SMRŽICKÝ
zpravodaj

11. ročník - č. 2 / červen 2022

Zpravodaj najdete také na www.smrzice.cz

Obsah
3

Úvodní slovo představitelů obce
Ing. Aleš Moskal, Jiří Peka

6

Informace z matriky
Radka Odvářková

8

Kulturně - sportovní komise
Irena Laurenčíková

Kulturně-sportovní komise (str 8 - 11)

12 Mateřská škola Smržice
Bc. Veronika Přikrylová

16 Základní škola Smržice
Mgr. Jana Gulaková

22 Spolek rodičů Smržice z.s.
Ing. Pavla Slezáčková

24 Junák - český skaut Smržice
Matěj Tesárek

26 T. J. Sokol Smržice

Mateřská škola (str. 12 - 15)

Irena Laurenčíková

31 Klub českých turistů Smržice
Zdeněk Balcařík

34 Český zahrádkářský svaz Smržice
Jaroslava Smičková

37 Sbor dobrovolných hasičů
Miroslav Smyčka

40 Tělovýchovná jednota Smržice

Český zahrádkářský svaz (str. 34 - 36)

Ing. Jiří Přikryl

42 Letecko-modelářský kroužek
Bc. Libor Škobrtal

44 Myslivecký spolek Smržice
Miroslav Herman

47 Firma Laski s.r.o. Smržice
Ivana Urbanová
Sbor dobrovolných hasičů (str. 37-39)
Za původnost a věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři. Názory vyjádřené
v článcích zpravodaje nemusí být totožné s názorem vydavatele a redakční rady.

￼2

Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
a

Vážení spoluobčané,
čas plyne jako voda a současné volební období 2018-2022 spěje ke svému
závěru. Proto nám dovolte krátké zhodnocení těchto čtyř let činnosti
zastupitelstva obce. Byla to doba velice nepříjemně poznamenána těžkými
událostmi, se kterými se nikdo z nás ještě nesetkal. Je to pandemie
COVID-19 a ruská válečná agrese proti Ukrajině. Myslíme si, že jsme tuto
složitou a těžkou dobu zvládli společnými silami velmi dobře a za to patří
dík Vám všem. Chtěli bychom připomenout a zdůraznit nejdůležitější
události v obci za toto volební období.

Hospodaření naší obce
- Finanční stav obce Smržice je k dnešnímu dni velice dobrý. Na účtu obce
a v cenných papírech máme cca 50 milionů Kč, což je navýšení oproti
minulému období přibližně o 25 milionů Kč.
- Ratingové hodnocení hospodaření obce společností CRIF-Czech Credit
Bureau je už druhým rokem na stupni B +, což je druhé nejvyšší možné. Tak
opakovaně skvěle hodnocena naše obec ještě nebyla.
- Pravidelné roční audity obce jsou vždy vyhodnoceny bez zjištěných chyb
a nedostatků.
- Byla čerpána dotace na budovu ZŠ ve výši 23 milionů Kč, kde hrozilo její
propadnutí. Dále byly získány různé dotace ve výši cca 1 milion Kč.

Rozvoj obce, infrastruktura a služby občanům
- Rekonstrukce staré budovy ZŠ Smržice, která získala čestné uznání
v soutěži „Stavba roku 2020 Olomouckého kraje“.
- Zakoupení objektu vedle budovy obecního úřadu. Proběhla jeho demolice
a nyní se dokončuje studie na budovu s obecními byty a občanskou
vybaveností (knihovna, pošta, zubní ordinace, kadeřnictví atd.) která by
měla stát v těchto místech.
- Obec podpořila započetí opravy budovy sokolovny, a to poskytnutím
dotace na projekt rekonstrukce, který je již před dokončením.
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- Vybudovány byly nové chodníky a pouliční osvětlení v ulicích Trávníky,
Za Farskou a Mlýnská.

- Vybudovány byly nové vjezdy k domům v ulici Olší.
- Dokončen byl projekt na venkovní školní hřiště.
- Zakoupeno bylo nové hasičské vozidlo, proběhla rekonstrukce vzhledu
budovy hasičské zbrojnice (nátěr fasády a střechy).

