných
prostranství a zeleně. Poskytnutá dotace z úřadu práce je ve výši 10 000,Kč /na jednoho pracovníka.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem slunné a pohodové jaro, pěkné
velikonoční svátky plné krásných zážitků a převahu pozitivní energie.
Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
V závěru loňského roku a prvním čtvrtletí letošního roku 2014
obec blahopřála k jubileu těmto občanům:
Vlastimil Novotný
Božena Prášilová
František Pospíšil
Ludmila Strbačková
Jindřiška Albrechtová
Marie Albrechtová
Bohumila Polívková
František Bouda
Emilie Marková
Jan Slavíček
Jarmila Chumová
Josef Hrazdil
Alena Novotná
Zdeňka Šimíčková
Marta Chytilová
František Vincenec

25.12.1943
29.12.1925
4.1.1920
8.1.1926
15.1.1944
16.1.1944
22.1.1923
4.2.1934
7.2.1934
15.2.1944
2.3.1934
4.3.1939
4.3.1944
13.3.1925
20.3.1939
21.3.1928

Kobližnice 487
Kobližnice 56
Trávníky 316
Trávníky 328
Dr. Ondroucha 350
Blíšťka 245
Dr. Ondroucha 398
Blíšťka 260
J. Kotka 224
Příční 489
Příční 446
Kobližnice 53
Podhájí 215
Mlýnská 400
Kobližnice 59
Olší 12

70 let
88 let
94 let
88 let
70 let
70 let
91 let
80 let
80 let
70 let
80 let
75 let
70 let
89 let
75 let
86 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
V pátek 7. února oslavila paní
Emílie Marková v Restauraci
U hřiště své významné životní
jubileum a popřát jí přišly též
zástupkyně obce Smržice.

V sobotu 15. února oslavil jubileum
dlouholetý jednatel SDH Smržice
Jan Slavíček a také jemu přišla paní
starostka popřát hodně zdraví.
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V prvním čtvrtletí roku 2014 jsme se rozloučili s těmito občany:
Ludmila Horáková (*1930) Koupelky 280, zemřela 7.1.2014 ve věku 84 let
Jan Nedělník (*1955) Podhájí 207, zemřel 22.1.2014 ve věku 58 let
Ing. Jan Vykopal (*1928) Mlýnská 322, zemřel 25.1.2014 ve věku 85 let

Statistika za rok 2013
Počet obyvatel k 31.12.2013

1709

Narodilo se 19 dětí, z toho:

4 děvčátka

Počet zemřelých občanů:
Migrace obyvatel Smržic:

15 chlapců
15

64
přistěhovaných

38
odstěhovaných

9 sňatků

7 rozvodů

Manželské svazky:
První miminko roku 2014
Letos jsme se na prvního
smržického občánka docela
načekali. Pavlína se narodila
manželům Zuzaně a Peterovi
Bartkovým až 4. února 2014.
Kromě gratulace dostali její
rodiče od obce pro maličkou
Pavlínku zlaté náušnice.

Úhrada poplatků v roce 2014
Poplatek za psa – 100,-Kč. Splatnost poplatku je do 31.3.2014 buď
v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet obce 4920701/0100, do
specifického symbolu uveďte číslo popisné rodinného domu, do
variabilního symbolu 1341.
Poplatek za komunální odpady - 350,-Kč za osobu, platí pro všechny
osoby s trvalým pobytem v obci. Splatnost je do 31.5.2014 v hotovosti
nebo na účet obce 4920701/0100, specifický symbol - číslo popisné
rodinného domu, variabilní symbol – 1337.
Radka Odvářková, matrikářka obce
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Významná výročí naší obce v roce 2014
220 let od narození významného smržického rodáka Josefa Cáska (1794),
který byl roku 1848 zvolen do Zemského sněmu markrabství moravského.
190 let od narození smržického starosty Tomáše Podivínského (1824),
který byl v r. 1878 a 1884 zvolen poslancem Zemského sněmu.
160 let od položení základního kamene dnešního far. kostela (11. 9. 1854).
V roce 1855 už stál kostel v hrubé stavbě a 26.10.1861 byl vysvěcen.
140 let od spojení smržických rolníků v mlátící družstvo parní mlátičky
(1874). O rok později se v obci objevila první žentourová mlátička.
140 let od postavení kříže z pískovce u železniční trati a křižovatky silnic
Prostějov-Kostelec-Smržice, které se od nepaměti říká U zlámaného kříže.
120 let nové školní budovy, kterou v roce 1894 obec adaptovala z bývalého
hostince. Později zde byla umístěna také pošta.
110 let od postavení nové kruhové pece s vysokým komínem v Coufalově
cihelně (1904) včetně dvou domků pro cihláře a šopy k sušení cihel.
100 let od popravy redaktora Josefa Kotka (23. 12. 1914). Po jeho proslovu
v Chudobově hostinci jej udal jeden smržický občan četníkům.
90 let od zakoupení loutkového divadla smržickým spolkem TJ Orel
(1924). Jeho výnosy měly sloužit k finanční pomoci na činnost jednoty.
80 let od založení fotbalového oddílu SK Smržice (30. 7. 1934) na podnět
smržické mládeže. Do nově založeného klubu se přihlásilo 39 členů.
60 let od konce staleté lípy před starou kovárnou, která zdobila obec a
byla na seznamu chráněných památek. 22. srpna 1954 ji vyvrátila vichřice.
20 let od získání dotace 2 miliony korun od Ministerstva kultury (1994)
na opravu statiky smržického kostela.
Zdeněk Balcařík, videokronikář obce
Zdroj informací:
Kniha Miloslava Peterky a kol. „Smržice příroda-historie-lidé“ 1994
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Dvě opomenutá výročí
významných smržických občanů
V loňském roce vyšla kniha „Osobnosti Prostějovska“. V recenzi na
tuto knihu ve Smržickém zpravodaji (Lebeda A., 2013, roč. 2, č. 3, s. 7-11)
jsem si v úvodním odstavci dovolil obecně stručně charakterizovat, koho
lze chápat jako „osobnost“. Konkrétně bylo v tomto příspěvku řečeno cituji: „Jako osobnost jsou většinou označováni ti jedinci, kteří se –
obvykle v pozitivním smyslu - nějakým způsobem vymykají z průměru
běžné lidské populace, kteří mají mimořádné vlohy, schopnosti a nadání,
případně jsou schopni zastávat zcela jednoznačné, neotřelé a neochvějné
životní postoje, jsou prostě něčím výjimeční, jsou tedy osobnostmi. Díky
těmto svým morálně-volním vlastnostem a schopnostem mohou zásadně
přispívat k pozitivnímu rozvoji společnosti. Nejedná se pouze o oblast
vědy, techniky a umění, ale i celou řadu dalších aktivit, jež přispěly nebo
přispívají nejen k poznání lidstva, ale i například k rozvoji jeho svobody a
demokracie. Takoví jedineční lidé rovněž byli a jsou i v našem blízkém
okolí, i když jak stará a věky ověřená pravda říká je jich jako šafránu.“
Jak jsem uvedl ve výše zmíněné recenzi, jsem jednoznačně přesvědčen,
že tato kritéria splňují dva, dnes již nežijící občané Smržic, jejichž výročí
narození (František Jakubec) resp. úmrtí (Prof. ThDr. PhDr. Vojtěch
Ondrouch) byla v loňském roce, tedy roce 2013. Kdo byli tito naši občané a
proč je třeba si připomínat jejich odkaz? Pokusím se o to v následujících
dvou medailonech.

