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V pátek 30. dubna proběhlo před budovou obecního úřadu stavění májky. Smržičtí
hasiči postavili 15 metrů vysokou májku tentokrát bez doprovodného programu .

Tradiční sokolské pálení čarodějnice se letos z hygienických důvodů nemohlo pořádat. Sokoli si čarodějnici postavili aspoň před sokolovnou a symbolicky prošli obcí.

V sobotu 29. května smržičtí hasiči pokáceli májku, kterou před měsícem postavili.
Akce se už mohla pořádat za účasti veřejnosti včetně programu a občerstvení.

Zástupci naší obce zahájili hodové odpoledne. Při něm se na pódiu vystřídaly
kapely Stofka a Stracené Ráj, večer potom skupina Quercus zcela zaplnila areál.
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Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
máme tady konečně období, které se blíží normálu. Uskutečnili jsme
kulturní akce, kde jsme se zase mohli všichni setkat. První akcí byl tradiční
Smržické vandr, byť deštivý, ale své skalní příznivce si našel. Poté
následovalo velmi vydařené kácení máje s posezením a country hudbou.
Vše vyvrcholilo poslední červnový víkend kulturním odpolednem
u příležitosti Smržických hodů. Počasí nám přálo a tak sportovní areál
praskal ve švech. Hodový program začal v podání kapely Stofka , známé již
z vystoupení na Smržickém plese. Program pokračoval koncertem skupiny
Stracené Ráj, která svým hanáckým bigbítem všechny pobavila. Vše
vyvrcholilo večerní taneční zábavou v podání skupiny Quercus, která hrála
do pozdních nočních hodin. Ohlasy na Smržické hody byly velmi pozitivní
a celá akce se nadmíru povedla.
Věříme a neradi bychom se mýlili, že víc jak rok trvající období, které
bychom mohli nazvat „dobou temna“ je za námi a že se konečně budeme
moci v klidu věnovat práci, zábavě a rodině. Vzhledem k tomu, že máme
před sebou období dovolených, je tato zpráva víc než příznivá.
Co se týče obecních záležitostí, musíme se
pochlubit. Nově zrekonstruovaná budova
smržické školy byla přihlášena do soutěže
Olomouckého kraje o stavbu roku, a to
v kategorii rekonstrukce roku. V této
kategorii bylo přihlášeno celkem 12 staveb
z celého kraje. Naše škola se umístila na 2. až
3. místě, za což získala Čestné uznání
Olomouckého kraje. Je to velký úspěch,
kterého jsme dosáhli a kterým se můžeme
chlubit i přes počáteční „porodní bolesti“ při
výstavbě. Vzhledem k tomuto úspěchu
jsme požádali Ing. arch. Pavla Koláčka
o zpracování studie multifunkčního domu
vedle obecního úřadu, na které již pilně
pracuje.
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Další dobrou zprávou je, že od 1. 7. se otevřela cyklostezka do Prostějova.
Byl dokončen osvětlený nadjezd nad severním obchvatem, který je součástí
cyklostezky. Předpokládaný termín dokončení celého obchvatu Prostějova
je konec listopadu. Poté snad dojde ke snížení intenzity dopravy v obci,
která je v tuto chvíli z důvodu uzavření Kostelecké ulice tristní.

V oblasti nakládání s odpady byla ukončena první etapa, a to výdej popelnic
na bioodpad, kde se do systému svozu zapojilo cca 210 domácností.
Po počátečním zmatku při vývozu, způsobeném poruchou techniky na
straně svozové firmy, již běží svoz v pravidelných 14 denních cyklech.
Chtěli bychom poděkovat občanům, že odpad v popelnicích neobsahuje
nežádoucí příměsi ale pouze bioodpad. Ohlasy od občanů na biopopelnice
je velmi kladný. V druhé fázi bude provedeno čipování popelnic na
komunální odpad. O této akci budete včas informováni. Chtěli bychom Vás
upozornit, že čipování stávajících popelnic na komunální odpad bude
povinné. Nenačipovaná popelnice totiž po ukončení čipování nebude
vyvezena.
Naše obec finančně podpořila obce Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves
a Hruška v jejich nelehké situaci po tornádu, které se přes ně ve čtvrtek
24. června přehnalo.
Přejeme Vám klidné a krásné prožití prázdninových měsíců, odpočinek
a nabrání sil o dovolené.
Ing. Aleš Moskal - starosta obce
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Jiří Peka - místostarosta obce

Matrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2021 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
František Špičák

3. 4. 1946

Příční

75 let

Marie Vychodilová

12. 4. 1946

Kobližnice

75 let

Jan Hájek

14. 4. 1951

J. Kotka

70 let

Jaroslava Přikrylová

21. 4. 1951

Dr. Ondroucha

70 let

Vladimír Merta

23. 4. 1941

Blíšťka

80 let

Eliška Špičáková

26. 4. 1951

Příční

70 let

Ladislav Medek

30. 4. 1946

Za Kovárnou

75 let

Hana Ošťádalová

1. 5. 1951

Prostějovská

70 let

Miloslava Zapletalová

5. 5. 1951

Blíšťka

70 let

Jan Kohoutek

9. 5. 1932

Podhájí

89 let

Hana Hájková

11. 5. 1951

Kobližnice

70 let

Jaromír Sedlář

18. 5. 1933

Podhájí

88 let

Marie Novotná

1. 6. 1951

Podhájí

70 let

Josefka Kadlecová

3. 6. 1936

Trávníky

85 let

Zdeňka Škobrtalová

10. 6. 1946

Příční

75 let

Ladislav Chytil

14. 6. 1946

Olší

75 let

Jiřina Kreplová

16. 6. 1932

Ve Stežkách

89 let

Stanislav Horna

18. 6. 1934

Trávníky

87 let

Ludmila Mikulášková

20. 6. 1951

Blíšťka

70 let

Vladislav Šoustal

21. 6. 1930

Trávníky

91 let

Emilie Dostálová

27. 6. 1936

Za Kovárnou

85 let

Berta Furišová

29. 6. 1932

Dr. Ondroucha

89 let

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, radost ze života
a především pevné zdraví.
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Vítání dětí
V pondělí 7. června 2021 proběhlo na dvoře nové základní školy vítání
občánků. V 16 hodin byla přivítána čtyři miminka, která se narodila
v loňském roce. Byli to Matěj Opluštil, Vojtěch Polák a dvojčátka
Valerie a Dominik Šťotovi.

