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V úvodu prázdnin uspořádala škola pro děti několik výletů. V úterý 16. července si školáci užili
nejdelší z nich. Ze Slatinic vystoupali na vrchol
Velkého Kosíře a navštívili též rozhlednu.

Ve středu 17. července si malí cyklisté vyjeli
po stezce k břehům řeky Hloučely. Zahráli si tam
několik pohybových her a nejvíc je bavilo stavění
hrází a různých staveb z kamenů.

Začátkem prázdnin se obec pustila do zanedbané
údržby jednotlivých prvků sportovního areálu.
Nejhůř na tom bylo hřiště s umělou trávou, kde
musela nastoupit odborná firma.

Údržby se dočkalo také hřiště na plážový volejbal.
O srovnání a vyčištění jeho povrchu se postarali
členové TJ Smržice. Jeho pronájem se objednává
u správce nebo telefonicky na OÚ.

S příchodem prázdnin se také naplno rozjela
plánovaná rekonstrukce staré budovy základní
školy. Ta už stála v centru obce 150 let a její
přestavba je v tomto roce hlavní investicí obce.

Obvodové stěny přízemí školní budovy zůstaly
po nezbytných úpravách zachovány. Na nich
vyrostou další dvě podlaží, tentokrát už ze
současných odlehčených stavebních materiálů.
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Mateřská škola (str. 10-11)

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou prázdniny, tedy čas dovolených a odpočinku,
ale také usilovné práce na zahrádkách a kolem domu. Ani my na obci jsme
nezaháleli a pilně bojovali s trvale rostoucí zelení. K tomuto boji jsme letos
využili ve větší míře pomoc mládeže a studentů z řad našich občanů a myslím,
že to byl dobrý tah a dařilo se nám udržet obec v pěkném stavu. Taktéž jsme
s jejich pomocí provedli nátěr všech dřevěných prvků. Po vyhodnocení jejich
práce plánujeme v tomto modelu pokračovat i v příštím roce.
Velkou radost mám také ze spolupráce obce s místními spolky. Myslivci se
podíleli na další etapě sečení břehů Českého potoka a také zahrádkáři
významně pomáhají s údržbou výsadby obce.
Po počátečním trápení se nám také naplno rozběhly práce na rekonstrukci
školy, což je v tuto chvíli hlavní priorita, které věnujeme maximální pozornost.

Po nezbytných úpravách obvodového zdiva přízemní části budovy a její
celkové hydroizolaci došlo konečně k vybudování obvodového věnce
a položení stropních betonových panelů.
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V této přízemní části
budovy bude tělocvična
s šatnami a sprchou. Nad
ní vyrostou ještě dvě
další podlaží s učebnami,
spojená s přízemní částí
schodištěm i výtahem.
Kromě této největší
investice
budou
do
konce roku uskutečněny
i menší akce, jako např.
osvětlení přechodů pro chodce u pošty a parku, výměna česel na přečerpávací
stanici hloubkové kanalizace. Dále byla podána žádost o dotaci na opravu
a dostavbu chodníku v ulici Trávníky a ulici Za Farskou.
Úspěchem skončilo podání žádosti o dotaci na nový dopravní vůz pro SDH
Smržice, na který jsme získali 450 tisíc korun. Věřím tedy, že v příštím roce,
kdy Sbor dobrovolných hasičů v naší obci oslaví 140. výročí založení sboru,
obdrží techniku, která odpovídá dnešní době, byť jejich stará ERENA pořád
ještě slouží.
V průběhu roku se v našich ulicích opět objevili tzv. energetičtí šmejdi.
Vybírají si zejména starší občany a nabízí jim dodatek ke smlouvě nebo změnu
dodavatele energie za výhodnou cenu. Vzhledem k tomu, že takový postup
a také jakýkoliv podomní prodej je díky Nařízení obce č.1/2018 zakázaný,
prosíme občany, aby nic takového nepodepisovali a případnou návštěvu tohoto
druhu hlásili okamžitě na obecním úřadě.
Další akcí, která ovlivní naši obec po dobu výstavby, je budování severního
obchvatu Prostějova. To ovlivní dopravu do Prostějova po ulici Prostějovská
a dále využívání cyklostezky do Prostějova. Po dohodě s Magistrátem
Prostějova došlo k posunu její uzavírky na únor 2020 a hledáme společně
s městem možnosti, jak co nejméně ztížit přístup občanům do Prostějova.
V srpnu se uskutečnilo druhé promítání letního kina na smržické faře.
Promítání mělo velký ohlas, a proto bude pokračovat i v příštím roce, a pokud
bude zájem, připravíme více představení.
Závěrem bych Vám chtěl popřát klidný a pohodový podzim a těším se
na setkání s Vámi při kulturních a společenských akcích, které nás ještě
do konce roku čekají.
Ing. Aleš Moskal – starosta obce
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Matrika
Ve třetím čtvrtletí roku 2019 oslavili významné životním jubileum tito občané:
Ing. Josef Míka
Marie Vytásková
Ludmila Novotná
Ladislav Vlk
Jan Zabloudil
Blanka Konečná
Drahomíra Míková
Jaroslav Vyhlídal
Alžběta Peková
Vít Výmola
František Steiger
Alois Zwiener
Helena Meisnerová
Marie Vlachová
Josef Látal
František Koláček
Věra Protivanská
Václav Novotný
Božena Opluštilová
Vladimír Kouřil

1. 7. 1939
20. 7. 1939
23. 7. 1949
23. 7. 1944
24. 7. 1949
24. 7. 1929
26. 7. 1949
26. 7. 1944
2. 8. 1929
4. 8. 1944
8. 8. 1949
24. 8. 1928
26. 8. 1949
31. 8. 1949
11. 9. 1949
16. 9. 1949
17. 9. 1934
17. 9. 1934
19. 9. 1939
23. 9. 1949

Olší
Olší
Kobližnice
Prostějovská
Mlýnská
Příční
Olší
Podhájí
Dr. Ondroucha
Družstevní
Mlýnská
Prostějovská
Trávníky
Kobližnice
Družstevní
Olší
Podhájí
Trávníky
Blíšťka
Kobližnice