František Jakubec
(Smržice 19. 10. 1883 – Smržice 5. 4. 1969)
V případě Františka Jakubce jsme si koncem roku 2013
připomínali 130. výročí jeho narození. Tento výjimečný muž se ve
Smržicích narodil, vyrůstal zde a prožil i celý svůj život, také zde i zemřel a
je tu pochován.
Když jsem poprvé viděl jeho fotografii, aniž jsem o něm v té době
něco podrobněji věděl, bylo mi zcela zřejmé, že se dívám do tváře člověka,
který neuhýbá pohledem, je přímočarý a odpovědný, ví, kde je v životě
jeho místo a jaké je jeho poslání. Je o něm známo, že byl přátelským
člověkem, ale také nositelem nesmlouvavých názorů a postojů, pokud se
jednalo o zásadní a principiální věci.
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Rodinné zázemí
František Jakubec pocházel z rodiny chudého chalupníka, jehož
rodina žila na Podhájí v domě č. 218 (Ing. J. Kohoutek a Mgr. M.
Koláčková, osobní sdělení). Měl šest sourozenců, kteří však v mládí
zemřeli. I přesto, že se mu nedostalo nějakého mimořádného formálního
vzdělání, vynikal přirozenou vysokou inteligencí, činorodostí a
pracovitostí, schopností stavět před sebe nejen velké cíle, ale i přijímat
silné životní výzvy a zastávat pevné postoje. Díky těmto schopnostem se již
v mládí brzy vypracoval ve schopného a velmi dobře prosperujícího
hospodáře-rolníka. V roce 1913 zakoupil grunt v Zákostelí č. 128, kde
hospodařil se svojí manželkou Marií až do roku 1947. Díky jeho píli a
schopnostem hospodářství od počátku velmi dobře prosperovalo. František
Jakubec byl ženatý s Františkou Jakubcovou (roz. Ficovou), z tohoto
manželství vzešly tři děti, syn Jaroslav, dcery Milada a Marie.
Spolkový a společenský život
F. Jakubec měl již od mládí velký zájem o veřejný a spolkový život, o
něco později i život politický. Díky tomu, že byl nejen schopný a
podnikavý, ale i velmi dobrý řečník a organizátor, tak se postupně stal
od první dekády 20. století vůdčí osobností Smržic v oblasti
společenského
a
spolkového,
kulturně-vzdělávacího,
ale
i
hospodářského a politického života.
Do společenského a spolkového života se F. Jakubec intenzivně
zapojil již jako mladý muž, přičemž se ve dvaceti třech letech stal
spoluzakladatelem smržického Sokola (16. 4. 1906) a byl i prvním
náčelníkem (od roku 1907) smržických dorostenců. Později (od roku 1926
až do nacistické okupace v roce 1939) byl dlouholetým starostou Sokola ve
Smržicích.
Byl to právě F. Jakubec, kdo přišel s myšlenkou výstavby smržické
sokolovny, které se sobě vlastním enthusiasmem a organizačními
schopnostmi také chopil a po téměř dvaceti letech ji dovedl až do zdárného
a úspěšného konce. Již v roce 1912 (4. 5. 1912) F. Jakubec inicioval
zahájení aktivit vedoucích k výstavbě sokolovny. V roce 1913 (9. 2. 1913)
pak F. Jakubec navrhl, aby všichni členové Sokola odváděli povinnou daň
ve výši jednoho haléře denně, což by postupně vedlo k vytvoření
základního kapitálu na stavbu sokolovny, což se nakonec podařilo. Po první
světové válce to byl opět F. Jakubec, který inicioval vytvoření tzv.
stavebního družstva sokolovny,jehož ustavující schůze se konala 7. 2. 1921.
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Od tohoto data trvalo ještě dalších asi deset let, než byla vlastní stavba
realizována, přičemž hlavním hnacím motorem všech organizačních a
administrativních aktivit v průběhu těchto let byl opět F. Jakubec. Dne 29.
6. 1930 byl slavnostně položen základní kámen pro stavbu sokolovny
(Smržice, č. p. 173), kde byl hlavní osobou opět F. Jakubec. O rok později
(dne 31. 5. 1931) byla sokolovna slavnostně otevřena. Jak praví M. Peterka
(1994), cituji: „ … za pomoci hrstky místních odvážných sokolů, rolníků a
občanů se pustil (tím má na mysli F. Jakubce, pozn. A.L.) v době
hospodářské krize r. 1931 do stavby smržické sokolovny, která byla
postavena v hodnotě přes 1 200 000,- Kč, … bez příspěvku státu z vlastních
prostředků a z vlastní činnosti“.
V oblasti kulturně-vzdělávací se F. Jakubec začal prosazovat již
jako mladý hospodář, který si byl vědom toho, že jedině nové poznatky
mohou posunout vpřed zemědělství a rozvoj celé vesnické komunity.
Počátkem 20. let 20. století vznikl ve Smržicích tzv. Hospodářský odbor, ve
kterém F. Jakubec aktivně působil. Již v roce 1922 tento odbor
uspořádalmístní improvizovanou přehlídku dobytka na svátek sv. Petra a
Pavla. V následujících letech se tato přehlídka rozrůstala a nabývala stále
větších rozměrů, postupně se stala v podstatě nejvýznamnější regionální
zemědělskou výstavou, přičemž se konala pod názvem „Selský svátek“. VI.
Selský svátek v roce 1928 byl rovněž
spojen s odhalením pomníku Oráče
před Rolnickou záložnou (nyní budova
Obecního úřadu). Jak píše V. Janoušek
(1929), cituji: „O organizaci Selských
svátků má veliké zásluhy především F.
Jakubec“.
F. Jakubec nebyl však pouze
výborným hospodářem na vlastním
majetku, ale stal se velmi aktivní a
vlivnou
osobností
i
v dalších
hospodářských činnostech regionu.
Byl například členem představenstva
Hospodářské záložny ve Smržicích a
v Prostějově,
Rolnické
sladovny
v Prostějově, ale i Družstevní pekárny
ve Vrbátkách. V době okupace
vykonával funkci předsedy Rolnického
cukrovaru v Čelechovicích na Hané.
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Politická a občanská angažovanost
Všechny uvedené schopnosti a aktivity zákonitě předurčovaly F.
Jakubce i k politické práci a dráze politika, politika výrazně pravicově
orientovaného. F. Jakubec byl dlouhodobě aktivním členem
Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (RSZML,
zkráceně označovaná agrárníci), za kterou také opakovaně kandidoval
v obecních volbách. Hned po vzniku samostatného Československa v říjnu
1918 a následujících prvních demokratických komunálních volbách v roce
1919 byl F. Jakubec zvolen zástupcem starosty. Starostou byl zvolen
František Coufal (1919-1923), v té době majitel smržické cihelny. Po
předčasné smrti F. Coufala (16. 3. 1923) byl F. Jakubec jednomyslně zvolen
starostou obce a tuto funkci vykonával nepřetržitě (tzn. tři volební období,
přičemž dvě celá) v letech 1923 – 1931. V době starostování se zasadil o
řadu významných aktivit a úprav v obci. Jednalo se např. o regulaci toků,
scelování pozemků, dláždění hlavních silnic v obci, výstavbu silnice ke
Kostelci na Hané a Dubanům, výstavbu kamenné cesty ve Vývoze.
Rozsáhlé a úspěšné politické aktivity F. Jakubce nakonec vedly
k tomu, že byl v roce 1935 jako první občan Smržic zvolen senátorem
Národního shromáždění Československé republiky. Tuto funkci
vykonával celé funkční období až do roku 1939, kdy byl po německé
okupaci senát zrušen.
V době německé okupace se F. Jakubec choval nesmlouvavě a
velmi statečně. Právě proto byl na počátku okupace, kdy vykonával funkci
předsedy rolnického cukrovaru v Čelechovicích na Hané, zatčen gestapem
a několik týdnů vězněn. Tím mu také okupační moc dala najevo, aby se
neangažoval v další veřejné a politické činnosti. Po skončení druhé světové
války a zejména pak po roce 1948 se F. Jakubec stáhl do ústraní a veřejně
se již neangažoval. Velmi těžce snášel vše, co se dělo nejen s jeho blízkými,
ve Smržicích, ale i to jak byla tato země devastována komunistickým
režimem. Až do konce života žil F. Jakubec v ústraní na „výměnku“
(Olší, č. 390), kde dožil požehnaného věku 85 let.
Odkaz F. Jakubce
F. Jakubec byl bezesporu člověk, který zásadním způsobem ovlivnil
nejen život a rozvoj naší obce, ale i celého prostějovského regionu,
v jistém období života měl i celonárodní význam a vliv. Na věčnost
odešel 5. dubna roku 1969, tedy 8 měsíců po sovětské okupaci naší země.
Za zmínku stojí to, že i když jsem velmi pečlivě a opakovaně pročetl zápisy
ve smržické kronice z této doby, nenašel jsem v ní jedinou zmínku o tom,
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že na jaře v roce 1969 opustil řady občanů Smržic její dlouholetý starosta,
mimořádně činorodý a podnikavý člověk, který s velkým nasazením
několik desetiletí pracoval ve prospěch obce.
Závěr
Ze všeho co bylo výše řečeno však vyplývá jedna velmi zarážející
skutečnost. Tou je, že ani po uplynutí 130 let od narození F. Jakubce a
45 let po jeho úmrtí se nenašel ve Smržicích nikdo, kdo by se zajímal
nejen o jeho životní osudy a odkaz, ale i důstojné vzpomenutí jeho
velkolepého díla, jež ve Smržicích a jejich širokém okolí zanechal a
dodnes jsou zde zcela zřejmé jeho stopy. Jistě by stačilo málo, mohlo by
to být např. odhalení
pamětní
desky
na
domě, v němž prožil
podstatnou část života
nebo
pojmenování
některé ze smržických
ulic jeho jménem. Tuto
skromnou připomínku
osobnosti
Františka
Jakubce a jeho odkazu
máme možnost učinit
snad i bez „kulatého
výročí“.
Poděkování
Autor děkuje především paní Mgr. Marii Koláčkové (Smržice, Olší 390) za
zajímavou diskusi o životě F. Jakubce, poskytnutí a upřesnění některých
jeho životopisných dat. Dík rovněž patří panu Ing. Janu Kohoutkovi
(Smržice, Podhájí 219) za poskytnutí některých informací týkajících se
života F. Jakubce. Autor je mimořádně vděčný prof. PhDr. PaedDr. Pavlu
Markovi, Ph.D. za cenné připomínky k rukopisu této práce.
Medailon k 50. výročí úmrtí prof. ThDr. PhDr. Vojtěcha Ondroucha bude
publikován v následujícím čísle Smržického zpravodaje.

