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Letošní hodové slavnosti proběhly kvůli pandemii v poněkud omezeném rozsahu. Na hřišti
ale přece jen zahrála dechovka Frajárečka a děti měly k dispozici kolotoče Lunapark Radost.

V pátek 3. července se ve sportovním areálu uskutečnila akce „Hurá na prázdniny“ jako
náhrada za zrušený Dětský den. Soutěže pro děti zajišťovaly obecní spolky a sdružení.

Smržické letní kino se letos přestěhovalo z fary do sportovního areálu. Nejdříve se promítala
v závěru akce „Hurá na prázdniny“ pohádka pro děti „Řachanda“. Pro dospělé se potom
promítal koncem července film „Teroristka“ a největší úspěch měl film „Po čem muži touží“.
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Sbor dobrovolných hasičů (str.18-20)

Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
po letním uvolnění omezujících opatření, vyhlášených vládou ČR, se život v obci
pomalu rozjel naplno. Začali jsme se opět potkávat, jak na kulturních akcích
pořádaných obcí, tak i v normálním běžném životě. Bohužel už dnes víme, že se vše
vrátilo do špatných kolejí způsobených pandemií koronaviru COVID 19
a od 5. 10. 2020 byl vládou ČR opět vyhlášen nouzový stav. Proto Vás znovu chceme
požádat o dodržování všech nařízení, i když s některými nemusíme vnitřně souhlasit,
tak abychom se znovu mohli vrátit k normálnímu stylu života.
Koncem měsíce června byla zdárně završena naše velká snaha a úsilí v podobě
kolaudace nově zrekonstruované budovy základní školy. Po sérii prohlídek ze strany
hasičů, hygieny a životního prostředí, vydal stavební úřad kladné stanovisko
s užíváním budovy. Zde je na místě se pochválit. Celá akce se totiž stihla dokončit
v šibeničním termínu a to bez navýšení rozpočtu, který byl cca 43 mil. Kč. I díky naší
velké snaze (prodloužení termínu o dva měsíce) nám již byla vyplacena dotace
v celkové výši 23 mil. Kč. V úterý 1. září tak mohlo proběhnout slavnostní otevření
školy i za účasti hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Prohlídka školy
vzbudila velký zájem nejen místních občanů, a tak všichni mohli vidět na vlastní oči,
jak krásná a skvěle vybavená škola je. Tato prohlídka školy se setkala s velice
pozitivními ohlasy a všem se moc líbila.
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Začátkem července obec pořídila
nový sekací traktor, na který se
podařilo získat dotaci 120 tis. Kč od
Olomouckého kraje. Nutno dodat, že
nová sekačka už byla potřeba,
protože ta současná již pomalu
dosluhuje.
Po jarním „šílenství“ při sběru
velkoobjemového odpadu, kdy byl
zcela určitě stanoven nový rekord
v množství odpadu, proběhne ve
dnech 22. 10. a 24. 10. 2020 znovu
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Občané tak budou mít opět možnost
zbavit se všech nepotřebných věcí.
Začátkem měsíce října
započala
rekonstrukce
a
výstavba
chodníku
v ulici Trávníky. Také na
tuto akci byla získána
dotace 570 tis. Kč. Měla
by být hotova nejpozději
do
konce
listopadu.
Žádáme všechny občany
o zvýšenou opatrnost při
pohybu v této lokalitě
a rovněž o shovívavost při
vzniku případného nepořádku v okolí staveniště.
V současné době nám byla ze stavebního úřadu schválena naše žádost o demoliční
výměr na budovu vedle obecního úřadu, kde bychom rádi vybudovali multifunkční
dům, vybavený dle požadavků občanů. V oblasti bezpečnosti dopravy připravujeme
osvětlení přechodu pro chodce u sokolovny. Projekt byl již vypracován a čekáme na
vydání rozhodnutí ze strany odboru dopravy.
V druhé polovině září mohli všichni občané vyjádřit formou vyplnění dotazníku
mimo jiné také svůj názor na priority rozvoje naší obce. Elektronicky vyplněných
dotazníků nám přišlo 65 prostřednictvím obecního webu a dalších 139 v papírové
formě do schránky na obecním úřadě. Vyplněné dotazníky byly odeslány na MAS
Region Haná, kde budou vyhodnoceny a výsledky zveřejněny na našem obecním
webu a na vývěsce obecního úřadu.
Přejeme Vám hlavně pevné zdraví a velkou trpělivost v této těžké době.
Ing. Aleš Moskal – starosta obce

Jiří Peka – místostarosta obce
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Výsledky krajských voleb 2020 ve Smržicích
V pátek 2. října a v sobotu 3. října měli občané možnost svým hlasem přispět
k rozhodnutí, kdo povede v následujícím období Olomoucký kraj. Ve volební
místnosti obřadní síně obecního úřadu na voliče čekala devítičlenná volební komise,
tentokrát kvůli pandemii vybavená rouškami a hygienickými rukavicemi.

Počet zapsaných osob do stálého
seznamu voličů: 1301
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky: 494
Počet platných hlasů: 492
Volební účast: 37,9 %
Po součtu hlasů se jednotlivé volební
subjekty umístily v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ANO 2011
Koalice Česká pirátská strana a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Koalice KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc
Občanská demokratická strana (ODS)
Koalice ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje
Trikolóra hnutí občanů
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Komunistická strana Čech a Moravy
Demokratická strana zelených
Moravané, pro zachování moravské národnosti
Koruna česká (monarchistická strana)
Dělnická strana sociální spravedlnosti
ROZUMNÍ – Petr Hannig

158 hlasů
85 hlasů
84 hlasů
54 hlasů
30 hlasů
29 hlasů
28 hlasů
9 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
1 hlas
1 hlas

Radka Odvářková – zapisovatelka okrskové volební komise
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Matrika
V období od 1. června do 30. září 2020 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Josef Nový
Dana Látalová
Jiřina Kreplová
Leopold Kvapil
Stanislav Horna
Vladislav Šoustal
Zdeňka Křížová
Juliana Pilátová
Jiří Ošťádal
Berta Furišová
Libuše Janíková
Božena Kupková
Jan Meisner
Blanka Konečná
Alžběta Peková
Alois Zwiener
Václav Vyroubal
Vladimír Sokol
Věra Protivanská
Pavlína Lípová

