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Po předchozí přípravě se ve středu 20. října naplno rozjela demolice domu vedle
OÚ. Do bourání střechy domu se pustili smržičtí hasiči a také starosta naší obce.

Na podzim začala také plánovaná rekonstrukce vjezdů k domům v ulici Olší.
Práce postupovaly celkem rychle a o Vánocích si už majitelé domů vjezdy užívali.

V úterý 26. října se malí i velcí občané Smržic prošli přes obec na místní hřbitov.
Tam uctili blížící se výročí Dne vzniku našeho státu a výročí Sametové revoluce.

Na poslední procházku v tomto roce pozvala obec všechny občany 31. prosince.
Silvestrovské šlapáček končil v areálu zahrádkářů, kde bylo připraveno pohoštění.
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Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
chceme Vás ještě jednou přivítat v roce 2022 a popřát jen to nejlepší, hodně
úspěchů a v dnešní době hlavně pevné zdraví!!! Situace s pandemií
koronaviru je jak na houpačce a velmi ovlivňuje život každého z nás
ale i chod obce, hlavně po kulturní a společenské stránce života. Proto jsme
velmi rádi, že nám situace dovolila uspořádat tradiční „Silvestrovské
šlapáček“ a účast byla na tuto dobu hojná (přes 80 účastníků). Počasí nám
dovolilo pouze procházku po vesnici, ale i tak byli všichni účastníci
spokojeni a slyšeli jsme jen slova chvály. Naopak vnitřní akce mají přísná
omezení a tak bohužel musíme prozatím odložit oblíbený Obecní ples
a doufat, že se situace zlepší.
V posledním čtvrtletí
roku 2021 se udělalo kus
práce, která je na první
pohled vidět. Ještě před
koncem roku byly dokončeny vjezdy v ulici
Olší a až to počasí dovolí,
budou dodělány terénní
ú p r a v y, t a k a b y v š e
vypadalo, jak má
vypadat. Věříme, že se
tím život v této části
obce podstatně zkvalitní.
Na přelomu listopadu a prosince proběhla úplná demolice domu vedle OÚ.
Bourání proběhlo částečně svépomocí ve spolupráci se smržickými hasiči.
Za to jim moc děkujeme, protože ušetřili obci nemalé finanční prostředky.
Dále jsme sehnali úložiště stavební suti za velmi dobré peníze a firma Galva
provedla samotnou demolici a odvoz suti. Oproti rozpočtu od firmy
zabývající se demolicemi bylo ušetřeno cca 700 tisíc Kč a celá demolice
přišla na necelých 300 tisíc Kč.
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Jak jsme Vás už jednou informovali, ve spolupráci se smržickým rodákem
Ing. arch. Pavlem Koláčkem je připravovaná architektonická studie
možného využití tohoto prostoru. Další započatou akcí je vnější úprava
hasičské zbrojnice, tak aby vzhledově ladila s novou školou. Byl proveden
nátěr střechy, která to už nutně potřebovala. Ještě plánujeme provést nový
nátěr fasády, která je na tom podobně.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce byl stanoven poplatek za systém
odpadového hospodaření v nezměněné výši 430 Kč. Obec každoročně dotuje
náklady na likvidaci odpadů a díky velké inflaci i nárůstu poplatků
za uložení odpadu předpokládáme další navýšení nákladů a tím větší dotaci
od obce. Bude jenom záležet na nás všech, jestli cena zůstane co nejnižší
a to tím, že budeme co nejvíce třídit odpad a tím snižovat množství
komunálního odpadu, které má vliv na konečnou cenu. Již dnes, necelý rok
po zavedení svozu bioodpadu, došlo ke snížení množství produkovaného
komunálního odpadu, což bylo hlavním cílem. Dále byly na parkovišti
u Makovce a na ulici Jižní umístěny kontejnery na drobný kovový odpad.
Během tohoto roku bude dokončeno čipování plechových popelnic.
Zastupitelstvem obce byla schválena dotace 621 Kč pro občany na výměnu
plechových popelnic za plastové. Zájemci o tuto výměnu se již mohou
dostavit na OÚ. Opětovně žádáme občany, aby v případě naplnění nádob na
tříděný odpad neponechávali tento ležet vedle kontejneru. Dochází tím
nejen k vytváření černé skládky, ale i k znečištění okolí.
S pozdravem a přáním pevného zdraví v roce 2022
Ing. Aleš Moskal - starosta obce

Jiří Peka - místostarosta obce
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Matrika
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Jaroslava Smičková

1. 10. 1951

Vladimír Menšík

7. 10. 1935

Zákantí

70 let

Zákostelí

86 let

31. 10. 1936

Prostějovská

85 let

1. 11. 1951

Za Kovárnou

70 let

Blažena Vondrášková

10. 11. 1946

Prostějovská

75 let

Zdeněk Smička

12. 11. 1946

Zákantí

75 let

Ladislav Kratochvíl

29. 11. 1951

Kobližnice

70 let

Jan Reichstädter

1. 12. 1951

Koupelky

70 let

Bohuslava Staňová

4. 12. 1951

Blíšťka

70 let

Stanislava Zelinková

20. 12. 1946

Příční

75 let

Ladislav Hofman

27. 12. 1951

Družstevní

70 let

Josef Janeček
Josef Stratil

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně spokojenosti
a životní pohody do dalších let.

