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19. dubna uspořádala knihovnice paní Iva
Slavíčková, ve spolupráci s obcí a školou, další
pokračování tradičního pasování čtenářů.

Zima to letos nechtěla vzdát, a tak vytoužený
okamžik, na který čekali všichni hráči a příznivci
fotbalu nastal až 25.dubna. Seje se tráva.

Sokolské pálení čarodějnic má svůj tradiční
termín 30. dubna a sešla se opět spousta diváků.
Děvčata si připravila zajímavé taneční kreace.

Na prvního máje se už krásně zazelenaly
a částečně i rozkvetly trvalky před sokolovnou.
Se zelení krásně kontrastují bílá boží muka.

Po nekonečné zimě jaro přece jen dorazilo
a v prvním květnovém týdnu rozkvetlo též Zákantí.
Také tady již brzy začne další etapa kanalizace.

11. května trošku poprchává. Hasiči jsou na vodu
ale zvyklí, ti naši v konkurenci dalších čtyř
družstev suverénně vítězí v okresní soutěži.
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Z činnosti obecních spolků (str. 17-24)

Horký počátek léta plný zvratů
Vážení spoluobčané,
slunné červnové dny, na které jsme tak dlouho čekali, přinesly sebou i
dny plné politických zvratů a teplotních výkyvů. Přesto život v naší obci
jde dál svým tempem. Nasvědčuje tomu vše, co se alespoň týká
realizovaných nebo plánovaných staveb, případně dalších aktivit.
Pokračuje výstavba splaškové kanalizace, hlavní stoka se buduje v ulici
Zákantí směrem k mostu přes Český potok. Na ni naváže budování hlavní
stoky v ulici Koupelky směrem od mostu ke kulturnímu domu a sokolovně.
V tomto úseku je plánovaná uzavírka hlavní komunikace v měsících srpen
– září. Domovní přípojky zbývá ještě vystavět v ulici Kobližnice, Gegřice a
Příční, částečně i v ul. J. Kotka. Předpokládaný termín ukončení výstavby
kanalizace je konec září. Souběžně s výstavbou kanalizace bude od srpna
prováděna oprava výkopů na státní silnici, ale i místních komunikacích,
dále pak chodníků, vjezdů a veřejných ploch v katastru obce. V měsíci
červenci začne kompletní rekonstrukce komunikace III. tř. v ulici Blíšťka,
včetně vjezdů, chodníku, parkovacích ploch, dešťové kanalizace a
přechodu pro chodce. Posledně jmenované stavby bude hradit obec.
V letošním roce je dále zamýšlena oprava komunikace v ul. Podhájí,
včetně výstavby vjezdů, parkovacích míst a chodníku. V této souvislosti
vyzýváme občany z této ulice, aby co nejdříve napojili dešťové svody ze
svých rodinných domů na dešťovou kanalizaci obce.
Splašková kanalizace je již zkolaudována, a tedy i funkční, ve stoce S2 a
S2.2, S6, S6.2, S6.4 – viz. plánek na úřední desce Obecního úřadu. Na tuto
zkolaudovanou část vedení hloubkové kanalizace se mohou občané
regulérně napojovat domovními přípojkami.
Některé místní komunikace čeká oprava resp. rekonstrukce většího
rozsahu. Jedná se o ulice: Za Kobližnicí, Za Kovárnou, Gegřice a
Družstevní, přičemž opravy budou probíhat podle časových možností
v letošním nebo příštím roce. Kompletní opravy chodníků v konkrétních
ulicích určí % napojení občanů na hloubkovou i dešťovou kanalizaci.
Uvedené opravy by mohly začít už v tomto roce. V průběhu druhé poloviny
letošního roku má Olomoucký kraj v plánu realizovat v naší obci opravu
dvou mostů přes Český potok a to v ulici Trávníky a Blíšťka.
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V létě by také měla začít výstavba „Naučné stezky“, která povede od
hřbitova Vývozem na Stráž. V této části krajiny, byly v rámci rekultivace
skládky, osazeny keři dva spodní svahy. Vrchní část bývalé skládky bude
osazena v podzimních měsících. Tímto bude zajištěna stabilita svahů a
zabráněno splachu zeminy z nich.

Rovněž zde byla uskutečněna brigáda občanů, zaměřená na sběr
kamenů na ploše nad plánovaným tábořištěm, následně pak byla tato plocha
oseta travou.
V souvislosti se stavem našeho životního prostředí považuji ještě za
důležité připomenout, že smržičtí myslivci uspořádali v dubnu sběr odpadu
kolem silnic, polních cest, ale i ve volné krajině, což významně přispělo ke
zvýšení čistoty krajiny v okolí Smržic.
Všem čtenářům Smržického zpravodaje a občanům Smržic, přeji
pěkné léto bez rušivých událostí.
Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
V druhém čtvrtletí 2013 obec blahopřála k jubileu těmto občanům:
Miroslav Zatloukal
Božena Grmelová
Jaroslav Marek
Zdeněk Gulak
Marie Kučerová
Kazimír Lakomý
Miroslav Hvozdecký
Pavla Jochová
Alois Cásek
Jaromír Sedlář
Eliška Kučerová
Jiřina Chudobová
Miroslava Olšanská
Miroslav Skácel
Marie Lakomá