- Provedla se rekonstrukce schodiště kulturního domu a fotbalových
šaten, nátěr střechy kulturního domu.
- Provedena byla též celková revitalizace umělého povrchu hřiště
ve sportovním areálu.
- Proběhla rekonstrukce kanceláře obecního úřadu.
- Zakoupeno nové vybavení pro údržbu obce (traktor, sekačka, mulčer).
- Poskytujeme služby občanům (sečení trávy, štěpkování, sběr papíru
a železa, velkoobjemový a nebezpečný odpad atd.
- Finanční dary novým občánkům a dary potřebným občanům.
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Životní prostředí
- Pravidelná údržba veřejné zeleně, ošetření stromů odbornou firmou.
- Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Smržice získána stoprocentní dotace
na výsadbu 50 ovocných stromů a jejich následnou péči. Projekt zvítězil
v celorepublikové soutěži „Zlatý rýč“.
- Zabezpečen svoz bioodpadu od občanů ve čtrnáctidenním cyklu.
- Dotace občanům na biopopelnice a na výměnu plechových popelnic
na komunální odpad.
Na závěr chceme poděkovat všem obecním
spolkům za jejich práci ve prospěch naší
komunity. Podařilo se nám všechny spolky
zapojit do dění v naší obci a spojit je
do jednoho společného zájmu, kterým je
příjemný a poklidný život v naší obci. Jejich
snaha je patrna na společenských
a kulturních akcích pořádaných nebo
spolupořádaných obcí. Jen pro příklad
Obecní ples, Stavění a kácení májky, Dětský
d e n , J a b l k o b r a n í , S m r ž i c k é h o d y,
Lampionový průvod, Setkání seniorů,
Silvestrovské šlapáček a spoustu dalších. Všechna tato snaha je oceněna
bohatou účastí a spokojeností občanů, což je patrné především
na enormním nárůstu účasti na těchto akcích a chválou od všech
zúčastněných. Stejně tak chceme poděkovat těm zastupitelům, kteří
aktivně a kvalitně přistupovali ke své funkci. Za jejich práci ve prospěch
obce ještě jednou dík!
Každý občan může ovlivnit dění v obci, a to tak, že vyjádří svůj názor
na chod obce v komunálních volbách. Tato příležitost se naskytne
již 23. a 24. září 2022, kdy proběhnou volby do obecního zastupitelstva.
Věřte, že každý hlas má svou váhu a může ovlivnit život ve Smržicích.
Nastává léto a s tím spojené prázdniny pro děti a dovolená pro nás
dospělé. Přejeme Vám rodinnou pohodu a příjemné prožití letního období,
tak abychom všichni načerpali nové síly do další práce.
S pozdravem
Ing. Aleš Moskal - starosta obce

Jiří Peka - místostarosta obce
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Matrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2022 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Jarmila Bugnerová

4. 4. 1947

Gegřice

75 let

Rudolf Kříž

5. 4. 1947

Trávníky

75 let

František Pešák

1. 5. 1952

Příční

70 let

Anna Roháčková

8. 5. 1942

Podhájí

80 let

Ing. Jan Kohoutek

9. 5. 1932

Podhájí

90 let

Josef Kaštyl

9. 5. 1942

Olší

80 let

Jana Dokoupilová

15. 5. 1942

Koupelky

80 let

Božena Klapková

25. 5. 1942

Prostějovská

80 let

Jaroslav Coufal

28. 5. 1952

Příční

70 let

Miroslav Horák

28. 5. 1952

Příční

70 let

Josefka Kadlecová

3. 6. 1936

Trávníky

86 let

Jana Janečková

3. 6. 1947

Prostějovská

75 let

Lubomír Laurenčík

9. 6. 1952

Zákantí

70 let

Stanislav Horna

18. 6. 1934

Trávníky

88 let

Vladislav Šoustal

21. 6. 1930

Trávníky

92 let

Emilie Dostálová

27. 6. 1936

Za Kovárnou

86 let

Berta Furišová

29. 6. 1932

Dr. Ondroucha

90 let

Všem občanům k jejich životnímu výročí srdečně blahopřejeme.
V pondělí 9. května jsme byli popřát
k 90. narozeninám panu Janu Kohoutkovi.
Od mládí se věnoval fotbalu, hokeji
a volejbalu a to na vysoké úrovni. Je také
stále členem Sokola a Mysliveckého
sdružení, kde až do svých letošních
narozenin vykonával funkci předsedy
revizní komise.
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Vítání nových občánků
V pondělí 13. června proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání
nových občánků. V letošním roce se narodili pouze dva noví občánci,
chlapeček Jakub Opluštil a holčička Rozálie Honelová. Všechny přítomné
přivítal místostarosta obce pan Jiří Peka. Rodiče se podepsali do pamětní
knihy a poté jim byly předány tradiční dárky, kytička a finanční dar
5000,-Kč. Na konci tohoto slavnostního aktu proběhlo společné focení.
Rodičům a dětem přejeme jen to dobré a těšíme se na další setkání s nimi.