V pátek 1. října oslavila krásné životní jubileum 70 roků dlouholetá
pracovnice obecního úřadu, bývalá matrikářka paní Jaroslava Smičková.
V současné době je aktivní členkou ČZS ve Smržicích, členkou Sokola,
členkou KČT Smržice a také členkou kulturně-sportovní komise.
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Vítání nových občánků
V pondělí 1. listopadu 2021 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu
vítání šesti nových občánků.

Michal Uherek
* 1. 6. 2021
Prostějovská 513

Eliška Doleželová
* 1. 7. 2021
Podhájí 633

Eliška Pešáková
* 16. 6. 2021
Za Kovárnou 455

Abigail Látalová
* 22. 6. 2021
Družstevní 375

Leilla Nedelkina
* 16. 9. 2021
Olší 20

Jakub Znojil
* 19. 9. 2021
Prostějovská 256

K rodičům a novým občánkům promluvil pan starosta Ing. Aleš Moskal.
Maminky dostaly kytičku, památník "Naše děťátko" a od obce finanční
dar 5000 Kč. Každý občánek dostal dřevěný kolotoč nad svoji postýlku.
Rodičům a dětem přejeme mnoho radosti a spokojenosti v dalším životě.
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Odešli navždy:
Petr Urban (*1943)

Kobližnice

zemřel 23. 10. 2021 ve věku 78 let

Věra Kojanová (*1946) Družstevní

zemřela 24. 10. 1921 ve věku 75 let

Petr Meisner (*1967) Olší

zemřel 26. 10. 2021 ve věku 54 let

Helena Švestková (*1964) Koupelky

zemřela 18. 11. 2021 ve věku 57 let

Pár statistických údajů k 31. 12. 2021:
• obec má 645 popisných čísel
• obec měla 1 614 trvale přihlášených občanů
• narodilo se 14 nových občánků – 8 chlapečků a 6 holčiček
• v roce 2021 zemřelo celkem 22 občanů – 9 žen a 13 mužů
• přistěhovalo se 38 občanů, odstěhovalo se 27 občanů
• nejstarší občanka má 99 roků

Poplatky v roce 2022
Poplatky za komunální odpady i za psy pro rok 2022 zůstávají nezměněny.
U komunálních odpadů je sazba 430,- Kč za osobu.
Poplatek ze psů je 100,-Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa
je poplatek zvýšen na 150,-Kč.
Termín splatnosti poplatků je do konce měsíce května.
Svoz komunálního odpadu a bioodpadu probíhá 1x za 14 dní. Komunální
odpad každý sudý týden ve čtvrtek a bioodpad vždy lichý týden v pátek.
Bioodpad v zimních měsících (prosinec – únor) bude vyvážen 1x měsíčně.
O termínu svozu Vás budeme včas informovat.
Poplatky můžete hradit hotově v kanceláři obecního úřadu nebo
bezhotovostně převodem na účet obce 4920701/0100. Do specifického
symbolu uvádějte číslo popisné vašeho rodinného domu a do variabilního
symbolu uveďte:
• 1345 pro poplatek za komunální odpady
• 1341 pro poplatek za psa
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Parlamentní volby 2021
Od 8. do 9. října proběhly též ve Smržicích volby do Poslanecké sněmovny.

Před volební komisí se v obřadní síni vystřídalo 853 voličů z řad našich
občanů. Komu přidělili své hlasy můžete vidět v následujícím přehledu:

Radka Odvářková - matrikářka obce, Věra Kulišťáková - účetní obce
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Kulturně-sportovní komise
Film „Karel“
V pondělí 18. října pozvala obec smržické seniory na film Karel do kina
Metro v Prostějově. Všechny přihlášené odvezl autobus až na místo a před
promítáním byli pozváni na malé občerstvení do baru v předsálí kina.

Příjemně naladěni se usadili v sále, aby si užili celovečerní dokumentární
film Karel, který nabídl přehlídku zpěvákových úspěchů, odhalil zákulisí
koncertů, ale přinesl i ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Zpěvák se ve filmu vydává po stopách svého života na místa, která sehrála
v jeho životě důležitou roli. Díky upřímné otevřenosti zpěváka mohli
diváci vidět jedinečný filmový portrét plný nečekaných a dojemných
vzpomínek.
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Oslava dvou státních svátků
Občané se sešli v úterý 26. října před základní školou, aby se připojili
k lampionovému průvodu a slavnostně si připomněli blížící se Den vzniku
československého státu a Den boje za svobodu a demokracii. V čele průvodu
kráčeli zástupci smržických skautů s věncem a vlajkami.

Na hřbitově u pomníku padlých zahájil vzpomínkovou slavnost svým
projevem starosta obce Ing. Aleš Moskal. Po položení věnce k pomníku
padlých připomněla ředitelka školy Mgr. Jana Gulaková ve svém projevu
události, které předcházely vzniku samostatného Československého státu.
Dále promluvila o 17. listopadu 1989, který vedl k pádu totalitního režimu.
Na závěr byla společně zazpívána státní hymna a zapáleny svíčky
spoluobčanům padlým v období I. a II. světové války.
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Dárky seniorům
Týden před Vánocemi prošli všichni členové kulturní komise celou obec,
aby navštívili seniory starší sedmdesáti let, kteří žijí sami. Předali jim
dárkové balíčky plné vitamínů, každému z nich popřáli klidné vánoční
svátky a hlavně zdraví a spokojenost v novém roce.

