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zpravodaj

10. ročník - č. 3 / září 2021

Zpravodaj najdete také na www.smrzice.cz

Sportovní areál zaplnili první sobotu v září cyklisté při akci Smržická šlapka.
Za nádherného slunečného počasí jich vyjelo na různě náročné trasy celkem 451.

Na další projížďku na kole pozvala obec smržické seniory. Někteří z nich si měli
poprvé možnost vyzkoušet nový nadjezd cyklostezky a provětrat svoje bicykly.

V neděli 19. září patřil sportovní areál mladým hasičům. 1. ročník jejich soutěže
O pohár starosty Obce Smržice přilákal do Smržic hned 25 týmů z okolních obcí.

Spousta občanů se sešla v pátek 1. října na Smržickém jablkobraní. Jeho 1. ročník
pořádala v sadě Trávníky hospoda U Byka ve spolupráci s obcí a mateřskou školou.
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Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
letní prázdniny uběhly jako voda a my věříme, že jste si léto krásně užili
a načerpali plno energie. Chod obce ale prázdniny nezastavily. Probíhala
nikdy nekončící údržba obce a doufáme, že jsme ji zvládli ke spokojenosti
všech. Byl dokončen projekt na vjezdy v ulici Olší, kde byla pravá strana
směrem na Kostelec katastrofální a vybudování nových vjezdů zkrášlí
a zcelí vzhled středu obce kolem parku Jana Nepomuckého. Po schválení
akce zastupitelstvem se v nejbližší době stavba rozjede a do konce roku by
mělo být vše hotovo. Z tohoto důvodu žádáme občany o trpělivost
a zvýšení opatrnosti v tomto úseku.

Začátkem září jsme začali s čipováním popelnic na komunální odpad.
Pracovníci obce postupně čipují popelnice vždy v den jejich svozu. V první
vlně se značí plastové popelnice a potom až plechové. Prosíme občany,
kteří zvažují výměnu plechové popelnice za plastovou, aby tak učinili
co nejdříve. Do konce roku by měly být všechny popelnice očipované.
Od nového roku by se mělo rozjet adresné vážení odpadu, tak abychom
získali potřebná data o množství odpadu. Již dříve započatý svoz
bioodpadu se zažil a jsou na něj dobré ohlasy. Popelnice na bioodpad jsou
ještě k dispozici, takže kdo nemá, může přijít. Občané, kteří hodlají
ke svozu bioodpadu využívat své popelnice, musí požádat o přidělení
čipu, jinak jim nebudou firmou FCC vyvezeny.
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Koncem prázdnin jsme začali s postupnou demolicí domu vedle obecního
úřadu. Demolici provádíme svépomocí, tak aby náklady s ní spojené byly
co nejmenší. Ještě v měsíci říjnu smržičtí hasiči rozeberou střechu a do
konce roku by demolice měla být hotová.

Ve spolupráci s Ing. arch. Pavlem Koláčkem připravujeme studii
multifunkčního domu, který bude stát na tomto místě. Tato studie bude
následně zveřejněna na obecních stránkách a občané se budou moci
k projektu vyjádřit.
Koncem září byla započata
oprava střechy budovy
hasičské zbrojnice, která
to už nutně potřebovala.
Celá plechová krytina
střechy byla očištěna,
odmaštěna a v současné
době se už natírá speciální
střešní barvou FEST-B.
Barva obsahuje kromě
inhibitoru koroze také
absorbér ÚV záření.
Již s předstihem Vám přejeme příjemné prožití adventu a vánočních svátků.
Do konce roku pro Vás obec připravuje ještě nějaké kulturní akce. Moc se
těšíme na Vaši početnou účast, jak to už zase začíná být v poslední době
zvykem.
Ing. Aleš Moskal - starosta obce

Jiří Peka - místostarosta obce
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Matrika
Ve třetím čtvrtletí roku 2021 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Mgr. Marie Zoubalová

2. 7. 1951

Prostějovská

70 let

Jitka Smékalová

3. 7. 1936

Olší

85 let

Božena Kupková

8. 7. 1935

Podhájí

86 let

Ing. Václav Zoubal

11. 7. 1951

Prostějovská

70 let

Vladislav Rojka

12. 7. 1951

Trávníky

70 let

Josefa Rábková

12. 7. 1931

Kobližnice

90 let

Blanka Konečná

24. 7. 1929

Příční

92 let

Marie Rusinovová

3. 8. 1946

Blíšťka

75 let

Edita Horáčková

4. 8. 1941

Zákostelí

80 let

Věra Kojanová

29. 8. 1946

Družstevní

75 let

Jaromír Nerad

31. 8. 1951

Podhájí

70 let

Libuše Trojanová

2. 9. 1951

Podhájí

70 let

Milan Zlatníček

5. 9. 1951

Dr. Ondroucha

70 let

Zdeněk Kubát

11. 9. 1946

Podhájí

75 let

Věra Protivanská

17. 9. 1934

Podhájí

87 let

Marie Hudečková

17. 9. 1936

Blíšťka

85 let

Zdeněk Škobrtal

26. 9. 1946

Příční

75 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, radost ze života.

Mgr. Marie Zoubalová

Blanka Konečná
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Zdeněk Škobrtal

Zlatá svatba

Zadejte nebo vložte text

Ve středu 29. září jsme měli možnost popřát manželům Antonínu a Emilii
Vybíralovým, bydlícím v ulici Družstevní k jejich zlaté svatbě, kterou
oslavili v sobotu 25. září.