11. 6. 1950
12. 6. 1950
16. 6. 1932
17. 6. 1950
18. 6. 1934
21. 6. 1930
22. 6. 1950
25. 6. 1950
29. 6. 1950
29. 6. 1932
6. 7. 1940
8. 7. 1935
16. 7. 1950
24. 7. 1929
2. 8. 1929
24. 8. 1928
16. 9. 1945
17. 9. 1945
17. 9. 1934
19. 9. 1945

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

70 let
70 let
88 let
70 let
86 let
90 let
70 let
70 let
70 let
88 let
80 let
85 let
70 let
91 let
91 let
92 let
75 let
75 let
86 let
75 let

Všem uvedeným oslavencům ještě jednou blahopřejeme.

Gratulace

Ve středu 16. září 2020 oslavil 75. narozeniny
smržický podnikatel pan Václav Vyroubal.
Ve stejný den mu přišli popřát také zástupci
obce. Díky tomu, že si pan Vyroubal připravil
svůj sepsaný podrobný životopis, dozvěděli
jsme se o něm spoustu zajímavých věcí.
Narodil se ve Vrahovicích jako třetí ze sedmi
dětí, takže doma bylo pořád veselo. Už od
mládí se zajímal o letadla a ve čtrnácti se
přihlásil do aeroklubu Prostějov. První
samostatný let si užil, když ještě neměl ani
patnáct let. Štěstí mu přálo také na vojně, kde byl zařazen jako letecký mechanik.
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U motorů zůstal i po vojně, už ale
nebyly z letadel. Nastoupil do
autodílny, vystudoval střední školu
průmyslovou a této profesi je věrný
dodnes. Ve Smržicích založil vlastní
firmu, ve které se opravují motory
aut. Uvítali to zejména smržičtí
hasiči, kterým udělal generální
opravu motoru na staré Pragovce.
Během vojny se seznámil na
Silvestrovské zábavě ve
Smržicích s Jiřinkou, kterou
si později vzal za ženu. Mají
spolu tři děti a letos oslavili
51 let společného života. Na
dílnu ale už moc čas nemá.
Manželka je invalidní, musí
se o ni starat. Dělá to ale rád
a o dílnu pečuje syn Václav.

Vítání dětí

V pondělí 21. září 2020 jsme přivítali celkem deset nových občánků. Tentokrát jsme
je nepozvali do obřadní síně obecního úřadu. Z důvodu hygienických opatření
proběhlo vítání pod pergolou na dvoře nově zrekonstruované základní školy.
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Jako první byli v 16:00 hodin přivítáni tito tři chlapečci a dvě holčičky:

Jakub
Veselý
* 14. 2. 2020
Mlýnská

Benett Petr
Ambrož
*13. 3. 2020
Za Kobližnicí

Daniel
Roško
*3. 4. 2020
Blíšťka

Rozálie
Aujezdská
*25. 5. 2020
Trávníky

Alžběta
Opluštilová
*31. 5. 2020
Trávníky

O půl hodiny později jsme přivítali další tři holčičky a dva chlapečky:

Gabriela
Beňová
*4. 6. 2020
Podhájí

Viktorie
Krajíčková
*23. 6. 2020
Blíšťka

Marek
Látal
*2. 7. 2020
Blíšťka

Julie
Vyroubalová
*13. 7. 2020
Blíšťka

David
Kos
*29. 7. 2020
Podhájí

Rozloučili jsme se navždy s těmito občany:
Zdeněk Brablec (*1947) Kobližnice 358, zemřel 6. 6. 2020 ve věku 72 let
Václav Novotný (*1934) Trávníky 327, zemřel 10. 6. 2020 ve věku 85 let
Marie Krčmářová (*1937) Za Kovárnou 420, zemřela 29. 6. 2020 ve věku 82 let
Radka Odvářková – matrikářka obce
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Kulturně – sportovní komise
Hody

Ozdobené březové větve, umístěné na hranicích obce, se staly předzvěstí hodového
víkendu ve Smržicích. V rámci rozvolnění pravidel v souvislosti s pandemií probíhaly
hodové oslavy s menším kulturním programem. V kostele se konalo požehnání obci
k patrociniu sv. Petra a Pavla. Slavnostní atmosféru doplnil svými písněmi pěvecký
sbor Nota Bene z Prostějova. V areálu kulturního domu zahrála k tanci a poslechu
dechovka Frajárečka z Uherského Hradiště. Její vystoupení zpestřila malá ukázka
párové akrobacie, kterou předvedla dvojice lektorů projektu MyAcro z Brna.

Po celý hodový víkend mohly děti navštěvovat kolotoče a další atrakce Lunaparku
Radost. Občerstvení zajišťovala Restaurace Rebel u Hřiště, která pozvala návštěvníky
na diskotéku.

Hurá na prázdniny

V pátek 3. července se plocha u kulturního domu zaplnila dětmi, které dostaly
opožděně dárek k MDD v podobě pestrého odpoledne. Sešlo se téměř 140 dětí
v doprovodu rodičů a příbuzných. Stejně jako vloni připravili zástupci všech
smržických spolků zábavné hry, sportovní a vědomostní soutěže. Hasiči přijeli na
hřiště v dokonale vypulírované „ereně“ a pro děti zajistili soutěž ve střelbě ze
vzduchovky a zásah na cíl proudem vody. Pořadatelé nastoupili v klubových tričkách
a na 11 stanovištích organizovali soutěže. Na závěr pěkného odpoledne se dětem na
filmovém plátně promítala pohádka „Řachanda“.
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Letní kino

Smržické letní kino ve sportovním areálu zahájilo provoz již v pátek 3. července
filmem pro děti. O tři týdny později v pátek 24. července následovalo promítání filmu
pro dospělé „Teroristka“. Největší úspěch měl v sobotu 15. srpna film „Po čem muži
touží“, který zhlédlo více jak 150 diváků.