Gratulace
Všem uvedeným jubilantům srdečně
gratulujeme a do dalších let přejeme
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
V měsíci
červenci
oslavili
svá
významná životní výročí manželé
Josef a Drahomíra Míkovi. V pondělí
1. července oslavil pan Ing. Josef Míka
80
roků
a
koncem
měsíce,
26. července jeho žena Drahomíra 70.
narozeniny. Manželé se seznámili ve
Smržicích na sportovním plese
a žijí spolu již téměř 50 roků. Dnes se
hlavně věnují své krásné zahradě,
dětem a vnoučátkům.
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80 let
80 let
70 let
75 let
70 let
90 let
70 let
75 let
90 let
75 let
70 let
91 let
70 let
70 let
70 let
70 let
85 let
85 let
80 let
70 let

Posledního srpna jsme byli popřát
k 70. narozeninám paní Marii Vlachové.
Paní Vlachovou zná většina spoluobčanů
jako skvělou cukrářku. Dozvěděli jsme
se od ní, že péct začala na své mateřské
dovolené a zůstalo jí to dodnes. Dnes jí
s pečením pomáhají její dvě dcery
a dvě vnučky.

Vítání dětí
Poslední zářijové pondělí se uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života, kterého
se zúčastnili rodiče s dětmi narozenými o letních prázdninách – červenec, srpen 2019.
V obřadní síni se sešli ve velkém počtu také další hosté, kteří přišli blahopřát rodičům
k narození jejich dětí a našich nových spoluobčanů. Po krátkém a milém programu
dětí z mateřské školy se rodiče podepsali do pamětní knihy. Starosta po proslovu
popřál všem dětem do života hodně zdraví, štěstí a život naplněný radostí a láskou.
Noví občánci Smržic dostali od obce finanční hotovost 5 000,- Kč, dárkovou sadu,
album na fotky a pleny. Na památku byli rodiče se svými dětmi vyfotografováni.

František Vít
*22. 7. 2019
Za Kobližnicí

Elena Hájková
*19. 8. 2019
Jižní

Lilien Strupková
*19. 8. 2019
Jižní

Martin Musil
*31. 8. 2019
Prostějovská

Rozloučili jsme se navždy:
Marie Zdráhalová (*1925) Prostějovská 388, zemřela 21.8.2019 ve věku 94 let
Radka Odvářková – matrikářka obce
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Kulturně – sportovní komise
Léto ve Smržicích
Dalo by se říci, že čas letních prázdnin je doba, kdy není možné naplánovat společnou
akci pro občany tak, aby se sešlo co nejvíc lidí. Nám se to podařilo a velmi nás to těší.
Smržická fara se v pátek 16. srpna opět proměnila na prostory letního kina, ale
tentokrát ne pro děti, ale pro jejich rodiče. Na programu byl vydařený film „Ženy
v běhu“, který rozesměje snad každého diváka. Před začátkem promítání to ovšem
vypadalo na pěkné drama, které si pro organizátory připravilo počasí. Naštěstí měl
opět Zdeněk Balcařík vše pod kontrolou a i počasí se umoudřilo. Půl hodiny před
začátkem promítání se obloha vyčistila a zahrada fary se během malého okamžiku
zaplnila do posledního místečka. Film si snad všichni užili a my bychom byli rádi,
kdyby se tato vydařená akce stala tradicí.

Neděle 8. září se stala pro mnohé občany svátečním dnem. Kulturní dům ožil taneční
hudbou a na parketě se sešlo 33 tanečních párů. Ze začátku panovala tak trochu
ostýchavá nálada a bylo vidět, že ne všichni byli úplně dobrovolně oblečeni
za tanečníky. Postupně se ale vše obrátilo a v sále panovala skvělá atmosféra, kterou
vytvářeli taneční mistři manželé Šrámkovi, kteří ukázali, že tanec je víc než pohyb
do rytmu. Jednou týdně se schází skvělá parta lidí, kteří se hezky oblečou, vyrazí
do milé společnosti, získávají nové přátele, celý večer poslouchají dobrou hudbu
a přitom se mimochodem naučí tančit. Nejkrásnější na tom všem je, že si udělají čas
jeden na druhého. V tanečních je zastoupena celá řada generací od 20 do 70 let
a je vidět, že na tanec není nikdy pozdě.
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Ve středu 11. září připravila Obec Smržice pro naše seniory oblíbenou tradiční akci
„Loučení s létem“. Na jejich cyklistický výlet okolím Smržic jim vyšlo báječné
počasí a v čele s nimi
po cyklostezce vyrazili
starosta a místostarosta
obce. Po přejezdu Romže
si celá dlouhá skupina
smržických cyklistů jela
užívat cyklostezku do
Prostějova, která bude
díky budování severního
obchvatu města už za
několik měsíců uzavřena.
První zastávku měli
senioři u základního
kamene, kde představitelé
města Prostějov před měsícem stavbu severního obchvatu zahajovali. Starosta obce
Ing. Aleš Moskal jim přiblížil, jak bude celá stavba probíhat. Svůj výlet na kole

senioři tentokrát zakončili na posezení za smržickou sokolovnou. Paní matrikářka je
obešla s pamětní knihou, ve které se jí sešlo 68 podpisů. Na úvod závěrečného
posezení dostal každý z účastníků akce štamprli Becherovky. Pan starosta jim
poděkoval za hojnou účast a připil si s nimi na hezký závěr léta a hlavně na to, aby
jim zdraví sloužilo i nadále. Vyvrcholením byl potom zážitek v podobě pečeného
bůčku od Jindry Vytáska.
Bc. Veronika Přikrylová – předsedkyně komise
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Základní škola
Po dvou měsících zasloužených prázdnin našim dětem nastaly opět školní povinnosti.