O půl hodiny později jsme přivítali občánky narozené v letošním roce. Opět
to byli tři chlapečci a jedna holčička. Po slavnostním proslovu starosty
a zápisu rodičů do pamětní knihy byly novým občánkům předány dárky
(finanční dar 5 000,-Kč, dárková koupací souprava, kolotoč nad postýlku
a pamětní kniha Naše děťátko). O kulturní program se postaraly děti
z mateřské školy za hudebního doprovodu učitelek Hany Bittnerové a Ilony
Přikrylové. O zdokumentování tohoto slavnostního okamžiku se postaral
fotograf Pavel Kratochvíl, jehož fotografie byly rodičům věnovány.
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Matěj Opluštil
nar. 1. 9. 2020

Vojtěch Polák
nar. 28. 9. 2020

Daniel Navrátil
nar. 3. 2. 2021

Helena Doležalová
nar. 13. 3. 2021
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Dominik Šťota
nar. 17. 10. 2020

Valerie Šťotová
nar. 17. 10. 2020

Vojtěch Peterka
nar. 26. 3. 2021

Oliver Hanel
nar. 14. 5. 2021

Zlatá svatba
V sobotu 5. června oslavili
50 roků společného života
František a Eliška Špičákovi
z ulice Příční. Manželé
prožili celý svůj život ve
Smržicích, postavili si zde
svépomocí rodinný dům
a společně vychovali dvě
děti. Přejeme jim ještě
mnoho dalších šťastných
společných let. Během
měsíce dubna se oba navíc ještě dožili významného životního jubilea.
Paní Špičáková oslavila 70. narozeniny a pan Špičák 75. narozeniny.

Gratulace
Ve č t v r t e k 1 0 . č e r v n a
oslavila paní Zdeňka
Škobrtalová
své životní
jubileum 75 let. Paní
bydlela v Kostelci na Hané
a v roce 1968 se přivdala do
Smržic. Koncem 70. let
začali s manželem stavět
nový dům na ulici Příční
a od roku 1980 tam bydlí.

Opustili nás …
Bohuslav Urban (*1940)
Vladimír Buřt (*1952)

Příční 452,

zemřel 2. 4. 2021 ve věku 81 let

Kobližnice 485, zemřel 18. 4. 2021 ve věku 69 let

Dagmar Kulfierzová (*1954) Koupelky 310, zemřela 27. 5. 2021 ve věku 67 l.
Vladislav Mrázek (*1928)
Dana Dajková (*1967)

Příční 21,
J. Krezy 40

zemřel 30. 5. 2021 ve věku 92 let
zemřela 3. 6. 2021 ve věku 54 let
Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně-sportovní komise
Stavění májky
Letošní stavění májky měli na starosti smržičtí hasiči. V pátek 30. dubna
postavili patnáctimetrovou májku na prostranství před obecním úřadem.

Strom vyrostl na Kosíři, kde ho hasiči pokáceli a kmen opracovali. Stavění
proběhlo v tichosti bez doprovodného programu, protože v tuto dobu ještě
nebylo možné pořádat hromadné akce.
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Kácení máje
Zábavné odpoledne s kácením symbolu máje se konalo v sobotu 29. května.
V úvodu promluvil starosta obce, přivítal smržické občany a poděkoval
hasičům za spolupráci. Po roční covidové odmlce se akce mohla uskutečnit
s kulturním programem pro širší okruh spoluobčanů. Moderování celé akce
se ujal starosta Sboru dobrovolných hasičů Milan Chytil. Vzpomínkami na
doby minulé, když se májky musely hlídat před vetřelci ze sousedních obcí,
rozveselil přítomné diváky. Samotné kácení proběhlo rychle a bezpečně.
Odřezání vrcholu
májky se ujal starosta
a místostarosta obce.
Následovala soutěž
v řezání dřeva na čas.
Počáteční ostych
překonala první
dvojice mužů, a potom
se zapojilo dalších
sedm dvojic. Soutěž
mužů vyhráli Vojtěch
Zapletal a Stanislav Ševčík, soutěž žen Jana Růžičková a Tereza Hutyrová.
Na společném řezání se dohodla smíšená dvojice Lubomír Sedlář a Jitka
Brachová a z dorostenců byli nejrychlejší Kateřina Spurná a Martin Prokop.
Všichni výherci obdrželi ceny a ostatní účastníci občerstvení zdarma.
Po skončení soutěží hrála k poslechu country kapela Karanténa. Všichni
účastníci si užili pěkné odpoledne ve společnosti svých přátel a kamarádů.
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Dětský den
První červnová sobota patřila dětem. Obec uspořádala ve sportovním areálu
Dětský den. Zajímavý program a různé soutěže připravili opět zástupci
všech smržických spolků. Děti si vyzkoušely svoji fyzickou zdatnost,
obratnost a postřeh. Členové mysliveckého spolku a zahrádkáři připravili
soutěže v poznávání přírodnin a hasiči se pochlubili svým novým autem.

Pro odvážné jedince byla k dispozici obrovská skluzavka. Po splnění úkolů
na jednotlivých stanovištích čekala na děti sladká odměna a občerstvení.