Loučení s létem

Ve čtvrtek 10. září pozvala obec všechny seniory na tradiční výlet na kole okolím
Smržic. Pan starosta všechny přivítal v centru obce a prozradil jim trasu cesty.

Více jak šest desítek občanů vyjelo směrem na Mostkovice. Následovaly odbočky po
cyklostezce na Kostelec na Hané a kolem Plachého mlýna přes Čelechovice na Hané.
Výlet dlouhý 8 kilometrů měl cíl ve smržické sokolovně, kde se k nim přidali další
senioři. Přípitek hlavně na zdraví přednesl starosta Aleš Moskal a pozval všechny na
vyhlášený pečený bůček od Jindry Vytáska.

Závěrem

V letním zpravodaji jsme byli plní naděje, že již máme to nejhorší v souvislosti
s pandemií COVID-19 za sebou a že se budeme moci postupně vrátit k běžnému,
osobnímu i společenskému životu bez roušek.
Dnes se ukazuje, jak planá to byla naděje. Pro naši komisi to znamená, že akce, které
byly naplánovány do konce roku, se uskuteční podle aktuální situace. Patrně beze
změny zůstanou ty akce, které se konají ve venkovním prostředí a u kterých je
možnost dodržet pravidla bezpečného setkávání.
Irena Laurenčíková – předsedkyně komise
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Mateřská škola
Ahoj kluci, ahoj holky,
pojďme znovu zpět do školky……
Po prázdninách jsme se s dětmi sešli v úterý 1. září v počtu 70 dětí. Kapacita školky
je tak zcela naplněna, vzhledem k tomu, že máme jednu třídu zaměřenou na přijímání
dvouletých dětí. V této skupině musí být snížený počet, aby proběhla klidnější
adaptace. Další děti, které se nám hlásí, již přijímat nemůžeme.
Starší děti přišly s úsměvem a natěšené na kamarády, protože spousta z nich nebyla ve
školce i půl roku.

Děti v naší školce jsou rozděleny homogenně do třech tříd podle věku. Celý školní
rok nás provede program „Cesty za poznáním světa“, kterým se snažíme dětem
přirozeně a intuitivně odhalovat a rozvíjet sebevědomí a schopnosti vnímat své okolí.
V naší školce se s oblibou vracíme k tradicím, které byly dříve velmi oblíbené
a přirozené. Dětem tak přibližujeme život našich předků a tím jim zároveň
vysvětlujeme proměnlivost přírody a společnosti. Snažíme se děti naučit, aby si vážily
všeho, co nám zanechali naši předkové a zároveň aby porozuměli, proč nám to
předali. Zdůrazňujeme nenásilí a empatii. Prostředím vzájemného poznávání, které
posílí smysl pro kamarádství, spolupráci, přívětivost a citlivé jednání chceme vytvořit
školku plnou pohody, otevřenou rodičům i veřejnosti.
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Dobrá spolupráce se nám podařila zahájit na informativní schůzce s rodiči, která
proběhla hned druhý den školního roku. V září jsme se zaměřili na rozvíjení
kolektivu, poznávání kamarádů a navázání dobrých vztahů ve třídě.
Proběhla spousta zajímavých akcí pro děti – přijelo divadélko, které nám zahrálo
pohádku
na
zahrádce
školky, předškoláci prožili
příjemný podzimní den
s programem
v přírodě,
oslavili jsme dožínky
a odbornice s praxí (místní
paní
zahrádkářky)
si
připravily velmi zajímavý
program pro děti na téma
ovoce a zelenina. Na závěr
měsíce jsme se vypravili
na výlet na Zlatou farmu
do Štětovic a pro rodiče jsme připravili Bazárek oblečení, kde měli možnost
si vyměnit hračky, oblečení a mnoho rodičů také využilo možnost darovat věci na
charitativní účely.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci, děkujeme jim za důvěru, kterou vložili
do učitelek a svěřili své děti do naší školky. Největším přáním je, aby tento školní rok
proběhl klidněji, než ten minulý a abychom byli zdraví, spokojení a nenechali se
vystrašit okolnostmi ve společnosti.
Ilona Přikrylová – učitelka MŠ
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola Smržice
Nový školní rok 2020/2021 byl zahájen 1. září slavnostním otevřením
zrekonstruované budovy základní školy. Před novou budovou školy se i v deštivém
počasí sešlo mnoho rodičů a občanů obce. Žáci školy přivítali kulturním vystoupením
v 8 hodin spolužáky s rodiči a v 16 hodin občany obce. Hudební doprovod písní
a ozvučení zajistili vyučující Základní umělecké školy V. Ambrose z Prostějova.

Po slavnostním otevření následovala
prohlídka školy. Návštěvníci byli seznámeni
s průběhem rekonstrukce školy souborem
fotografií, které byly promítány na
interaktivní
tabuli.
Bylo
připraveno
pohoštění, které pro všechny zajistily
zaměstnankyně
školní
jídelny.
Pro
vzpomínku na tento slavnostní den si žáci
a občané odnášeli pamětní listy a placky
s fotografiemi nově opravené školy.
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Po slavnostním otevření a následné prohlídce školy se prvňáčci se svými rodiči
přesunuli do první třídy, kde je přivítal starosta obce Aleš Moskal, ředitelka Jana
Gulaková a třídní učitelka Dana Srnečková. Pan starosta dětem rozdal veliké papírové
kornouty s překvapením a dále na ně čekala lavice plná pracovních sešitů, školních
potřeb, které zajistila škola. Další dárky pro prvňáčky poskytlo Ovocentrum, Místní
akční skupina Region Haná. Spolek rodičů věnoval dětem Slabikáře.