Opustili nás …
Jiřina Nováková (*1936)

Mlýnská 293 zemřela 18. 7. 2021 ve věku 85 let

Marie Kučerová (*1943) Kobližnice 58

zemřela 20. 8. 2021 ve věku 78 let

František Tesárek (*1944) Za Farskou 466 zemřel 20. 8. 2021 ve věku 75 let
Jolana Rusuová (*1932) Za Kovárnou 417 zemřela 30. 8.2021 ve věku 87 let
František Vincenec (*1928) Příční 423

zemřel 2. 9. 1921 ve věku 93 let

Jaroslav Meisner (*1948)

zemřel 9. 9. 2021 ve věku 73 let

Ing. Josef Míka (*1939)

J. Kotka 223
Olší 535

zemřel 15. 9. 2021 ve věku 82 let

Ludmila Tomášková (*1932) Podhájí 295 zemřela 17. 9. 2021 ve věku 89 let

Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně-sportovní komise
Letní kino Smržice
Letošní první promítání letního kina ve sportovním areálu se konalo
v pátek 2. července. Pohádku „Zakleté pírko“ věnovala obec dětem
na zahájení prázdnin. Hodně malých diváků přilákalo také to, že se na úvod
rozdávaly nanuky. Další promítání letního kina v pátek 23. července bylo už
pro dospělé. Nic se tam nerozdávalo, tak přišlo jen pár nejvěrnějších diváků.
Na programu byla česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka „Tátova volha“.

Loučení s létem
Cyklovýlet pro seniory „Loučení s létem“ uspořádala obec ve čtvrtek 9. září.
Místostarosta obce Jiří Peka přivítal na rozcestí cyklostezek na šest desítek
účastníků. Letošní trasa vedla přes nově vybudovaný nadjezd cyklostezky
do Prostějova, pokračovala na stezku do Kostelce na Hané, odkud bylo
možné sledovat, jak pokračuje budování severního obchvatu Prostějova.

Kolem Plachého mlýna se přes Čelechovice na Hané vrátili domů do Smržic.
Všichni v pohodě zvládli trasu 12 km až do cíle na zahradu sokolovny.
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V sokolovně se k nim přidaly ještě další tři desítky seniorů, kteří už na kole
moc nejezdí. Na posezení si všichni společně připili na zdraví a jako
pohoštění mohli ochutnat vyhlášený bůček od Jindry Vytáska.

Termíny akcí, které pro vás připravujeme:
26.10. Lampionový průvod
26.11. Rozsvícení vánočního stromu
28.11. Vánoční výstava na faře
31.12. Silvestrovské šlapáček
Irena Laurenčíková - předsedkyně kulturně-sportovní komise
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Mateřská škola
Začátek nového školního roku jsme v mateřské škole zahájili s mnoha
novinkami. Běžný režim a nabídku vzdělávacích činností jsme doplnili
o zájmové mimoškolní činnosti. Děti mají možnost navštěvovat různé
zájmové kroužky – flétničku, výtvarný kroužek, pohybové hry a hudebně dramatický kroužek. Tento školní rok naposledy vzděláváme děti podle
školního vzdělávacího programu „Cesty za poznáním světa“. Program
je zaměřen na objevování různých cestiček, které na závěr školního roku
splynou v jeden celek, poznání světa kolem nás.

Kapacita naší školky je opět zcela
naplněna, děti jsou rozděleny
do tří tříd. Atmosféra prvního dne
ve školce byla o to slavnostnější,
že nás navštívili zástupci obce, kteří
pravidelně v tento den navštěvují
děti a přejí jim krásný a pohodový
školní rok. V září jsme se společně
seznamovali s prostředím naší
školky, s novými kamarády, se zaměstnanci školky i se školními
pravidly, ale hlavně jsme si to spolu
užívali a hodně si hráli.
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Druhý zářijový týden k nám přijelo divadlo s hudební pohádkou. Ke konci
měsíce proběhla v každé třídě Dožínková slavnost. Paní učitelky v tento den
napekly s dětmi štrůdl a díky prožitkovému učení si děti osvojily dary,
které nabízí příroda kolem nás.
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Základem zdravého života je pohyb. Pohybová aktivita patří mezi základní
biologické potřeby a je vhodné ji co nejvíc podporovat a rozvíjet. Díky
pohybu si děti začínají uvědomovat své tělo a zároveň ho formují.
Z tohoto důvodu se snažíme děti vést k pohybu co nejpřirozenější cestou.

Pohybové hry a zdravotní cvičení zařazujeme do programu každý den,
vycházky ve dvojicích se snažíme nahrazovat přirozeným pohybem
v nerovném terénu. Sportovní činnosti v mateřské škole obohatíme opět
o účast v projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
ve spolupráci s Českou obcí sokolskou.
Na závěr našeho vzdělávacího bloku jsme se podíleli na přípravě akce pro
rodiče a všechny občany Smržic „Jablkobraní“. Děti tancovaly a zpívaly.
Celé jejich vystoupení doprovázely paní učitelky v krojích.
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Součástí akce byla soutěž
o nejlepší a nejhezčí
jablečný koláč. Celkem
se sešlo 22 jablečných
koláčů, od těch nejlepších
cukrářek. Děti soutěžily
v pojídání koláčů a tatínci
si měřili síly ve shybech.
Byla to hezká podívaná.
Na závěr zahrála k tanci
a poslechu hudební kapela
The Rusters. Záměrem akce
bylo vrátit se na místo, kde
děti s rodiči před dvěma lety
společně vysadili jabloně
a prožili hezké odpoledne.
Ne každá obec má v centru
ovocný sad, kde si může
kdokoliv přijít a utrhnout, co sní. Slavnost „Jablkobraní“ dala možnost
uvědomění si darů přírody, prožití hezkého podzimního dne a přátelské
pozastavení se sousedy. Počasí se vydařilo a již nyní se těšíme na další
ročníky této akce, jež se stanou tradicí. Velké poděkování patří obci,
hospůdce U Byka a panu Skácelovi za sponzorský dar.
Školka plná dětí znovu vyplouvá vstříc novým zážitkům. Zaměstnanci
přejí všem klidný školní rok.
Bc. Veronika Přikrylová -vedoucí MŠ, Eva Nakládalová -asistentka pedagoga
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Základní škola
Prázdniny utekly jako voda a dětem začal nový školní rok 2021/2022. Plni
očekávání přišli prvňáčci se svými rodiči. Paní učitelka Mgr. Danuše
Srnečková je přivítala v námořnickém stylu. Na děti čekaly lodičky s jejich
jmény a malí námořníčci v lavicích. Prvňáčků letos připlulo 11, z toho
5 holčiček a 6 chlapců. Do školního startu je přivítal pan starosta Ing. Aleš
Moskal a zástupci obce. Děti obdarovali tradičními kornouty se spoustou
dobrot. Pro vzpomínku na slavnostní den byli prvňáčci vyfotografováni.