Hody
Hlavní hodový program ve sportovním areálu zahájil starosta
a místostarosta naší obce. Oblíbené lidové písně zahrála kapela Stofka
z Jevíčka, kterou mnozí znali z jejich vystoupení na obecním plese.
Na muzikantech bylo znát, že je to po dlouhé době jejich první vystoupení
před obecenstvem. Hráli s chutí a elánem a přidali i několik písní navíc.
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Po
příjezdu
skupiny Stracené
Ráj se rozšířily řady
diváků o další
příznivce dobré
hudby a hanáčtiny
zvlášť. Kapelníkem
je starosta z Nákla
pan Marek Ošťádal,
který sám uváděl
jednotlivé skladby
pěkně po hanácky.
Vystoupení mělo velký úspěch a rozjásaní hosté
muzikanty a hezky se s nimi vlnili do rytmu.

si zpívali společně s

O večerní zábavu se postarala kapela Quercus, která hrála až do dvou
do rána. Děti si po celý hodový víkend užívaly kolotoče a houpačky.
Irena Laurenčíková - předsedkyně kulturně-sportovní komise
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Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
Letošní školní rok je za námi a my pevně doufáme, že je za námi i celé
to složité období, které nám čas strávený ve školce znepříjemňovalo. Covid,
nouzový stav, lockdown, několikrát za sebou uzavřená školka, každému
z nás se chce na tyto časy zapomenout a doufat, že je to za námi. Přes
všechny tyto události se nám podařilo připravit děti na vstup do základní
školy, zvládnout zápis a konec školního roku si pořádně užít.
Den dětí ve školce – za dětmi přijelo divadélko s pohádkou a po představení
si paní učitelky připravily pro děti na zahradě MŠ stezku plnou úkolů.
Po splnění všech úkolů dostaly děti krásný dáreček.

Cesta do přírody – celodopolední putování jarní přírodou zaměřené
na environmentální vzdělávání dětí.
Cesta za bylinkovou vílou – program navazující na ŠVP. Děti se naučily
poznávat, co nám příroda dává a jak nám pomáhá v podobě bylinek
rostoucích volně v přírodě.
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Akademie pro batolata – program určený pro všechny nově přijaté děti
a jejich rodiče. Záměrem tohoto setkávání s cíleným programem je ulehčení
adaptačního období na začátku školního roku. Na závěr všech těchto
společných aktivit děti obdržely certifikát o účasti na Akademii.
Dopravní hřiště – nejstarší děti ze třídy Motýlků navštívily dopravní hřiště,
kde zdokonalovaly svoje jízdní schopnosti.

Exkurze – děti ze třídy Broučků a Koťátek byly na návštěvě u rodičů
Kačenky Malíkové, kteří pomocí 3D tiskáren vyrobili pro všechny děti
medaile na závěr školního roku. Tako exkurze obzvlášť nadchla naše malé
techniky.
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Na závěr školního roku proběhla Zahradní slavnost s tradičním pasováním
předškoláků na školáky. Děti nám o sobě prozradily, čím by chtěly být,
až vyrostou, co se chtějí naučit ve škole a co je nejvíc bavilo ve školce.

Paní učitelka Mgr. Dana Srnečková pasovala děti na prvňáčky a ony jí za to
zazpívaly a společně zatancovaly.
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Pan starosta popřál dětem krásné prázdniny a za obec jim předal penály
do 1.třídy. Na Zahradní slavnosti nechyběl doplňkový program v podobě
tomboly pro děti i dospělé, skákacího hradu, cukrové vaty, balonkového
koutku, bohatého občerstvení a děti si také mohly opékat špekáčky. Celá
akce se jako vždy velmi vydařila. Děkujeme všem velmi štědrým sponzorům,
kteří nám umožnili tuto akci připravit. Velké díky patří také všem
organizátorům, zástupcům obce, vystupujícím dětem, rodičům, paním
učitelkám a vám, kteří jste přišli a vytvořili skvělou atmosféru.

P Ř E J E M E V Š E M D Ě T E M I D O S P Ě LÝ M K R Á S N É P R Á Z D N I N Y
A DOVOLENOU.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola
a