Každý prvňáček byl vyfotografován a získal tak památku na 1. školní den.
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I v tomto školním roce mají naši
žáci možnost trávit volný čas
v různých zájmových kroužcích
a v klubech. Připravili jsme pro
žáky čtenářský klub, klub
zábavné logiky a deskových her,
dva badatelské kluby s hlínou
(keramika), 2 kroužky keramické
a anglického jazyka, modelářský
kroužek,
sportovní
kroužek
a další. Volnočasové aktivity
budou probíhat dle doporučení
a opatření MZ proti šíření
COVID-19. Začátkem října žáci
školy navštíví farmu Štětovice
a v tomto období proběhne také
edukační beseda o správném
stravování – Zdraví do škol.
Mgr. Jana Gulaková – ředitelka školy
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Římskokatolická farnost Smržice
Milí přátelé,
všechny vás srdečně zdravím v začínajícím podzimním čase. Dovolte mi, abych vás
seznámil s probíhajícími pracemi na opravě kostelních varhan. Dobrá zpráva je,
že přes rok trvající práce na varhanách finišují. Píšťaly jsou vyčištěné a zpět osazené,
všechny rozvody od hracího stolu k píšťalám jsou zapojené, nový ventilátor, který
pohání měch je zprovozněný a vyladěný. Varhany už mají svůj vzhled a dodělávají se
už práce uvnitř varhan. Poslední a náročnou prací bude naladění píšťal. Sladit několik
tisíc píšťal, aby byl zvuk dokonalý, je opravdu nadlidským úkolem. Také se nad
celými varhanami bude instalovat krytí, které zabrání zanášení a následnému
rozlaďování píšťal.
Předpokládané ukončení oprav a předání kompletně funkčních varhan je plánované
na konec měsíce
října 2020. Každá
renovace,
která
proběhne v kostele,
ať je to oltář,
obrazy,
sochy,
křtitelnice ale také
varhany, se po
dokončení znovu
žehnají, aby dále
sloužily ke svému
účelu.
Obrazy
a sochy vyjevují
Boží majestátnost,
která námi proniká.
Oltář je místem,
kde kněz slouží mši, zaznívají zde modlitby a prosby za všechny lidi. Také varhany,
které jsou neodmyslitelně součástí každého kostela, se dotýkají našeho srdce svým
nádherným a mohutným zvukem. Tímto bych vás chtěl také pozvat na žehnání
varhan. Datum žehnání bude s předstihem ohlášen, abyste měli možnost se zúčastnit
této veliké události.
Také plánujeme koncerty na „nových“ varhanách. Termíny koncertů budou vždy
dopředu známy, abyste mohli na koncert pozvat také své blízké a přátele.
Všem, kteří jste přispěli na obnovu smržických varhan, patří veliké díky. Na veřejném
účtu, který byl pro tento záměr zřízen, je: 83 189,- Kč.
Veřejná sbírka nadále pokračuje, ukončena bude 28. 6. 2021.
Číslo účtu: 5610094369/0800
Roman Nehera – trvalý jáhen
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Spolek rodičů Smržice
Prvním prázdninovým zážitkem spolku byl společný sjezd řeky Moravy. V minulém
roce jsme již sjížděli úsek
z Moravičan do Litovle. Letos
jsme si plavbu prodloužili
a vyrazili z Mohelnice do
Nových Mlýnů, kde jsme
v kempu přenocovali a druhý
den spluli až do Litovle. Jelo nás
7 plavidel, a i když některým
dali pomoravské meandry zabrat
dojeli jsme všichni v pořádku.
Piknik proti samotě aneb „Česko jde spolu na piknik“
Smržice se jako jedno ze 49 míst v České republice zapojilo do akce “Česko jde spolu
na piknik“ u příležitosti dne přátelství, který byl 30. července. Myšlenkou akce bylo
podpořit komunitní vztahy,
vytáhnout
sousedy
ven,
popovídat si a dát si něco
dobrého. V parku sv. Jana
Nepomuckého ve Smržicích se
nás v neděli 2. 8. sešlo
dohromady 50 a prožili jsme
spolu moc příjemné odpoledne.
Program
byl
zpestřen
amatérskou výstavkou fotografií
na téma „Oblíbené místo ve
Smržicích“. Všichni zúčastnění
mohli své oblíbené místo
i namalovat, čehož využily
především děti. Vznikla tak výstava pod širým nebem. Některé kolemjdoucí přilákaly
romantické tóny kytary, na kterou skvěle hrála a zpívala paní Míla Špačková
z Prostějova. Nechybělo ani bohaté občerstvení, koláčky, zákusky, domácí buchty
a i něco slaného k zakousnutí. Na uhašení žízně byl připravený mošt a pro dospělé
víno a pivo, které nám věnoval a s radostí točil pan Opluštil z Kocandy. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na vynikajícím pohoštění.
Celkový počet účastníků pikniků v celé České republice byl 995, vznikl tak nový
zápis do České knihy rekordů v Pelhřimově. Nejvíce piknikujících lidí v jeden den na
území ČR. Rádi akci opět zopakujeme už příští rok 1. srpna a zkusíme překonat
letošní rekord?
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Rozloučení s prázdninami se konalo v pátek 28. 8. 2020 a rodiče s dětmi nalákalo
příjemné počasí a posezení s country muzikou. Pan náměstek hejtmana Mgr. Dalibor
Horák dovezl dětem dárečky a jako překvapení spoustu balónků.
Na uvítanou byla
pro děti připravena
hra, kdy měly splnit
úkoly a vyluštit tak
zprávu. Opekli jsme
si špekáčky, které
nám věnoval pan
Opluštil z Kocandy.
Ostatního pohoštění
bylo také
dost
a po setmění začala
stezka
odvahy,
kterou doplnil tajemný příběh. Celý večer nám hrála skvělá muzika STS Chvojkovice
- Brod, dva kytaristi a jedna basa, zpívalo se ještě dlouho po půlnoci. Letos nás
kempovalo dvanáct stanů. K ránu nám trochu sprchlo, ale to nám vůbec nevadilo.
Doma se vše dosušilo. Už se zase těšíme na příště!!!
Smržická hledačka
Spolek rodičů Smržice uskutečnil netradiční procházku po smržických
pamětihodnostech. Byla vytvořená hra - smržická hledačka, která je inspirovaná
americkou hrou Questing. V neděli 20. 9. odpoledne jsme se sešli v sídle spolku
a vysvětlili si, v čem hra spočívá. Po ukončení hry jsme s účastníky probrali zážitky
ze hry a jsme rádi, že všichni účastníci dokončili hru bez komplikací a došli
zasloužené odměně. Z těchto zkušeností a podkladů chceme čerpat a vytvořit oficiální
verzi hry přístupné široké veřejnosti. Zkušební verze je zatím volně ke stažení na
stránkách www.spoleksmrzice.cz. Stačí si vytisknout herní plánek a můžete se jí také
kdykoliv zúčastnit, s chutí do toho.
Spolek usiluje o to, aby si místní i turisté začali více všímat svého okolí, a aby v nich
byl podpořen zájem o historii obce. Při hře se například dozvíte, která budova
ve Smržicích je nejstarší nebo v čem vynikal smržický rodák Jakub Kréza. V průběhu
odpoledne byl pro zájem příchozích osloven pan prof. Ing. Aleš Lebeda, který nám
stručně přiblížil historii obce a připomenul významná historická místa. Děkujeme za
pěknou přednášku a zajímavé informace. Dál jsme se pak věnovali zábavě, kterou
skvěle doplnila country muzika STS - Chvojkovice Brod. Projekt byl podpořen
Nadací Via v programu Živá komunita.
Ing. Pavla Slezáčková – Spolek rodičů Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů
Opékání špekáčků ve Vývoze