V tomto školním roce jsme rozšíříli nabídku zájmových kroužků a zaměřili
jsme se na rozvoj pohybu žáků. Na škole působí pod vedením pedagogů tyto
kroužky: 3 keramické, anglického jazyka pro 1. a 2. třídu, nový kroužek
informatiky, sportovní, taneční a hravé pohybovky. Ve své činnosti
pokračují tyto kluby: čtenářský, zábavné logiky a deskových her. Od října
bude probíhat pravidelné doučování žáků z důvodu upevnění a procvičení
učiva po distanční výuce.
Začátkem září navštívil naše žáky slavný ilustrátor Čtyřlístku Michal Menšík
– Nikkarin. Seznámil žáky s prací ilustrátora. Předvedl několik kreseb
ilustrací na interaktivní tabuli. Děti měly možnost si kresby ilustrací také
vyzkoušet. Našim žákům věnoval knihu s vlastními ilustracemi.
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Vy u ž i l i j s m e p o d z i m n í h o p o č a s í
k venkovním projektům z důvodu
prohloubení učiva prvouky
a přírodovědy. Všechny tyto programy
jsou hrazeny z projektu Šablony II.
Od 1. září naše škola vstoupila do dalšího
projektu Šablony III, ze kterého jsou
financovány ekologické programy školní
a mimoškolní, působení dvou školních
asistentek pedagoga v MŠ a ZŠ, sdílení
zkušeností s pedagogy jiných škol, nákup
didaktických pomůcek a další.
V měsíci září žáci 3. a 5. třídy navštívili ekocentrum Sluňákov. Tématem
projektového dne byly Stromy a keře. Žáci se dozvěděli zajímavé informace
na dané téma. Cílem projektu bylo, že si děti hrály na badatele a tvořily své
vlastní otázky pro výzkum například: Kolik metů měří nejvyšší strom? Jak
široký je keř? apod. K zjišťování odpovědí jim sloužily pomůcky k měření
a pro zaznamenání informací měli připraveny pracovní listy. Projekt byl
zakončen prezentací výsledků a zajímavých poznatků. Děti si projektový
den moc užily. Žáci 4. třídy byli vedeni učitelem dle metodického popisu
připraveného ekocentrem Sluňákov. Nejdříve se všichni žáci účastnili
pohybových her se zaměřením na některé drobné vodní živočichy. Děti
poznaly vodní dravce potápníky, larvy vážek i jejich kořist larvy komárů.
Další pohybová hra se týkala maskování. Žáci si procvičili své pátrací
schopnosti. Malou deštivou přeháňku využili na práci v hale hlavní budovy.
Děti se pokusily nakreslit tajemného živočicha jen podle čteného textu.
Na závěr jsme porovnali kresby s fotografií splešťule blátivé. Venku
už nepršelo, začalo dokonce svítit sluníčko. Všichni jsme se vypravili
k nedalekým tůňkám na lov drobných vodních živočichů a jejich určování.
Tato činnost žáky bavila nejvíce, protože škála živočichů byla opravdu
pestrá. Všichni se snažili být opatrní a neublížit žádnému živému tvoru.
Po určení druhu jsme všechny živočichy opatrně vrátili do jejich
přirozeného prostředí. Celá akce samoobslužného programu „Kdo žije
pod hladinou“ se opravdu vydařila.
Žáci 4. třídy navštívili v rámci výuky dopravní hřiště v Prostějově. Počasí
přálo a proto mohli vyjet na svých kolech. Na dopravním hřišti se učili
základům silničního provozu. Na jaře je čeká další část, kde budou dělat
testy, aby získali průkaz cyklisty.
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Koncem září proběhly pro žáky všech tříd vzdělávací programy na téma
šikana, kyberšikana. Formou otázek a odpovědí a také pravdivými příběhy
se děti seznámily s nebezpečím, které je na internetu může potkat a jak se
proti tomu bránit. Děti seděly jako pěny, tak je pořad zaujal a ještě
o přestávce si spolu o tom co slyšely, povídaly. Je velmi důležité na tato
nebezpečí děti stále upozorňovat a to tato přednáška splnila.
V pátek 17. září se vydali žáci naší školy na každoroční cvičení v přírodě
do „Údolíčka“. Zde celé dopoledne strávili pohybem na čerstvém vzduchu
a stihli si i opéct špekáčky.
V posledním zářijovém dni byl organizován Ekocentrem Iris pro nejmladší
žáky 1. a 2. třídy výukový program Není strom jako strom. Hlavním
tématem byl podzim, stromy, barevné listí, plody stromů. Na zahradě děti
sbíraly přírodniny a tvořily podle zadání. Pracovaly s javorovými listy
a vyrobily tašky na přírodní poklady. Děti se seznámily s různými druhy
stromů, povídaly si o významu stromů a také o tom, co se vyrábí ze dřeva
a také proběhla hudební aktivita s jednoduchými dřevěnými hudebními
nástroji. Na závěr si děti vyrobily dřevěnou medaili jako vzpomínku
na projektový den.