Silvestrovské šlapáček
Tradiční Silvestrovské šlapáček přilákal letos osm desítek spoluobčanů.
Na začátku je před hasičskou zbrojnicí přivítal starosta obce, aby popřál
všem příjemnou procházku a také štěstí a zdraví do nového roku 2022.
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Netradiční bylo, že společné fotografování všech účastníků se uskutečnilo
hned na startu procházky, a to pod sochou oráče před obecním úřadem.

Paní matrikářka Radka Odvářková předala každému účastníkovi keramickou
vločku PF 2022 a potom se už celá výprava v čele se Zdeňkem Balcaříkem
vydala na procházku po smržických ulicích. Cíl šlapáčku byl ve dvoře areálu
smržických zahrádkářů, kde všichni účastníci dostali teplý nápoj
a výbornou gulášovou polévku. K dobré náladě přispěl pan Josef Cveček
svojí hrou na harmoniku. Poděkování patří také zahrádkářkám, které
příjemné posezení a moc dobré občerstvení pro všechny připravily.

Irena Laurenčíková - předsedkyně kulturně-sportovní komise
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Mateřská škola
Mateřská škola se ponořila do barevného podzimu. Děti trávily hodně času
na čerstvém vzduchu, posilovaly imunitu a věnovaly se pohybu ve volné
přírodě např. v údolíčku, ale i na školní zahradě. Nově přijaté děti se učily
chodit na procházkách ve dvojicích, pozorovaly proměňující se krajinu,
sledovaly stopy zvířat a pozorovaly živou i neživou přírodu.

Aktivně a s nadšením
se děti ze všech tříd
zapojily do oblíbené
akce na úklid
a zkrášlení školní
zahrady, kdy sbíraly
a odnášely spadané
listí do přistaveného
kontejneru od obce.
Projektový den Uspávání broučků přinesl dětem spoustu zážitků a společně
stráveného času. Děti si vyrobily své broučky, ať už ze skořápek ořechů
ve třídě Motýlků, z kaštanů ve třídě Koťátek a Broučků. Děti vyrobily
pro broučky domečky z přírodnin v lesoparku, zazpívaly jim ukolébavku
a uložily. Dozvěděly se o zimním spánku zvířátek a o tom, jak která zvířátka
prožívají zimu.
13

Děti navštívily místní
Zemědělské družstvo
Smržice, kde se učily
o hospodářských
zvířatech, potřebnosti
a užitečnosti krav
a mohly vidět i práci
v živočišné výrobě.
Nejvíce se jim líbila
telátka, která si mohly
dokonce také pohladit.
Z kulturních akcí naši školku navštívila divadélka s představením pro děti,
hudebně – dramatické vystoupení. Děti se zúčastnily Lego projektu
a o přírodě se učily v Ekologickém centru Sluňákov, které jsme navštívili
dvakrát a to s tématem Život v půdě a Ptáci našich luk a hájů. Děti
si vyrobily ptačí budky, přenosný kompostér, učily se pracovat s nářadím
a celkově rozvíjely svůj vztah k přírodě.
V rámci prevence se školka zapojila do akce Zdravé oči, kde si zájemci z řad
dětí mohli svůj zrak nechat vyšetřit speciálním přístrojem na odhalení
očních vad. Dále proběhla logopedická depistáž. Paní logopedka vyšetřila
děti, zda potřebují péči logopeda, nebo jestli je vývoj řeči v normě.
Průběh podzimu byl poznamenán velkou nemocností dětí, jedna třída byla
dokonce v nařízené karanténě, a tak jsme přešli na distanční vzdělávání.
Nicméně všechny obtíže jsme překonali, dodržovali preventivní opatření
a vyhnuli jsme se tak úplnému uzavření školky.
Z barevného podzimu
jsme se přesunuli do
pohodové atmosféry
adventu. Navštívil nás
Mikuláš i s andělem,
děti jim přednesly
naučenou básničku,
zazpívaly, zatancovaly
a odměnou jim byla
sladká mikulášská
nadílka.
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Adventní čas jsme strávili v poklidu a v očekávání narození Ježíška, zpívali
vánoční koledy, prohlíželi si knihy, četli vánoční pohádky a povídali si
o vánočních tradicích a zvyklostech. Také jsme si společně napekli vánoční
cukroví. V každé třídě jsme si zapalovali adventní svícen, děti dostávaly
postupně dárečky z adventního kalendáře a učily se vzájemnému respektu
a ohleduplnosti. Naučily jsme děti naslouchat tichu a zklidnění v kolektivu.

V závěru Adventu na děti čekala nadílka nejen pod vánočním stromečkem,
ale byly také obdarovány i od zástupců obce. Dostaly krásné nové hračky
a sportovní pomůcky. Kalendářní rok jsme završili besídkou, kterou měly
děti ve svých třídách a s přáním pevného zdraví a příjemně prožitých
vánočních svátků jsme se rozloučili.