V pátek 29. 5. vyjeli Mladí hasiči spolu s jejich vedoucími do Vývozu. Udělali jsme si
i malý útok z naší „ereny“, zasportovali jsme si s hadicemi, a nakonec jsme rozdělali
oheň a všichni si opekli buřty.

Sběr železného odpadu

O den později, tedy 30. 5. se konal sběr železného a elektro odpadu. Od rána jezdili
členové sboru po ulicích, kde občané před své domy chystali kovový odpad. Všem,
kteří přispěli, děkujeme.

Soutěž „O pohár starosty 19. okrsku-Nejlepší hasič“ ve Služíně

27. června se ve Služíně konala soutěž
mladých hasičů a dorostu. Z našich řad
se nejlépe umístila v kategorii dorost na
2. místě Barbora Vitásková a na 3. místě
Nikola Nezvalová. V kategorii 14-15 let
byla na 9. místě Natálie Grulichová.
V kategorii do 6 let na 3. místě Ema
Smyčková a na 5. místě Jakub Smyčka.
Soutěž si všichni moc užili.

Oslavy 140 let od založení sboru

Dne 22. srpna se v naší obci konaly oslavy 140 let od založení SDH Smržice. Ráno
proběhla slavnostní schůze, kde starosta sboru vyznamenal dlouholeté členy.
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Odpoledne se pozvané sbory začaly řadit u kostela svatého Petra a Pavla, kde místní
pan farář o. Emil Matušů požehnal našemu novému praporu i celému sboru.

Poté se sbory odebraly průvodem ke hřbitovu, kde byl položen věnec k uctění
památky obětem 2. světové války. Po položení věnce následoval program na hřišti.

Naši mladí hasiči ukázali útok s požárním automobilem Praga RN AS 16, dobrovolní
hasiči z Pěnčína zde ukázali historický útok, hasiči z Kostelce ukázali profesionální
zásah a poté na hřiště nastříkali pěnu,
která
sklidila
úspěch
hlavně
u dětí. Po skončení ukázek následoval
volný program s večerní diskotékou.
K výročí 140 let byla též vydána
publikace o historii sboru. Oslavy
hodnotíme pozitivně, děkujeme Vám
všem, kteří jste pomáhali s organizací
i s přípravou programu oslav.
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Big fire freedays a Závody ve Vícově

V pátek 28. srpna vyjelo družstvo mladých hasičů na soutěž okresní dětské ligy do
Vícova spojenou s přespáním. V kategorii starších žáků jsme se umístili na 15. místě
a v kategorii dorostu na
9. místě. Po soutěži jsme se
odebrali do lesa, kde jsme
postavili stany a přespali.
Druhý den jsme se
přemístili k nám do Smržic
do Vývozu, kde jsme si
zasportovali, uvařili oběd
a znovu přespali. Tuto akci
hodnotíme velmi dobře
a doufáme, že ji co nejdříve
zopakujeme.

Výlet
na člunu na Romži

Dne 11. 9. vyrazili mladí
hasiči společně s jejich
vedoucími a také s naším
záchranným člunem na
Romži. Z vody vytahali
popadané větve, plasty
a vyčistili prostor kolem
mola před spodní hrází
„na Pivácké“

Nábor nových mladých
hasičů

Dne 18. 9. a 2. 10. proběhl
nábor nových mladých
hasičů. Děkujeme všem
zúčastněným.

Zhodnocení období

I přes koronavirovou pauzu hasiči nezůstali pozadu a stále se zúčastňovali soutěží.
Oslavy 140 let sboru proběhly úspěšně. Celé období hodnotíme velmi dobře.
Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili sběru železného odpadu i všem, kteří
nás neustále podporujete.
Matěj Tesárek – člen SDH
20