Jakub Opluštil * 29. 1. 2022, Olší 14 Rozálie Honelová * 15. 4. 2022, Podhájí 338

Opustili nás . . .
† 7. 4. 2022 ve věku 73 let

Jiřina Vyroubalová (*1948) Blíšťka 255
Ctibor Horák (*1955)

Blíšťka 247

† 28. 4. 2022 ve věku 66 let

Kazimír Lakomý (*1938)

Prostějovská 121

† 8. 5. 2022 ve věku 84 let

Blanka Konečná (*1929)

Příční 439

† 30. 5. 2022 ve věku 92 let

Jana Gulaková (*1939)

Podhájí 184

† 15. 6. 2022 ve věku 82 let

Alena Novotná (*1944)

Podhájí 215

† 27. 6. 2022 ve věku 78 let

Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně-sportovní komise
Velikonoční jarmark
V neděli 10. dubna uspořádala obec ve spolupráci se smržickými zahrádkáři
Velikonoční jarmark v jejich areálu. Při vstupu přivítal návštěvníky starosta
a místostarosta obce přípitkem.
Na sále si mohli návštěvníci
prohlédnout a zakoupit
velikonoční dekorace
a ozdoby. Hodně zájemců se
postavilo do fronty u stánku
cukrářky paní Dobré, která
upekla vynikající zákusky.
Pěkné a praktické výrobky
nabízeli zástupci chráněné
dílny z obce Víceměřice.
Občerstvení pro všechny
zajistila hospůdka U Byka
a také naše zahrádkářky.
Počasí přálo a hosté mohli
posedět ve dvoře areálu.

Stavění májky
V pátek 29. dubna uspořádala obec Stavění májky. O slavnostní zahájení se
postarali starosta obce ing. Aleš Moskal a starosta hasičů Milan Chytil.
Letošní májka měla na výšku 18 metrů, a tak měli naši hasiči náročný úkol,
jak bezpečně zajistit její vztyčení a ukotvení. Svůj úkol zvládli na jedničku
a přítomní občané je odměnili potleskem. Ve dvoře hasičárny bylo potom
pro všechny přichystáno občerstvení.
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Kácení máje
Tradiční kácení májky se konalo v sobotu 28. května. Před obecním úřadem
se sešla spousta občanů a na úvod jim zazpívaly a zatancovaly děti
ze základní školy. Potom se do akce pustili hasiči a za několik minut májku
porazili. O soutěž v řezání pilou byl letos nebývalý zájem. V kategorii mužů
dosáhli nejlepšího času starosta a místostarosta obce, kteří však svoji cenu
věnovali hasičům za jejich významný podíl na této akci. Po skončení soutěží
všem zahrála country kapela Sláva band a děti si mohly zaskákat v parku
před školou na skákacím hradu. Připraveno bylo velice bohaté občerstvení,
a ten kdo měl chuť, mohl si před obecním úřadem dokonce i zatancovat.
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Dětský den
V sobotu 4. června uspořádala obec ve sportovním areálu Dětský den.
Všechny smržické spolky se zapojily do přípravy soutěží pro děti. V úvodu
předvedla děvčata ze 7. třídy svůj taneček, který byl i na programu školní
akademie v Čelechovicích n.H.
Pořadatelé na stanovištích
měli hodně práce, protože
do soutěží se postupně
zapojilo 168 dětí. Po splnění
soutěžních úkolů na deseti
stanovištích dostal každý
z nich za odměnu sladkosti,
párek v rohlíku a malinovku.

Zpestřením sobotní akce byla ukázka leteckého modelářského kroužku,
multifunkční dráha se skluzavkou, malování na obličej a balonkování.
Sváteční odpoledne se vydařilo, přestože na závěr přišla letní přeháňka.
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Smržické hody
Hlavní hodový program zahájili starosta a místostarosta naší obce v sobotu
25. června odpoledne ve sportovním areálu. K tanci a poslechu hrála
hudební kapela Slza, která nahradila původně plánovanou kapelu Stofka.

Pro děti přichystal zábavu Lunapark Radost, zpestřením byl jumping,
cukrová vata a speciality na grilu. Večerní zábava s kapelou Quercus
přilákala velké množství návštěvníků, kteří hodovali do pozdních hodin.