Za mateřskou školu přejeme do nového roku rodičům, dětem a všem
občanům Smržic pevné zdraví, pohodu a radost do každého dne.
Mgr. Barbora Nováková – učitelka
Ingrid Loka - učitelka
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Základní škola
Období v listopadu a prosinci bylo pro nás velikým zklamáním, protože
jsme se těšili na plánované akce pro děti s rodiči: předvánoční dílničky, Den
otevřených dveří, ale s ohledem na epidemiologickou situaci v Olomouckém
kraji a v našem okrese jsme museli tyto akce odložit. Finanční výtěžek
z předvánočních dílniček jsme chtěli věnovat našim žákům a také
handicapovaným zvířatům v záchranné stanici v Němčicích nad Hanou.
Ve škole v této době nikdo z žáků i učitelů nebyl covid pozitivní ani
nemocný. Byli jsme velice rádi, že můžeme učit žáky bez jakýchkoliv
omezení a problémů. S dětmi jsme nacvičovali kulturní pásmo koled,
vánočních básní a písní na vystoupení při příležitosti Rozsvícení vánočního
stromu a doufali jsme, že se situace vylepší a žáci budou zpívat a přednášet
na veřejnosti. Zlepšení se nekonalo a KHS Olomouckého kraje se sídlem
v Prostějově nařídila žákům 4. třídy karanténu. Žáci byli 14 dnů na distanční výuce. Téměř všichni se připojovali na on-line výuku a moc pěkně
pracovali. Začátkem prosince byla nařízena karanténa i ve 3. třídě, ale ta
netrvala tak dlouho jako u čtvrťáků. Žáci plnili úkoly, které jim zasílala paní
učitelka. Díky virózám a karanténním opatřením na škole vyučovali jen tři
pedagogové z osmi a také ještě plnili služby v družině. Od 13. prosince
přicházeli žáci z karantény a 16. prosince prezenční výuka probíhala
ve všech třídách. Kulturní vystoupení 26. listopadu se nekonalo a také byla
zrušena divadelní představení v Prostějově, která jsme si objednali.
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Některé akce se nám podařilo uskutečnit. Například žáci 1. - 3. třídy
navštívili obecní knihovnu. Paní knihovnice jim na ukázku připravila dětské
knihy k prohlížení a také je seznámila, jakým způsobem si knihy mohou
vypůjčit. Prostředí knihovny se dětem moc líbilo.
Naši školu navštívil také
spravedlivý Mikuláš
se sv ými pomocníky
- hodným andělem
a přísným čertem. Naše
smržické děti jsou
povětšinou moc hodné,
některé z toho vyvázly
s podmínkou :-)
Všechny děti dostaly
od Mikuláše nadílku.
Žáci měli radost z vyrábění vánočních dárečků a ozdob v pracovních
činnostech, také si krásně vyzdobili třídy. Děti z první třídy si v keramice
vyrobily s paní učitelkou krásné andílky. Také ostatní děti, které navštěvují
keramické kroužky si odnesly domů pěkné vánoční výrobky. Žáci 1. a 2.
třídy se účastnili vánočního programu „Divadélka v mateřské škole“, který
vedla Veronika Vičarová. Žákyně 5. třídy Ivana Nováková obsadila 2. místo
ve výtvarné soutěži, pořádané Regionem Haná v Náměšti na Hané. Její
kresba budovy školy zdobí kalendář Regionu Haná na rok 2022.
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V předvánočním čase opět
navštívil naši školu rodilý
mluvčí Navot Laufer.
Tentokrát se s dětmi věnoval
tématu Vánoce. Děti zpívaly
anglické koledy a vyráběly
vánoční výzdobu - andělíčky.
Žáci si zase mohli vyzkoušet
své komunikační dovednosti
v cizím jazyce a s programem
byli spokojeni.
V posledním dni ve škole proběhly ve třídách vánoční besídky. Děti plnily
známé české vánoční obyčeje a také zazpívaly či přednesly vánoční přání
pro rodiče a tak vznikla krátká videa na webových stránkách školy.

V tomto roce paní vychovatelky školní družiny připravily v keramickém
kroužku novoročenky občanům na jejich Silvestrovské šlapáček. Děti si
nakoupily dárky z nadace Sidus, a tím finančně pomohly postiženým
dětem k zakoupením různých podpůrných pomůcek.
Přejeme vám všem i vašim blízkým pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti v novém roce.
Mgr. Jana Gulaková - ředitelka školy
a všechny pracovnice ZŠ a MŠ Smržice
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Spolek rodičů Smržice z.s.
Putování za Podzimníčkem
Dne 9. října proběhlo Putování se skřítkem Podzimníčkem, tentokrát skřítek
na děti čekal v parku sv. Jana Nepomuckého, aby si je trochu vyzkoušel.
Po splnění úkolů jim pověděl pohádku a společně se přesunuli do Vývozu
na tábořiště, kde bylo připravené občerstvení, ochutnávka ovoce, hry
a tvoření z přírodnin.

Velkým překvapením pro všechny byla návštěva pana myslivce a jeho lišky
Coco. Po vyprávění o zajímavostech ze života s liškou a po seznámení
s liščím chováním i jejími vrtochy se každý zájemce mohl s živou liškou
vyfotit a dokonce si ji pohladit.
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Webinář o zahradním a sousedském kompostování
Další z cyklu přednášek o kompostování, tentokrát se zaměřením
na komunitu či skupinu. Dostali jsme odpověď na to jaký kompostér použít,
kde ho umístit, jak se o kompost starat během roku. Proč kompostovat
komunitně a na co je třeba dát si pozor. Přednáška proběhla online 13. října
ve spolupráci s panem Bc. Adamem Šléglem z Ekodomova. Přednáška byla
velice poutavá a zajímavá.