Všichni žáci přišli do
školy s úsměvem na tváři
a nejvíce se těšili na svou
paní učitelku prvňáčci.
Slavnostní
zahájení
nového školního roku
2019/2020 se konalo
v 1. třídě. Starší spolužáci
přivítali všechny přítomné
krátkým
kulturním
vystoupením a starosta
obce ing. Aleš Moskal
předal prvňáčkům velké
kornouty plné překvapení.
Naše škola se zapojila od
1. září 2019 do projektu
škol Šablony vyhlášeného MŠMT, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt
zahrnuje personální podporu v MŠ zřízením pozice chůva, která pomáhá při práci
s dvouletými dětmi. Na základní škole a v MŠ budou financovány školní
a mimoškolní projekty, společná komunitní setkání v rámci spolupráce rodiny a školy.
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Další zájmové aktivity jsou zaměřené na všestranný rozvoj dětí. Projekt též podporuje
dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků.
Od začátku školního roku uběhl teprve jeden měsíc a už se máme čím pochlubit.

Žáci 4. a 5. třídy se seznámili
s velkým množstvím zájmových
aktivit na Burze volného času,
kterou
navštívili
u
haly
Sportcentra
v
Prostějově.
O několik dnů později se žáci 4. třídy zdokonalovali ve znalostech dopravních
předpisů na dopravním hřišti v Prostějově. V rámci mimoškolního projektu Lesní
vycházka z Konice do Dzbelu, který je financován ze Šablon a organizován
Ekocentrem Iris, se děti seznámily se vztahy ekosystému les. Žáci si vyzkoušeli
zajímavé možnosti pozorování a to jak příložní lupou tak pomocí různých atlasů. Celý
program provázely pohybové aktivity přibližující ekologii a etologii živočichů v lese.
V říjnu bude následovat další školní projekt Není strom jako strom pro všechny děti.
Žáci naší školy byli velice úspěšní v plnění atletických disciplín ve sportovní soutěži
Pohár starostů, která se konala v Olšanech. Družstvo žáků 1. třídy vybojovalo
3. místo v soutěži a rovněž družstvo žáků 2. a 3. třídy obsadilo 3 místo v celkovém
pořadí devíti škol.
V rámci vzájemné spolupráce školních družin při ZŠ Smržice a ZŠ Čelechovice byly
pro děti zorganizovány sportovní soutěže na hřišti u kulturního domu. Naše děti si
zahrály s kamarády z Čelechovic vybíjenou, kopanou a změřily své síly a dovednosti
ve štafetových soutěžích. Akce se všem dětem líbila a je již naplánována další.
Po celý školní rok nás čeká spousta aktivit – projekty, soutěže, výlety, společná
setkání a také hlavně učení, které je základem každé školy.
Mgr. Jana Gulaková – ředitelka školy
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Mateřská škola
Prázdniny uběhly jako voda a v pondělí 2. září to před školkou doslova bzučelo jako
v úlu. Do mateřské školky letos nastoupilo opravdu hodně dětí. Oproti loňskému září
se zvedl počet dětí o 16, takže celkem máme 57 zapsaných dětí. Ke změnám došlo
i v pedagogickém týmu, kde ke stávajícím učitelkám nastoupila nová paní učitelka
Vladislava Vařeková a s nejmenšími dětmi vypomáhá chůva Hana Hájková.

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo za účasti vedení obce. Příprava na nový
školní rok byla mnohem jednodušší díky nové budově i zařízení.
Pro mnohé děti je to první odloučení od
maminky, a proto byl začátek opravdu
těžký zejména pro ty nejmenší, kterým
jsou sotva dva roky. Září děti prožily
ve dvou třídách, ale protože
se postupně zapsala spousta nových
zájemců, došlo od října k rozdělení dětí
do tří tříd. Nejstarší děti, předškoláci,
se denně chodí vzdělávat do družiny
základní školy. Celý první měsíc
školního roku se točil kolem adaptace
a zažití nového režimu. Děti si hledaly
svoje kamarády a vznikaly nové přátelské vztahy. Přijelo k nám divadélko s krásnou
veselou pohádkou O zatoulaném koťátku. Prožili jsme také příjemný den v přírodě.
Děti dostaly nové koloběžky a odrážedla, která jim zpestřila pobyt na zahrádce. Opět
proběhla logopedická depistáž a závěr měsíce patřil dožínkové slavnosti, hanáckým
lidovým písním a voňavému štrůdlu…😊😊
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Pro děti i pro rodiče máme
připravenou spoustu prožitkových
aktivit, které jsou ale překvapením.
Avšak to nejdůležitější pro nás
učitelky je každodenní spokojenost
a rozesmátá tvář všech dětí.
Ve školce to prostě žije! Jsme
připraveni vycházet rodičům vstříc,
a proto je prodloužena provozní
doba MŠ a to na deset hodin denně
od 6.15 do 16.15 hodin. Máme též nové telefonní spojení 731 465 259.
ANKETA: Jak jste prožili prázdniny? Jak jste se těšili do školky?
Kubíček Pelíšek, 5 let
ad.1) Dobře, nejlepší bylo, když jsme mohli být na koupáku.
ad.2) Hodně, úplně nejvíc jsem se těšil na kamarády ve školce.
Sofinka Ticháčková, 3 roky
ad.1) Dobře, s Gastonem jsme byli na zahradě a pracovali.
U moře jsme chytili kraba a Tobišek se potopil.
ad.2) Dobře. Nejvíc na hračky a na Vanesku.
Zorinka Františková, 3 roky
ad.1) Dobře. Byli jsme doma. Narodil se
a taky jsme si hráli.
ad.2) Jo, těšila jsem se. Nejvíc na kamarádku Esterku

nám

brácha

Ondra Vybíral, 6 let
ad.1) Dobře. Jezdil jsem na stezce na kole a to kolo mě trochu
skočilo  Jsme v jeskyni a taky u dědu v bazéně.
ad.2) Dobře! Strašně! Hodně!