2.4.1927
5.4.1928
11.4.1933
14.4.1928
19.4.1943
26.4.1938
4.5.1938
6.5.1928
17.5.1925
18.5.1933
23.5.1925
27.5.1925
2.6.1923
2.6.1926
11.6.1943

Prostějovská 287
Prostějovská 68
J. Kotka 224
Podhájí 184
Kobližnice 58
Prostějovská 121
Smržice 323
Družstevní 371
Ve Stežkách 299
Podhájí 209
Příční 140
Trávníky 325
Koupelky 171
Příční 424
Prostějovská 121

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

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
Pan Jaroslav Marek oslavil svoji
osmdesátku v příjemném prostředí
Restaurace U hřiště s manželkou a
svými známými. Za obec mu přišla
pogratulovat také paní starostka.

Osmdesátileté výročí oslavil také
pan Jaromír Sedlář. Nechápali jsme,
jak mohl tak dlouho vydržet, když
prozradil, že nikdy nepil slivovici.
Sedlářovi bydlí na Podhájí 57 roků.
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11. dubna 2013 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni do života
tito noví občánci Smržic :
Daniel Novotný
Štěpán Janeček
Matyáš Kejík
Klaudie Evelína Zímová
Adam Šebela
Amelie Anna Pazsek

*13.1.2013
*15.1.2013
*22.1.2013
*24.1.2013
*12.2.2013
*24.2.2013

Prostějovská 287
Za Kobližnicí 553
Za Kobližnicí 526
Jižní 577
Zákostelí 139
Olší 36

Ve druhém čtvrtletí roku 2013 jsme se naposledy rozloučili
s těmito smržickými občany :
Stanislava Mádrová (*1952) Prostějovská 74, zemřela 26.5.2013 (60 let)
Jaroslav Mádr (*1947) Prostějovská 74, zemřel 7.6.2013 (66 let)
Ludmila Horáková (*1930) Blíšťka 276, zemřela 13.6.2013 (83 let)
Oldřich Šír (*1934) Trávníky 382, zemřel 15.6.2013 (79 let)
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10. června 2013 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni do života
tito noví občánci Smržic :