Soutěž o nejhezčího dýňového strašáka
Dne 17. října proběhla Soutěž o nejhezčího dýňového strašáka. V parku
sv. Jana Nepomuckého se opět sešla spousta originálních nápadů.

Letos si první místo a největší počet hlasů odnesli Charlotte a Benett
Ambrožovi se svým Dýňovým korábem, druhé místo obsadila Ema Hubená
s Vlkem a na třetím místě se umístili Zdeňka, Monika a Martin Dedkovi se
svými Dýňovými pejsky. Výherci si odnesli pěkné dárkové balíčky. Během
hodnocení si děti v parku zahrály hru „ Hledej strašidla“. Soutěžících dýní
bylo celkem 28. Na závěr odpoledne dostaly všechny děti sladkou odměnu.
Připraveno bylo i bohaté občerstvení, kde nechyběl čaj a svařák na zahřátí.

Mikulášský víkend
V sobotu 4. prosince bylo naplánované mikulášské odpoledne. Kvůli
trvající nepříznivé epidemiologické situaci byla akce přesunuta
z kulturního domu do venkovního sportovního areálu. Tam byla
připravena samoobslužná „Mikulášská stezka“ s kvízovými otázkami,
po jejich vyřešení vyšla účastníkům správná odpověď v tajence. Byly
připraveny dvě varianty stezky, dětská a dospělácká a za vyluštění dostali
všichni adventní kalendář.
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Během odpoledne nechyběly ani pěkné vánoční písničky, tvoření svícnů
z jablíček a dalších vánočních dekorací. Kouzelnou zimní atmosférou nám
přispěl i poletující sníh a pěkná zimní pohádka. Po setmění mohlo začít
adventní kino, promítal se film „Pat a Mat a zimní radovánky“ přítomní
se mohli zahřát u ohně nebo u teplých nápojů.
V neděli 5. prosince chodil Mikuláš. Zastávku
si udělal i ve Smržicích před kostelem, aby
hodným dětem předal nadílku. Děti
recitovaly básničky a zpívaly písničky, čert je
trošku zlobil a strašil, ale nakonec se i letos
potvrdilo, že všechny smržické děti jsou
hodné a tak dostaly zaslouženou odměnu.
Děkujeme za dobrovolné příspěvky, které
nám rodiče věnovali. Bylo vybráno 3849 Kč.
Tyto prostředky byly použity na nákup dárků pro seniory. Děti ze spolku
vyrobily 50 kusů vánočních přání a společně s maminkami stejný počet
vánočních zápichů. Přání, vánoční hvězdy s ozdobou a společenskými
hrami byly předány do domova pro seniory Trilobit v Čelechovicích n.H.
Všem, kteří nám přispěli, mnohokrát děkujeme, vážíme si vaší pomoci
a jsme rádi, že jsme alespoň takto mohli seniory potěšit a povzbudit je
v této těžké době. Nerozdané adventní kalendáře i mikulášské balíčky
našich akcí věnoval Spolek rodičů dětem do mateřské školy ve Smržicích.

Společně pro Smržice
Během roku proběhla dárcovská výzva, založená v květnu Nadací
Via v programu Živá komunita a skončila 30. září. Ráda bych touto formou
poděkovala všem dárcům, kteří nám přispěli. Vybráno bylo 20 987 Kč. Díky
našim podporovatelům můžeme nadále organizovat akce pro místní
a budeme se snažit udržet Smržice krásné, zdravé, zelené a přátelské.

Sousedské vánoční zpívání
Naposledy v tomto roce jsme se setkali s přáteli a členy 22. prosince v sídle
spolku a společně si popřáli a zazpívali vánoční písně a koledy. Na závěr
chceme poděkovat všem dětem a jejich rodičům, kteří se zapojili do našich
aktivit, všem našim příznivcům a sponzorům.
Do nového roku, Vám, milí sousedé, přejeme hodně štěstí a zdraví,
ať neztrácíme nadhled a optimismus. Krásný nový rok 2022.
Ing. Pavla Slezáčková a Veronika Schmittová - Spolek rodičů Smržice
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T. J. Sokol Smržice
Památný den sokolstva – Večer sokolských světel
Ve čtvrtek 7. října si děti z oddílu žáků a žákyň v rámci cvičení již potřetí
připomněly Památný den sokolstva, který každoročně připadá na 8. říjen.
Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří
obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.
Už tradiční součástí Památného dne sokolstva je také Večer sokolských
světel, kdy mají osudy sokolských hrdinů připomenout tisíce svíček
na vodních hladinách v Česku. Děti se proto sešly na břehu Českého potoka
u kulturního domu, kde společně pouštěly vlastnoručně vyrobené lodičky
se svíčkami jako památku za duše padlých sokolů za 2. světové války.
Společně si také přečetly o tom, jaké události se tenkrát vlastně udály
a aby věděly, že svoboda nebyla vždy samozřejmostí. Každoročně tuto akci
provází spíše chladné a deštivé počasí. Protože letos nám počasí přálo
a dětem se ještě nechtělo domů, na závěr u sokolovny zapálily svíčky
symbolicky ve tvaru písmene „S“.
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Halloweenské cvičení
Dne 21. října se konalo jako již každoročně Halloweenské cvičení. Děti se
navzájem trochu postrašily vtipnými kostýmy a vyfotily se. Většina z nich
se potom převlékla, aby jim strašidelné převleky nebránily ve cvičení
na nářadí. Zacvičily si na kruzích, skákaly přes kozu, švédskou bednu
a na trampolíně. Velice oblíbenou hrou byl také florbal.