V rámci naší velmi dobré spolupráce školy s Českým zahrádkářským svazem
ve Smržicích jsme byli s dětmi moštovat nasbíraná jablíčka ze školní
zahrady. Žáky velice zajímalo, jak se šťáva z jablíček lisuje. Celý postup jim
ochotně předvedl pan Michal Karhánek. Paní Jaroslava Smičková pochválila
všechny děti školy za sběr a přípravu jablek na moštování. Odměnou všem
dětem za práci byl sladký mošt. Děkujeme zahrádkářům za moštování
a zajímavou ukázku výroby moštu.
Mgr. Jana Gulaková - ředitelka školy
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Spolek rodičů Smržice
Vodácký kemp a splutí Moravy z Postřelmova do Litovle. Tábor na vodě rodičů s dětmi se konal 19.-21.7. 2021. Vypluli jsme z Postřelmova a první
den dopluli do tábořiště kousek od Vily Háj, kde jsme přenocovali. Při první
plavbě si účastníci zkusili, jak se kdo na vodě cítí, řeka z Postřelmova teče
rychleji, není zapotřebí tolik pádlovat, ale spíše držet směr a umět se
vyhnout překážkám - hlavně spadlým stromům. Zvládli to ale lehce i dětské
posádky a nějaké to cvaknutí k vodáckým zážitkům prostě patří. Druhý den
jsme dopluli do Moravičan. Na večer byla naplánovaná prohlídka fary,
o kterou se tam stará místní spolek. Nevyužívané prostory fary opravili
a nyní slouží k přednáškám, workshopům a činnostem místní komunity.
Zvelebují také farní zahradu a chtějí zde vybudovat zahradu komunitní, pro
Smržice je to moc pěkná inspirace. Třetí den jsme dopluli do Litovle, řeka
v těchto místech tvoří krásné meandry a protéká Litovelským Pomoravím,
tento úsek jsme již jeli v minulých letech, ale opět nás překvapil svojí
divokou krásou. Večery jsme trávili u ohně s kytarou a dobrou náladou.
Příští letní prázdniny vodácký kemp rádi zopakujeme, děkujeme
Olomouckému kraji za poskytnutí finanční podpory na pronájem lodí.
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Sousedský piknik proběhl v neděli 1.8.2021 ve Smržicích v parku
sv. Jana Nepomuckého. Vzhledem k tomu, že hrozily přeháňky, bylo
posezení nachystáno pod stany. Celé nedělní dopoledne pršelo, ale
po obědě vysvitlo sluníčko a tak se piknik podařilo nachystat v naději,
že už bude hezky. Vyvěšeny byly i fotografie, tentokrát na téma
„komunitní život ve Smržicích“. Na fotografiích byla zachycena místa
spojená se smržickými komunitami, nebo z nedávných akcí
pořádaných spolkem rodičů. Lidé se tak mohli přesvědčit,
že ve Smržicích to opravdu žije.
Myšlenkou pikniku byla tradiční
oslava dne přátelství, který
je každoročně stanoven na
30. července. S naším spolkem
jsme se připojili k celostátní
akci, kterou inicioval spolek
Spolu proti samotě z Teplic.
První srpnovou neděli 1. 8. 2021
po celé České republice během
odpoledne piknikovalo přes 567
účastníků na 31 místech.
Ve Smržicích se nás sešlo 58, čímž
jsme překonali loňskou účast.
Vzhledem k vrtkavému počasí
to byl skvělý výsledek.
Pro všechny zúčastněné to bylo
totiž trochu adrenalinové
odpoledne….., během pikniku
přišly tři dešťové přeháňky
a ochladilo se více než o 10
stupňů. Přesto panovala skvělá
nálada, vychutnali jsme si
výborné pohoštění a přátelskou
sousedskou atmosféru.
Pro děti byly připravené hry a tvoření a celé odpoledne nám k příjemné
pohodě hrála a zpívala paní Míla Špačková z Prostějova, moc děkujeme.
Věříme, že se nás příští rok sejde ještě víc, piknik bude v neděli 31.7.2022
a my se už teď moc těšíme.
- 17
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Rozloučení s prázdninami
Letošní rozloučení s prázdninami proběhlo až na poslední chvíli, a to
v pondělí 30. 8. 2021 ve Vývozu na tábořišti. Pro všechny přítomné bylo
nachystáno pohoštění, pro děti veselé hry a tvoření. Po občerstvení,
postavení stanů a po setmění mohla začít všemi dětmi očekávaná noční hra.

Místo tradiční stezky odvahy letos děti plnily ještě úkoly, čímž dokázaly
svoji šikovnost a nebojácnost a vysloužily si odměnu. Hra se dětem líbila
a pak už jsme se sesedli u ohně a povídali si a zpívali až do noci. Ráno
nás probudil a trochu překvapil déšť. Místo v trávě jsme posnídali
pod přístřeškem, sbalili věci, uklidili tábořiště a pospíchali domů usušit
se. Bylo to pěkné rozloučení a zakončení prázdnin.
Pavla Slezáčková - Spolek rodičů Smržice z.s.
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Letecko-modelářský kroužek Smržice
… tak jsme se opět po roce a půl mohli sejít v modelářském kroužku. Díky
paní ředitelce Základní školy Smržice jsme se mohli přestěhovat do jedné
z učeben nově zrekonstruované základní školy. Činnost jsme zahájili již
první středu v září 2021 a nadále se scházíme každou středu v měsíci. Po tak
dlouhé době se nás na první schůzce sešlo jen pár, ale v současné době se
situace zlepšila a dokonce jsme uvítali i nového člena. Po oprášení znalostí
a dovedností jsme navázali na předešlou práci na leteckých modelech.

Přestože kroužek nemohl řádně fungovat, kluci nezaháleli a s některými
jsme se potkávali na letišti v Prostějově, kde jsme trénovali na soutěže.
V červnu 2021 proběhla postupová soutěž na Mistrovství ČR mládeže,
Krajský přebor mládeže Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí, kterého
se zúčastnil Lukáš Hájek a obsadil zde 5. místo v kategorii Házedel,
ale bohužel se mu nepodařilo dosáhnout postupového limitu. Dne 25. září
2021 proběhlo Mistrovství ČR mládeže ve volných modelech na letišti
v Moravské Třebové. Tohoto se zúčastnil náš Matyáš Vymětal, který
se nominoval vítěžstvím v Krajském přeboru mládeže v loňském roce.
Pro začínajícího modeláře to byla velká výzva, kterou zúročil umístěním
na pěkném 5. místě v kategorii Házedel. Chtěl bych mu poděkovat
za vzornou reprezentaci Leteckomodelářského klubu potažmo obce
Smržice.
Bc. Libor Škobrtal
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T. J. Sokol Smržice
Volejbalový turnaj
V sobotu 4. září pořádal oddíl volejbalu turnaj Debl-Mix, kterého
se zúčastnilo deset dvojic. Vítězem se stala dvojice Martin Čmel a Jan
Lakomý. Po předání cen následovalo utkání mládeže proti o něco starším
a také zkušenějším členům.