T. J. Sokol Smržice
Pohádkové údolí

Letošní pohádkové údolí bylo věnováno Večerníčkovi k 55. narozeninám. Hned
několik generací slýchalo z televize před spaním „dobrý večer a dobrou noc!“
od chlapce s papírovou čepicí.
Sokolky vybraly ty nejznámější pohádky,
podle kterých vzniklo 11 stanovišť s více než
30 pohádkovými bytostmi. Do startovní listiny
se zapsalo celkem 125 dětí. Na začátku trasy
je u kapličky přivítal Večerníček, který chtěl
od dětí vědět, jaké pohádky mají nejraději. Na
druhém stanovišti byl připraven Pat ale bez
Mata, kterého sklátila nemoc, naštěstí ne ta
nejvíce obávaná. Pat zastal práci za dva
a naučil děti, jak pracovat s kladívkem
a ostatním nářadím. Třetí zastávka u ohniště
byla vyhrazena pro Maxipsa Fíka, Áju
a blešku. Věrnou podobu Fíka nakreslil Štěpán
Kočíb. Hned vedlejší stanoviště si vybrali
Broučci a Kmotřičky, kde jedním z úkolů bylo
krájení zeleniny do polévky. Rumcajs
a Manka dávali dětem otázky, jak se jmenuje
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jejich les, které slovo používá Rumcajs, když se zlobí, jaké jméno má jejich synek.
Trochu byli zklamaní z odpovědí. Zjistili totiž, že mezi současnými dětmi není tato
dvojice tak populární jako dřív.
Na dalším šestém stanovišti se mezi
účastníky nenašel skoro žádný, kdo by
Makovou panenku nepoznal. Křemílek
s Vochomůrkou s dětmi sázeli semínka
a taky si u toho hezky zpívali.

Rákosníčci byli hned dva a spolu s dětmi
rozháněli mraky ledovými kroupami.
Mach se svou spolužačkou Šebestovou se
uvelebili na devátém stanovišti. Úkolem
dětí bylo zazpívat celou znělku „my jsme
žáci z třetí B…“. Víla Amálka se
s kamarádkou a dětmi pustily do hledání
ztracených perel na stanovišti číslo deset.

Bob a Bobek dva králíci z klobouku připravili dětem s překážkovou dráhou.
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Po návratu z „Pohádkového údolí“ čekal na děti na dvoře sokolovny pan král.
Zkontroloval každému z nich počet razítek za splněné úkoly ve startovní kartě
a předal dětem malou pozornost. Příjemně prožité takřka letní odpoledne zakončili
pořadatelé nezbytnou závěrečnou fotografií a posezením v zahradě sokolovny.
Poděkování patří všem zúčastněným pořadatelům za to, s jakou fantazií a nasazením
se zapojili do příprav pohádkového údolí. Každý se musel postarat o svůj kostým, kdo
chtěl tak vymýšlel úkoly k jednotlivým pohádkám. Na jednotlivá stanoviště si
pořadatelé donesli rekvizity, které doma našli nebo si je vyrobili. Do pořádání
letošního pohádkového údolí se zapojili velkou měrou i mladí sokolové, kteří tvořili
polovinu realizačního týmu. Budeme jen doufat, že za rok se zase vrátíme ve zdraví
do našeho údolíčka.

Cvičení v sokolovně
Tréninky oddílu juda byly zahájeny 14. září, pravidelně budou v pondělí a ve středu
od 16:30 do 18:00 hod. Pokud se situace v souvislosti s pandemií zlepší, budou
od 19. října zahájeny cvičební hodiny pro rodiče a děti ve středu od 15:30
do 16:30 hod., v úterý bude cvičení mladších žáků od 17:00 do 18:00 hod., ve čtvrtek
cvičení starších žáků od 17:00 do 18:00 hod. Volejbal Relax se hraje ve středu od
18:30 do 20:00 hod. Páteční volejbal začíná v 18:00 hod. Přesné informace budou
zveřejněny na vývěskách.
Irena Laurenčíková – starostka T. J. Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Kolem republiky

9. etapa našeho putování kolem hranic ČR se báječně vydařila a v prvním
srpnovém týdnu nás přivedla do východní
části Krušných hor. Zázemí nám na týden
poskytl Horský Hotel Lesná. Odtud jsme
vyráželi někteří pěšky a někteří na kole
podél německých hranic poznávat krásy
tohoto kraje. Hned první den našeho
pobytu jsme zdolali nejvyšší vrchol
Krušných hor 1244 m. vysoký Klínovec.

Během pěti dnů jsme
si za nádherného
počasí užili přírodní
krásy od Božího Daru
až po Lázně Teplice. Na zpáteční cestě jsme se stavili v přírodním parku Tiské stěny.
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Smržická šlapka

Hlavní akci naší turistické sezony Smržické vandr jsme byli nuceni kvůli pandemii
odložit. V průběhu léta naštěstí došlo k částečnému uvolnění zákazu shromažďování.
Díky tomu jsme mohli spojit pěší trasy „vandru“ s cyklotrasami Smržické šlapky
a sportovní areál v sobotu 5. září zaplnily stovky turistů a cyklistů. Nemalou měrou
přispělo též slunečné počasí a do povolené tisícovky chybělo jen devět účastníků.

Na některé z cyklotras se vydala také
spousta smržičáků včetně pana
starosty. Nejmladší účastník ale ze
Smržic nebyl. Půlročního Mirečka
Dadáka přivezla maminka z Bedihoště
a povozila jej v kočárku. Nejstarším se
stal devadesátiletý pan Punčochář,
který přijel na kole až z Kelčic, objel
si trasu 38 km a zase jel na kole domů.
Zdeněk Balcařík – předseda KČT Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Vzhledem k letnímu uvolnění ochranných
opatření, měl náš myslivecký spolek
mnoho příležitostí ke společným setkáním
a
tradičním akcím. V uplynulých
měsících se tedy uskutečnilo několik
brigád k vysečení břehů Českého potoka
na ulici Blíšťka a dále jsme uspořádali
tradiční střelby na asfaltové holuby na
střelnici v Klopotovicích.
Střelbám předcházela krátká schůze,
na které byla mimo jiné přečtena žádost
našeho dlouholetého člena, Prof. Ing. Aleše
Lebedy, DrSc o ukončení členství v našem
spolku. Vyjadřuji politování nad tímto
krokem, nicméně chápu, že pracovní vytížení
je mnohdy neúprosné. Panu profesoru
Lebedovi tedy děkuji za jeho dosavadní
činnost, kterou pro myslivost i životní
prostředí vykonal a přeji mu mnoho dalších
pracovních i osobních úspěchů.