Po Velikonocích v měsíci dubnu se do základních škol vrátili z distanční
výuky předškoláci i žáci prvního stupně. Učitelé a ostatní zaměstnanci naší
školy měli radost z toho, že se znovu zaplnily lavice tříd. Předtím však
všichni museli projít negativním testem na covid, Prověřovali jsme děti
dvakrát týdně a s testováním nejmladších dětí pomáhali rodiče. Žáci opět
nosili roušky a pochopili nutnost, že se musí pohybovat jen v homogenních
skupinách a nemůžou se míchat s žáky z jiných tříd. Důležité především
bylo, že se už konečně vrátili žáci a to byla pro všechny veliká úleva.
Prezenční výuka začala. Připravili jsme pro děti i mimo výuku poučné
a výchovné projekty.
V rámci Dne Země proběhl v pátek 23. 4. 2021 program Tonda obal na
cestách. Jednalo se o bezplatný školní program o recyklaci odpadu
společnosti EKO – KOM. Děti zhlédly tři besedy - on-line přenosy promítané
na interaktivní tabulích: v 8 hodin pro 1. a 2. třídu v 9 hodin pro 3. a 4. třídu
a v 10 hodin pro 5. třídu. Žáci si zopakovali, jak třídit odpad a do kterých
kontejnérů ho ukládat a také to, co se s odpadem děje a jak se smysluplně
využívá. Hned po víkendu v pondělí 26. a v úterý 27. dubna proběhl pro žáky
4. a 3. třídy program ke Dni Země, který připadá na 22. 4. Program
si připravil rodilý mluvčí Navot Laufer, kterého děti znají z online výuky,
takže celý den se snažili komunikovat jen v angličtině. Žáci nejprve ve škole
vyráběli veselé hlavičky z punčoch naplněných hlínou, kterým vyrostou
vlásky v podobě pažitky nebo řeřichy. S Navotem děti také besedovaly
na téma koloběhu zbytků potravy - k této příležitosti jsme dostali do třídy
speciální červy, které krmíme zbytky jídla a červi pak za nějakou dobu
poslouží jako potrava pro slepice, ty nám za nakrmení snesou vajíčko.
Potom jsme se všichni vydali do Údolíčka a po cestě děti sbíraly listy kopřiv
a jahodníku, ze kterých se uvařil čaj. Během pobytu venku hrály děti
socializační hry na utužení třídního kolektivu. Den Země se velice vydařil,
počasí nám přálo a děti byly velmi spokojené.
Naše škola získala nabídku „Letní doučování on-line s angličtinou“ pro
12 žáků. Je to dobrovolná výuka pro žáky ZŠ o prázdninách. Žáci se budou
doučovat intenzivně jeden týden celkem 10 hodin. Přihlásilo se 11 žáků
a výuka je financována z MAS. Lektoři TLC Kids jsou profesionálové, kteří
umí pracovat s osnovou výuky, procvičí látku podle učebnice. Cílem letního
doučování angličtiny je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího
školního roku tak, aby děti zvládly učivo v dalším školním roce.
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S žáky čtvrté třídy se paní
učitelky vydaly autobusem 24. 5.
tentokrát na dopravní hřiště
do Prostějova. Děti si zopakovaly,
jak má vypadat správné vybavení
kola, Žáci si také prošli
a vysvětlili všechny dopravní
značky a křižovatky. Poté sami
zkoušeli na kolech, zda
zvládnout jezdit podle předpisů.
Všichni to úspěšně zvládli.
Žáci 3. a 4. třídy se zúčastnili ekologického programu Za studánkami 27. 5.
v Seči. Program jim zajistily pracovnice z Ekocentra IRIS. Vyšli z obce
směrem do lesa. Pro děti byla připravena spousta aktivit zaměřených
na lesní a vodní ekosystémy. Např. měli v co nejkratší době vyjmenovat
co nejvíc rostlin a živočichů z tohoto prostředí. Další zábavnou aktivitou
bylo tvoření "potůčku" z plastových rourek, kde posílaly míček znázorňující
kapku vody. Po cestě žáci navštěvovali místní studánky, v potoce pak měli
žáci za úkol vylovit co nejvíce vodních živočichů a pomocí příručního atlasu
je poznávali. Odměnou jim bylo u poslední studánky hledání pokladu, který
děti úspěšně našly a odměnou jim tak bylo sladké lízátko. Počasí nám přálo
a program se nám všem líbil.
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Školní ekologický program Hydrobiologie v délce 4 vyučovací hodiny
probíhal v Biokoridoru Hloučela na okraji města Prostějova pro žáky 1. a 2.
ročníku dne 8. června. V rámci programu se žáci seznámili s hlavními druhy
živočichů, kteří žijí ve vodě a také v okolí této říčky. Žáci provedli
hydrobiologický průzkum vodního toku, při kterém se zaměřili na drobné
vodní bezobratlé jako např. chrostíky, blešivce, bruslařky, atd. Pro určování
živočichů pracovnice Ekocentra Iris využili speciální atlasy pro určování
vodních bezobratlých. V další části programu se žáci zabývali vodními
rostlinami a určováním ryb. Při programu bylo řešeno nezvyklé sucho
v minulých letech a jeho vliv na vodní ekosystém. Žáci si také vyzkoušeli
hry na spolupráci s vodní tématikou. Akce v přírodě se všem žákům velmi
líbila, přálo nám i krásné počasí.
V tomto školním roce proběhl zápis do 1. třídy bez přítomnosti dětí. To se
nám i dětem moc nelíbilo a proto jsme připravili dne 9. 6. „Zápis po zápise“.
Budoucí prvňáčci se v tento den setkali se svou paní učitelkou, která je bude
učit v první třídě. Předškoláci velice rádi předvedli, co se naučili ve školce
a paní učitelka je zase seznámila se školními potřebami a pracovními sešity,
které dostanou ze školy zdarma a seznámila rodiče s dalšími věcmi, které
musí ještě přikoupit. Na dětech bylo vidět, jak se do školy těší.
Začátkem června se vydali žáci třetí
a páté třídy na výlet do Kosířského
lomu v rámci projektového dne
Naučnou stezkou Velkého Kosíře.
Všechny děti zvládly necelé čtyři
kilometry tam i zpět bez větší námahy.
V lomu si žáci opekli špekáčky, hledali
zkameněliny, sbírali šneky a stavěli jim
domečky. Ve středu 9. června jsme
ve spolupráci s Ekocentrem IRIS
navštívili Státní a Růžičkův lom.
V průběhu cesty jsme poznávali podle
příručního atlasu rostliny typické pro
tuto oblast. Na vlastní oči děti
zkoumali usazené vrstvy vápence
a v nich zkameněliny. Po dlouhé době
jsme kromě procházky cestovali
i vlakem. Program se nám moc líbil. Všechny tyto programy pro žáky naší
školy byly plně hrazeny z projektu Šablony II.
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Děti si prožily opravdu strhující program na škole v přírodě Březová.
V nadstandartně vybaveném středisku Březová se spoustou aktivit jsme
dětem vybrali zážitkový program Strážce buše Ranger, který je zasazen
do prostředí národního parku, kde se všichni mladí Rangeři musí naučit
a dozvědět mnoho nových věcí - orientace a pohyb v terénu nejen
na čtyřkolkách, fyzická zdatnost, základy přežití v divočině. Děti získaly
za plnění aktivit razítka
do Rangerské průkazky.
Účastnily se plavby na
raftech, střílely z luku,
rýžovaly drahokamy,
jezdily na koni i na
čtyřkolce, absolvovaly
vysoké i nízké lanové
centrum a lezeckou
stěnu, dále plnily
překážky a úkoly
v pirátské vesnici, učily se vázat uzly, navštívily Sherwood a čtyřpatrový
strašidelný labyrint ve Strašidelné věži, ve kterých splnily různé úkoly,
v Notinghamu prolézaly tunely, skály a hradní chodby a v Dolmenu plnily
úkoly, které jim předložila čarodejnice. V krásném počasí děti měly možnost
se každodenně osvěžit v bazénu. Žáci si zahráli týmové hry a aktivity
zaměřené na důvěru a spolupráci. Školy v přírodě se účastnilo 52 dětí. Žáci,
kteří nejeli se ve škole rozhodně nenudili. Paní učitelka Dana Srnečková jim
připravila zajímavý dopolední program na celý týden. S paní vychovatelkou
Ludmilou Horáčkovou navštívili prostějovské muzeum a zámek v Plumlově.
Děti si hrály různé hry na hřišti a v Údolíčku a také opékaly špekáčky.
V posledním dnu školního roku 2020/2021, kdy vyučující žákům slavnostně
rozdávali vysvědčení, jsme se rozloučili s páťáky a předali jim upomínkové
předměty a slovníky AJ. Také představitelé obce - starosta ing. Aleš Moskal
a místostarosta Jiří Peka se přišli s dětmi rozloučit, předali jim dárky
a popřáli mnoho úspěchů na druhém stupni škol.
Tento školní rok byl jiný, narušený situací, ve které se již déle než rok
nacházíme. Doufám, že letošní prázdniny budou takovou tečkou za vším
tím, co se dělo a děje. Přejeme dětem krásné a pohodové prázdniny, všem
rodičům a občanům hlavně zdraví, pohodu a šťastné návraty z cest.
Mgr. Jana Gulaková- ředitelka školy
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Moje klukovské zážitky a dobrodružství
Autor velice zajímavé knížky s tímto názvem pan Josef Jan Spáčil má blízký
vztah ke Smržicím a tak jednu z knížek věnoval i se svým podpisem
smržickému obecnímu úřadu. Od svých pěti roků bydlel v Čelechovicích
na Hané. Do Smržic jezdil na prázdniny ke svému dědečkovi a babičce, kteří
bydleli na Prostějovské ulici č. 120. Od svých patnácti let se zde přihlásil
k trvalému pobytu a u nás ve Smržicích bydlel do roku 1969.
Jako malou ukázku z knížky uvádím předmluvu jejího autora:
"Knížka je určena klukům od osmi roků do sta. Zajisté i mladším, pokud již umí
číst.
Knížka je rozdělena do krátkých kapitol podle zážitků, dobrodružství a jak běžel
čas.
Moje klukovské zážitky uvádím po pravdě tak, jak jsem je já prožil, viděl a tehdy
chápal. Nic jsem si nevymýšlel ani nepřikrášloval. Je to můj pohled, kluka
od čtyř a půl do patnácti roků. Tomu odpovídají i klukoviny, které jsme v té době
dělali.
Některé názvy nebo již málo užívaná slova v uvozovkách, následně upřesňuji.
Také uvádím původní hanácké názvy, slova nebo říkanky, které se na hanácké
vesnici běžně používaly.
Jména osob v textu knihy jsou skutečná. S těmito lidmi jsem žil, vyrůstal, učil se
od nich práci i zručnosti a tříbil si pohled na svůj další život i svět.
V textu uvádím i některé časové návaznosti na určité události té doby, abych
doplnil celkový pohled a souvislosti s tím spojené."
Tolik tedy úvodní slovo autora, od kterého se dozvíte také spoustu
zajímavých věcí o Smržicích. Knížka má 84 stran, 15 kapitol a pokud vás
zaujala, můžete si ji objednat v internetovém knihkupectví
www.kniznieshop.cz.
Zdeněk Balcařík - kulturně-sportovní komise
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Spolek rodičů Smržice
Na jaře jsme ještě hromadné akce organizovat nemohli, tak jsme je začali
alespoň plánovat a zaměřili jsme se na zlepšení životního prostředí v okolí
Smržic.