V rámci zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a v obcích se ZŠ a MŠ zapojila
do nově otevřeného projektu „SÁZÍME BUDOUCNOST.“ Dojde-li ke schválení
dotací, pak společně s rodiči osadíme naši obec a okolní prostranství. Do projektu
zapojíme rodiče a společně vysadíme za každé dítě jeden strom. Vznikne tak nový
sad a podaří se nám také revitalizovat sad v ulici Trávníky. Další stromy přibydou
v centru obce a na zahradě školy a školky. Bude také doplněna alej nad ulicí Podhájí.
Vysazovat budeme převážně ovocné stromy a tím navrátíme obci vesnický ráz.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
Ilona Přikrylová, učitelka MŠ
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Spolek rodičů Smržice
Z našich aktivit, o kterých se ve Zpravodaji ještě nepsalo:
Výlet vláčkem do Náměště na Hané
V neděli 26. 5. 2019 jsme se sešli v Čelechovicích na vlakovém nádraží, cesta vlakem
nám rychle utekla a za chvíli jsme již vystupovali na nádraží v Náměšti na Hané.
Odtud jsme se
vydali po zelené
turistické
značce
podél řeky Šumice
do
Terezského
údolí, cestou bylo
tolik
zajímavých
věcí, že jsme došli
v Terezském údolí
pouze ke studánce.
Vůbec to nevadilo,
užívali jsme si
přírody a hezkého
počasí. U studánky
jsme se posilnili a zahráli si pohybové hry, následně se vydali na cestu zpátky. Čekala
nás totiž ještě prohlídka zámku a lehký oběd v zámecké restauraci. Z Náměště jsme se
vraceli opět vlakem do Čelechovic a pak po cyklostezce do Smržic. Výlet se nám
vydařil.
Výlet ke Dni dětí do Bruna v Brně
V neděli 2. 6. 2019 jsme jeli oslavit Den Dětí do rodinného zábavního parku v Brně.
Naplnili jsme autobus rodičů s dětmi a vyjeli do Brna. Cestou jsme hráli hru
s kreslením obrázků a než jsme se nadáli, byli jsme v Brně. Počasí nám přálo, proto
jsme mohly využít i venkovní areál s vodními hracími prvky. Nejvíce se dětem líbily
vodotrysky a bazénky, pak také obří skákací polštář. Spolek rodičů zaplatil dětem
dopravu za finančního přispění firmy Laski, Restaurace U hřiště a Statku Sissi. Děti
dostaly od Spolku rodičů podle vlastního výběru nanuk a cestou domů malý dárek
a sladkost. Všichni jsme se vraceli domů velice unavení ale spokojení.
Špunti na vodě
O prázdninách v pondělí 19. 8. 2019 se poprvé ve Smržicích posbírala hrstka
statečných a po dobrodružství toužících rodin a vyrazili jsme společně na vodu. Trasa
vedla z Moravičan do Litovle po řece Moravě. Do Moravičan se každý dostal
vlastním autem. Jelo nás 10 rodin a dohromady bylo 19 dětí, celkově jsme měli 13
lodí. Pro všechny to byl silný a napínavý zážitek, zvláště ti, kteří seděli a řídili loď
poprvé v životě. S pomocí zkušených vodáků jsme trasu zvládli všichni.
Ti méně zkušení se sice také cvakli, ale věci jsme pochytaly, a díky hřejivému
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sluníčku všechno mokré brzy zase uschlo. Víme, že se na všechny zájemce letos
nedostalo, určitě příští rok akci zopakujeme, rádi bychom ji i prodloužili alespoň
o jeden den. Krajina Litovelského Pomoraví je nádherná na kole i pěšky, ale jet ji po
vodě, je ještě krásnější a dobrodružnější zážitek. Vřele doporučujeme!