Prof. Aleš Lebeda
člen Zastupitelstva obce Smržice
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Kulturně – sportovní komise
Obecní ples
První akcí, kterou pro občany v roce 2014 připravila kulturně – sportovní
komise byl Obecní ples. V pořadí druhý ples se konal v sobotu 1. února v
kulturním domě ve Smržicích. Návštěvníky přivítal sál krásně vyzdobený
živými květy od Zahradního centra Marciánová, pro letošní ples byla jako
hlavní květina zvolena gerbera. K tanci a poslechu hrála skupina Naostro, a
aby hosté nepadli v průběhu večera hladem a žízní se staral tým restaurace
U hřiště. V úvodu večera předvedli mladí tanečníci z taneční školy Šárky
Milarové a Jiřího Šindlera, ukázky několika společenských tanců.
Zpestřením programu bylo několik vystoupení skupiny „Baculky“ s jejich
travesti show. Členky této skupiny se zhostily i losování výherců bohaté
tomboly. Zaplněný sál kulturního domu, bavící se do pozdních nočních
hodin, je důkazem toho, že i druhý obecní ples se vydařil.
Promítání „Smržice v roce 2013“
V pátek 28. února se uskutečnilo již 19. promítání videokroniky Smržice
v roce 2013. Do posledního místa obsazený sál kulturního domu si
připomenul významné události v obci, které zaznamenal videokronikář pan
Zdeněk Balcařík a připravil z nich čtyřdílný sestřih krátkých reportáží s
komentářem. V průběhu promítání proběhla soutěž o historii Smržic a ze
správných odpovědí byl vylosován výherce Dominik Bajer. Prestižní cenu
Smržické lev 2013 si letos odnesla paní Bohumila Polívková za své
vyprávění u příležitosti gratulace k jejímu životnímu jubileu.
Setkání se seniory
V neděli 23. března uspořádala kulturně-sportovní komise pro seniory
posezení v kulturním domě. K tanci i poslechu hrála skupina Romantika a
průběh programu zpestřila svými vystoupeními tanečnice Jana Trnečková.
Občerstvení pro návštěvníky připravil tým restaurace U hřiště.
Připravované akce:
Neděle 13.4. Velikonoční výstava na faře
Sobota 19.4. Velikonoční řetěz – Vyfoukni si vajíčko
Sobota 31.5. Dětský den ve sportovním areálu
Pátek 27.6.
Slavnostní otevření Naučné stezky na Stráž
Sobota 28.6. Smržické hody
Ing. Jiří Přikryl, předseda kulturně-sportovní komise
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Obecní knihovna
Zdravím všechny čtenáře i nečtenáře. Aby měli občané přehled o činnosti
knihovny, počet knih je 4403, registrovaných čtenářů 236, z toho 65 dětí.
V průběhu roku 2013 bylo zapůjčeno 2400 knih, 12 knih bylo vypůjčeno z
Městské knihovny Prostějov. V roce 2013 bylo zakoupeno 39 nových knih,
na jejich nákup je z rozpočtu obce vyčleněna částka 10.000,-Kč. Kromě
toho jsou v knihovně knihy z výměnných souborů z MK Prostějov.
Poděkování patří těm občanům, kteří do knihovny některé knihy
zakoupili. Ing. Aleš Lebeda věnoval knihy Osobnosti Prostějovska a
Hanácký slovníček, Ing. Zdeněk Zapletal zase knihy týkající se výroby
zemědělské techniky, výrobků Wichterle-Kovařík, dále 100 let prostějovského hokeje a také DVD z historie prostějovského sportu. Také tyto knihy
si v naší knihovně můžete zapůjčit. S radostí sděluji, že knihovnu
navštěvuje stále více dětí, které mají zájem nejen o pohádky, ale i o naučné
knihy. Knihovnu navštíví každé úterý 15 až 20 čtenářů. 4. dubna dělám ve
spolupráci se školou opět „Noc s Andersenem“, program bude zajímavý,
ale nebudu jej prozrazovat. Spát budeme ve škole, zájem dětí je moc velký.
Budeme sázet pohádkový strom, tak ať nám přeje počasí.
Přeji Vám všem krásné prožití jara a zároveň i svátků velikonočních.
Knihovnice Ivanka Slavíčková