Znovu ukliďme Smržice
Během měsíce dubna probíhala výzva pro všechny smržické občany,
děkujeme všem, co jste se zapojili a přiložili ruku k dílu. I když se nám
fotografií moc nesešlo, potkali jsme mnoho místních, kteří opakovaně
uklízeli v okolí cyklostezek, ve Vývozu i kolem polních cest a silnic. Bohužel
je pořád dost lidí, kteří se nepotřebných věci zbavují tak, že je odhodí
do přírody. Největší raritou byl nález několika pytlů s oblečením. Doufejme,
že v budoucnu bude uvědomělých občanů přibývat a odpadků v přírodě
ubývat.

Společně pro Smržice
Ráda bych Vás seznámila s naší dárcovskou kampaní "Společně pro
Smržice", díky ní můžeme sehnat dostatek finančních prostředků pro naši
komunitní činnost nejen pro tento rok ale i do budoucna. Věříme, že začíná
období, kdy se opět budeme moci potkávat a aktivně spolu užívat volný čas.
Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost, udělejte tak prosím přes odkaz
Darujme.cz na našich stránkách a to až do konce září. My budeme vědět,
kdo nám přispěl a Vy můžete rozhodnout jakou naši aktivitu chcete
podpořit. Budeme Vás také nadále informovat, jak naše činnosti postupují.
Nadace Via nám navíc vybranou částku zdvojnásobí, do maximální výše
20 tisíc korun. Veškeré finanční prostředky budou využity pro místní
komunitu, chceme mít Smržice přátelské, zelené a dlouhodobě udržitelné.
Více se dočtete na našich stránkách www.spoleksmrzice.cz nebo na naší
vývěsce.
Během jarních dní i když nám počasí ani situace moc nepřála, se nám
podařilo opravit přírodní hřiště ve Vývozu ve Smržicích. Již delší dobu
hřiště chátralo a původní dobrý nápad vzal časem za své. Hmatový
chodníček zarostl trávou a již několik let neplnil svoji funkci. Se Spolkem
jsme se na obci domluvili a začali hned zjara s obnovou vrbového tunelu.
Díky deštivému dubnu se nám všechny vrbové pruty chytily a tunel je teď
krásně zelený.
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V další etapě jsme se pustili do obnovy hmatového chodníčku, bylo potřeba
vyměnit dřevěné rastry, znovu je upevnit a také zcela vyměnit obsah
některých oken. To se nám během června podařilo. Děkujeme všem
dobrovolníkům za obětavou pomoc a pracovníkům obce, že nám vyšli
vstříct v naší žádosti. Ve Vývozu také vznikly nové přírodní herní prvky.
Můžete se přijít podívat, vše je na místě vysvětleno popiskami. Věříme,
že nové hry děti i dospělé zaujmou a využijí je již během letních prázdnin.