Martin Kiška
*21.4.2013
Podhájí 443

Ema Konečná
*28.4.2013
Trávníky 602

Jan Slezáček
*16.5.2013
Zákostelí 139

Malým občánkům zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské školy
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První historická přímá volba
aneb jak Smržice volily prezidenta České republiky
Konec roku 2012 a počátek roku 2013 nebyl v naší zemi prodchnut
pouze atmosférou Vánoc, ale také něčím dosud pro toto období zcela
neobvyklým. Touto neobvyklou událostí byla předvolební kampaň, která
předcházela historicky první přímé volbě prezidenta České republiky. Podle
průzkumů si ji přálo 80% občanů, dokonce vláda její zavedení zapsala do
koaliční smlouvy. Poprvé v historii České republiky (dále jen ČR), ale i
bývalého Československa, tedy měli občané této země možnost přímo
rozhodnout o tom, kdo je bude zastupovat a reprezentovat v letech 2013 –
2018 na nejvyšším ústavním postu této země, na místě prezidenta
republiky, tedy kdo bude hlava státu. Vlastní volby se pak uskutečnily ve
dvou kolech, první kolo ve dnech 11. a 12. ledna 2013, druhé kolo o čtrnáct
dní později 25. a 26. ledna 2013.
Těmito volbami a nejrůznějšími aktivitami kolem nich, byl v podstatě
poznamenán celý předcházející rok 2012. Jejich hlavní charakteristikou
bylo to, že kandidáty mohly navrhovat jednak parlamentní politické strany,
ale kandidatura byla otevřena i všem plnoprávným občanům ČR, kteří
získali petiční formou podporu nejméně 50.000 občanů ČR. Jak si ještě
většina z nás vzpomíná, tak se v první polovině roku objevily téměř dvě
desítky jmen potenciálních nebo reálných kandidátů na tuto prestižní
funkci. Po všech peripetiích a skandálech týkajících se např. počtu jmen a
pravosti podpisů na petičních arších se nakonec dostalo mezi horké a reálné
kandidáty devět jmen (v abecedním pořadí): Ing. Jana Bobošíková
(SUVERENITA), Jiří Dienstbier (ČSSD), Ing. Jan Fischer, Taťána
Fischerová, Prof. JUDr. Vladimír Franz, MUDr. Zuzana Roithová (KDUČSL), Karel Schwarzenberg (TOP 09), MUDr. Přemysl Sobotka (ODS),
Ing. Miloš Zeman (SPOZ).
Není smyslem tohoto příspěvku se zabývat tím, jak probíhala vlastní
předvolební kampaň, jak se jednotliví kandidáti prezentovali v médiích a
jak naopak média hodnotila jednotlivé kandidáty. Faktem však je, že
s přibližujícím se prvním kolem voleb stoupalo jednak napětí mezi
některými kandidáty, ale i napětí mezi hlavními kandidujícími politickými
stranami, včetně napětí a očekávání celé společnosti jak to všechno
dopadne. V této souvislosti je třeba rovněž konstatovat, že zájem o tyto
volby, ve srovnání např. se senátními a parlamentními volbami, byl mezi
občany obrovský. Bylo to dáno primárně asi tím, že občané cítili, že mohou
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přímo, ne prostřednictvím stran či hnutí, do voleb zasáhnout a ovlivnit
jejich výsledek. Snad je třeba si na tomto místě připomenout, že mezi
nejžhavější kandidáty podle předvolebních průzkumů ještě koncem léta a
v průběhu podzimu 2012 patřil Jan Fischer, dále pak Karel Schwarzenberg
a Miloš Zeman.
Pojďme se tedy
podívat na základní
statistické údaje o tom,
jak dopadlo první kolo
voleb (11. a 12. 1.
2013) ve Smržicích,
v Olomouckém kraji a
na celostátní úrovni
(Tabulka 1). Pokud se
pokusíme Tabulku 1.
stručně interpretovat,
tak z ní vyplývá několik
zajímavých skutečností.
Volební
účast
ve
Smržicích (zapsáno 1346 oprávněných voličů, volilo 807 občanů, platných
hlasů bylo 800; tzn. volilo 59,96% voličů) velmi mírně zaostala za
průměrem Olomouckého kraje (o 0,18%), o něco více pak zaostala za
celostátním průměrem (o 1,02%). Tyto hodnoty jsou však z hlediska
statistického velmi malé a nelze z nich dělat žádné zásadní závěry z
hlediska zájmu o volby v naší obci, kraji a na celostátní úrovni. Z tohoto
pohledu jsme se zařadili do dobrého průměru. Rovněž z hlediska počtu
odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům a z nich vyplývajícího pořadí
je zřejmé, že výsledky voleb ve Smržicích plně kopírovaly krajské i
celostátní preference M. Zemana, i když na celostátní úrovni měl o 3%
nižší zisk hlasů než v našich podmínkách, kde se stal zcela jednoznačným
vítězem. Další trojice kandidátů (J. Fischer, K. Schwarzenberg, J.
Dienstbier) měla ve Smržicích i v Olomouckém kraji velmi podobné
výsledky, jež se vzájemně lišily o 1-3%, přičemž na 2. místě se umístil J.
Fischer. Naopak na celostátní úrovni se na 2. místě umístil K.
Schwarzenberg, který měl pouze nepatrný rozdíl (0,81%) od vítěze 1. kola
M. Zemana. Výsledky zbývající pětice kandidátů byly ve Smržicích
v podstatě totožné s výsledky Olomouckého kraje a téměř totožné i
s celostátními výsledky (Tabulka 1), přičemž nejnižší zisk hlasů získal málo
výrazný kandidát P. Sobotka a poněkud kontroverzní J. Bobošíková.
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Největším překvapením 1. kola voleb byl špatný výsledek horkého
kandidáta J. Fischera, který se na celostátní úrovni neprobojoval do 2. kola
voleb. Do 2. kola prezidentských voleb se tedy probojovali M. Zeman a K.
Schwarzenberg. Je tedy zřejmé, že kandidát číslo 1. smržických občanů
postupoval do 2. kola i jako kandidát číslo jedna v republikovém měřítku.
Tabulka 1. Srovnání výsledků prvního kola volby prezidenta ČR ve
Smržicích, Olomouckém kraji a celé České republice.
Jméno kandidáta

Miloš Zeman
Jan Fischer
Karel Schwarzenberg
Jiří Dienstbier
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Jana Bobošíková
Taťána Fischerová
Přemysl Sobotka
Volební účast

(%)

*Procento (%) získaných hlasů/pořadí kandidátů
Smržice Olomoucký kraj Česká republika
27/1
20/2
18/3
17/4
8/5
5/6
2/7-8
2/7-8
1/9
59,96

27/1
18/2
17/4
17/3
7/5
6/6
3/8
3/7
2/9

24/1
16/3
23/2
16/4
7/5
5/6
2/9
3/7
2/8

60,14

61,31

* Hodnoty jsou zaokrouhlené na celá čísla; pořadí kandidátů je absolutní
a je sestaveno podle hodnot s přesností na setiny %
Druhému kolu voleb (25. a 26. 1. 2013) předcházela velmi intenzivní,
vypjatá a někdy, alespoň podle mého soudu, až poněkud hysterická volební
kampaň a atmosféra, která silně gradovala těsně před vlastním termínem
voleb. Faktem je, že daleko silnější podporu tisku měl K. Schwarzenberg.
Rovněž jeho vlastní mediální prezentace byla o něco intenzivnější než u
jeho protikandidáta. Naopak M. Zeman od počátku kampaně vsadil nejen
na svoji pověstnou „lidovost“ a výřečnost, ale i na některé slabiny soupeře,
zejména pak některé ne zcela šťastné výroky K. Schwarzenberga o
prezidentu Edvardu Benešovi a jeho Dekretech týkajících se odsunu Němců
po 2. světové válce. Veřejná podpora obou kandidátů ze strany např.
známých umělců, sportovců a některých intelektuálních elit byla politicky,
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dle mého soudu, naprosto nevyhraněná. Např. sportovní legenda Věra
Čáslavská, režisér Zdeněk Svěrák a bývalá předsedkyně Akademie věd ČR
Prof. Helena Ilnerová podporovali K. Schwarzenberga, naopak např.
prezident Václav Klaus, zpěvačka Lucie Bílá, herečka Jiřina Bohdalová
nebo hudebník Ondřej Hejma podporovali M. Zemana. Rovněž i já jsem
patřil do této druhé skupiny. Již z těchto skutečností bylo a je i nyní
naprosto zřejmé, že primárně vůbec nešlo o volbu vyhraněně politickou,
tedy pravo-levou, jak to interpretovala mnohá média. Naopak šlo o volbu,
která byla spíše založena na tom, co bych nazval, ve vztahu k oběma
kandidátům, jako projev rozdílů v síle národní identity, znalosti a
dlouhodobosti sepětí s českým prostředím, ale i projevem všeobecných
znalostí a obecného stupně akceptovatelnosti českou veřejností. Síly a
šance obou kandidátů se zdály na celostátní úrovni velice vyrovnané.