V září zahájily cvičení také žákyně
4. a 5. třídy se svojí cvičitelkou
Petrou Tesárkovou. Na úvod si užily
hezkou procházku a zajímavé hry
v údolíčku.
- 20
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Pohádkové údolí
V sobotu 11. září uspořádali členové T. J. Sokol Smržice 14. ročník
Pohádkového údolí, tentokrát s pohádkami legendární české
spisovatelky Boženy Němcové.

Za krásného letního počasí, přišlo na start celkem 107 dětí. Na prvním
stanovišti u kapličky je uvítala sama Božena Němcová a připomněla dětem
svoje nejznámější pohádky. Děti postupně potkávaly pohádkové bytosti
jako jsou princ Bajaja, Čert a Káča, Sedmero krkavců, Jeníček a Mařenka
z perníkové chaloupky, princeznu se zlatou hvězdou na čele, Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého, Kohoutka a Slepičku, Slunečníka, Měsíčníka,
Větrníka a princeznu Večernici, Zlatovlásku s králem a mravencem.
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Na přípravě a organizaci celé akce se podílelo celkem 32 pořadatelů, z toho
20 bylo z řad sokolské mládeže. Členové pořadatelského týmu se postarali
o kostýmy, někteří si je navrhli a vyrobili. Další nakreslili doprovodné
kulisy a skládačky pro nejmenší účastníky. Děti se svými příbuznými prošly
všech 10 stanovišť a postupně sbíraly razítka do startovní karty. V cíli
je čekal pan král se sladkou odměnou. Celé odpoledne se vydařilo,
pochvalovali si pořadatelé i návštěvníci ještě dlouho do večera na posezení
u Jindru. Jaké budou pohádky v příštím ročníku? To si necháme jako
tajemství, abyste se měli na co těšit.
Tréninky oddílu juda byly
zahájeny 6. září, pravidelně
jsou každé pondělí a středu
od 17:45 do 19 hod.
Sokolíčci v oddílu předškolních dětí cvičí každé
úterý od 16:30 do 17:30 hod.
Žáci cvičí ve čtvrtek od 17
do 18 hod. Volejbal Relax
pro mládež a dospělé se hraje
ve středu od 18:30 do 20 hod.
Další informace budou
na vývěskách.

Irena Laurenčíková - starostka T. J. Sokol Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Léto je definitivně pryč, máme tu podzim a s ním vše co k němu patří,
sklizeň úrody, uskladňování, různé zpracovávání výpěstků a úklid zahrádek.
K podzimu také patří chladné večery a rána, ale i krásně zbarvené listí.
Ještě se vrátíme k létu, kdy se v areálu zahrádkářů mimo jiné pracovalo
na zvelebování budovy – oprava venkovní fasády, nátěry plechových prvků,
nátěry a oprava fasády ve dvoře. Toto všechno jsme si mohli dovolit díky
našemu zastupitelstvu, které nás každoročně finančně podporuje. Za to jim
patří velké poděkování.

5. srpna se uskutečnila beseda
o bylinkách a jejich zdravotních účincích, kterou vedl
s občany lektor Ing. Karel
Š t e n b a u r, s p o l u p r a c o v n í k
Biomedika Praha. Informoval
také o příznacích a jejich
následném odstranění po prodělaném Covidu. Z řad přítomných sršely dotazy, mnozí
si dělali poznámky a zapisovali
si recepty na různé masti,
vodičky a obklady.
- 23
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Poslední den v srpnu zahájili naši moštéři moštování, které je již nyní
v plném proudu. Také žáci ZŠ a družiny si přišli namoštovat jablíčka, která
si sami nasbírali ve školní zahradě. Přítel Michal Karhánek dětem poutavým
způsobem ukázal celý postup moštování, za asistence př. S. Zelinkové
a př. D. Kohlerové. Před odchodem se stačili proběhnout po dvoře areálu.

Zahrádkáři nejen zahradničí, ale i sportují. V sobotu 17. září uspořádala
ZO ČZS Čelčice ve spolupráci s Územním sdružením /ÚS / ČZS Prostějov
soutěž v petangue. Soutěžilo 7 tříčlenných družstev, náš spolek měl
mužstvo žen a mužů. Muži obsadili příčku nejvyšší - 1. místo, ale i ženy
si vedly skvěle a obsadily 3. místo.
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Ve čtvrtek 23. září 2021 se konalo Moravské zemské kolo floristiky. Nás,
po vítězství v okresním kole, zastupoval Matěj Tesárek, kde rovněž získal
1. místo v kategorii juniorů a postupuje tak do celostátního kola. V kategorii
seniorů jsme měli zastoupení Jitky Šišulákové, která ve velké konkureci
obsadila krásné 4. místo. Oběma jim ještě touto cestou děkujeme
a gratulujeme a Matěji držíme pěsti v celostátním kole.