Přednáška a webinář
V minulém čísle jsme Vás zvali na přednášku „Kam s bioodpadem“.
Ta proběhla na den Země 22. 4. 2021, online nám přednášela Mgr. Petra
Floderová z ekocentra Iris z Prostějova a seznámila nás hlavně s tím co to je
odpad, bioodpad a jak s ním nakládat. Další přednáška respektive webinář
o kompostování proběhl 26. 5. 2021, zájemcům se dostalo vysvětlení
co a jak kompostovat a v neposlední řadě proč? Přednášel nám pan
Bc. Adam Šlégl z firmy Kompostuj.cz Na podzim se těšíme na další
přednášku o komunitním kompostování. Budeme rádi, pokud vás toto téma
zajímá, za Vaše dotazy. Zkusme se zamyslet nad myšlenkou z webináře:
"Bioodpad není jen odpad, je to zdroj.....záleží jen na nás jak ho využijeme ."
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Proč kompostovat?
Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví lidí. Hlavní funkcí půdy
je nejen produkce potravin, ale především zadržení vody v krajině. V České
republice se až polovina veškeré dostupné, pitné vody nachází právě v půdě.
Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška.
Ke změnám dochází zastavováním území, odvodňováním a nevhodným
hospodařením.
Špatným zacházením dochází k degradaci půdy, nejčastější je zhutňování
(utužování) půd, eroze dále zasolování, kontaminace, dezertifikace (místo,
kde se z půdy stává poušť). Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50%
zemědělské půdy. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodní kapacitu
je návrat organických a humusových látek zpět do půdy. Nejdostupnější
formou je využití kompostu.
Běžně připravovaný kompost se skládá z rozkládajících se zbytků
organického původu. Prakticky jsou součástí kompostu především části
rostlin a plevel, který se během roku v zahradě vypleje. Malopěstitelé
do kompostu přidávají i kuchyňské odpadky (slupky, ohryzky, apod) .
Dobře založený kompost nezapáchá, souběžně s rozkladem se mění
struktura a vlastnosti kompostu. Organická hmota, kterou na kompost
vyvezeme, se za nějaký čas promění na kyprou zeminu. Přidáme-li kompost
na zeleninové nebo květinové záhony, obohatíme půdu o živiny a látky,
které nám zajistí bohatější a zdravější úrodu. Kompost patří do skupiny
statkových hnojiv. Kdo umí využívat kompost, nemusí hnojiva kupovat ani
platit za odvoz, více na dozvíte na stránkách www.kompostuj.cz .

Připravované aktivity
Během prázdnin chystáme vodácký kemp pro rodiče s dětmi, plout budeme
po řece Moravě ( červenec).
Připravujeme a rádi bychom Vás pozvali v neděli 1.8.2021 na sousedský
piknik, uskuteční se opět v parku sv. Jana Nepomuckého. Během odpoledne
budeme nejen ochutnávat dobroty, které si sami přineseme ale proběhne
také výstava fotografií pod širým nebem, koncert a tvoření pro děti. Těšíme
se na společně strávené odpoledne. Budeme se snažit překonat rekord
z minulého roku, kdy v jeden den na 80 místech v České republice
piknikovalo společně 950 účastníků. Přijďte i Vy, potkat se sousedy
a podpořit nás. Vstup zdarma.
Pavla Slezáčková - Spolek rodičů Smržice z.s.
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Sbor dobrovolných hasičů
Stavění a kácení májky
V pátek 30. dubna okolo 16. hodiny postavili starší členové sboru májku
před obecním úřadem. Májka pocházela z Kosíře, kde si ji po dohodě s Lesy
ČR hasiči pokáceli a odkornili. Měřila něco málo přes 15 metrů.

a

Naopak v sobotu 29. května proběhlo před obecním úřadem její kácení.
Po úvodním slově starosty obce se slova ujal starosta sboru – Milan Chytil.

Než by do pěti napočítal, májka už ležela na zemi, a následovala soutěž
v řezání. Příjemné sobotní odpoledne si užili jak naši hasiči, tak i za zpěvu
kapely „Karanténa“ smržičtí občané..
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Sběr kovového a elektro odpadu
V sobotu 1. května proběhl sběr kovového odpadu a elektro odpadu,
děkujeme všem občanům, kteří do sběru přispěli.
Okresní a krajské kolo Hry Plamen
V sobotu 29. května proběhlo okresní
kolo Hry Plamen v Klopotovicích.
Družstvo dorostu ze Smržic se umístilo
na 1. místě, v jednotlivcích se na 1. místě
umístila Kateřina Spurná (SDH Smržice).
To pro naše hasiče znamenalo jak velký
úspěch, tak i postup do krajského kola,
které se konalo 13. června v Lipníku nad
Bečvou. Na krajském kole Hry Plamen
se družstvo SDH Smržice umístilo
na hezkém 3. místě.

Projížď ka na člunu po Romži
V pátek 4.6 jsme opět vyjeli na našem člunu „splout“ Romži. U mnohých
bylo ověřeno, zda jsou dobrými vodáky.
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Dětský den
V sobotu 5. června proběhl ve sportovním areálu Dětský den. Hned o dvě
stanoviště z mnoha dalších se postarali naši mladí hasiči. Pro děti připravili
střelbu ze vzduchovky na cíl a také „hašení“ džberovkou. Následně byla
provedena ukázka požárního útoku z našeho nyní už starého zásahového
vozidla Praga RN AS 16.

Big Fire Night N°1
V noci z pátku 25. 6. na sobotu 26. 6 proběhl výlet pojmenovaný jako
„Big Fire Night“. Přespávali jsme u Romže, u mola, kde jezdíme se člunem.
Mnozí z mladých hasičů prověřili své plavecké (ne)schopnosti přímo v říčce.
Akci si všichni moc užili a budeme ji muset v létě brzy zopakovat.

Zhodnocení období
Jaro roku 2021 bylo velmi hektické. Za měsíce květen a červen jsme stihli
splnit všechny plány, které jsme museli doposud kvůli koronavirovým
opatřením odkládat. S hezkým počasím to pro nás znamená trénink
na podzimní soutěže ale i plánování akcí do konce roku. Chtěli bychom
poděkovat Vám, občanům Smržic za podporu, kterou nám neustále
poskytujete.
Matěj Tesárek – člen SDH Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Po rozvolnění kovidových opatření náš myslivecký spolek uspořádal jarní
úklid okolo cest a také vyčištění remízu nad Studencem. Určitá část této
plochy poslouží jako zvěřní políčko, to znamená, že bude osazena
plodinami, které poslouží zvěři jako krmivo a poskytnou jí i tolik potřebný
úkryt před predátory i lidmi kteří se pohybují v katastru honitby.