Rozloučení s prázdninami
Poslední den prázdnin 31. 8. 2019 vycházel na sobotu, bylo by škoda jen tak sedět
doma. Domluvili jsme se a vyrazili do Vývozu na poslední prázdninové stanování.
Sraz byl na tábořišti, tatínci rozdělali oheň, maminky nachystali večeři a děti, které se
celé prázdniny neviděly se svými kamarády, byly rády za společný večer. Také rodiče
si měli o čem povídat. Po postavení stanů a snězení večeře, se brzy setmělo. Rodiče
nachystali dětem stezku odvahy. Pro menší to byla spíše jen večerní procházka, ale na
ty starší sem tam houklo i nějaké strašidlo. Všem se nám společný večer líbil a poté
jsme si ještě dlouho do noci povídali a zpívali při kytaře. Na letošní prázdniny se
bude hezky vzpomínat.
Náš spolek od září pracuje na nových stránkách www.spoleksmrzice.cz, které budou
zprovozněny během října. Na podzim jsme začali opět plánovat další akce pro děti
a rodiče, na kterých se společně můžeme potkat. Stěžejní akcí bude sázení stromů po
obci a ve Vývozu. Chceme se připojit k sázení dřevin, které bude probíhat v celé
republice, během letošního podzimu a průběhu dalších let. Budeme velice rádi, když
nás v této činnosti podpoříte. Bližší informace budou včas zveřejněny na vývěsce,
rozhlasem, plakáty nebo na našich stránkách.
Pavla Slezáčková – Spolek rodičů
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T. J. Sokol Smržice
Pohádkové údolí
T. J. Sokol Smržice uspořádala dne 14. 9. 2019 již 12. ročník oblíbeného
„Pohádkového údolí“ tentokrát na téma „Staré pověsti české“. Počasí nám přálo, byl
krásný slunečný den a výpravy do údolíčka se tak zúčastnilo 78 dětí společně se
svými rodiči.
Příprava začala již během prázdnin. Na společných schůzkách bylo nutné rozdělit
stanoviště, napsat scénář, obsazení a úkoly, navrhnout a ušít kostýmy a připravit
odměny pro děti. Kostýmy ušily zručné sokolky a každý účinkující si je potom
ozdobil
šperkem nebo
opaskem.
Do
příprav
samotné akce se zapojilo
celkem 28 pořadatelů a to
nejen dospělí členové, ale
také starší žáci a dorost
z řad našich členů. Jsme
moc rádi, že mladým
nechybí nápady a odhodlání
a jsou připraveni pomoci
nejen při přípravě této akce.
Na
startu
v sokolovně
každý účastník obdržel startovací kartičku se jménem. Poté cesta směřovala do
údolíčka, kde bylo pro děti přichystáno deset stanovišť. Na prvním stanovišti vítal
příchozí praotec Čech, následoval vojvoda Krok, kněžna Libuše, kněžna Teta, kněžna
Kazi, Přemysl Oráč, Bivoj, Horymír a Šemík, Blaničtí rytíři a na konci Šárka a Vlasta
z Dívčí války. Na každém stanovišti děti plnily nejrůznější zábavné úkoly, které nějak
souvisely s danou pověstí, např. skládaly mapu České republiky, pojmenovaly
významné české historické památky, poznávaly zvířata, stavěly hradby, sklízely
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úrodu, určovaly bylinky a čaje, vyrobily si „plašič zlých snů“, poměřily svoje síly,
házely podkovou, skákaly a běhaly, hledaly poklady a šermovaly a také se dozvěděly
důležité informace z našich dějin, např. odkud pochází název naší země Čechy nebo
pověst o založení hlavního města Prahy. Děti projevily úžasné odhodlání a znalosti.
Největší práci s přípravou stanoviště měl Přemysl, který si jako kulisy vytvořil voly i
s pluhem a k posílání zpráv využil vlastní holuby. Výprava končila opět v sokolovně,
kde na trůně seděla důležitá postava z našich dějin sám Karel IV. s manželkou
Blankou z Valois, který rozdával dětem zaslouženou odměnu.
Po procházce údolíčkem účastníci a pořadatelé využili připravené posezení
s občerstvením v sokolovně. Všichni jsme tak společně strávili krásné, pohodové
sobotní odpoledne a již nyní připravujeme téma na příští rok.
Bc. Petra Tesárková – cvičitelka
Zahájení cvičení
Nový
školní
rok
souvisí se zahájením
cvičení a tréninků
v naší sokolovně.
V současné době se
tvoří rozvrh cvičení.
Oddíl juda zahájil
tréninky v polovině
září. Do oddílu se
mohou přihlásit děti
od 5 let. Náplní
tréninků jsou základy gymnastiky, atletiky a pohybové hry. Postupným zlepšováním
obratnosti, rychlosti a síly se děti zábavnou formou naučí judo.
Judo je v pondělí a ve středu od 16.30 do 18 hod. vedoucím je Jiří Švec, telefon:
737 257 269.
Oddíl všestrannosti zahájil 1. října cvičení pro předškolní děti a mladší žáky a žákyně
od 1. do 5. třídy.
Úterý 17–18 hod. cvičení pro žáky a žákyně 1. – 3. třídy.
Středa 18.30–20 hod. relax volejbal pro dospělé
Čtvrtek 16–17 hod. cvičení pro předškolní děti v oddílu Sokolíčků.
Čtvrtek 17–18 hod. cvičení pro žáky 4. – 5. třídy
Pátek 18–20 hod. volejbal pro dospělé – členové oddílu volejbalu.
Irena Laurenčíková – starostka T. J. Sokol
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Big Fire Day
Starší členové sboru si
pro nás 3. srpna
připravili
den,
na
kterém jsme se mohli
pobavit a zasoutěžit si.
Vše
se
pořádalo
u Loděnice v Kojetíně
na přímo "strategicky"
vybraném místě u řeky
Moravy. Projeli jsme
se na člunech, udělali
požární útok s naší
Erenou. Celý den jsme si všichni moc užili a doufáme, že příští rok to zase
zopakujeme.
Oslavy 125. výročí založení SDH ve Hrochově
Účastnili jsme se také oslav, které
se konaly v Hrochově. Tamní hasiči
totiž slavili 125. výročí od založení
sboru v jejich obci. Na oslavy jsme
přijeli naším automobilem Praga
RN AS 16, provedli jsme s ním také
ukázku požárního útoku.
Okresní dětská liga Prostějov Pěnčín
V neděli 18. srpna se ve sportovním
areálu v Pěnčíně konaly dětské
závody v požárním útoku. Na
soutěž se sešlo velké množství týmů
z celého Prostějovska. Na takto velké soutěži jsme byli poprvé a byla pro nás doslova
''premiérou'', řadila se totiž do Okresní dětské ligy Prostějova. I přes silnou
konkurenci jsme dosáhli slušného výsledku a všichni jsme domů dojeli spokojení.
Zhodnocení období
O prázdninách jsme sice trochu zlenivěli, ale od začátku měsíce září zase pilně
trénujeme. A co nás čeká dál? Na začátku října si půjdeme zazávodit do Jednova
na Podzimní kolo Hry Plamen.
Více na Facebooku a Instagramu SDH Smržice.

16

Matěj Tesárek, člen SDH

Klub českých turistů Smržice
Smržická šlapka

Mezi smržickými i přespolními cyklisty tak oblíbená akce, na kterou se každoročně
sjede kolem tisícovky cyklistů, letos zaznamenala rekordní účast. Bohužel ale
v opačném smyslu, než jsme si přáli. Díky tomu, že celý den pršelo, sjeli se opravdu
jen ti nejodolnější a kupodivu mezi nimi bylo i několik smržičáků. Na nejkratší trase
po cyklostezkách v okolí Smržic přijela
podpořit naši akci celá rodina Slezáčkova.
Díky tomu, že jsme do této akce poprvé
zařadili také krátkou pěší trasu, mohli
někteří účastníci nechat svá kola doma
a projít se jen po naučné stezce na Stráž.