Letní kino
Ve čtvrtek 30. června večer pozvala obec
všechny smržické děti do sportovního
areálu na českou pohádku Zdeňka Trošky
„Čertoviny“. Byla to pro ně odměna
za vysvědčení a také přivítání prázdnin.
Na promítání přišlo více než 60 dětí
a jako další odměnu dostaly ještě nanuka.
Irena Laurenčíková - předsedkyně komise
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Mateřská škola
Školní rok je u konce a děti mají před sebou plno krásných letních zážitků
s rodiči i prarodiči. Byl to velmi náročný školní rok, ve kterém jsme se
museli vyrovnávat s karanténami a vysokou nemocností dětí. Druhé
pololetí bylo ovšem veselejší a náš život ve školce se dostal do normálního
režimu s pravidelnou docházkou. Konečně jsme mohli uskutečnit návštěvy
divadel, exkurze a setkání s rodiči.
První vydařenou akcí v tomto
období bylo zdobení
velikonočních beránků. Studenti
ze středních škol tyto beránky
upekli a děti z mateřinek je
nazdobily. Rotary club Prostějov,
který celou akci pořádal,
následně rozvezl tyto dobroty
seniorům do jejich domovů.
Hotoví beránci byli vystaveni v Národním domě v Prostějově a široká
veřejnost měla možnost hlasovat pro nejkrásnějšího beránka. Naše
mateřská škola získala za svého beránka krásné druhé místo.
Ve spolupráci s rodiči se nám podařilo uspořádat karneval pro děti v místní
sokolovně. Ve víru tance, hudby a veselého skotačení s klauny se bavila
široká veřejnost nejen z řad rodin naší vesnice. Tvořivé dílničky zajistila
naše Základní a mateřská škola. Děti si odnášely domů nejen příjemné
zážitky, ale i pěkné výrobky. Na závěr karnevalu proběhla dětská i dospělá
tombola.
Další akcí byla naše účast ve výtvarné soutěži Jaro je tady, kterou pořádal
DDM Prostějov. Čestné uznání získala předškolačka Sárinka Bocáková.
Gratulujeme! V rámci prožitkového vzdělávání jsme se vrátili k tradicím
a prožili spolu s dětmi velikonoční
pomlázku a děti si užily také divadlo.
Děti učíme pozitivnímu přístupu
k přírodě, vážit si darů země, třídit
odpad. V rámci toho jsme připravily
pro děti projektový Den Země.
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Dalším projektovým dnem s názvem
Bezpečně na silnici i na chodníku nás
provedla Policie ČR, která si pro děti
připravila zajímavé ukázky, poutavé
povídání a zajímavou formou dětem
přiblížila svou práci. Součástí výuky
o bezpečnosti byly návštěvy
Dopravního hřiště v Prostějově.
V měsíci květnu proběhl zápis dětí do MŠ.
K zápisu se opět dostavilo mnohem více dětí, než
je možné přijmout. Po zápise začal další úspěšný
ročník Akademie pro batolata, který tradičně
novým dětem pomáhá zvládnout nástup do školky. Den matek jsme oslavili setkáním s rodiči
v příjemné atmosféře jednotlivých tříd. Děti si
nachystaly hudebně pohybové vystoupení. Máme
za to, že se všem rodičům ve školce líbilo a byli
potěšeni. Pro všechny bylo připravené pohoštění,
takže jsme prožili pestré odpoledne. Dalším
zajímavým výletem byla návštěva Kozí farmy
v Čelechovicích. Pro některé děti to bylo dokonce
první setkání s těmito hospodářskými zvířaty.
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Nejstarší děti ze třídy Motýlků
absolvovaly výchovný koncert
v ZUŠ Konice. Setkaly se tam
s klasickou hudbou a získaly tím
možnost mít kladný vztah
k hudebním nástrojům. Mladší děti
se vrátily do minulosti
prostřednictvím Muzea řemesel
Konice. Na závěr měsíce května
jsme pro děti připravily projektový
den Putování na rozkvetlou louku.
Děti pracovaly s encyklopedií,
herbářem, seznamovaly se
s novými pojmy a získaly poznatky
o rostlinách našich luhů a hájů.
Poslední měsíc školního roku děti strávily většinu času v přírodě,
na čerstvém vzduchu a pohybem. Všechny děti se s nadšením zúčastnily
školního výletu, který jsme tentokrát pojaly netradičně. Děti před školkou
nasedly do turistického vláčku, který je zavezl až na Velký Kosíř. Bylo to
zřejmě poprvé a na dlouhou dobu naposledy, co Smržicemi projel vlak bez
kolejí. Děti si užily pohled
na svět z vrcholu
rozhledny, prožily
dopoledne plné her
a zábavy a všem bylo
v přírodě moc dobře.
Předškolní děti prokázaly,
jak dobří jsou turisti.
Pěšky pokračovaly až
do Čech pod Kosířem, kde
je čekal další program.
Předškolní děti prožily noc ve školce. Paní učitelka Růženka Kočí pro ně připravila opékání špekáčků, stezku odvahy a tvořivou dílničku. Maminky dětí
zajistily skvělou snídani. Dětem se v noci ve školce moc líbilo a nechtělo se
jim domů.
Pan místostarosta Jiří Peka zajistil pro děti ukázku výcviku psů. Psovodi
ukázali dětem, jak postupují v případě zadržení pachatele a při hledání
zakázaných látek.
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V tomto školním roce ze školky odchází 15 předškoláků, kteří
po prázdninách zamíří do ZŠ. S dětmi a jejich rodiči jsme se rozloučili
na 6. Zahradní slavnosti. Paní ředitelka tyto děti pasovala na školáky. Děti
dostaly krásná školní trička, pan místostarosta jim předal šerpy a pan
starosta jim popřál mnoho úspěchů v další cestě životem. Paní učitelky
Simona Fajstlová a Růžena Kočí připomněly chvíle strávené s dětmi
ve školce. Pro děti i rodiče byl připraven bohatý program. Za pomoc
s organizací děkujeme Obci Smržice, sponzorům a zejména všem rodičům.