Charita Prostějov
Poděkování
Dovolte mi, abych Vám všem vyjádřila poděkování za vzornou
spolupráci při sběru PET víček. Žáci základní i mateřské školy Smržice
nasbírali 30 kg PET víček. Akce slouží k získání finančních prostředků na
nákup kompenzačních pomůcek. Sbírejte proto i nadále, ulehčíte tím
přírodě a pomůžete zdravotně znevýhodněným klientům.
Pevně věříme, že i v následujícím období bude naše spolupráce
pokračovat.
S pozdravem a přáním všeho dobrého za tým pracovníků
Lenka Prokopová
vrchní sestra
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Videokronika obce
Všechno to začalo v roce 1995, kdy jsem natočil několik hlavních akcí
ze života naší obce, jako například novoroční proslov starosty, opravu
zdejšího kostela, parlamentní volby a několik aktivit místních spolků. Přišlo
mi ale tak nějak líto, že spousta dalších zajímavých věcí, které se zde
udály, zmizí nenávratně v zapomnění, a tak jsem se od roku 1996 pustil do
systematičtějšího způsobu dokumentování života v obci. V té době jsem
také nějaký čas působil jako externí kameraman v tehdy ještě fungující
Prostějovské televizi, kde jsem získal s natáčením reportáží docela užitečné
zkušenosti. Téměř žádné zkušenosti jsem ale neměl se střihem natočených
záznamů, kdejaký pěkný záběr mi bylo líto smazat a tak při prvním
veřejném promítání v kulturním domě museli diváci docela trpět. Když se
na tyto záběry podívám dnes, tak trpím také já sám. Bylo to děsně
zdlouhavé a divím se, že u toho tehdy nikdo neusnul. První promítání bylo
ale v takovém intimním kruhu, sešlo se tehdy asi pětadvacet lidí, kteří
seděli na sále kulturního domu kolem velké televizní obrazovky.
Postupně se však s mými
přibývajícími zkušenostmi zdokonalovala nejen technika v
mém malém domácím studiu,
ale také promítací technika,
kterou zakoupila obec a
dospělo to až do dnešní
podoby. V současné době už
natáčím v novém HD formátu,
u kterého je jak archivace
nahraných záznamů na disky
Blu-ray, tak i jejich zpracování
podstatně komfortnější. Technické záležitosti ale samozřejmě nikoho
nezajímají a pro všechny je podstatný výsledný produkt. V tak velké obci
jako je ta naše, se toho za celý rok stane strašně moc. Obnáší to každoročně
zhruba dvacet hodin natočeného záznamu, ze kterého zůstane po sestřihu
jen asi jedna pětina. Celý film je potom rozdělen do čtyř dílů,
korespondujících se čtyřmi kvartály roku. Každý díl je sestaven ze dvou až
čtyřminutových reportáží, aby měl film neustále spád a diváci se při něm
nenudili. Celý film je potom postaven na komentáři, který rovněž udržuje
pozornost diváků. Jenom napsat tento komentář ke čtyřem hodinám filmu
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je docela náročné. Často však už při natáčení vím dopředu, co k tomu
kterému záběru ve filmu řeknu. Dost času zabere též namluvení komentáře
a aby to nebylo fádní, střídá se v něm v posledních letech vždy mužský a
ženský hlas. V dnešní době počítačů není problém spočítat cokoliv, a tak
například vím, že jsme do filmu „Smržice v roce 2010“ namluvili s
matrikářkou obce Radkou Odvářkovou neuvěřitelných 18 575 slov.
Největším zpestřením je vždycky samozřejmě přímá řeč lidí, kteří jsou
ve filmu. V posledních letech si ale jeho promítání získalo takovou
popularitu, že je nabitý sál, a tak když potom venku na ně namířím kameru,
někteří z nich doslova prchají, aby se jim potom při promítání spoluobčané
nesmáli. Přesto se mi v průběhu roku daří tak dvě desítky zajímavých lidí
natočit, a ty nejlepší z nich potom dávám na konci promítání do nominace
na prestižní cenu „Smržické lev“, udělovanou od roku 2004 každoročně za
nejlepší
projev
před
kamerou. Z nominovaných
„herců“ filmu pak kulturní
komise obce vybere toho,
který ji nejvíce zaujal. Při
letošním promítání byla
vyhlášena jubilejní desátá
cena, kterou zcela bez
konkurence získala paní
Bohumila Polívková. Ve
svých 91 letech se však
zúčastnila jen prvního dílu
promítání a cena „Smržické lev 2013“ jí byla předána dodatečně.
Zpracování historie Smržic do filmové podoby mi dá ale každoročně
pořádně zabrat. Hned po Novém roce se zavřu do studia a dělám na filmu
každý den dlouho do noci prakticky až do promítání filmu, které je
poslední pátek v únoru. Obětovat téměř dva měsíce v roce této sice
smysluplné, ale velice náročné činnosti mi připadlo s přibývajícím věkem
docela neúnosné, nehledě k času, který v průběhu roku strávím natáčením
všech zajímavých událostí. Rozhodl jsem se proto nafilmováním a
zpracováním dokumentu „Smržice v roce 2014“ tuto svoji činnost ukončit.
Apeloval bych proto na všechny své spoluobčany, aby byli při letošním
natáčení vstřícní, využili šance vstoupit do dějin obce a přispěli tak k větší
atraktivnosti jubilejního 20. pokračování smržické videokroniky.
Zdeněk Balcařík, videokronikář obce
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Výsledky soutěže
o nejhezčí vánoční výzdobu rodinných domů
Konec listopadu a prosinec jsou v myslích většiny z nás spojovány
především s obdobím Vánoc. Bezesporu se jedná o jedno z nejkrásnějších a
nejpůsobivějších období v roce a právě atmosféra období adventu nás vede
k zamyšlení o duchovní podstatě těchto svátků. Ve Smržicích si od roku
1990 toto období připomínáme slavnostním rozsvícením vánočního stromu