Jako nejodolnější ze smržických cyklistů se
předvedli tři členové rodiny Františkovy.
Přihlásili se na nejdelší trasu MTB,
rozbláceným terénem ujeli 58 km a jejich
horská kola podle toho také vypadala. Tuto
trasu každoročně jede více než stovka cyklistů, letos jich jelo devět. Celkem se na pět
silničních tras vydalo v dešti 26 cyklistů, na pět tras pro horská kola jich jelo 23 a pěší
trasu na Stráž a zpět si v pláštěnkách prošlo 18 turistů. Tisk programů a diplomů stojí
nemalé peníze. Náklady se podařilo pokrýt jedině díky tomu, že nás výrazně
podpořila prostějovská firma Gala a též smržická firma Laski pana Zapletala.
Nepříjemným zpestřením naší akce byl nález
opilého muže, který se vracel z hospody domů
do Čelechovic a spadl do Českého potoka.
Díky němu se ale ukázalo, jak moc je koryto
potoka nebezpečné. Téměř po pás byl zapadlý
v bahně a hasiči s policisty měli co dělat, aby
ho dostali ven. Spadnout tam dítě, tak nemá
šanci. Povodí Moravy by se nad tím mělo
rozhodně zamyslet a nechat potok vyčistit.
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Hraniční vrch

Všichni členové našeho klubu se podílejí na Smržické šlapce jako pořadatelé. Díky
extrémně nízké účasti způsobené počasím se jak na kontrolních stanovištích, tak také
v prostoru startu a cíle docela nudili. Dva týdny po akci, v sobotu 21. září, jsme si
proto jeli zlepšit za nádherného počasí náladu procházkou kolem polských hranic.
O dva dny později už začínal podzim, tak jsme to brali zároveň jako rozloučení
s létem. Padesátimístný autobus
smržického dopravce Luboše Vojtily
se podařilo zaplnit a čtvrtinu
účastníků zájezdu tentokrát tvořili
naši členové ze Smržic. Výchozím
bodem bylo Město Albrechtice, které
svůj status města znovu získalo až
v roce 2002 a je jedním ze tří měst
v ČR, které jej má ve svém názvu.
Kdo z turistů se rozhodl pro delší
trasu 21 km, navštívil ještě zámek v části Města Albrechtice zvané Linhartovy. Zámek
stojí na samém břehu řeky Opavice, která
zde tvoří státní hranici mezi ČR a Polskem.
Po prohlídce zámku jsme se vydali kousek
po území Polska. V obci Opawica jsme si
prohlédli areál kostela Nejsvětější Trojice.
Potom už následoval zlatý hřeb celého
výletu, výstup na Hraniční vrch. Na jeho
vrcholu stály dvě nevyužité věže, patřící
radiokomunikacím a určené k demolici.
Město Albrechtice je v roce 2006 koupilo
za symbolických 1000 Kč, s vynaložením
minimálních nákladů je opravilo, spojilo
lávkou a unikátní rozhledna byla na světě.

U rozhledny se sešli účastníci delší
i kratší trasy a dolů k našemu autobusu
se už každý zas vydal svou vlastní
cestou. Domů jsme všichni odjížděli spokojeni s báječně prožitým posledním letním
víkendovým dnem.
Zdeněk Balcařík – předseda KČT Smržice
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Smržice mají evropského chodce

Jakmile jsme se před třiceti lety zbavili komunistické totality a mohlo se začít jezdit
volně do světa, rozhodl se předseda našeho klubu Zdeněk Balcařík přihlásit
do IML (Mezinárodní ligy chodců). Toto sdružení bylo založeno v roce 1987
v japonském Tokiu a pod jeho hlavičkou vznikla také pravidla oceňování
na několikadenních mezinárodních pochodech po celém světě. Mezi 29 současnými
členy IML je od roku 1996 také Česká republika.
Na své první akci IML byl Zdeněk v roce 1991 v holandském Nijmegenu, kde
na čtyřdenním dálkovém pochodě ušel 4x 40 km. Zde také získal průkaz IML,
do kterého pořadatelé jednotlivých pochodů potvrzují účast a splnění podmínek.
Tři účasti v různých státech představují sérii, na jejímž základě se potom udělují
medaile. Tu bronzovou za první splněnou sérii získal v roce 1993 na dvoudenním
pochodě ve švýcarském Bernu. Následovaly pochody v Rakousku, Anglii, Irsku,
Lucembursku a Dánsku, díky jimž potom získal v roce 1995 v Norsku za čtyři
splněné série medaili stříbrnou.
V průběhu jeho pochodování mu přišlo líto, že se v našem regionu k pořádání
podobných hromadných akcí nikdo nemá. V roce 1996 proto založil Klub českých
turistů Smržice a pod jeho hlavičkou začal pořádat s několika dalšími nadšenci
Prostějovské vandr. Díky skvělé organizaci si akce brzy získala popularitu. Po deseti
letech přestalo každoroční stěhování členy smržického spolku bavit a udělali z této
akce Smržické vandr. Celoroční organizování klubových akcí a video-kronika obce
zabraly ale Zdeňkovi veškerý prostor a na běhání po světě nějak nezbýval čas.
Našel si jej, až když přestal filmovat. Rozhodl se, že si po dvaceti letech pauzy
všechny evropské pochody zopakuje, tentokrát se svojí stejně nadšenou ženou. Začali
jsme v roce 2017 v anglickém
Wellingborough, kde jsme
spolu ušli 2x 43 km.
Následovaly pochody v Belgii,
Irsku a Rakousku. Tím se
Zdeňkovi završila jeho další
v pořadí už sedmá série a za 21
splněných pochodů získal
nárok na udělení zlaté medaile
Evropský chodec. Ideální
příležitostí byl pochod IML
v Brně Bystrci, při jehož
slavnostním zakončení v neděli
29. září 2019 předával medaile
zástupce IML pro Českou
republiku Ing. Jaroslav Šlechta.
Jana Balcaříková – KČT Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Na konci srpna jsme na žádost obecního úřadu opět uskutečnili v pořadí již druhou
brigádu na sečení břehů Českého potoka v ulici Blíšťka. Naši členové opět prokázali,
že jsou ochotni se ve svém volném čase věnovat zušlechťování a údržbě veřejných
prostranství. Dále je nutno vyzdvihnout i práci našich stálých honců, a to pana
Milana Jahody, Jindřicha Vytáska, Josefa Vacu, kteří pod vedením našeho předsedy
JUDr. Ing. Martina Vrtala, ve svém volném čase opravili poškozené dláždění
průjezdu v domě smržických zahrádkářů. Jmenovaným velmi děkuji, neboť svou
prací nejen přispěli ke zvelebení prostor, které využívají naše spolky i široká
veřejnost, ale zároveň tímto přispívají k udržení dobrých vztahů mezi smržickými
myslivci a zahrádkáři.