Po ukončení schůze bylo přistoupeno
k nácviku střelby a bezpečného
zacházení se zbraní, kterého se
zúčastnili nejen kolegové myslivci
a „myslivkyně“ ale i naši stálí honci.
Výsledek naší střelecké přípravy
skončil následujícím umístěním.
Na prvním místě pan Miroslav
Herman, druhou příčku obsadil náš
myslivecký hospodář pan Vlastimil
Korec a třetí místo vybojoval pan
Milan Jančík. Velkým překvapením
bylo obsazení páté příčky naším stálým honcem a kamarádem panem Josefem Vacou,
který svým výsledkem překonal i zkušené pány myslivce.
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Bohužel se v tomto roce v naší honitbě stalo několik incidentů, o kterých mi nezbývá
než se rozepsat a vysvětlit „aktivním“ spoluobčanům, jak se ve skutečnosti věci mají.
První věc, kterou bych rád otevřel, bylo vulgární verbální napadení mé osoby
projíždějícím řidičem s pražskou SPZ v lokalitě u rajčatárny. Výrazivo, které dotyčný
použil, bohužel není publikovatelné, nicméně z kontextu jsem pochopil, že tento
neurvalec nemá pro myslivost pochopení. Další případ, kdy byl náš člen osočován
z viditelného nošení a použití lovecké zbraně mne opět nenechává klidným, stejně
jako negativní reakce několika pěších turistů na projíždějící auta našich členů
na polních cestách v naší honitbě.
Rád bych tedy těmto samozvaným mravokárcům vysvětlil následující. Česká
myslivost má na našem území tisíciletou tradici a obecně ji lze charakterizovat jako
lidskou činnost, která se mimo jiné zabývá i chovem a lovem volně žijící zvěře.
Stejně jako rybáři, zemědělci nebo i domácí chovatelé, tak i myslivci využívají živého
potenciálu přírody, a to za jasně stanovených pravidel plynoucích z příslušných
zákonů a vyhlášek. Nejedná se tedy o jakési nezřízené vybíjení zvěře, jak by si mohl
nezasvěcený laik myslet, ale o řízenou činnost, kdy se nejenom snažíme o zlepšení
životních podmínek zvěře, ale i o legislativou stanoveným udržením normovaných
a minimálních stavů zvěře v krajině.
Dále bych rád veřejnost ujistil, že viditelné nošení a případné použití lovecké zbraně
k výkonu práva myslivosti našimi členy, popřípadě držiteli povolenky k lovu
v katastru honitby, je plně v souladu se zákonem. Nejedná se tedy o jakousi nelegální
činnost, za kterou je potřeba myslivce moralizovat a hlásit orgánům policie.
Také bych poukázal na skutečnost, že vjezd na polní cesty, a to i v případě projetí
zákazu vjezdu s doplňkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ je pro
příslušné uživatele honitby legální způsob, jak se dopravit za účelem výkonu práva
myslivosti na honební pozemky. Je potřeba si uvědomit, že uživatel honitby
je k honebním pozemkům vázán nájemní smlouvou, vjíždí na tyto pozemky
za konkrétním účelem a má tedy v tomto případě právo užívat status dopravní
obsluhy.
Pevně věřím, že vysvětlení těchto témat přispělo méně zasvěceným spoluobčanům ke
zlepšení vnímání nás myslivců.

Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Český zahrádkářský svaz
První naší akcí po uvolnění vládních nařízení byla výroční členská schůze, která se
musela v březnu odložit. Tentokrát byla spojena i s „pohodovým posezením“, konala
se po hodech venku pod pergolou. Po oficiální části schůze si pochutnali všichni
přítomní na opékané kýtě, kterou nám připravil na grilu Martin Spurný.
Jako každoročně jsme
pořádali
pravidelné
pondělní brigády na
údržbu dvora, zahrady
a celého našeho areálu.
Víkend co víkend byl
opět pronajímán náš
areál na různé oslavy
a také na svatby.
Naši členové se zúčastnili „Turnaje v petanque“, volný překlad „koulená“, který
uspořádali víceměřičtí zahrádkáři ve spolupráci s Územním sdružením ČZS
Prostějov. Jednalo se o nultý ročník tohoto mezi zahrádkáři trochu neobvyklého
způsobu soutěžení. Smržičtí zahrádkáři měli na tomto turnaji dva tříčlenné týmy.

Naši muži obsadili 3. příčku (rozdíl mezi
2. a 3. místem byl pouhý 1 bod) a ženy
čestné 8. místo. Soutěžícím, kteří nás reprezentovali, patří poděkování. Při této
příležitosti jsme si museli pořídit stejná trička. Tímto děkujeme Pavlu Nedbalovi
za jeho sponzorský dar, za trička s potiskem ČZS Smržice a znakem obce.
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V úterý 1. září se konalo slavnostní otevření nově zrekonstruované ZŠ, kde jsme
na dvoře vyzdobili vyvýšené záhony květinami, které budou v budoucnu sloužit
žákům pro pěstování zeleniny. Ve stejný den jsme také u nás v moštárně zahájili
moštování s již známými „moštéry“ př. Stanislavou Zelinkovou, Danou Köhlerovou
a Michalem Karhánkem.
V Prostějově se konalo 17. září moravské zemské kolo soutěže „Floristiky“,
do kterého postoupili jako vítězové z okresního kola Matěj Tesárek v kategorii žáci
a Tereza Spurná v kategorii junioři. Oba dva se ve svých kategoriích umístili
na 1. místech a tímto postupují do celostátního kola, které se uskuteční v říjnu. Ještě
jednou jim touto cestou blahopřejeme.
Do Mateřské školy Smržice
zavítaly předsedkyně Alena
Kristková a jednatelka Jarka
Smičková.
Děti
jim
dokázaly, jak jsou šikovné
a umí rozpoznat různé druhy
ovoce, zeleniny a také
bylinek.
Postupně jsme zvelebovali
náš areál. Dočkali jsme se
vystěhování „dočasné školy“
a sál v I. patře se musel uvést
do
původního
stavu,
vymalovat, nastěhovat stoly
a židle. Od září je opět sál
volný k pronajímání. V celé budově jsme nechali vyměnit radiátory s termostatickými
hlavicemi. Opravu provedla firma Oldřicha Pastyříka. U venkovních prostor ve dvoře
a pod pergolou nám stavební firma Františka Tesárka opravuje omítky.
Přejeme všem občanům krásný barevný podzim, bohatou sklizeň ze zahrádek,
jak ovoce, tak i zeleniny a správné uskladnění na zimu.
Pozvání na „Tvoření vánočních dekorací“, tradičně spojeného s posezením u našeho
zahrádkářského punče. Poznačte si do kalendáře - 26. listopadu 2020 v 16:00 hodin
v areálu zahrádkářů. Těšíme se na Vás!
Jaroslava Smičková – jednatelka ČZS Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Minulá sezóna 2019/2020 byla postupnými nařízeními vlády a dalších orgánů
souvisejících s šířením koronaviru nejprve přerušena a následně bez dohrání
ukončena. V jednotlivých soutěžích se nepostupovalo a nesestupovalo. Jakmile byla
začátkem léta restriktivní opatření postupně uvolňována, ihned toho všechna naše
družstva využila k postupné obnově tréninků a pořádání přátelských utkání a turnajů
v případě mládeže.