Před Vánocemi bylo také
naplánováno vánoční tvoření,
které se bohužel kvůli zhoršené
epidemiologické situaci
neuskutečnilo.
Všichni se již těšíme,
že budeme pokračovat
ve cvičení v novém roce!!!
Bc. Petra Tesárková, cvičitelka
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Sokolský běh republiky
Státní svátek, založení republiky 28. října,
oslavili Sokolové pohybem téměř
na padesáti místech Česka. Pořadatelem
závodu se stala také Sokolská župa
Prostějovská spolu s T.J. Sokol I.
Prostějov. Naši jednotu reprezentovala
rodina Smičkova a několik dalších
příznivců Sokola ze Smržic. Start závodu
byl na náměstí T. G. Masaryka a trasa
vedla centrem města. Pro děti byla
připravena trasa v délce 1 km, dospělí
běželi 5 nebo 10 km. V cíli obdrželi
účastníci medaili ve tvaru lipového listu
a další upomínkové předměty.

JUDO
Trénink juda probíhá pravidelně každé pondělí a středu v sokolovně pod
vedením Ing. Jiřího Švece. Při tréninku se děti naučí dokonale ovládat
svoje tělo, zlepší se obratnost a schopnost rychlé reakce.

Pravidelných tréninků se účastní 15 cvičenců. Jednota v letošním roce
dokoupila další tatami, tak aby se zvětšil prostor pro cvičení.
Irena Laurenčíková - starostka T. J. Sokol Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Vážení a milí spoluobčané,
minulý rok byl zvláštní a odlišný, kvůli epidemické situaci jsme nemohli
uskutečnit všechny naplánované akce. Nyní jsme na prahu nového roku
2022, který bude snad lepší. Dovolte mi, abych vám jménem zahrádkářů
i jménem svým popřála v tom nadcházejícím roce hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, pohody, úspěchů a dobrých lidí kolem vás. Zachovejte si
optimistickou mysl!
Nyní se vrátím k poslednímu
čtvrtletí roku 2021. Hned 1. října
jsme se zúčastnili „Jablkobraní“,
kde jsme v našem stánku měli
ochutnávku
moštu a také jsme
mošt prodávali. Předvedli jsme
i ukázku ručního moštování, která
zaujala spoustu občanů.
Náš spolek se také podílel
na „Okresní výstavě ovoce,
zeleniny a květin", kterou
pořádalo ÚS ČZS Prostějov
ve spolupráci se ZO ČZS
Čelčice. Výstava se konala
v kulturním domě v Čelčicích,
kde jsme měli naši expozici.
Mnohé exponáty z výstavy
putovaly na Hortikomplex
Flora 2021, kde jsme
v expozici ÚS ČZS Prostějov
vystavovali naše výpěstky.
Expozice získala 3. místo za rozmanitost výpěstků. Na obou akcích
se podílely naše členky – př. A. Kristková, A. Stančíková a J. Smičková.
Nutno podotknout, že velký dík patří Obci Smržice za vstřícnou pomoc
starosty, za zapůjčení obecního auta i s řidičem Romanem Bohanosem,
který ochotně převážel a pomáhal s nakládkou i vykládkou exponátů
jak do Čelčic, tak i následně do Olomouce.
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V rámci olomouckého Hortikomplexu se v polovině října sešli amatérští
floristé, vítězové zemských kol, českého a moravského, aby změřili svoji
kreativitu ve finále. Soutěžilo se v pěti kategoriích. Nás reprezentoval
v kategorii juniorů Matěj Tesárek a obsadil 2. místo. V kategorii seniorů
nás reprezentovala Jitka Šišuláková (roz. Ghitová), která obsadila ve velké
konkurenci 5. místo. Oběma ještě jednou gratulujeme.
Před první adventní nedělí se sešla skupinka členek výboru a tvořila
adventní věnce a vánoční svícny, které se měly prodávat na Vánoční výstavě
na faře. Z důvodu zrušení výstavy jsme se rozhodli uspořádat prodejní
výstavu, sice v menším měřítku, ve venkovních prostorách areálu
zahrádkářů. Vánoční atmosféru doladil čerstvě napadený sníh.

Naši spoluobčané se přišli na první
„Adventní neděli“ naladit na předvánoční
přípravy, nakoupit si různé dárkové
předměty, věnečky, svícny atp. K vánoční
atmosféře přispěla i výzdoba, se kterou
nám pomohla členka kulturní komise
Radka Odvářková, které děkujeme. Také
děkujeme obci za poskytnutí plynových
ohřívačů a za postavení přístřešku.
Co k Adventu neodmyslitetně patří, je punč. Ten nám zajistila hospůdka
U Byka. Nechyběly ani jiné dobroty, na kterých si návštěvníci
pochutnávali. Děkujeme paní Romaně Malíkové za spolupráci.
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Blížíme se ke konci roku 2021, kdy se konal tradiční „Silvestrovské
šlapáček“ s ukončením ve venkovním areálu zahrádkářů.