V září jsme opět uskutečnili společné střelby na střelnici v Klopotovicích, kde jsme si
nejen upevnili zásady bezpečného zacházení se zbraní, ale i procvičili střelbu
z brokovnice a také ze vzduchovky, která má simulovat kulovou zbraň. Akce byla
jako již tradičně pojata v soutěžním duchu, a tak jsme závodili v několika různých
střeleckých disciplínách. Dovolte prosím, abych tyto blíže představil. Jako první se
střílel takzvaný americký trap 1x20 terčů, průběh této disciplíny spočívá v tom, že pět
střelců stojí vedle sebe a po jednom střílí na odlétající asfaltový terč, který vyletí
z vrhačky cca 15 metrů před stojící řadou soutěžících.
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Po odstřílení všech zúčastněných se řada o jednu pozici posune
a střelba probíhá opět ve stejném duchu. Druhá disciplína byla spíše improvizací
napodobující
takzvané
lovecké
kolo.
V této
soutěži,
která
je nejvíce podobná skutečné lovecké střelbě, jde o to, že střílející opět mění své
pozice, nyní ovšem v půloblouku a snaží se zasáhnout prolétající asfaltové terče
v našem případě zprava doleva. Na poslední pozici „loveckého kola“ jsme si
připravili i ozvláštnění v podobě dvojstřelu, kdy jsme v jednom okamžiku stříleli na
dva prolétávající terče.

Jako poslední brokovou disciplínu jsme měli připraveného takzvaného zajíce
na průseku. V tomto případě nejsou asfaltové terče vrhány do vzduchu, ale jsou
vymrštěny z vrhacího zařízení po zemi do vymezeného průseku před soutěžící,
ve kterém se jej snaží střelci zasáhnout. U střelby ze vzduchovky jsme prováděli
střelbu na papírový terč a vystřelené brokové náboje takzvaně z volné ruky, tj. bez
opory zbraně, tak abychom se co nejvíce přiblížili skutečným loveckým situacím.
Nejúspěšnější střelci byli pánové Miroslav Herman, Martin Vařeka a Vlastimil Korec,
kteří obdrželi pamětní poháry.
V polovině září uspořádal náš dlouholetý člen, bývalý starosta Honebního
společenstva, místopředseda MS a kynolog pan František Klement pro členy našeho
spolku oslavu svých 90. narozenin. Oslava se konala pod pergolou v domě
smržických
zahrádkářů.
Za
příjemný
večer
spojený
s občerstvením
a dobrým pitím našemu jubilantovi jménem všech zúčastněných velmi děkuji a přeji
mu mnoho zdraví a štěstí v dalším životě.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Vrcholnou akcí našich družstev v letošním roce byla účast družstva mladších žáků
na mezinárodním turnaji WROCLAW TROPHY 2019, který se konal 5. – 7. července
v polské Wroclawy (Vratislav).

Oproti avizovanému složení základní skupiny došlo těsně před zahájením turnaje
ke změně a naši hráči tak v utkáních základní skupiny poměřili síly s hráči TJ Sokol
Sedlinice (ČR, výsl. 3:1), FC Atletico Failsworth JFC (Velká Británie, výsl. 0:2,
společné foto viz níže), FC Kovel Volyn (Ukrajina, výsl. 1:2) a Backatorps IF
(Švédsko, výsl. 0:2).
Výsledky v základní skupině zajistily našemu družstvu účast ve skupině o 9. - 16.
místo. O tom, že základní skupina byla opravdu pro naše hráče těžká, svědčí fakt,
že se v ní utkali s pozdějšími medailisty celého turnaje (FC Atletico Failsworth JFC –
1. místo a Backatorps IF – 3. místo)
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Ve skupině o umístění naši hráči nejprve podléhají družstvu FC Nitra (Slovensko) 1:3,
aby se následně z této prohry „oklepali“ a v dalším utkání porazili FC Dinamo Ferizaj
(Kosovo) 3:1 a v duelu o konečné 13. místo pak poráží polský tým USK Trojka
Krotoszyn také 1:3.

Vedení oddílu děkuje všem hráčům a jejich doprovodu za příkladnou reprezentaci
našeho klubu.
Více fotografií z turnaje na https://futsalcelechovice.rajce.idnes.cz/Wroclaw_2019/.
Jiří Přikryl – člen výkonného výboru TJ Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Nastal barevný podzim a s ním spojená sklizeň úrody a úklid zahrádek. My se ale
ohlédneme ještě zpět.
Využili jsme prázdnin, kdy k nám do „školy“ žáci nechodili a začalo se opravovat
a vylepšovat v našem areálu. Dokončil se průjezd, druhá strana se obložila
a vymalovalo se. Natřela se vrata a vstupní portál. Firma pracující ve výškách nám
vyčistila a natřela dešťové svody na budově ve dvorní části. Také byl proveden nátěr
plechové střechy nad částí hospodářské budovy. Po všechny měsíce se plelo,
okopávalo, zalévalo na dvoře, v zahradě se ošetřovaly a prořezávaly stromy, nově
zasazené se musely zalévat.
Také na veřejném prostranství – záhon růží na křižovatce směr Mostkovice
a zeleň mezi kostelem a farou je našimi členkami, zejména př. Ošťádalovou,
Stančíkovou, Hornovou a Dopitovou udržován.

Ve středu 10. července jsme měli členskou schůzi s pohodovým posezením, kterou
každoročně děláme po hodech 
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Moštování bylo u nás
zahájeno 31. srpna 2019
a potrvá do 31. října.
V letošním roce kromě již
stálých
moštérek
–
přítelkyň S. Zelinkové
a D. Köhlerové nastoupil
nový „moštér“, přítel
Michal
Karhánek.
V případě potřeby ho
zastoupí
př.
Radek
Stančík.