Podívejme se tedy, jak to vše ve skutečnosti dopadlo ve Smržicích,
Olomouckém kraji a celé České republice (viz Tabulka 2).
Tabulka 2. Srovnání výsledků druhého kola volby prezidenta ČR ve
Smržicích, Olomouckém kraji a celé České republice.
Jméno kandidáta

*Procento (%) získaných hlasů/pořadí kandidátů
Smržice Olomoucký kraj Česká republika

Miloš Zeman

64/1

63/1

55/1

Karel Schwarzenberg

36/2

37/2

45/2

Volební účast

58,30

58,60

59,11

(%)

* Hodnoty jsou zaokrouhlené na celá čísla; pořadí kandidátů je absolutní
a je sestaveno podle hodnot s přesností na setiny %
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Základní statistické údaje o tom jak dopadlo druhé kolo voleb (25. a 26. 1.
2013) ve Smržicích, v Olomouckém kraji a na celostátní úrovni jsou zřejmé
z Tabulky 2. Volební účast ve Smržicích (zapsáno bylo 1331 oprávněných
voličů, volilo 776 občanů, platných hlasů bylo 772; tzn. volilo 58,30%
voličů) byla mírně nižší (o 1,66%) ve srovnání s l. kolem, podobně tomu
však bylo i v Olomouckém kraji i celé ČR. Z tohoto hlediska se Smržice
opět významně přiblížily celostátnímu průměru. Z hlediska počtu
odevzdaných hlasů jednotlivým kandidátům však došlo k zajímavému
kvantitativnímu posunu. Ve Smržicích M. Zeman navýšil svůj původní zisk
o 37% hlasů, naopak K. Schwarzenberg pouze o 18% hlasů. Podobně to
vypadalo i v celém Olomouckém kraji (Tabulky 1 a 2), ale např. i na okrese
Prostějov, kde ve všech obcích zvítězil M. Zeman, pouze v Hačkách
skončil tento souboj remízou. Je tedy zřejmé, že jak ve Smržicích, tak i v
Olomouckém kraji M. Zeman jednoznačně zvítězil výrazným rozdílem (o
28 resp. 26% hlasů). Na celostátní úrovni však vypadala situace poněkud
jinak. M. Zeman sice zvítězil, ale již ne tak podstatným rozdílem (ca 10%)
jak tomu bylo v našich podmínkách. Nicméně i v tomto kole kandidát číslo
1. smržických občanů zvítězil i na celostátní úrovni a od 8. března 2013 je
hlavou státu, tedy po V. Havlovi a V. Klausovi se stal třetím prezidentem
České republiky, na rozdíl od dvou předchozích prezidentů však na základě
přímé volby občany.
I když i v případě této volby řada politologů její výsledek
interpretovala jako projev tzv. levicovosti voličů, opětovně si myslím, že
tomu v tomto případě tak zcela nebylo. Příslušné vysvětlení jsem však již
podal výše. Snad lze jen dodat slova jednoho komentátora (A. Viktora) „ ...
vyhrál ten nejlépe připravený. M. Zeman sbíral sily ke svému comebacku
deset let.“ Není předmětem tohoto článku analyzovat pro a proti nově
zvoleného prezidenta ČR. Vzhledem k tomu, že byl i kandidátem číslo 1.
naší obce, můžeme mu za naši obec popřát k jeho vítězství a pouze vyslovit
přání, aby byl důstojným reprezentantem ČR, ale aby také dostál alespoň
všem svým základním slibům, které vyslovil ve své předvolební kampani.
Věřme, že tomu tak skutečně bude a všichni ti co ho volili budou
spokojeni, až bude počátkem roku 2018 skládat účty ze svého pětiletého
mandátu a působení v roli prezidenta České republiky.
Prof. Aleš Lebeda
člen Obecního zastupitelstva
a předseda Místního sdružení Občanské demokratické strany (ODS)
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Komise kulturně - sportovní
Připravované akce
Kulturně - sportovní komise obce zve všechny občany na Smržické hody,
které se budou konat v sobotu 29.6.2013 ve sportovní areálu u fotbalového
hřiště. Na celé odpoledne je připraven program pro návštěvníky všech
generací, od 14:00 bude pro děti v areálu připraven aquazorbing. Pro starší