Za celý kolektiv MŠ bych chtěla poděkovat všem, kteří se aktivně zapojovali
do akcí školky a přispěli svým nápadem. Dále pak našemu zřizovateli - Obci
Smržice za pozitivní přistup k naší organizaci. Z množství aktivit bych
vyzdvihla zaplacení triček pro všechny děti v ZŠ a MŠ.
Všem dětem, rodičům a občanům Smržic přejeme krásné prázdniny prožité
v klidu, zdraví a pohodě. Těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.
Za kolektiv MŠ – Bc. Veronika Přikrylová, vedoucí MŠ
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Základní škola
Před Velikonocemi jsme navštívili zámek v Čechách pod Kosířem, kde bylo
pro děti připraveno
velikonoční tvoření,
prohlídka zámku s výkladem
velikonočních zvyků a prodej
ručně vyráběných dárečků.
Žáci, kteří navštěvují
keramické kroužky na naší
škole, se pochlubili svými
v ýrobky na velikonoční
výstavě v areálu ČZS
ve Smržicích.
V rámci vzájemné spolupráce rodičů, Základní školy a Mateřské školy
ve Smržicích a Obce Smržice jsme pro děti v místní sokolovně připravili
karneval s bohatým programem.
V závěru měsíce dubna proběhl zápis dětí do první třídy. K zápisu
se dostavilo 15 dětí a v září nastoupí do 1. třídy 11 žáčků.
Den Země je každoroční
celosvětová událost.
Připadá na 22. dubna a je
zaměřená na podporu
ochrany životního
prostředí.
Žáci
jednotlivých tříd
vytvářeli výrobky ke Dni
Země z odpadového
materiálu téměř celý
měsíc. Výsledky byly
velice zdařilé.
Prvňáčci vyráběli kytičky z pet lahví, které nám pak "vysadili" před školu.
Žáci 5. třídy sestavili vážku, na kterou použili různý materiál. Druháci
vyrobili převážně z kartonu a plat z vajíček krásného krokodýla. Třetí třída
sestrojila také převážně z kartonů funkční automat a nejen na pití. Žáci
čtvrté třídy postavili z kartonů kostel, protože je součástí obce a mají na něj
krásný výhled z okna své třídy.
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Celkové vyhodnocení proběhlo právě v pátek 22. dubna v tělocvičně, kam
přišel i pan starosta Ing. Aleš Moskal s paní ekonomkou a paní knihovnicí,
aby ohodnotili výtvory dětí. Všechny třídy dostaly do třídy dětské
šampaňské a společenskou hru na trávení přestávek. Cílem tohoto projektu
bylo si uvědomit, proč je důležité chránit naši planetu a jak mohou být
užitečné i děti v rámci této pomoci. Dalším úmyslem bylo také stmelit třídní
kolektivy, protože na výrobku musela spolupracovat celá třída. Děti práce
bavila, mohly při ní totiž uplatnit svoje výtvarné i organizační schopnosti.