a také svátečním osvětlením hlavních komunikací v obci. K těmto již
tradičním aktivitám se přidalo od druhé poloviny tohoto milénia i pořádání
vánoční výstavy na smržické faře, které v posledních letech přerostlo v celý
působivý předvánoční týden, doprovázený bohatým kulturním programem.
Sváteční atmosféru v obci umocňuje vánoční výzdoba domů a jejich
blízkého okolí, kterou vytvářejí sami naši občané. Od roku 2000
každoročně organizuje Komise životního prostředí pod patronací Obecního
úřadu soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu rodinných domů a jejich okolí.
Tak tomu bylo i v roce 2013. Během období adventu a Vánoc členové
komise (Prof. Aleš Lebeda, předseda; Ing. Mirka Hadačová; Dana
Karhánková; Libuše Smékalová; Jan Hájek) sledovali a hodnotili vánoční
úpravu a výzdobu domů v naší obci. Závěrečnou obchůzku obce
uskutečňují členové komise většinou na přelomu roku. Počátkem února
2014 se komise sešla a soustředila veškeré získané podklady. Dlouhodobě
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je hlavním hodnoceným kritériem střídmost a přitom nápaditost vánoční
výzdoby, přičemž tato výzdoba má vyjadřovat charakter tradičních českých
Vánoc. Pokud je to možné, tak se komise při výběru snaží o to, aby vybraní
výherci nebyli pouze z jedné ulice nebo jedné části Smržic, ale aby byla
pokryta celá obec. Rovněž se snažíme, aby cena nebyla udělována těm,
kteří ji obdrželi v posledních pěti letech. Za Vánoce 2013 se dostalo do
širšího výběru asi 15 rodinných domů. Po otevřené a kritické diskusi bylo
k ocenění vybráno pět následujících domů, resp. rodin:
1) Libuše a Jiří Smékalovi (Trávníky 396);
2) Jiří Doseděl (Trávníky 360);
3) Hana a Evžen Cetkovští (Podhájí 221);
4) Kamila a Pavel Ptáčníkovi (Prostějovská 109);
5) Eva a Ladislav Husičkovi (Prostějovská 115).
Slavnostní vyhodnocení vánoční soutěže proběhlo v kulturním domě
ve Smržicích v pátek 28. února 2014 v rámci úvodní části, která předcházela promítání populární obecní videokroniky „Smržice v roce 2013“.

Všem vyhodnoceným se dostalo nejen veřejného poděkování a uznání za
příspěvek ke zkrášlení naší obce v průběhu vánočních svátků, ale také
věcného daru od Obecního úřadu ve Smržicích. Na závěr tohoto
slavnostního aktu byl vyhlášen další ročník tzv. Letní soutěže, která je
zaměřena na úpravu domů a jejich okolí v průběhu vegetačního období
roku 2014.
Prof. Aleš Lebeda
člen Zastupitelstva obce Smržice a předseda Komise životního prostředí
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Základní škola Smržice
Policista ve škole
V lednu navštívil naši školu
příslušník Policie ČR. Připravil si
pro děti besedu o práci policistů a o
významu policie z
hlediska
bezpečnosti dětí a všech občanů.
Děti si prakticky procvičily zásady
správného chování v krizových
situacích, například při zavolání
čísla první pomoci a při setkání
s podezřelými osobami.
Vysvědčení
První pololetí bylo uzavřeno a vysvědčení bylo rozdáno dne 30. ledna,
následující den měly děti jednodenní pololetní prázdniny. Ve druhém
pololetí začali žáci 2. a 3. třídy navštěvovat plavecký výcvik, který potrvá
až do června 2014. Děti, které se naučí plavat, obdrží „Mokré vysvědčení“.
Zápis do 1. třídy
Ve dnech 7. a 8. února proběhl v
budově školy zápis do 1. třídy pro
školní rok 2014/2015. K zápisu se
dostavilo 28 dětí a 22 dětí bylo
přijato. Šesti dětem byla odložena
školní docházka o jeden rok. Děti
plnily úkoly motivované zvířátky.
Za splněný úkol dostaly razítko a
obdržely tak průkaz školáka. Za
odměnu
dostaly
Sněhuláčka,
kterého vyrobily vychovatelky a děti ze školní družiny.
Výroba krmítek pro ptáky
Koncem ledna se děti učily vyrábět krmítka pro ptáky. V besedě, kterou
připravili pracovníci Ekocentra Iris se děti dozvěděly, jakou potravou se
živí naši volně žijící ptáci a jaké krmení těmto ptáčkům prospívá. Nakonec
děti vyrobily ze šišek a z různých semínek s pomocí rozpuštěného tuku
pěkná závěsná krmítka, která rozvěsily na školní zahradě.
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Výroba budek pro ptáky do sadu Oulehle na Kosíři
V pondělí 3. února 15 dětí z ekologického kroužku vyrobilo pod vedením
pracovníků Ekocentra Iris 5 budek pro ptáky. Děti pracovaly ve
skupinkách. Nejdříve z dřevěných dílů sestavily budky, pak navrtaly otvory
na patřičných místech a nakonec zavrtaly do otvorů šrouby na dřevo.