generaci zahraje od 16:00 do 18:00 kapela
Věrovanka, jejíž vystoupení doplní mažoretky.
Od 20:00 bude k tanci a poslechu hrát skupina
Romantica. Večerní program bude zpestřen
příjemným překvapením.
Další akcí, kterou komise připravila pro děti i jejich rodiče, je "Vítání
prázdnin", které se uskuteční 4. - 5. července 2013 ve "Vývoze". Soutěžní
odpoledne, které bude spojeno s tábořením a následným přespáním ve
stanech nebo "pod širákem". Pro odvážné samozřejmě nebude chybět
stezka odvahy. Sraz účastníků bude ve čtvrtek 4. července v 17 hod. na
parkovišti u hřbitova.
Ing. Jiří Přikryl
předseda komise
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Obecní knihovna
V pátek 5. dubna, se knihovna ve spolupráci se ZŠ, poprvé zúčastnila
kulturní akce „NOC S ANDERSENEM“, která se koná u příležitosti
výročí narození dánského spisovatele Hanse Ch. Andersena. Účastní se jí
knihovny a školy, nejen v Evropě, ale i v celém světě. Při této příležitosti
se sešlo 16 dětí z různých tříd naší ZŠ, dále paní učitelka Gulaková a
knihovnice I. Slavíčková. Počasí nám nepřálo, takže jsme nemohli zasadit
symbolický strom „Pohádkovník“. Nicméně jsme uskutečnili vycházku po
vesnici zakončenou návštěvou kavárny v Restauraci U hřiště, kde děti
dostaly obrovský zmrzlinový pohár od paní starostky. Následovala návštěva
knihovny a potom jsme se již přesunuli do školy, která nám byla pro tuto
noc noclehárnou. Program zde byl velice pestrý: čtení, hry, procházka
večerní školou s lampiony, která se dětem nejvíce líbila. Večer byl

zakončen diskotékou a čtením na dobrou noc. Někteří jedinci vytrvali až do
půlnoci, ráno však byly všechny děti čiperné. Děti byly nadšené a chtěly by
„Noc s Andersenem“ častěji.
Závěrem bych chtěla oznámit občanům, že byl do knihovny zakoupen
nový počítač s tiskárnou z grantu, který obec získala od Ministerstva
kultury ČR. Pro knihovnické účely je počítač k dispozici občanům každé
úterý v době od 13:00 do 17:00 hodin.
Ivanka Slavíčková
knihovnice
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Základní škola Smržice
V úterý 30. dubna 2013 proběhlo v Prostějově okresní kolo přírodovědně
- ekologické soutěže „Zlatý list“. Družstvo šesti žáků z druhé a třetí třídy
obsadilo 1. místo. Za družstvo mladších žáků soutěžili tito žáci: Jakub
Látal, Matěj Tesárek, Lukáš Tabery, Viktorie Böserlová, Adam Čmel a
Adam Albrecht. Družstvo žáků 4. a 5. třídy obsadilo 6. místo v konkurenci
čtrnácti škol. Ve starší kategorii soutěžili: Eliška Sekaninová, Markéta
Grulichová, Jan Přikryl, Martin Čmel, Lukáš Ptáčník a Helena Neradová.
Soutěžní dopoledne ke Dni Země, zaměřené na téma „Voda kolem nás“,
pořádané Ekocentrem IRIS Prostějov, se uskutečnilo v pondělí 6. května.
Pro nepřízeň počasí proběhla akce v sokolovně. Žáci soutěžili na čtyřech
stanovištích – Koloběh vody, Vodní bar, Přírodovědná stezka a hra na
spolupráci ve skupině Kdo přežije.

Ve středu 15. května proběhlo závěrečné kolo – finále turnaje miniházené
v Kostelci na Hané. Žáci z 2. a 3. třídy vybojovali krásné 2. místo. Za 2.
třídu nás reprezentovali: Samuel Macašek, Jiří Vítek, Vojtěch Kořenovský;
za 3. třídu: Adam Čmel, Izabela Franková a Adam Nerad.
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Dne 23. 5. se žáci naší školy zúčastnili atletické soutěže „Pohár starostů“
na hřišti v Olšanech. Letos se této sportovní události zúčastnilo osm škol.
Naše nejmladší pětičlenné družstvo prvňáčků vybojovalo třetí místo.
Výborně nás reprezentovali: Jan Růžička, Tomáš Fréhar, David Stančík,
Petra Majorová a Kateřina Kouřilová. Družstvo druháků a třeťáků svými
atletickými výkony dosáhlo na stupeň nejvyšší. V této skupině bojovali:
Samuel Macašek, Jiří Vítek, Tereza Peková, David Klein a Adam Čmel.