Letos po odmlce dvou let se naše škola opět zúčastnila několika
sportovních akcí v rámci soutěže devíti škol „O pohár starostů“.
Ve sportovní hale ve Vrbátkách se soutěžilo ve štafetových disciplínách
v soutěži „Starostuv hanácké vdolek“, naše družstvo vybojovalo 6. místo.
V květnu vybraní žáci soutěžili v atletických disciplínách v Olšanech, kde
bylo nejúspěšnější družstvo 4. a 5. třídy, které skončilo z devíti škol čtvrté.
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Poslední součástí soutěží O pohár starostů byla Minikopaná v Kralicích den
před vysvědčením. V kopané bojovalo 8 chlapců ze 4. a 5. třídy. Kluci byli
stateční, dobře a přesně si nahrávali, bojovali naplno. I přes velké vedro
všechny zápasy odehráli a vybojovali pěkné 5. místo.
V polovině měsíce května ZŠ a MŠ Smržice ve spolupráci s členy TJ Sokol
Smržice zorganizovali sportovní akci Rodiny v běhu. Rodiče a děti obdrželi
plánek směr „Údolíčko“ s průkazkou a dle plánku hledali úkoly a zapisovali
do průkazky odpovědi. Prověřili si tak znalosti z přírodovědy a z orientace
v přírodě. Start i cíl byl v sokolovně na hřišti. Po splnění úkolů všichni
soutěžící obdrželi placku s upomínkou na orientační běh, nanuk a sladkost.

Akce se vydařila a účastníkům se líbila. Celkem závodilo 78 soutěžících.
Všichni se vrátili s dobrou náladou a hlavně nikdo nezabloudil.
a
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Získali jsme úspěch ve výtvarné soutěži. Zasloužila se o něj žákyně 1. třídy
Ema Smyčková, obsadila 2. místo v okresním kole výtvarné soutěže na téma
Ovoce plné vitamínů. Soutěž pořádal ČZS, okres Prostějov.
V květnu se žáci 1. a 2. třídy
zúčastnili vzdělávacího programu
"Žížalí pomocníci" ve Sluňákově.
Děti se dozvěděly spoustu
zajímavostí ze světa žížal, o jejich
užitečnosti pro půdu. Samy se
pak pokoušely žížaly v půdě najít.
Součástí programu bylo také
třídění odpadu, který patří nebo
nepatří do kompostu. Program
se dětem líbil a do školy se vrátily
se spoustou nových vědomostí.
Začátkem června se vydali žáci 4. a 5. třídy ve spolupráci s Ekocentrem IRIS
na Velký Kosíř. Tady zábavnou a poutavou formou poznávali oblast Kosíře,
vyslechli si pověst o vzniku Kosíře, hráli pohybové hry, dozvěděli se,
co tu žije za živočichy a co tu roste za rostliny.
Škola v přírodě ve středisku Doubrava v Ondřejovicích se povedla. Děti měly
pestrý program. Během pěti dnů stihly spoustu her, pěší výlet na Rejvíz
s návštěvou Mechového jezírka, vyráběly sovičky ze šišek, získaly základy
zdravovědy a první pomoci.
Nechyběla honba za pokladem,
samozřejmě opékání špekáčků
s hraním městečka Palermo
a poté stezka odvahy, kterou
zvládli úplně všichni. Zpestřením
programu byla ukázka šermířské
výstroje a středověkých zbraní.
Dobrovolníci si mohli vyzkoušet
"boj" s meči. Na památku si žáci
nazdobili trička a poslední večer
se děti vytančily na diskotéce.
Domů všichni odjížděli možná
trochu unaveni, ale se spoustou
pěkných zážitků.
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Děti, které nebyly na škole
v přírodě, si také užily.
Navštívily minigolf
v Mostkovicích a Zoopark
Vyškov. Sportování na hřišti
a opékání špekáčků se již
stalo tradicí. Všechny akce
se dětem s paní učitelkou
Srnečkovou velmi zdařily
díky krásnému počasí a také
proto, že všechny děti byly
úžasné a skvělé.
Žáci všech tříd se v úterý 21. června vypravili na exkurzi do šlechtitelské
stanice SEMO Smržice. Zde nás čekal pan včelař se svým včelstvem,
seznámil děti se zajímavostmi ze světa včel, o jejich chovu, stravování
a také o stáčení medu. V přenosném úlu jsme viděli i včelí královnu. Poté
mohli všichni ochutnat tři druhy medu - květový, lesní a květový
s propolisem. U dětí nejvíce bodoval med lesní.