Po ukončení brigády následovala
gratulace k životnímu jubileu
našeho člena MUDr. Bohumila
Zálešáka Ph.D., který oslavil
šedesáté narozeniny. Oficiální
oslava ovšem proběhla o pár týdnů
později v místní sokolovně, a to
i se skvělým rautem který nám
připravil pan Pavel Opluštil s jeho
týmem. Doktoru Zálešákovi
ze srdce gratuluji a jménem celého
mysliveckého spolku mu přeji
hodně zdraví a osobních
i pracovních úspěchů.
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Brigád náš spolek uspořádal ještě několik, a to na vybudování umělé nory
která v budoucnu poslouží k tlumení lišek. Pokládku dlažby v prostorách,
které využíváme u smržických zahrádkářů, nebo brigádu na uskladnění
krmiva které jsme získali od ZD Smržice za které velmi děkujeme.

V dalším období se naši členové i přátelé smržické myslivosti podíleli
na uspořádání dětského dne, kde uspořádali poznávací soutěž rostlin
a trofejí srnčí, jelení, černé a další zvěře.
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Celoroční snahu zakončila naše adeptka paní Gabriela
Toušová úspěšně složenou zkouškou z myslivosti, a to
s vyznamenáním. Paní Toušové ze srdce gratuluji
a přeji spoustu zážitků v tomto bezesporu krásném
koníčku jakým myslivost je.
V Čelčicích se ve dnech 19 - 20. června uskutečnila
chovatelská přehlídka trofejí. Tentokrát i s bonusem
trofejí africké zvěře, které
byly na této přehlídce
umístěny poprvé. K dispozici byla i souhrnná
zpráva, která shrnuje uplynulý myslivecký
rok co do chovatelských úspěchů spárkaté
i drobné zvěře v okrese Prostějov. S velkým
nadšením si dovoluji veřejnost informovat,
že naše honitba Smržice se s hospodařením
se zajíci pohybuje na předních příčkách
statistiky a nejinak tomu bylo i tentokrát.

Velký dík tak patří našemu mysliveckému hospodáři panu Vlastimilu
Korcovi, neboť nám jeho pečlivé hospodaření a rozumný úsudek zajišťuje
početně stabilní populaci i úlovky zajíce polního.
a

Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Vážení čtenáři,

v dubnu jsme nemohli ještě nic moc pořádat, tak jsme nechali oplechovat
věžičku na střeše budovy. V květnu jsme dosadili květiny do truhlíků
a po „Zmrzlých" je dali na parapety oken jak do ulice, tak i ve dvoře.
V červnu se situace začala rozvolňovat, a tak obec a kulturní komise
ve spolupráci se všemi spolky v obci uspořádali Den dětí ve sportovním
areálu u hřiště. U našeho stánku děti poznávaly různé druhy zeleniny, ovoce
a bylinek. Rodičům jsme dávali propagační materiál zahrádkářů.

Na okresním kole amatérské floristické soutěže, kterou organizuje ÚS ČZS
Prostějov, měl náš spolek zástupce. V kategorii , tentokrát již středoškoláků,
Matěje Tesárka, který se opět i v této kategorii umístil na 1. místě,
postupuje tak do zemského kola. V kategorii dospělých nás reprezentovala
naše členka Jitka Šišuláková, roz Ghitová a umístila se na 2. místě. Oběma
ještě jednou touto cestou gratulujeme a děkujeme.
16. června 2021 se konalo na radnici v Prostějově vyhodnocení výtvarné
soutěže na téma „Zahrada plná života" . Naše mateřská škola se do soutěže
zapojila a Zora Františková v okresním kole obdržela Čestné uznání.
Blahopřejeme Zorince.
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17. června 2021 pořádalo ÚS ČZS Prostějov vědomostní soutěž „Mladý
zahrádkář", které se zúčastnila Saša Moskalová, obsadila krásné 5. místo
a obdržela diplom. Ve čtyřech kategoriích bylo vyhodnoceno vždy prvních
pět míst. Blahopřejeme k jejímu úspěchu.
19. června 2021 se náš
spolek zúčastnil prezentace
zahrádkářů na náměstí
T. G. Masaryka v Prostějově
ke Dni země, kterou
pořádalo sdružení IRIS
Prostějov. Při všech akcích,
které pořádá ÚS ČZS
Prostějov, jsou naše členky
nápomocny při jejich
organizování. Nadále se
staráme také o záhon růží
na křižovatce směr
Prostějov – Mostkovice
a rovněž o zeleň
na prostranství mezi
kostelem a farou.
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2. července se konala výroční členská schůze, kde byli vyzváni všichni naši
členové, aby se starali o záhony vysazené obcí, které mají před svými domy
a tím pomohli obci, neboť obecní pracovníci nemohou stíhat všechnu
vysázenou zeleň udržovat .
Opět něco z Kalendária časopisu Zahrádkář:
Červenec je nejteplejším měsícem v roce a v posledních letech i měsícem
dlouhodobého sucha i přívalových srážek. Uprostřed léta budou mít napilno
především ti zahrádkáři, kteří se chystají na dovolenou , anebo se z ní
vrátili. Sklízíme rybíz, angrešt, maliny a zahradní borůvky.
Z pranostik: „ Co červenec neuvaří, to srpen neupeče „
Zahrada kvete naplno a teplé večery můžeme využít k posezení s přáteli.
Když doplníme příjemnou vůni letní noci světlem svíček, vytvoříme doslova
magickou atmosféru. Nyní nám zahrada vrací všechnu tu práci, kterou jsme
do ní investovali na jaře. Tak toho využijme .
Přejeme všem příjemně prožitou dovolenou a dětem krásné a bezstarostné
prázdniny !
Jaroslava Smičková - jednatelka ZO ČZS Smržice
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T. J. Sokol Smržice
Sokolský odznak zdatnosti
Naše tělocvičná jednota se spolu se Základní školou Smržice zapojila do
Sokolského odznaku zdatnosti, který vyhlásila Česká obec sokolská v Praze.