Také družstvo čtvrťáků a páťáků porazilo všechny ostatní školy a žáci
zvítězili ve své kategorii. Na prvním místě se umístili: Pavel Fréhar,
Simona Tesárková, Šimon Bátěk, Lukáš Ptáčník a Lukáš Stančík. Žák
Šimon Bátěk byl vyhlášen nejlepším sportovcem jednotlivců v kategorii 4.
a 5. tříd.
Dne 27. a 28. května proběhly na naší škole vědomostní testy žáků páté
třídy z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Výsledky budou
zveřejněny ve výroční zprávě školy.
V měsíci červnu, se kromě opakování a závěrečných prověrek, většina
žáků těšila na Školu v přírodě, která proběhla v termínu 17. – 21. června.
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Letos žáci a jejich učitelky strávili pobyt na novém místě v rekreačním
středisku Vyhlídka v Blansku – Češkovice. Toto zařízení je v krásné lesnaté
krajině. Na každý den byl připraven program, např. „Lovecké knížky na
lovy zvěře“ (nejoblíbenější soutěž dětí). Zajištěny byly ceny do tomboly,
dárky a diplomy za soutěže. Součástí školy v přírodě byl páteční výlet
k propasti a jeskyním Macocha, včetně projížďky jeskyní na lodičkách.
Na naší škole stále probíhá sběr bylin. Sbíráme květy hluchavek a
sedmikrásek. Nejlepší sběrači budou vyhodnoceni na konci roku.
V letošním roce již začaly snůšky andulek a korel ve voliéře, o které
pečují žáci naší školy. Dosud se vylíhlo pět andulek a pět korel. Ptáčci jsou
nádherní. Pokud má někdo zájem o jejich chov, rádi je poskytneme
hodnému majiteli. Informace podá paní učitelka Jana Gulaková.
Projekt naší základní školy „Zvířátková ekostezka v údolíčku“ byl
podpořen v plné výši, t.j. 39 000,-Kč, a to v rámci ekologického programu
Škola pro udržitelný život. Na návrhu projektu se podíleli především žáci
školy, kteří vybrali místo realizace - údolíčko ve „Vývoze“ a nakreslili své
náměty. Zvířátková ekostezka bude součástí projektu obce „Naučná a
poutní stezka“. V rámci spolupráce naší
školy s obcí, rodiči a místními spolky
(myslivci a hasiči), proběhne realizace
tohoto projektu od září 2013. O průběhu
projektu budeme informovat veřejnost
na našich webových stránkách a také na
vývěsce školy. Na naše nové webové
stránky se můžete podívat na adrese
www.zssmrzice.cz.
V letošním roce již začaly snůšky
andulek a korel ve voliéře, o které pečují
žáci naší školy. Dosud se vylíhlo pět
andulek a pět korel. Ptáčci jsou nádherní.
Pokud má někdo zájem o jejich chov,
rádi je poskytneme hodnému majiteli.
Informace podá paní učitelka Jana
Gulaková.
Vysvědčení za školní rok 2012/2013 bude předáno v pátek 28.6. V tento
den také proběhne rozloučení s žáky 5. třídy a vyhodnocení sběru bylin.
Žáci 2. a 3. třídy obdrží Mokré vysvědčení z plaveckého výcviku.
Mgr. Jana Gulaková
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TJ Sokol Smržice
Sokolové pod Řípem
Více než šest tisíc sokolů ze všech sokolských žup, ale také ze zahraničí,
přijelo o víkendu 25. – 26. května do Roudnice nad Labem na akci
Sokolové pod Řípem. Společného výstupu na horu Říp, sokolského setkání
a cvičení hromadných tělocvičných skladeb, se zúčastnili i sokolové
ze Sokolské župy Prostějovské a mezi nimi i dvě naše členky Jaroslava
Smičková a Věra Reichstädterová.
Župní soutěže všestrannosti – gymnastika, šplh a atletika
Zástupci naší tělocvičné jednoty se zúčastnili závodů v gymnastice 21. 3.
v Prostějově, kde ve své kategorii zvítězil Martin Čmel a bodovaná místa
získali Filip Švec a Gabriela Švecová. Ve šplhu zvítězil Jiří Odvářka,
v kategorii žákyň vybojovala 2. místo Gabriela Švecová, 3. místo si
vyšplhal Martin Čmel a bodované 4. místo získal Filip Švec.
Závody v lehké atletice se konaly v sobotu 1. 6. na hřišti Reálného
gymnázia v Prostějově. V kategorii žáků I. vyhrál Samuel Macašek, Petr
Novotný získal 3. místo, bodované 4. místo obsadil Vojtěch Kořenovský,
v kategorii žáků II. získal 2. místo Martin Čmel. V žákyních I. získala 3.
místo Gabriela Švecová a další bodované pořadí obsadila Tereza Peková.
Všichni účastníci soutěžili s nadšením a bojovali jako lvi, za to jim patří
poděkování.
Přeborník Sokolské župy Prostějovské
Přeborníkem závodů všestrannosti se stane ten účastník, který získá
nejvyšší počet bodů a zúčastní se všech disciplín – plavání, gymnastika,
šplh a lehká atletika. Přebornicí župy v kategorii žákyň I. se stala Gabriela
Švecová a přeborníkem v kategorii žáci II. se stal Martin Čmel, za což jim
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Pálení čarodějnic
Výroba kostýmů, shánění košťat, chystání vatry a samotné čarodějnice, to
vše patří k přípravám na poslední dubnový den – Pálení čarodějnic. Kolem
16. hodiny se začaly do sokolovny trousit strašidelné postavičky malých i
větších čarodějnic a čarodějů, pro které byl připraven program a originální
soutěžní disciplíny pod dohledem zasloužilých čarodějnic.
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Na začátku navodilo atmosféru vystoupení nejmladších dětí z tanečního
kroužku a moderní tanec starších žákyň, potom začal čarodějnický rej pro
všechny děti, které se zapojily do soutěží. Po závěrečném tanci kolem
zapáleného ohně dostali všichni kabanos, který si mohli sami opéct. Počasí
nám přálo, proto jsme se rozloučili až ve večerních hodinách – na začátku
Filipojakubské noci.
Pestré sportovní odpoledne pro děti k MD
V pátek, 7. června, odpoledne byl připraven v sokolovně bohatý kulturní
a sportovní program pro děti, jako dodatečný dárek k MDD. V úvodu
vystoupily se svými tanečky nejmladší děti a starší žákyně pod vedením
Veroniky a Jany Špičákových. Děti byly rozděleny do skupin a pak již
obcházely jednotlivá stanoviště se sportovními disciplínami, kde jako první
byl skok do dálky, potom hod koulí, hod míčkem na cíl, zdolání překážkové
dráhy, kroket a střelba ze vzduchovky. Vyhodnoceni byli nejúspěšnější
závodníci, kteří obdrželi diplom a pro všechny byla připravena sladká
odměna. Sportovní odpoledne obohatili svou přítomností členové klubu
„Vzduchoplavci“, kteří přinesli svoje stroje, což jsou rádiem řízené modely
18