Děti také absolvovaly prohlídku po celém areálu SEMA, prohlédly si
záhonky a skleníky s ovocem a zeleninou, navštívily "čističku" semínek
a také balírnu semínek. Takhle jsme se dozvěděli, kolik práce to obnáší, než
se semínka dostanou do svého balíčku. Všechny děti měly možnost vzít si
semínka ředkviček, okurků, melounů nebo salátů.
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Před koncem školního roku navštívili
naši školu psovodi z vazební věznice
z Olomouce se svými cvičenými psy.
Děti mohly vidět, jak cvičení psi dokáží
rychle zpacifikovat nebezpečnou osobu,
nebo jak během krátké doby dovedou
najít omamné či psychotropní látky.
Dozvěděli jsme se, že výcvik takových
psů je náročný, ale hodně to naší Policii
ČR pomáhá. Děti mohly klást i otázky
a hodnou fenku Kamilku si mohly
nakonec pohladit.
Ve čtvrtek 30. června jsme se rozloučili s uplynulým školním rokem,
rozdali jsme vysvědčení. Všechny děti naší školy dostaly od Obce Smržice
školní trička, panu starostovi Ing. Aleši Moskalovi moc děkujeme.

S odcházejícími žáky se rozloučil
pan starosta, který dětem věnoval
knihu o Smržicích a čokoládu. Všem
dětem přejeme krásné prázdniny
plné odpočinku a těšíme se na ně
opět v září ve vyšším ročníku.
Mgr. Jana Gulaková - řediteka školy
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Spolek rodičů Smržice z.s.
V sobotu 9. dubna proběhlo Velikonoční tvoření na faře. Na farním dvoře
byla připravena spousta veselých soutěží s velikonoční tématikou…..Králičí
hop, Slalom s vajíčkem, Hod vajíčkem…..atd. Přítomní si po té mohli
nakoupit na dětském jarmarku za speciální koruny, které získali v soutěžích.

Děti si na jarmark připravily svoje výrobky samy, např. domácí cukroví,
ozdoby, velikonoční dekorace, rostliny, háčkované výrobky. Naši noví
ukrajinští sousedé připravili svoje typická jídla, například pirohy s masem,
se zelím, plněné zelí, bramborový salát a dokonce i dort. Dále bylo
na programu zábavné divadelní představení Víti Marčíka, Eliščiny pohádky,
ten za námi přijel až z Českých Budějovic a svým vtipným vystoupením
pobavil malé i velké diváky. Po představení ještě zahrála a zazpívala paní
Míla Špačková z Prostějova. Celé odpoledne bylo ve velice příjemné
atmosféře a velikonoční pohodě, pletly se kocary, vyráběly vrbové píšťalky
a další dekorace. Akci finančně podpořil Olomoucký kraj a Obec Smržice.
Během celého dubna proběhla akce Znovu ukliďme Smržice, bylo vidět
mnoho dobrovolníků, kteří se vraceli z procházky s igelitkami odpadků.
My se Spolkem jsme úklid svolali na 23. 4. Sešlo se nás přes dvacet
dobrovolníků a rozdělili se na 5 skupinek. Obešli jsme všechny silnice
a cyklostezky vedoucí do Smržic a posbírali celkem 15 pytlů odpadků.
Děkujeme všem, kteří jste se do úklidu zapojili odměnou vám bude dobrý
pocit a čistější okolí. Po práci jsme si společně opekli špekáčky
a zkontrolovali stav hřiště ve Vývozu. Proběhly i drobné údržbové práce.
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Další spolkovou aktivitou je organizace Sousedského a farmářského trhu.
První se uskutečnil 28. května na farním dvoře, další 25. června a pak každý
měsíc, vždy poslední sobotu v měsíci od 8 do 12 h až do října. Sortiment
zboží by měl být z místních zdrojů (ovoce, zelenina, květiny, přebytky
ze zahrádek apod.) nebo od regionálních farmářů. Od května do října si tak
budete moci koupit či vyměnit se sousedy i svoje zahradní výpěstky,
či nakoupit kvalitní a zdravé regionální výrobky. Za prodejní místo
se neplatí, jde nám především o zavedení nové tradice a podporu místních
produktů a farmářů. Stačí se přihlásit na stránkách www.spoleksmrzice.cz
nebo na tel. čísle 603256886.