Pranostiky na říjen:
„Po teplém září, zle se říjen tváří"
„Svatá Hedvika (17. 10.) medu do řepy zamíchá"
„Svatá Voršila (21. 10.) zimu posílá"
„Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok bude"
Na závěr dovolte, abych vás pozvala na Posezení u punče, spojené
s tvořením vánočních dekorací a adventních věnců. Akci pořádáme
ve čtvrtek 25. listopadu 2021 před 1. adventní nedělí, abyste si mohli již
v neděli 28. 11. zapálit první svíčku na vlastnoručně vyrobeném věnci.
Přijďte se adventní naladit při doušku zahrádkářského punče.
Jaroslava Smičková - jednatelka ZO ČZS Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
V letním období se členové a příznivci našeho mysliveckého spolku
opětovně postarali o sečení břehů Českého potoka na ulici Blíšťka a také
jsme uspořádali brigádu na stavbu další umělé nory v lokalitě pod Stráží.
Všem, kteří se aktivně podíleli na pracovních činnostech, děkuji za jejich
ochotu a nasazení.
V září jsme na střelnici v Klopotovicích uspořádali společné střelby
na asfaltové holuby. Účelem je především nácvik bezpečného zacházení se
zbraní a střelecká příprava před nadcházející loveckou sezonou. Letos jsme
se utkali v soutěžních disciplínách „americký trap“ a „zajíc na průseku“.
V případě první disciplíny odlétají od střelce z cca 15m vzdáleného bunkru
v zemi jednotlivé asfaltové terče v různých směrech a výškách směrem
od střelce. Na kulatý terč velikosti 11x2,5cm letící rychlostí cca 90 km/h lze
vypálit dva náboje. Druhá disciplína se odehrává na zemi, kdy je stejný terč
simulující běh zajíce vymrštěn vrhačkou zprava do leva po pozemní dráze
a střelec se jej snaží v průseku širokém cca 10 metrů zasáhnout.
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Vzhledem k velkému zájmu žen o střelbu z brokovnice, jsme letos nově
zavedli i pohárové ocenění nejlepších střelkyň. Na prvním místě se
v kategorii ženy umístila slečna Veronika Korcová, druhé místo obsadila
paní Gabriela Toušová a třetí místo letos patří paní MVDr. Janě Šáškové.

V kategorii mužů první místo získal náš myslivecký hospodář pan Vlastimil
Korec, druhé místo patří panu Stanislavu Obručníkovi a na třetím místě
se umístil pan Miroslav Herman. O střelbu z brokovnice projevil zájem i pan
starosta Ing. Aleš Moskal, který k našemu velkému překvapení svým
výkonem přestřílel i některé zkušené pány myslivce. Všem, kteří
se zúčastnili děkuji za bezpečnou střelbu a těším se na příští ročník.

- 27
! -

Tímto veřejnost informuji, že byla Odborem životního prostředí magistrátu
v Prostějově schválena žádost zástupců Zemědělského družstva Smržice
a společnosti Arboeko s.r.o. o regulaci nežádoucí zvěře na nehonebních
pozemcích. V případě zemědělského družstva tak dochází k odlovu
zdivočelých holubů, kteří znečišťují tamní provozní prostory, a ve společnosti Arboeko s.r.o. k odlovu zajíců, kteří okusem poškozují pěstované
okrasné stromy a keře. Na uvedených pozemcích, popřípadě v jejich okolí
se tedy mohou pohybovat osoby viditelně nosící či používající loveckou
zbraň. Tato činnost je organizována se zvláštním důrazem na bezpečnost
okolí i nás samotných.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
Dovětek předsedy MS Smržice
Nechci zasahovat do textace našeho jednatele, pana Miroslava Hermana,
ale přece jen několik vět. Jsem osobně rád, že máme v našem MS Smržice
tak skvělý kolektiv lidí. Ono to navenek není ani tak vidět, ale udělal se
za rok velký kus práce.
Jsem velmi rád, že jedním z našich členů
je také náš jednatel, který se 3. července
2021 účastnil ve Slatinicích velké
střelecké soutěže na asfaltové holuby.
Po základním kole složených z disciplín
lovecké kolo a americký trap šlo
nejlepších šest soutěžících do finále.
Z tohoto finále šli pak dva nejlepší
do vítězného finále a to pan Rostislav
Juřík a náš jednatel pan Miroslav Herman.
Protože se této soutěže účastní věhlasní
střelci, podivovali se přihlížející, odkud
pan Herman je. Ano, reprezentoval tam
náš MS Smržice. Po prvním rozstřelu
nebylo vítěze, neboť oba měli stejný
výsledek a tak se muselo další kolo
opakovat. Tam zahrály nervy svoje a pan
Miroslav Herman byl druhý. Skvělý to
výsledek i reprezentace MS Smržice.
Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za nás za všechny.
JUDr. Ing. Martin Vrtal - předseda MS Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Kolem republiky
V prvním srpnovém týdnu jsme si užili jubilejní 10. etapu našeho
každoročního putování kolem hranic ČR. Po úvodních částech kolem
jižního okraje našeho státu jsme se v předchozích letech přehoupli přes
jeho nejzápadnější bod v okolí Aše. Letošní etapa nás už přivedla
do Lužických hor a NP České Švýcarsko. Ubytování v penzionu Kamzík
nemělo chybu a na každý den jsme si naplánovali různě náročné trasy, aby
si mohl každý vybrat podle vlastní kondice. Někteří pěšky a někteří na kole.

aaa

Při našem týdenním pobytu jsme stihli navštívit nejatraktivnější místa
zdejšího kraje jako Pravčickou bránu, Hřensko, Divokou soutěsku a Dračí
skálu. Počasí nám ale tentokrát moc nepřálo a každý den jsme zmokli.
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Smržická šlapka
Na naši cykloturistickou akci jsme připravili čtyři trasy terénem pro
vyznavače horských kol a pět tras silničních. Ta nejdelší měla tradičně
otočku až na vrcholu Pradědu a měřil se na ní čas. Na tu vyrazilo devět
nadšenců. Největší zájem byl ale o trasu 38 km, na kterou si vyjelo 102
cyklistů. Celkem se na hřiště sjelo 451 účastníků, z toho spousta smržičáků
včetně pana starosty s manželkou. Na startu ve sportovním areálu a na kontrolách v průběhu tras se o ně staralo 42 pořadatelů z řad našich členů.
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Smržická šlapka měla tentokrát štěstí na počasí a čekali jsme účast
mnohem větší. Snad je to tím, že po pandemii lidé poněkud zpohodlněli.

Nejmladším účastníkem byla vyhlášena devítiměsíční Rozárka Schwarzová
z Prostějova. Vezla se 38 km ve vozíčku za kolem jednoho z rodičů a ani
nevěděla, že už přijela do cíle, protože spinkala. Stejnou trasu si objel také
nejstarší účastník, kterým byl vyhlášen pan Jaroslav Punčochář z Kelčic.
Ve svých 91 letech trasu v pohodě zvládl a na kole zas odjel domů.