Nakonec budky pečlivě vyhladily. Žáci budky vyvěsili 8. března v nově
upraveném sadu Oulehle na Kosíři. Tuto akci na pomoc přírodě organizoval
Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Iris. Po opečení špekáčků děti
soutěžily na Ptačí stezce v poznávání ptáků. Na závěr pomohly s hrabáním
louky.
Projekt Zvířátková ekostezka v údolíčku
Tento projekt bude ukončen 15. května 2014. Do této doby je třeba ještě
zabudovat skluzavku, která je již zakoupena, vyrobit hmyzí hotely, ptačí
stezku se jmenovkami ptáků, ještěrkovník z kamenů, panáka na skákání
z dlaždic a piškvorky z dlažebních kostek.
Škola v přírodě
V současné době shromažďujeme přihlášky na školu v přírodě a
vyřizujeme všechny potřebné náležitosti. Tak jako v minulém školním roce
pojedeme i letos do rekreačního střediska Vyhlídka v Češkovicích u
Blanska a to v termínu 16. – 20. června.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka školy
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Sdružení rodičů při mateřské škole
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Podporujeme zdravý pohyb a ten je mezi vánočními svátky tou nejlepší
přípravou, jak vše zvládnout s dobrou kondicí. Připravili jsme sportovní
aktivitu – bruslení zdarma. Mezi rodiči a jejich dětmi nebyl velký zájem,
ale pro ty, kteří se aktivně zúčastnili, to byla dobrá zábava. Někteří stáli na
bruslích úplně poprvé a přesto to zvládli.
KARNEVAL
Dne 8.2.2014 pořádalo sdružení rodičů při MŠ již tradiční dětský
karneval. Musím říci, že všichni, kteří jsme tento karneval pořádali, jsme
měli dobrý pocit a veškeré trable šly stranou už po prvních minutách
karnevalu. Největší atrakcí karnevalu bylo Duo Fernando a malířky na
obličej. Ty celé odpoledne trpělivě plnily přání dětí. Klaun, který nás
provázel celým odpolednem, obdarovával děti zvířátky z balonků. Všichni
přítomní se dobře
bavili
a
když
maskám
pořádně
vyhládlo, mohly se
občerstvit.
Jakmile
děti
doplnily
ke
kostýmům i malování
na obličej, proběhlo
vyhodnocení masek.
Sponzoři se postarali
o krásnou tombolu a
proto
všichni
odcházeli domů s
radostnými tvářemi a
unavení z tance a soutěží. Některé děti byly unavené tak moc, že usínaly
svým rodičům v náručí. O parádní disko se celé odpoledne dětem postaral
DJ Petřík. Téměř po pěti hodinách nádherné zábavy jsme se všichni rozešli
domů. Jsem ráda, že si i v této době najde řada lidí čas k tomu, aby udělala
radost druhým, zejména dětem.
Poděkování patří také obci. Velice si vážím pomoci, zejména finanční, která
nám celou řadu akcí umožní uskutečnit.
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PET VÍČKA
Školka také organizuje sběr PET víček a umožnila tak zřízení sběrného
místa pro místní občany. Chtěla bych v tomto zpravodaji vyjádřit dík všem
dětem, co pochopily smysl sběru PET víček. Je to činnost dobrovolná a
není potřeba lámat rekordy, ale vědomě přispět svou troškou dobré věci.
DIVADLO
25.2. jsme dětem zajistily divadélko „Jak sněhuláček záchranář ošetřoval
medvídka Popletu“. Bylo to divadélko zaměřené na první pomoc pro děti
MŠ. Děti se formou soutěží a praktických činností zapojily do děje a
získávaly základy v poskytování první pomoci. Téma bylo zaměřené na
resuscitaci dospělého a
miminka
„Aničky“,
polohování zraněného
při drobných nehodách
ve třídě nebo na hřišti,
obvazové techniky, jak
zastavit krvácení, péče
o zdraví – zdravá
strava a pohyb. Nejtěžší
bylo
oživit
umělým
dýcháním
figurínu „Aničku“, ale
i to se nám podařilo.
Při zapamatování důležitých čísel dětem pomáhá jednoduchá básnička:
150 hasiči, oheň jenom zasyčí;
155 doktor je tu hned;
158 znám, policii zavolám.
Další akce, které budou následovat:
Duben 2014 - výlet do zábavného parku BONGO Brno
31.5.2014 - MDD na hřišti Smržice
Červen 2014 - loučení s předškoláky MŠ
Lenka Prokopová
vedoucí sdružení rodičů
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TJ Sokol Smržice
Ples a maškarní bál
Plesovou sezónu ve Smržicích zahájil tradiční XX. Sokolský ples
25. ledna 2014, s výzdobou znamení zvěrokruhu. Taneční motivací pro
účastníky plesu bylo vystoupení taneční školy Dance Pardubice, s ukázkou
latinsko-amerických tanců, a orientální taneční skupiny Samira Naila.
Chuťové buňky uspokojila
nabídka lákavých pokrmů
ze
zvěřiny.
Bohatá
tombola
a
pohodová
hudba přispěly k dobré
náladě.
Na Maškarní bál se sjely
krásné masky z celého
okolí, které opět při
průvodu zaplnily celý sál.
Následovala soutěž, kde
sportovně naladěné masky
předvedly volnou sestavu
na lavičce, skoro všechny
zvládly na konec i holubičku. Letošní maškarní přehlídce dominovali
bohové z Olympu, kteří díky hodnocení nezávislé poroty, obsadili
pomyslný trůn nejlepších masek. Na dalších stupních se umístili dva
dokonalí zombie, baletky a tanečníci, děvče z Bavorska a retro olympionici.
V programu maškarního bálu vystoupila skupina Team Arboria, která za
obrovského aplausu všech hostů, předvedla akrobatické prvky a
žonglování. Plný taneční parket byl známkou toho, že hudba hrála dobře,
proto se ani hostům nechtělo odcházet.
Sokolíčci
Každý čtvrtek ožívá sokolovna hlásky a smíchem nejmenších sokolíčků,
kteří se těší na to, co nového ve cvičení jim připravily jejich cvičitelky
Lucie Smičková a Olga Hadačová.
Program cvičení je různorodý, cvičí se na nářadí, s náčiním, hrají se
pohybové a míčové hry, tanečky spojené s písničkami. Rozvíjí se motorika,
matematické představy, poznávání barev, orientace v prostoru a
v neposlední řadě estetické cítění dětí ve věku od 3 do 6 let.
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Každý měsíc se nesl ve
znamení
jiného
tématu.
V podzimních měsících to byly
pohybové i výtvarné aktivity
inspirované pouštěním draků,
sklizní jablek, čertíkovské
cvičení, hledání Mikulášské
boty s překvapením. Protože
zima byla bez sněhu, tak si děti
vyrobily vločky a paní
cvičitelky sněhuláka, a byla
zábava,
při
které
sníh
nechladil. Velmi se povedlo i
karnevalové cvičení v maskách. V měsíci březnu se děti mohou těšit na
společné tvoření, kdy spolu s rodiči si vyrobí dekorace s jarní a velikonoční
tématikou pod názvem: „Čáry máry, jaro je tu!“ V plánu je i výlet vlakem
do blízkého okolí a návštěva dopravního hřiště.

Hlavním cílem cvičení je, aby si děti vytvořily pozitivní vztah k pohybu
a ke svým kamarádům v kolektivu.
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Pyžamkový bál
Sokolky letos podruhé připravily dětem Pyžamkový bál, kde na úvod
vystoupila skupina děvčat z tanečního kroužku při ZŠ Smržice a ZŠ
Čelechovice na Hané a předvedly moderní tance v zajímavých kostýmech,
s názvem „Dobro a zlo“ a starší žákyně hip hop v choreografii Veroniky a
Jany Špičákových. Přeskoky přes švédskou bednu, přemety a žonglování
předvedla skupina
Team
Arboria
v čele se svým
vedoucím
Janem
Weinlichem. Celé
odpoledne se neslo
ve znamení soutěží
a
tanečků,
ale
stejně
se
děti
nejvíce těšily na
závěr, na polštářkovou válku a
slalomovou jízdu
na peřině. Příjemně
prožité odpoledne bylo zakončeno losováním dětské tomboly.
Župní přebor v plavání
11. března se konala soutěž v plavání, do které se přihlásilo 7 závodníků,
z nichž nejrychleji plaval a s přehledem vyhrál Filip Švec, v kategorii
mladších žáků získal 3. místo Vojtěch Kořenovský. Cenné body za své
umístění získali: Tereza Peková, Gabriela Švecová, Martin Čmel, Jiří Fink
a David Klein. Všem děkujeme za reprezentaci Sokola.
Připravujeme:
4.4.
- valná hromada TJ Sokol Smržice
30.4 - pálení čarodějnic
Květen - závody na kolečkových bruslích, koloběžkách
6.6.
- pestré sportovní odpoledne k MDD
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Zimní přestávku využívá většina týmů k odpočinku a nabrání sil, ale
trenér naší přípravky Josef Spanilý se rozhodl nepolevovat v úsilí kluků a
prakticky celou zimu se zúčastňovala přípravka pod společnou hlavičkou
futsalu Čelechovice/TJ Smržice řady halových turnajů po celé ČR. Díky
tomu se kluci mohli utkat s takovými soupeři jako AC Sparta Praha (kterou
mimochodem dvakrát porazili 5:4 a 4:1), 1.FC Slovácko, Baník Ostrava,
Viktoria Žižkova, Bohemians 1905. Své úsilí kluci korunovali na turnaji