Ve čtvrtek 10. června se v sokolovně sešly děti, které si po delší přestávce
chtěly zacvičit a vyzkoušet si svoje pohybové schopnosti. Akce byla
zahájena společnou rozcvičkou. Děti se zapojily do připravených disciplín –
trojskok z místa, skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty, kotoul vpřed,
přemet stranou, chůze poslepu, pavoučí test a driblink s míčem. U každého
stanoviště byly cvičitelky nebo paní učitelky, které hodnotily správné
provedení. Do soutěží se zapojilo třicet dětí. Na závěr zhodnotila sportovní
výsledky ředitelka základní
školy Jana Gulaková a společně
se starostkou Sokola předaly
dětem diplomy. Po skončení
akce se všichni sešli na
sokolské zahradě, kde jsme si
opekli špekáčky. Na konec jsme
si slíbili, že po prázdninách
opět začneme chodit do sokola,
pokud nám to nezhatí nějaký
virus.
Irena Laurenčíková
starostka T. J. Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
a

S příchodem jara se po nesmyslných zákazech postupně uvolnily nejen
hranice katastru obcí, ale také hranice okresů a konečně jsme zas mohli
vyrazit do jiných lokalit, než které známe nazpaměť.

Bruntálské sopky
Na 1. máje jsme podnikli už dvakrát odložený výlet do Nízkého Jeseníku,
jehož některé horniny vznikaly už před mnoha miliony let. Asi
nejzajímavější z nich je Venušina sopka, jejíž vrchol je pokrytý
červenohnědou struskou a sopečným pískem. Kromě exotického vzhledu
se k ní váže ještě jedna zajímavá souvislost. Na Sicílii je pod sopkou Etna
město Messina a u nás pod Venušinou sopkou obec Mezina.

Setkání u totemu bez totemu
Na tradičním setkání u smržického totemu blahopřejeme těm členům
klubu, kteří mají významné životní výročí. Na jaře ale ještě hromadné akce
na veřejnosti povoleny nebyly, setkání jsme proto udělali na dvoře areálu
zahrádkářů. Nahrála tomu také skutečnost, že hlavní oslavenkyní byla
tentokrát Jarka Smičková, která je také jedním ze zakládajících členů klubu.
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Po gratulaci třem
letošním oslavenkyním a předání
dárků následovala
příprava 17. ročníku
největší klubové
akce Smržické vandr,
jehož předchozí
ročník musel být
kvůli pandemii
odložen.

Smržické vandr
Díky uvolnění zákazů shromažďování jsme letos mohli náš vandr pořádat
v tradičním termínu. V zájmu omezení počtu účastníků jsme jej vyjimečně
udělali jen pro pěší turisty, možná jsme ale ani nemuseli. Tentokrát nám
totiž pro změnu nepřálo počasí. Po celou dobu startu mezi 7. a 10. hodinou
pršelo. Navzdory tomu se postupně sešlo 170 turistů, mezi nimi dokonce
starosta naší obce s manželkou. Připraveno pro
ně bylo pět různě dlouhých tras. Nejoblíbenější
byla tradičně trasa 11 km přes Stráž, deset
nadšenců ale vyrazilo i v tom dešti na nejdelší
trasu 50 km. Někomu
prostě voda nevadí.
Jako nejstarší účastník
byl vyhlášen a odměněn
pan Jaroslav Punčochář,
který ve svých 91 letech
přijel vlastním autem
z Kelčic, obešel si trasu 11 km a zase odjel domů.
Odpoledne dostalo počasí rozum, vyšlo sluníčko
a návrat do cíle byl už bez pláštěnek a deštníků.

Na všechny účastníky tam čekal barevný diplom, medaile a bohaté
občerstvení, které připravila Restaurace Rebel U Hřiště.
Zdeněk Balcařík - předeseda KČT Smržice
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Firma ARBOEKO
pro krásu měst a zdraví lidí
Arboeko je jedním z největších podniků v České republice v oblasti
pěstování, prodeje a distribuce okrasných dřevin. Nabízíme alejové
a soliténí stromy, listnaté dřeviny, azalky, rhododendrony, jehličnany.
Většinu dřevin tvoří vlastní výpěstky ze středoevropského klimatu.

Základní filozofií společnosti je nabídnout zákazníkovi nejvyšší kvalitu
výpěstku s vysoce kvalitními službami.
Martin Danzer - Arboeko s.r.o. Smržice
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Firma LASKI
vidí budoucnost v AKU technice
a

Firma Laski využila možnosti se zúčastnit výstavy DEMOGREEN
ve Vyškově. Byla to vlastně první výstava po roce a půl, které jsme se mohli
zúčastnit a prezentovat tak novinky výrobního programu. Byly zde
představeny stroje, kterými firma Laski získala značný náskok před
konkurencí. Žhavá novinka je štěpkovač LS160 AB, první štěpkovač plně
poháněný bateriovým
pohonem. Oproti pokusům
konkurence ve stroji není
použit ani gram oleje. Obrovská
výhoda stroje je proporcionálně
řízené podávání štěpkovaného
materiálu. To zajistí maximálně
úsporný provoz oproti řízení
klasického podávání olejovými
hydromotory. Se strojem měli
možnost pracovat a vyzkoušet si jej pracovníci obecního úřadu,
při zpracování stromů a větví ve „Vrbičkách“. V civilizovaném světě je o tyto
„aku“ stroje značný zájem. Ve městech a obcích nejen, že neobtěžují
hlukem spalovacího motoru, ale jsou také vysoce šetrné k životnímu
prostředí.
Dále návštěvníci výstavy měli možnost na našem stánku se seznámit
s dalšími novinkami jako např. frézou na pařezy také kompletně poháněnou
akumulátorem, Firma celkem presentovala 10 strojů, z čehož 3 stroje byly
minimálně evropská novinka. Jedná se o stroje na bateriový pohon.
Na výstavě jsme předvedli celou sérii. O štěpkovače LS160AB projevil zájem
náš holandský partner, který je přijel k nám se se stroji seznámit
a vyzkoušet si je v reálných podmínkách. V červenci jsme expedovali 5 kusů
strojů pro tohoto zákazníka.
I ve firmě Laski se potýkáme s celosvětovým nedostatkem materiálu
a s neustálým navyšováním cen vstupních materiálů. Termíny dodávek
se
u našich dodavatelů navýšil z 2-3 týdnů až na 15 týdnů. I přes tyto
potíže se firmě daří vyrábět a expedovat stroje ve větším množství, než
v době před „Covidem“.
Ivana Urbanová - LASKI, s.r.o., Smržice
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