Zlatým hřebem akce bylo vyhlášení nejrychlejších účastníků 176 km dlouhé
trasy na Praděd a zpět. Pohár nejrychlejšího cyklisty získal časem 6:07 hod.
Michal Kozák ze Zlína a pohár nejrychlejší cyklistky časem 7:27 hod.
Martina Kaštylová ze Smržic.
Zdeněk Balcařík - předseda KČT Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Je tomu rok, co jsem mohl za oddíl kopané napsat příspěvek, který by
čtenáře zpravodaje informoval o sportovním dění v našem oddíle. Na konci
článku jsem tehdy psal o připravovaných omezeních sportovní činnosti
všech oddílů v celé ČR. Bohužel tato omezení v počtu návštěvníků
a průběhu zápasů neodvrátila konec soutěžního ročníku. Po prvním
tříměsíčním lockdownu na jaře 2020 přišel druhý, který prakticky ukončil
naši činnost na 8 měsíců. Ani soutěžní ročník 2020/2021 tak nebyl dohrán
a mužstva zůstala bez postupů a sestupů. Pro naše mužstvo mužů to
znamenalo setrvání v I.B třídě KFS Olomouc. P o s t u p n é j a r n í r o z volňování všech opatření
umožnilo obnovit nejprve
tréninkovou činnost
a následně družstva
odehrála i několik
přátelských utkání. Pro
jednotlivé oddíly to bylo
spíš období zjišťování, zda
jim zůstalo dostatek hráčů
napříč věkov ými kategoriemi, aby mohly dál
pokračovat ve své činnosti.
V rámci letní přípravy, kterou naše
mužstvo absolvovalo pod vedením
Ivo Zbožínka, bylo odehráno
přípravné utkání se Sokolem
Určice. Soutěžní ročník 2021/2022
odstartovalo mužstvo mužů
domácí výhrou nad Sokolem
Doloplazy 5:1. Na toto vítězství se
nepodařilo navázat. Sérii porážek
příp. remíz se podařilo zastavit až
povinným vítězstvím 2:1 nad
posledním SK Jesenec-Dzbel.
Aktuálně je tak naše mužstvo
na 10. místě tabulky.
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Mládežnická družstva jsou v aktuálním soutěžním ročníku zastoupena
mladšími a staršími žáky. Družstva jsou vytvořena z hráčů Smržic a Kostelce
na základě smlouvy o sdruženém klubu. Toto řešení umožňuje nejen
Smržicím, ale i dalším oddílům v okolí udržet mládežnické kategorie
a umožnit tak mladým hráčům a hráčkám hrát soutěžní utkání
na odpovídající úrovni.

Družstva vede jako
trenér Josef Spanilý.
Mladší žáci nastupují
v krajské soutěží KFS
Olomouc a jsou
aktuálně na 2. místě
tabulky. Starší žáci
nastupují v Okresním
přeboru Prostějov
a po první polovině
odehraných utkání
jsou na 5. místě.
Jiří Přikryl - místopředseda TJ Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Výlety a soutěže s mladými hasiči
Prázdniny jsou, co se týče spolkového života spíše klidným obdobím,
ale i přesto jsme nezaháleli a připravili si pro naše mladé hasiče pár výletů.
Hned na začátku prázdnin 7. 7. jsme vyrazili novým hasičským automobilem
Renault Master na malý výlet na nedaleko vzdálenou rozhlednu jménem
Kopaninka u Repech. Počasí nám přálo a odměnou pro nás byl krásný
výhled do okolní krajiny.
Big fire freedays no.2

27.-29. 8.

Jako minulý rok jsme vyrazili na celý víkend pod stan. Akce začala na noční
soutěži ve Vícově, která je zařazena do Prostějovské dětské ligy.
Na startovní čáru se postavila dvě družstva dorostu, která skončila na 15.
a 17. místě. Ráno po vydatné snídani a sbalení stanů jsme vyrazili do naší
hasičské zbrojnice, kde proběhl oběd a trocha odpočinku.

Poté nás čekala dlouhá cesta do hasičského muzea města Ostravy. To nás
velice mile překvapilo a to i mimo jiné oddělením se současnou technikou
a operačním centrem, což nebývá zvykem. Po náročném dni nastal na večer
zrychlený přesun k nedaleké rozhledně Olšová. Po postavení stanového
tábora a výstupu na rozhlednu nám byl odměnou nádherný výhled
na osvícenou Ostravu, Příbor a Oderské vrchy. Po návratu do hasičské
zbrojnice jsme se všichni zdraví, šťastní a unavení vrátili ke svým
domovům. Už teď se těšíme, až příští rok akci zopakujeme.
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Pohár starosty obce Smržice v požárním útoku mladých hasičů
V neděli 19. září proběhla historicky první pohárová dětská soutěž
ve Smržicích, které se překvapivě zúčastnilo 25 družstev. Naši mladí hasiči
se umístili na 3. a 4. místě v kategorii dorostu. Pro všechny děti byla
připravena odměna v podobě napěchované igelitové tašky s různými
sladkostmi a drobnostmi s požární tématikou.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se na akci podíleli. Pro nejlepší tři z každé
kategorie Obec Smržice zakoupila hodnotné poháry a medaile, které
vítězům předal starosta naší obce ing. Aleš Moskal. Zpětná vazba
od zúčastněných sborů je velice kladná a doufám, že se z této soutěže stane
prestižní každoroční hasičské klání.
Okresní kolo hry Plamen 2. 10.
V Domamyslicích se konalo podzimní kolo celostátní hry Plamen v závodu
požárnické všestrannosti, kterého jsme se jako vždy zúčastnili. Na startu
stanulo družstvo starších žáků, kteří ač připraveni, znervózněli a v průběhu
provádění disciplín udělali několik zásadních chyb. Tím si zasloužili
23. místo z 34 hlídek. Družstvo dorostu na tom nebylo o moc lépe a umístilo
se na 4. místě ze 4 hlídek. Tyto výkony trochu ovlivnily restrikce v zimním
období, kdy se na hru Plamen připravujeme. Na příští rok budeme mít snad
více času na přípravu a umístění vylepšíme.
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Malá pomoc po tornádu
Všichni jste jistě slyšeli o ničivém tornádu na jižní Moravě. Tato situace
určitě není záviděníhodná, a proto jsme se rozhodli pomoci. Tuto pomoc
zorganizoval velitel našeho sboru Roman Bohanos, a to v podobě pomoci
jedné či více rodin v této tíživé situaci. Akci naplánoval na 6.-8.srpna. Této
pomoci se zúčastnili členové naší výjezdové jednotky jmenovitě: Roman
Bohanos, Miroslav Smyčka, Radek Chytil, Martin Spurný, Petr Kala
a v neposlední řadě starosta našeho 10. Okrsku Zdeněk Fréhar ze Studence.