Mužstvo mužů se tak pod vedení trenéra Ivo Zbožínka začalo v průběhu července
připravovat na novou sezónu 2020/2021 v I. B třídě KFS Olomouc. V průběhu
přípravy sehrálo mužstvo několik přátelských utkání se soupeři z vyšších soutěží
(Vyškov U17 3:5, Kostelec n. H. 2:5, Příkazy 3:2). Na relativně úspěšnou přípravu
navázalo mužstvo vítězstvím 7:1 na hřišti Zvole, které se bohužel stalo na dalších
7 kol posledním, mimo remízy ve Slatinicích. S dalšími soupeři Smržice vždy padly.
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V mládežnických družstvech oddílu došlo k několika změnám. Pod vedením Robina
Kotlára nastupuje v okresním přeboru družstvo starších žáků. V dalších kategoriích
oddíl navázal spolupráci s oddílem FC Kostelec na Hané, v případě přípravek,
a s oddílem Sokol Konice. Na základě smlouvy o sdruženém klubu nastupují naši
mládežníci i za tyto oddíly. Hráči přípravek tak nemusí být „ostaršováni“ a mohou
nastupovat ve svých věkových kategoriích. Sdružený klub se Sokolem Konice
umožňuje našim žákům získávat zkušenosti v utkáních krajského přeboru
Olomouckého kraje.

Bohužel i aktuální soutěžní ročník je poznamenán vládními opatřeními, které
fotbalový a celý sportovně-kulturní život notně postihují. Bohužel do našeho
sportovního areálu, který má cca 12tis m2 můžeme vpustit až 50 diváků, kteří od sebe
musí být minimálně 2 m. Také karanténní opatření postihla smržické mužstvo mužů
a zápas 8. kola s mužstvem Šternberk B byl z důvodu nařízení karantény několika
našim hráčům odložen. Před dokončením tohoto článku byla vládní nařízení 30. 9.
opět změněna a po dobu minimálně 14 dnů budou všechny soutěže hrány bez diváků.
Šíření epidemie bylo nutné bezodkladně zamezit, a proto toto nařízení vlády
a nouzový stav začne platit až od 5. října tohoto roku, tedy po krajských volbách. Kdy
a pokud vůbec se vše vrátí do normálních kolejí nelze předvídat, nicméně pevně
doufáme, že po skončení těchto opatření si diváci opět najdou cestu na utkání našich
družstev a přijdou je podpořit.
Ing. Jiří Přikryl - TJ Smržice
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Firma Laski
Stroje firmy LASKI na výstavě SALONVERT, FRANCIE
Firma Laski se prostřednictvím svého francouzského partnera zúčastnila mezinárodní
výstavy SALONVERT 2020, která se konala 22. - 24. září 2020. Jednalo se o první
letošní velkou mezinárodní výstavu komunální techniky na evropském kontinentě.
Víceméně letos se velká většina mezinárodních výstav z důvodu viru COVID 19
zrušila. Výstavní plochy byly vyčleněny pouze ve venkovních prostorách.
Firma Laski disponovala dostatečnou výstavní plochou a tak zde vystavila všechny
své novinky pro rok 2020. Zaslouženou pozornost vzbudily především stroje na
alternativní pohony. LS160A a LS95 A štěpkovače na bateriový pohon, LS 160PG
štěpkovače na plynový pohon. Dále inovativní vysavač listí VD445/24, frézy na
pařezy P56RX , F500HR (fréza na dálkové ovládání) a mnoho dalších strojů.

Zákazníci byli spokojeni především s technickou úrovní a provedením všech
vystavených strojů. Ve světě se stále větší poptávkou po ekologicky poháněných
strojích a právě vystavené stroje firmy Laski vzbudily zaslouženou pozornost odborné
veřejnosti. Značka LASKI na výstavě si potvrdila svoje výjimečné postavení na
evropském a světovém trhu.
Velice nás tento úspěch těší a doufáme, že příští rok již bude situace ohledně výstav
lepší a snad se nám podaří prezentovat naše stroje i jinde.
Ivana Urbanová, Laski Smržice
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V sobotu 22. srpna oslavili smržičtí hasiči 140. výročí založení svého sboru. Začalo to
slavnostní schůzí v kulturním domě s předáním ocenění. Následovalo svěcení nového
praporu u kostela a průvod obcí. Akci zakončily ukázky hasičské techniky ve sportov. areálu.

Nejvýznamnější společenskou událostí bylo zahájení školního roku, spojené s otevřením
čerstvě zrekonstruované budovy školy. Škola se nejdříve otevřela pro děti s rodiči
a odpoledne byla představena veřejnosti. Nově vybavená školní budova se všem moc líbila.

Ve čtvrtek 10. září pozvala obec smržické seniory na tradiční cyklovýlet kolem Smržic.
Zakončení akce s přípitkem na zdraví a občerstvením proběhlo na dvoře smržické sokolovny.
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