Poslední víkend v září
se
konala
Okresní
výstava ovoce, zeleniny
a květin v Čelčicích.
Naše organizace měla
na této výstavě svou
expozici. Úspěšně se na
ní společně podílely přít.
Stančíková, Ošťádalová,
Kristková a Smičková.
Nutné je poděkovat
obecnímu
úřadu
za
poskytnutí automobilu
i s řidičem, za pomoc při
svozu i odvozu exponátů
do Čelčic a z Čelčic
do Prostějova na Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Prostějově.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na „Posezení u zahrádkářského punče“, spojené
s tvořením vánočních dekorací – adventních věnců, svícnů a jiných nápadů. Akce
se koná ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v 17.00 hodin v areálu zahrádkářů. Přijďte i vy,
kteří tvořit nebudete a můžete ochutnat náš speciální punč. Těšíme se na Vás!
Všem občanům přejeme pěkný podzim a zanedlouho i zimní měsíce.
Jaroslava Smičková – jednatelka ZO ČZS
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SEMO na výstavě FLORA Olomouc
Od 3. do 6. října 2019 se na olomouckém výstavišti konala tradiční podzimní etapa
Flory Olomouc. Hlavní expozice v pavilonu A nesla název „Zahradní slavnost“ jako
oslava období sklizně, hojnosti a bohaté úrody.
SEMO je pravidelným účastníkem této výstavy. Náš výstavní stánek byl součástí
expozice připravované ve spolupráci se Zelinářskou unií Čech a Moravy.
Tentokrát jsme naši expozici pojali netradičně – kontrastem výstavních kousků
zeleniny a hanácké „polní reality“ po zahradní slavnosti hrabošů. Chtěli jsme tak
široké veřejnosti alespoň částečně ukázat skutečný rozsah škod, neboť ty bohužel
nebyly v médiích spolu s kauzou hraboš prezentovány.

SEMO svou expozici v letošním roce postavilo na svém bohatém sortimentu tykví.
Tykví k užitku i tykví okrasných. Součástí expozice bylo i představení novinky pro
jaro 2020 - muškátové tykve typu butternut STELLA F1, která je nejen zdobná svým
hruškovitým tvarem a žlutou podzimní barvou, ale vyniká i velice jemnou oříškovou
chutí a velmi slušnou skladovatelností.
Hned první den výstavy probíhal již čtvrtý ročník „Dýňodlabání“ žáků základních
škol Olomouckého kraje, který organizovalo Výstaviště FLORA Olomouc ve
spolupráci se SEMO a.s. a OK4Inovace pod patronací Statutárního města Olomouc.
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Soutěže se zúčastnilo 47 týmů po dvou žácích z 12 základních škol. Vyřezané dýně
pak byly po celou dobu konání výstavy vystaveny v pavilonu H. Převážná část
soutěžících vyřezávala dýně, které si žáci sami vypěstovali z osiv darovaných na jaře
školám naší společností SEMO a.s. Některé práce žáků získaly zasloužený obdiv
návštěvníků výstavy. Posoudit můžete sami z několika fotografií.

Naše expozice získala v soutěži vyhlášené ZUČM (Zelinářská unie Čech a Moravy)
v ceněné kategorii SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLEKCI ODRŮD 3. místo právě
za „Kolekci odrůd dýní“.
Ing. Jan Prášil – ředitel SEMO a.s.
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Na co se můžete těšit
Přehled akcí, pořádaných obcí a místními spolky ve 4. čtvrtletí roku 2019

Termín

Akce

Pořadatel

Sobota
9. listopadu

Martinský pochod

Sobota
16. listopadu

Sázíme budoucnost - 2. část akce sázení stromů

Spolek rodičů

Neděle
17. listopadu

Oslava 30. výročí sametové revoluce

Obec Smržice

Pátek
29. listopadu

Rozsvícení vánočního stromu

Obec Smržice

Sobota
30. listopadu

Mikulášské odpoledne

Spolek rodičů

Neděle
1. prosince

Vánoční výstava na faře

Obec Smržice

Neděle
8. prosince

Za Mikulášem na Kosíř

KČT Smržice

Úterý
31. prosince

Silvestrovské šlapáček

Obec Smržice

TJ Sokol Smržice

Na všechny výše uvedené akce dostanete podrobnější program
prostřednictvím hlášení rozhlasu a plakátů.

V neděli 17. listopadu v 16:00 hod.
zahájení před obecním úřadem
Společný průvod obcí k sokolovně
Slavnostní proslov pana starosty
u lípy, vysazené na počest revoluce
Pokračování programu
na sále kulturního domu
s občerstvením a promítáním
videozáznamu z roku 1989
poskytnutého Okresním archivem
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Po předhodové premiéře smržického letního kina
se v pátek 16. srpna uskutečnilo další promítání
na dvoře fary. Déšť naštěstí ustal, občerstvení
bylo připraveno a diváci se začali scházet.

Film „Ženy v běhu“ je populární a lavice kina
zcela zaplnil. Sešlo se 250 diváků a díky tomu, že
firmy Laski, Arboeko a BMW Smržice projekci
finančně podpořily, neplatilo se žádné vstupné.

Kulturní komise připravila pro zájemce taneční
kurzy pro dospělé. Na prvním setkání v neděli
8. září se sešlo 33 tanečních párů a manželé
Šrámkovi jim předvedli některé základní kroky.

Zkušení tanečníci si přišli některé krokové
variace připomenout a začátečníci se je přišli
naučit. Na úvod byl na řadě waltz, tango a některé
z latinsko-amerických tanců.

Ve středu 11. září si senioři za nádherného počasí
užívali svoji oblíbenou akci Loučení s létem.
Po cyklostezce si vyšlápli v čele se starostou
a místostarostou směrem k Prostějovu.

Na svém výletě se senioři zastavili u základního
kamene severního obchvatu Prostějova. Právě se
začal budovat a starosta všem popsal, jak bude
stavba probíhat a jaký vliv bude mít na Smržice.
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