Obec Smržice mimo finanční pomoci, kterou odeslala dříve, po nás poslala
ještě potřebný spojovací materiál, za který nám mnozí tamní občané velice
děkovali. Během víkendu jsme stihli zalaťovat, oplechovat a zakrýt jednu
větší střechu a mimo jiné vytvořit velký úsměv jedné rodině z Moravské
Nové Vsi. Díky tomu, že je Radek Chytil majitelem strojního průkazu
na vysokozdvižné vozíky, a byl bohužel jediný v daném víkendu, pomohl
místním občanům a obci převážet různé materiály, mnohdy i za doprovodu
Policie České republiky při převozu osvětlení do obce Hrušky. Vše toto jsme
dělali podle starého hasičského hesla „NI SLÁVA NI ZISK“
Námětové cvičení 10. Okrsku
Naše výjezdová jednotka dne 10. 9. pořádala pro 10. Okrsek námětové
cvičení hasičských sborů. Náš velitel sboru Roman Bohanos připravil
scénář, který imitoval povodeň ve Smržicích. Přímý příklad si vzal
z nedávné pohromy, kdy z „Šamanova“ teklo obrovské množství vody a bylo
nutné usměrnit vodu protipovodňovou hrází z pytlů s pískem do Českého
potoka. My a všechny okolní sbory už ví, jak se chovat při tomto stavu.
Naše výjezdová jednotka měla během letošního roku prozatím jen 4 aktivní
výjezdy, při kterých se naštěstí nejednalo o závažné události. Doufejme,
že to tak i zůstane. Když ne, jsme tu a připraveni. Více informací o naší
činnosti najdete na facebooku SDH Smržice.
Miroslav Smyčka - jednatel SDH Smržice
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Samba Jiu Jitsu Akademie - Máme otevřeno!
Po měsících rekonstrukce, která vzala více času než jsme mysleli, jsme
úspěšně zahájili provoz akademie brazilského Jiu jitsu. Rádi bychom tímto
poděkovali panu starostovi a místostarostovi Smržic, sousedům Smičkovým
a paní Lucové, kteří nás přijali s otevřenou náručí a v průběhu rekonstrukce
nám byli několikrát nápomocni. Dále bychom chtěli vyjádřit poděkování
panu Odvářkovi za jeho úžasnou ochotu a pomoc dovést kolaudaci
akademie ke zdárnému konci.

aa

Horní patro bývalé mateřské školy před rekonstrukcí a po rekonstrukci.

Dveře jsme veřejnosti otevřeli 20. září a prvními návštěvníky byly děti, které
si lekci Jiu jitsu náramně užily. Měly šanci si vybít přebytečnou energii
a zároveň poodhalit roušku tajemství tohoto bojového umění.
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Naše inaugurační nabídka čtyřdenního úvodního kurzu Jiu jitsu se setkala
s velkým ohlasem a během dvou týdnů a více než 40-ti hodin lekcí se u nás
vystřídalo několik desítek nadšenců bojových umění, ale i zvědavců, kteří
přišli zjistit, co jim Jiu jitsu může nabídnout. Věk také nebyl překážkou,
protože jsme měli příležitost přivítat účastníky od 4 do 70 let.
Několik dětí a dospělých ze Smržic si také přišlo vyzkoušet Jiu jitsu a jsme
nadšeni, že je oslovilo, neboť většina se rozhodla stát se členy akademie
a pokračovat na této nové cestě i dál.
První sobotu provozu jsme také uspořádali první seminář BJJ pro MMA
vedený brazilským trenérem Anderson R. Silva, který nás přijel z Londýna
na týden podpořit a asistovat během lekcí. Seminář byl velice úspěšný
a plně obsazen.
Samba Jiu Jitsu Akademie je jedinou tělocvičnou
v Olomouckém regionu, která pod vedení
brazilského trenéra Leandro Rodrigues funguje
šest dní v týdnu a poskytuje lekce ráno,
odpoledne i večer. Od 4. října začal pravidelný
rozpis a k dispozici je více než 20 lekcí týdně,
včetně tréninků pro děti, mládež a dospělé.
Nabízíme i lekce pouze pro ženy. Ženy si také
mohou vyzkoušet Jiu jitsu fitness, které je skvělé
na zpevnění postavy, upevnění fyzické kondice
a zvýšení sebevědomí.
Leandro Vás dokáže skvěle motivovat, tak abyste posunuli hranice svých
fyzických možností, ale přitom dbá na to, aby Jiu jitsu bylo bezpečné
pro všechny věkové kategorie.
Doufáme, že akademie bude vzkvétat a přinese mnoho pozitivních
sportovních zážitků lidem ze Smržic a okolí. Srdečně zveme občany
Smržic na prohlídku akademie během provozní doby. Každý,
kdo si nevyzkoušel Jiu jitsu během prvních dvou týdnů provozu, si může
rezervovat lekci zdarma a otestovat si Jiu jitsu na vlastní kůži. Začít
můžete kdykoliv, ale neztrácejte čas a využijte ho ke zdraví prospěšnému
brazilskému Jiu jitsu!
Více informací a rozpis lekcí získáte na sambajiujitsu.com.
Ludmila Rodrigues - Samba Jiu Jitsu Akademie
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