letadel a vrtulníků. Na antukovém hřišti předvedli i driftování s modely
závodních aut, zalétali s deskoletem, předvedli akrobacii s malým a velkým
vrtulníkem.

Zajímavou přehlídku létajících strojů sledovali nejen děti, ale i jejich
rodiče a příbuzní, kteří se sešli v hojném počtu. Členům klubu děkujeme za
jejich návštěvu. Vzduchoplavci vzkazují, že fotky z naší akce můžete najít
na: www.rc-vzduchoplavci.cz .
Připravujeme:
29.6. – Sraz volejbalových veteránů
14:00 hod zahájení, 15:30 – propagační utkání kadetek a juniorek VK
AGEL Prostějov,
16:30 – utkání účastníků srazu, od 17:00 hod volná zábava s DJ Petrem
Petříkem.
14.9. – „Pohádkové údolí“
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol
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Sdružení rodičů při mateřské škole
Sdružení rodičů uskutečnilo
dne 28. 4. 2013 sportovní
program v rodinném zábavním
parku Bongo Brno, který
přinesl nejen dětem možnost
prožít den plný zábavy,
pohybu a nejrůznějších aktivit,
ale i jejich rodičům, kteří měli
také možnost vyzkoušet si
některé z mnoha atrakcí, které
zábavní park nabízí. Děti si
zde mohly na společných
výpravách najít nejen nové
kamarády, ale i zvýšit si své sebevědomí překonáváním rozmanitých
překážek a rozvíjet svou fantazii.
Během „Dne dětí“, konaného 25.5. 2013, zajistila kulturní komise spolu
se sdružením rodičů sportovně laděné odpoledne naplněné nejen soutěžemi,
ale i loutkovým divadlem v kulturním domě. Děti si mohly kromě disciplín
obratnosti vyzkoušet i projev svých rozumových a smyslových schopností,
za které byly odměněny diplomem a balíčkem. Další odměnou pro děti za
jejich snahu byl skákací hrad a možnost si zatančit na současně probíhající
diskotéce.
Ve středu 13. 6. 2013 se naši předškoláci (12dětí) a jejich rodiče sešli
v mateřské škole, aby společně slavnostně zakončili předškolní vzdělávání
a mohli s odvahou vstoupit do první třídy základní školy. Sdružení rodičů
během slavnostního pasování dětí na prvňáčky předalo budoucím
školáčkům tričko s potiskem a knihu, která je bude provázet 1. ročníkem na
základní škole a připravilo bohaté občerstvení.
Pro milovníky zvířat připravilo sdružení rodičů poslední výlet
tohoto školního roku, výlet do ZOO v Lešné, kde si děti mohou
prohlédnout velké množství druhů zvířat přímo v pavilonech rozdělených
podle kontinentů, kde se přirozeně vyskytují. Každé z dětí si jistě vybere
nějaké zvířátko, které, když už si jej nemůže odvést domů, si bude moci
alespoň namalovat podle skutečnosti pro radost.
Pavla Všetičková, Lenka Prokopová
členky sdružení
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Klub českých turistů Smržice
Převážnou část druhé čtvrtiny roku nám zabrala příprava a realizace naší
největší a také nejnáročnější akce, kterou je každoročně Smržické vandr.
Díky tomu, že nám jeho letošní již devátý ročník zařadila sekce turistiky
mezi deset významných akcí ČR, sjeli se do Smržic turisté nejen z okolí,
ale doslova z celé republiky.
Nejvzdálenější z nich přijeli
už v pátek až z Rakovníka,
Plzně a Karlových Varů a
spali ve spacáku na jevišti
kulturního domu. V sobotu
ráno 18. května všechny kdo
se těšili vystrašila dešťová
přeháňka. Počasí ale naštěstí
dostalo rozum a tak se
během dopoledne zaregistroval na startu úctyhodný
počet 1424 turistů.
Kromě této nejvýznamnější akce uspořádal náš klub od dubna do června
pět zájezdů za turistikou do oblasti Beskyd, Poodří, Jeseníků a okolí
Znojma. Všechny naše akce jsou přístupné veřejnosti až do naplnění
kapacity autobusu a jsou uveřejněny na našem webu www.kctsmrzice.cz.
Další významnou akcí, týkající se turistiky, bylo slavnostní otevření nové
rozhledny na Velkém Kosíři.
Uskutečnilo se 22. června a
mezi stovkami turistů, kteří se
jej zúčastnili, nechyběli ani
členové našeho klubu. Stavbu
rozhledny realizoval Mikroregion Kosířsko díky dotacím
a veřejné sbírce. Za deset tisíc
bylo možné zakoupit některý
z 217 schodů, který bude na
věčné časy zdobit jméno jeho
majitele. Také náš klub se
rozhodl touto formou stavbu podpořit a Obec Smržice koupila schodů pět.
Zdeněk Balcařík, předseda KČT Smržice
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Fotbalový oddíl TJ Smržice
Po loňském postupu vstoupil smržický fotbalový oddíl do jarní části
Okresního přeboru na skvělém čtvrtém místě. Hřiště ve Smržicích je ale po
podzimních úpravách jeho povrchu mimo provoz a tak domácím
prostředím bylo pro nás hřiště v Bedihošti. Hned prvním zápas s mužstvem
FK Brodek u Prostějova končí neuvěřitelným vítězstvím našich hráčů 9:1,
kteří si tak upevňují své postavení v tabulce.