v plážovém fotbale konaném 3. března v Praze. Na tomto turnaji se kluci
utkali s týmy FC Bohemians 1905, SK Zlíchov a FK Viktoria Žižkov, které
v základní skupině porazili, a v dramatické finálově bitvě s FK Admira
Praha, která skončila v hrací době 7:7 a kterou rozhodl v penaltovém
rozstřelu Vojta Kořenovský.
Dorostenecké mužstvo se v rámci své zimní přípravy zúčastnilo halového
turnaje v Kostelci na Hané, na kterém v konkurenci účastníků krajských
soutěží obsadili 5. místo a následně se zúčastnili turnaje OFS Prostějov na
umělé trávě v Prostějově, kde postoupili do finálové skupiny, která se hraje
až po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje.
Mužstvo mužů v průběhu zimní přípravy zatím odehrálo jen jedno utkání
1. března se Sokolem Pivín na umělé trávě v Chropyni, toto utkání skončilo
remízou 1:1.
Josef Spanilý – trenér přípravky
Jiří Přikryl – sekretář oddílu
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Klub českých turistů Smržice
Svoji činnost v novém roce zahájil náš klub v pátek 24. ledna výroční
členskou schůzí. Kromě zprávy o hospodaření klubu a schválení rozpočtu
byla též vyhodnocena aktivita členů klubu v minulé sezoně podle účasti na
akcích. Odhlasováno bylo také přijetí pěti nových členů, jejichž počet se

tím zvýšil na 77. Čestným hostem schůze byl předseda Oblasti KČT
Olomoucký kraj Ing. Ján Babnič, který v závěrečné diskusi při hodnocení
činnosti našeho klubu nešetřil chválou.
První akcí naší turistické sezony
2014 byl zájezd 8. března na zimní
procházku okolím Loštic, který
jsme uspořádali pod názvem „Za
Liškou Bystrouškou“. Atraktivní
program a také nečekaně brzký
příchod jarního počasí způsobili
extrémní zájem o tuto akci. Ani ten
největší autobus smržické firmy
Vojtila Trans s 51 sedadly nestačil
a museli jsme přibrat ještě
mikrobus pro dalších 15 turistů, který řídila Renata Vojtilová.
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Už cestou do Loštic se turisté dozvěděli, že Liška Bystrouška se zrodila
pod štětcem akademického malíře Stanislava Lolka, který se narodil v
Paloníně u Loštic. Teprve jeho kresby se později staly podkladem Rudolfu
Těsnohlídkovi pro literární zpracování, jehož děj umístil do myslivny
poblíž Bílovic nad Svitavou. Jeho příběhy potom inspirovaly Leoše
Janáčka ke zkomponování slavné opery.
Z Loštic jsme se vydali po Naučné stezce Lišky Bystroušky, kterou zde
místní nadšenci na počest těchto událostí vybudovali. Trasa měla pět
zastavení s naučnými tabulemi.
Každý z turistů si mohl vybrat ze
tří různě náročných tras a ta
nejdelší, vedoucí přes Bouzov zpět
do Loštic, měřila rovných 26
kilometrů. Cíl byl pro všechny
společný v loštické Kavárně Lišky
Bystroušky, která byla pro náš klub
na celé odpoledne rezervována.
Značný zájem byl také o sousední
prodejnu olomouckých tvarůžků a také o loštickou Tvarůžkovou cukrárnu.
Ta kvůli našemu zájezdu dokonce prodloužila prodejní dobu a její
kremrole, věnečky a dorty s tvarůžkovou náplní byly moc dobré. Hned
první zájezd našeho klubu se skvěle vydařil a všech 67 turistů se vracelo
nadmíru spokojeno.
Při dalším zájezdu za turistikou
22. března jsme už vítali jaro
procházkou Údolím Bystřice.
Zájem opět převýšil počet
sedadel a tak čtyři z turistů
museli v autobuse sedět na
schodech. Připraveny pro ně
byly trasy od 8 do 22 km se
společným cílem v Pohořanech.
Za nádherného počasí jsme se
prošli zalesněnou krajinou kolem meandrů řeky Bystřice.
V měsíci dubnu se už musíme soustředit na přípravy jubilejního desátého
ročníku Smržického vandru, který pořádáme v sobotu 24. května.
Zdeněk Balcařík, předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
První čtvrt rok uběhl jak voda, počasí nám zimu moc nepřipomínalo, a
tak mnozí z nás začali pracovat na zahradách a vystavují se jarním
paprskům, které nám dodají energii.
V měsíci lednu proběhla v areálu zahrádkářů „Degustace jablek“. Nejvíce
chutnalo jablko s názvem Sirius, které přinesl náš člen, přít. Ing. Ivo Kotrle.
V měsíci únoru se připravovala výroční členská schůze, která se
uskutečnila v sobotu 1. března 2014. Pozvání na schůzi přijala starostka
obce, Ing. Hana Lebedová, za hasiče Milan Chytil a Roman Bohanos, za TJ
Sokol Kazimír Lakomý. Za ÚS ČZS Prostějov byl přítomen přít. Vojtěch
Sedláček a dále zástupci ZO ČZS Držovice a Olšan.
Protože letošní rok je rokem
volebním, volil se nový
výbor. Předsedou se stal opět
př. Jiří Vyhlídal z Čelechovic
n.H,
tajemnicí
(dříve
jednatelka, dle nových stanov
změněno na tajemnice) byla
zvolena Jaroslava Smičková.
Dalšími členy výboru se stali:
Ing. Ivo Tomášek, Jaroslav
Marek, Radek Stančík, Marie
Rusinová, Ivana Böserlová, Stanislava Zelinková, Alena Kristková a Anna
Stančíková. Volila se také revizní komise, její předsedkyní je Mgr. Marie
Koláčková a členky Dáša Znojilová a Božena Tesárková. Předseda
zhodnotil práci za uplynulé volební období, poděkoval a předal uznání
bývalým členům výboru, zvláště pak přít. Věře Hornové, (odstoupila ze
zdravotních důvodů), která se velkou měrou podílela na chodu a činnosti
zahrádkářů, za což ji touto cestou mnohokrát děkujeme. Nejatraktivnějším
bodem celé schůze byla bezpochyby tombola, kterou z větší části zajišťují
někteří členové svými dary a pak sponzoři, Obec Smržice, Laski, Semo,
Řemeslo a zahrada, Arboeko, Zemědělské družstvo, Makovec a pan
Vyroubal, také všem děkujeme.
Další, již tradiční akcí se stal „5. Košt pálenek“, který se uskutečnil v
pátek 14. března 2014. Účast byla vysoká a vzorků pálenek z různého
druhu ovoce se sešlo tentokrát neuvěřitelných 26, takže degustátoři
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měli co dělat, aby vybrali tu
správnou mezi všemi dobrými.
Nakonec zvítězil vzorek třešně
od pana Vařeky, dvě druhé příčky
obsadil přít. JUDr. Martin Vrtal s
pravou švestkou a meruňkou, na
třetím místě skončila opět
švestka od Martina Spurného.
Hodnocení
bylo
ale
tak
vyrovnané, že by si i další
zasloužili medaile, jen nám jich přít. Miladka Spurná vyrobila z keramiky
„pouze“ tři . Ono se asi víc medailí neuděluje, že ?