Více jak 80 účastníků si pochutnalo na výborné gulášové polévce z kuchyně
mistra kuchaře Petra Schiela, svařák a čaj pak připravily členky zahrádkářů.
A to je úplný konec roku 2021. Do toho nového 2022 ještě jednou – vykročte
správnou nohou a všechno nej............... !
Připravujeme:
Degustaci jablek, košt pálenek, výstavu ovoce a zeleniny aj., termíny budou
dle aktuální situace zavčas zveřejněny.
Jaroslava Smičková - jednatelka ZO ČZS Smržice
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Junák – český skaut, z.s.
Družina „Klokani“ a šestka „Orlíci“ Smržice
Víkendová výprava do Litomyšle
V pátek 24. září jsme vyjeli na víkendovku do Litomyšle. Na tento výlet
jsme jeli především kvůli krásnému historickému centru Litomyšle,
ubytováni jsme byli v klubovně litomyšlských skautů, nedaleko zámku.
Pátek a sobotu jsme prožili právě v Litomyšli, kde jsme realizovali aktivity
na téma výpravy, jež znělo: „Já, Ty … My aneb Význam historie
pro současnost“. V neděli ráno, po návštěvě místního kostela, jsme se
vydali na pěší trasu z Litomyšle do České Třebové, odkud jsme už měli jet
domů vlakem. Trasa měřila něco málo přes 14 km. Po cestě jsme zastavili
u pravěké vesničky, kterou zde postavili místní nadšenci a zde jsme si také
uvařili oběd, při kterém někteří prověřili své (ne)znalosti o vaření.
Výpravu hodnotíme pozitivně a do Litomyšle se určitě někdy ještě rádi
podíváme.

Betlémské světlo 2021
Ve středu 22. prosince jsme uspořádali akci s názvem „Betlémské světlo“.
Tato akce se konala od 15.30 hodin ve dvoře fary. Pro světýlko „naděje“
si přišlo přes sto smržických občanů, ale i lidí z celého okolí. Betlémské
světlo přijíždí do republiky každoročně už od roku 1989, ve Smržicích byla
samotná akce uspořádána už několikrát a těší se stále větší účasti.
Děkujeme všem, kteří si světýlko přišli vyzvednout, a tím přišli podpořit
tuto krásnou vánoční tradici.
Všem smržickým občanům
přejeme krásný start
do nového roku 2022.

Matěj Tesárek - rádce družiny
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Myslivecký spolek Smržice
S nástupem podzimu přišel čas
přikrmování zvěře. Pro toto období
jsme si zajistili dostatek plev, jadrného
i dužnatého krmiva, které postupně
rozvážíme po honitbě do přidělených
krmných zařízení. Společnými silami
jsme provedli i rozvoz řepy, tak aby
početná populace zajíce polního
nabrala před zimou dostatek sil.
Pro ochranu drobné zvěře jsme se
zaměřili i na odlov lišek, které se
do naší lokality hojně stahují
za potravou. Dílčí úspěchy se v této
činnosti dostavily jak při individuálních, tak také při společných lovech.

V minulém vydání
Smržického zpravodaje
jsem nastínil, že byl náš
spolek pověřen mimořádným odlovem zajíců
na nehonebních pozemcích
společnosti Arboeko, s.r.o.
a odlovem zdivočelých
holubů v ZD Smržice.
Vrcholem naší myslivecké činnosti a zhodnocení celoroční péče o zvěř
je uspořádání honů. Vždy se jedná o velkou událost, která má svá pravidla
vycházející nejen z mysliveckých tradic a zvyklostí, ale i příslušných
zákonů a vyhlášek. Ještě před zahajovacím nástupem nás navštívila
dvojice policistů z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
v Prostějově.
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U zhruba čtvrtiny náhodně vybraných účastníků honu provedli kontrolu
na přítomnost alkoholu v dechu, kontrolu dokladů a technického stavu
zbraní. Výsledek byl očekávatelný, u všech kontrolovaných osob nebylo
shledáno žádné pochybení, a tak jsme mohli v konání honu pokračovat.
Počasí nám přálo a po letech jsme se
dočkali i sněhové pokrývky, která
navodila krásnou předvánoční
atmosféru. Hosté i naši členové se
mohli pokochat pohledem na hojně se
vyskytující zajíce a sami tak posoudit,
jak se ve Smržicích s touto zvěří šetrně
hospodaří. S bažantí zvěří je to
v posledních letech bohužel slabší,
neboť významně ubývají životní
p o d m í n k y, k t e r é b y b a ž a n t ů m
vyhovovaly. Po konání honu jsme se
kvůli zamezení šíření nákazy rozešli
a uspořádání takzvané poslední leče
s posezením, občerstvením a tombolou
se pro letošek neuskutečnilo.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby se rok 2022 stal tím lepším, než byl rok
uplynulý, aby již odezněla covidová situace a hlavně přeji hodně štěstí,
zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Za burčákem mezi vinohrady
Pandemie koronaviru sice omezila společenský život v naší obci, na život
turistický si ale netroufla. Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu ještě nikomu
neuškodil a když jdeme společně přírodou, připadáme si jako jedna rodina.

Přesně tak jsme si připadali i mezi vinohrady na trase z Velkých Pavlovic
do Čejkovic, kde jsme si užili hned několik rozhleden a spoustu burčáku.