Také v dalších zápasech se hra celkem daří, úspěchy ale začínají střídat
neúspěchy a už se tak nedaří kombinační hra, na které mužstvo začalo
stavět. V druhé půli jarní sezony jsou hráči jako vyměnění, nic jim
nevychází. Přichází pět prohraných zápasů v řadě a s tím i stoupající
nervozita na hřišti. Rozladěni jsou z toho ale také jejich fanoušci. Značným
handicapem je samozřejmě chybějící domácí prostředí a s tím související
omezené možnosti tréninku.
Pozitivním momentem bylo
určitě zasetí nového trávníku 18.
dubna. Předseda oddílu Jiří Hubál
je na hřišti téměř denně a díky
kvalitním službám firmy, která
trávník zasela, díky hnojení a
dobré závlaze může správce
areálu p. Opluštil už 21. května
nový trávník poprvé posekat.
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FK Brodek u Prostějova končí neuvěřitelným vítězstvím našich hráčů 9:1,
kteří si tak upevňují své postavení v tabulce.

Také v dalších zápasech se hra celkem daří, úspěchy ale začínají střídat
neúspěchy a už se tak nedaří kombinační hra, na které mužstvo začalo
stavět. V druhé půli jarní sezony jsou hráči jako vyměnění, nic jim
nevychází. Přichází pět prohraných zápasů v řadě a s tím i stoupající
nervozita na hřišti. Rozladěni jsou z toho ale také jejich fanoušci. Značným
handicapem je samozřejmě chybějící domácí prostředí a s tím související
omezené možnosti tréninku.
Pozitivním momentem bylo
určitě zasetí nového trávníku 18.
dubna. Předseda oddílu Jiří Hubál
je na hřišti téměř denně a díky
kvalitním službám firmy, která
trávník zasela, díky hnojení a
dobré závlaze může správce
areálu p. Opluštil už 21. května
nový trávník poprvé posekat.
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Obec Smržice a Fotbalový oddíl TJ Smržice pořádají
pro příznivce country, bluegrass a folkové muziky

„Smržický kotel“
v sobotu 3. srpna od 14:00 hod.
ve smržickém sportovním areálu, vstupné 100,- Kč

Hrají:
No Problem (Kostelec na Hané)
Taverna (Prostějov)
Pocity (Brno)
Courage (Brno)
Freďáci (Zábeštní Lhota)
Děvčice (Podolí u Kunovic)
Goodwill (Ostrava)
Dobrá poloha (Ostrava)
Monty a Nekapela (Přibice)
Na závěr společný jam všech kapel

Restaurace U hřiště
nabízí všem občanům možnost pravidelného i občasného stravování –
polední menu. Jídlo nemusí být předem objednáno a je možno jej odnést v
jídlonosiči. Cena menu v restauraci 69,-Kč, cena do jídlonosiče 62,-Kč.
Polední menu se vydává od 11:00 hod.
Zároveň Vás zveme k příjemnému letnímu posezení na zahrádce, kde
můžete ochutnat naše speciality a letos nově si zahrát plážový volejbal,
kuželky, šachy nebo petangue.
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V polovině května firma Strabag zahájila jednu
z posledních zásadních etap budování splaškové
kanalizace v ulici Zákantí a ulici Koupelky.

Za kulturním domem bylo dokončeno zázemí
pro plážový volejbal, petangue a ruské kuželky.
V létě už bude možné celý prostor využívat.

18. května pořádal Klub českých turistů Smržice
devátý ročník své největší akce Smržické vandr.
Sjelo se na něj 1424 turistů a cykloturistů.

25. května uspořádala obec a Sdružení rodičů,
u příležitosti blížícího se Dětského dne, zábavné
sportovní odpoledne plné her a soutěží.

Také TJ Sokol uspořádal pro děti u příležitosti
jejich mezinárodního dne sportovní odpoledne.
Program byl doplněn ukázkou modelů letadel.

13. června se dvanáct předškoláků slavnostně
rozloučilo s mateřskou školou. Byli pasováni
na prvňáčky a na závěr dostali bohaté občerstvení.
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