A nyní už zveme širokou veřejnost na přednášku o pěstování zeleniny
pana Ing. Karla Zavadila, která se uskuteční v pátek 11. dubna 2014 v
17:30 hodin, jak jinak, než v areálu zahrádkářů. Přijďte se svými dotazy
dovědět se vše o pěstování zeleniny.
Na závěr vám všem přeje ČZS krásné, slunečné jaro a hodně úspěchů při
pěstování ovoce, zeleniny, bylinek a v neposlední řadě květin, které jsou
okrasou každého domu.
Jaroslava Smičková
tajemnice ZO ČZS
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Když jsme dávali svůj příspěvek do Smržického zpravodaje před koncem
roku 2013, ani jsme netušili, co nám přinese zima, která byla prakticky
před námi. Na zimní sezonu jsme si zajistili dostatek jak jadrného, tak i
dužnatého krmiva, abychom ho měli dostatek pro přikrmování v době
nouze. Nečekali jsme, že tato zima bude pro zvěř tak milosrdná. Prakticky
byla abnormálně mírná a zvěř tedy neměla až na výjimky důvod, přicházet
ke krmelcům, zásypům, záštitám pro koroptve, neboť měla dostatek všeho
potřebného ve volné přírodě. A tak prakticky až na divoké kachny, které
rády navštěvovaly vybudovaná krmná zařízení a chystaly se pomalu a jistě
na brzké období, kdy budou
vyvádět mladé kačenky a
bažantí zvěř, ostatní zvěř, tj.
zajíci, srnci a srny ke
krmným zařízením přicházely
jen ojediněle. Pochopitelně
jsme
jako
každoročně
zakoupili
medikované
krmivo, které jsme rozmístili
po honitbě, abychom srnčí
zvěř přeléčili.
V průběhu měsíce února jsme uspořádali pro naše manželky posezení
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v kulturním domě, které mělo velký úspěch a setkalo se s velkou odezvou.
Přáním našich manželek bylo uspořádat jej také v letních měsících.

Po pětiletém období proběhla na výroční členské schůzi volba nového
výboru na dalších 5 roků. Předsedou byl opět zvolen JUDr. Ing. Martin
Vrtal, místopředsedou byl zvolen pan Jiří Hájek. Mysliveckým hospodářem
byl zvolen pan Vlastimil Korec, finančním hospodářem byl zvolen pan
Stanislav Obručník. Jednatelem byl opětovně zvolen pan Miroslav Herman.
Do revizní komise byl opětovně zvolen za předsedu Ing. Jan Kohoutek a za
členy profesor Ing. Aleš Lebeda, DrSc. a pan Josef Stratil. Věříme, že se
všem bude jejich práce i nadále dařit a budou se o činnost našeho sdružení
starat tak dobře, jako dosud.
Jako každoročně provedeme sběr pohozených odpadků v severní části
naší honitby jak podél cest, tak i v okolí Stráže. Někdy se nám ani nechce
věřit, že je možné v tak krátké době posbírat tolik různých věcí, když je
pravidelně dvakrát ročně uskutečňován sběr všech těchto nepotřebných
věcí do přistavených kontejnerů. Každoročně jsou to dvě plné vlečky
různorodého odpadu, který svážíme nejdříve na nádvoří obecního úřadu a
odtud pak do kontejnerů.
Pro naše nejmenší, tj. žáky naší základní školy ve spolupráci s obecním
úřadem připravujeme soutěž ve znalosti naší zvěře. Ti nejlepší pak za
odměnu pojedou spolu s námi do soukromé zoologické zahrady a budou
také odměněni sladkostmi.
JUDr. Ing. Martin Vrtal
předseda MS Smržice, o.s.
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Sportovní areál
Vážení spoluobčané,
smržický sportovní areál je Vám k dispozici od března každý den v týdnu.
Provozní doba (březen – říjen): Pondělí – pátek 9.00 – 21.00 hod
Sobota – neděle 9.00 – 21.00 hod
Mimo uvedené měsíce - dle domluvy se správcem areálu
panem Jaroslavem Opluštilem, tel.: 607238356
Půjčování sportovního nářadí:
u správce areálu (koloběžky pro děti, tenisové rakety atd.)
Hřiště s umělou trávou:
užívání povoluje správce (viz. Provozní řád hřiště s umělou trávou)
Cvičná stěna na tenis – volně k užívání
Provoz hřiště plážového volejbalu:
klíče na požádání u provozovatele kulturního domu
Hrací prvky pro děti: volně k užívání v prostorách areálu
Cvičící prvky pro seniory a pergola k posezení: volně k užívání
Provoz sociálního zařízení:
k dispozici v prostorách kulturního domu
Stálé občerstvení v areálu zajišťuje provozovatel kulturního domu.
Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice

Restaurace U hřiště
S příchodem jara Vás zve Restaurace U hřiště opět na venkovní posezení,
kde jsme pro vás připravili pochutiny z grilu a udírny. Chystáme také
novinky v našem stálém jídelním lístku. Dále nabízíme možnost poledního
stravování – menu v restauraci za 69,- Kč, nebo do vlastních jídlonosičů za
62,-Kč. Jídlo není nutné předem objednávat a je možno si z týdenního
menu vybrat jídla, která vám vyhovují. Po předchozí domluvě je možno
posílat jídelní lístky emailem.
Na vaši návštěvu se těší personál Restaurace U hřiště.
Alena Coufalová, vedoucí restaurace
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Díky příznivému počasí mohly být už začátkem
března zahájeny práce na budování dřevěných
prvků nové naučné stezky, vedoucí na Stráž.

V rozšířeném prostoru Vývozu bylo započato
s úpravami, které budou završeny stavbou
zastřešené pergoly s ohništěm a posezením.

5. března byly v parku sv. Jana Nepomuckého
osazeny nové dětské prvky z akátového dřeva,
které z části nahradily poničené prvky smrkové.

Okamžitě jak ztvrdlo betonové ukotvení nových
prvků a pracovníci firmy Karim odstranili
zátarasy, bylo hřiště plné zvědavých dětí.

Začátkem března vyvěsily děti smržické školy
v nově upraveném sadu na Kosíři ptačí budky,
které pod vedením Ekocentra Iris samy vyrobily.

14. března proběhl za velké účasti zahrádkářů
jejich tradiční Košt pálenek. Sešlo se 26 vzorků
z různých druhů ovoce a zvítězila třešňovice.
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