Přes Ondřejník na Hukvaldy

Za nádherného slunečného počasí jsme se o první listopadové sobotě prošli
z Kunčic pod Ondřejníkem přes Kozlovice až ke zřícenině hradu Hukvaldy.
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Za Mikulášem na Kosíř
Tradiční výstup za naším Mikulášem přilákal na nejvyšší hanáckou horu,
krásně vyzdobenou sněhem, spoustu malých i velkých turistů. S Regionem
Kosířsko se nám podařilo dohodnout otevření rozhledny a nechyběl tam ani
Kosířan. Každý z malých návštěvníků, který řekl nějakou hezkou básničku,
dostal mikulášskou vstupenku na rozhlednu a navíc ještě něco sladkého.

Na Kosíř se po celé dopoledne hrnuly ze všech stran rodinné výpravy.
Druhému čertovi se po celou dobu dařilo udržovat svými vidlemi potřebné
rozestupy, stačila ale chvilka. Než si opekl k obědu své klobásky, už to bylo.

Všem kamarádům a spoluobčanům přeji do nového roku, aby se k nám zase
co nejdříve vrátil normální život a mohli jsme se spolu setkávat a bavit také
jinde než uprostřed lesa.
Zdeněk Balcařík - předseda Klubu českých turistů Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Přání k životnímu jubileu členovi sboru
V úterý 30. listopadu jsme byli popřát
našemu pokladníkovi panu Janu
Reichstädterovi. Je jedním z historicky
nejdéle sloužících pokladníků našeho
sboru. Popřáli jsme mu k životnímu
jubileu 70 let na tomto světě. I přes to,
že pana Reichstädtera sužovala
spousta nepříznivých strastí života,
vřele nás přivítal a byl nadšen, že jsme
ho mohli přijít podpořit při oslavě
kulatých narozenin. I touto cestou
připojujeme přání štěstí a zdraví.

Mikulášský výjezd k zásahu
Dne 6. prosince se v naší obci rozezněla siréna. Jako naschvál zrovna
na svatého Mikuláše. Šlo o požár domácí udírny v ulici Kobližnice. Požár
se podařilo během několika minut uhasit a dát vše do pořádku.

Zhodnocení období
V teď už minulém roce 2021 se stalo mnoho věcí, které je nutné zmínit.
Po dlouhé době jsme obdrželi náš nový vůz Renault, vyjeli jsme s ním
k několika výjezdům a zažili spoustu aktivit s mladými hasiči. Dále
se nám podařilo uspořádat 1. ročník hasičské soutěže O pohár starosty
obce Smržice. Spolupráce s obcí je jako každý rok na velmi dobré úrovni.
Tímto bychom chtěli jménem sboru panu starostovi a obecnímu
zastupitelstvu poděkovat za dosavadní spolupráci. Touto cestou bychom
také chtěli podotknout, že nesmíme zapomínat na ty, co se o činnost
sboru jakoukoliv mírou zasloužili, i když se už na ní aktivně nepodílejí
z jakýchkoliv důvodů. Dále děkujeme všem členům sboru za opravdu
velký kus vykonané práce. Přejeme vám všem i vašim rodinám mnoho
zdraví a štěstí v novém roce 2022.
Miroslav Smyčka - jednatel SDH
Matěj Tesárek - člen SDH
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Rok 2021 ve firmě Laski
Přes Covid lze rok 2021 hodnotit z pohledu firmy Laski jako úspěšný.
V tomto roce firma uvedl na trh první nekompromisně elektrický bateriemi
poháněný štěpkovač LS160AB, který vznikl na základech štěpkovače LS160.
Firma vyloučila veškeré neefektivní hydraulické součásti a zavedla
inteligentní řízení všech výkonných komponentů s centrální jednotkou.
Tím se otevřel naprosto nov ý přístup k efektivnímu v yužití
akumulátorových článků. LS 160AB je celosvětově první 100% elektrický
štěpkovač, který neprodukuje žádné škodlivé emise a také proto,
že neobsahuje ani kapku oleje, je šetrný k životnímu prostředí. Hlavní smysl
projektu spočívá ve využití moderní elektroniky k řízení štěpkovacího
procesu
pro snížení elektrické energie. Inteligentní systém dokáže
optimalizovat štěpkování. Těží hlavně z patentované inovace, kterou
je nahrazení zastaralých hydraulicky ovládaných podávacích válců
moderními elektromotory s dynamickým nastavením otáček.
Díky centrální řídící jednotce, která pomocí CAN BUS sběrnice sleduje
a plynule nastavuje všechny výkonové komponenty v reálném čase, je zaručeno efektivní využití energie akumulátoru.
Především díky moderní elektronice uvedla
společnost Laski na trh naprosto ojedinělý
stroj, který je možné bez ostychu zařadit mezi
inteligentní „High-Tech“ technologie.

Firma i díky Výzkumu a Vývoji
získala ocenění jednak jako
FIRMA OLOMOUCKÉHO KRAJE
roku 2021 a na 2. místě byla
v y h o d n o c e n a m e z i L Í D RY
OLOMOUCKÉHO KRAJE roku
2021. Dnes firma exportuje
do více jak 50 zemí celého světa.
Touto cestou si dovolujeme popřát všem obyvatelům Smržic všechno
nejlepší v roce 2022.
Ing. Zdeněk Zapletal - ředitel společnosti LASKI s.r.o.
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