Akci finančně podpořil Olomoucký kraj. Součástí trhu je také doprovodný
program např. živá kapela, divadelní představení, skákací hrad a tvoření
pro děti. Každý trh je trochu jiný, záleží na prodejcích a návštěvnících.
Kromě prodeje, jde o to společně se setkat, seznámit se a případně
si vyměnit kontakty a domluvit si sousedskou výpomoc. Během trhů jsme
s návštěvníky vytvořili pocitovou mapu Smržic.
Každý mohl vyznačit místo, které se mu líbí, kde rád odpočívá, kde se mu
nelíbí, kde by to chtělo změnu a kam by vzal návštěvu (na které místo
je hrdý). Lidem se tato aktivita velmi líbila, s potěšením můžeme říci,
že oblíbená místa jsou Vývoz, posezení u fary, sportovní areál.
Nelíbí se hlavně Sokolovna, ulice Olší výjezd ze Smržic za garážemi,
bioplynová stanice.
Připravujeme: Vodácký kemp a Rozloučení s prázdninami
Pavla Slezáčková - Spolek rodičů Smržice
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Junák – český skaut, z.s Smržice
Intercamp 2022 ve Francii
Intercamp je mezinárodním setkáním skautů Evropy, které se každoročně
koná na jiném místě. Letos proběhlo ve dnech 2. 6. – 6. 6. 2022 v Alsasku,
tedy konkrétně v přírodním parku Ecomusée d´Alsace ve Francii. Nám se
podařilo poskládat skupinku 18 lidí, kteří se na tuto akci vypravili. Vše
začalo ve čtvrtek 2. června na prostějovském nádraží. Zde jsme nastoupili
do vlaku, kde nás mělo čekat 22 hodin jízdy s celkem 5 přestupy. Vlakem
jsme dorazili do Bollwilleru, nedaleko již zmíněného přírodního parku.

Na místě na nás čekalo tábořiště připravené pro bezmála 2500 skautů. Akce
se účastnily oddíly z Česka, Polska, Německa, Francie, Holandska, USA,
Ukrajiny, Itálie, Belgie, Švýcarska a Anglie. Účastnicky nejpočetnější
zastoupení měla dozajista Česká republika a Polsko. Na akci pro nás byl
připraven bohatý program, při němž jsme nejen procvičili jazyky, ale také
spolupráci ve skupině složené z lidí různých národností, jazyka
a náboženství.
Akci hodnotíme pozitivně a těšíme se na příští ročník, tentokrát
v Braniborsku.
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Expedice 22
Od pátku 10. června
do neděle 12. června
vyjeli členové družiny
„Klokani“ na výpravu
s názvem „Expedice 22“.
Vše začalo v pátek, kdy
jsme se autobusem
přemístili do Seče, kde
mělo začít naše putování.
Za víkend jsme prošli celé
okolí Seče až po Malé
Hradisko, přenocovali
v přírodě a zopakovali
si základy vaření
v „polních“ podmínkách.

Nábor do nové skautské
družiny „Káňata“
Od září 2022 rozšiřujeme naše
řady o novou družinu vlčat, tedy
kluků ve věku 7–9 let. Pokud
byste chtěli přihlásit svého syna
do skauta, napište prosím na mail
smrzice@skaut.cz nebo
telefonicky. Schůzky budou
probíhat v klubovně na smržické
faře, termín (den a čas) bude
v září upřesněn. Momentálně se
v klubovně schází družina
„Klokani“ (kluci 13-14 let). Zde
máme také pár volných míst
pro případný zájem. Družinu
„Káňat“ povede bratr Matěj
Tesárek, družinu „Klokanů“ bratr
Jakub Polcr.

Krásné letní prázdiny a plno nevšedního letního dobrodružství přejí
smržičtí skauti.
Matěj Tesárek - rádce družiny
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T. J. Sokol Smržice
Zálesácký závod zdatnosti
V sobotu 23. dubna se děti ze Sokola zúčastnily Zálesáckého závodu
zdatnosti v Přemyslovicích. Jedná se o orientační běh v délce 3 kilometry,
kde na trase jsou umístěná stanoviště, na kterých děti plní různé úkoly:
poznávání zvířat, rostlin, pamětihodností, dále hod na cíl, zdravověda,
rozdělávání ohně, určování podle kompasu, historie Sokola a vázání uzlů.
Počasí nám přálo, o skvělou
náladu a zázemí se
postarali pořadatelé
z Přemyslovic. Roman
Šebela a Matyáš Župka
získali 1. místo v kategorii
starší žáci. Eliška Tesárková
a Karolína Opluštilová
obsadily v nejpočetnější
kategorii mladších žákyň
2. místo. Všem dětem
děkujeme za reprezentaci.

Pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna jednota
uspořádala po dvouleté
přestávce tradiční Pálení
čarodějnic. Na zahradě
za sokolovnou se sešla téměř
stovka dětí s rodiči. Na úvod
vystoupily členky Sokola, dívky
z 5. třídy, s vlastním tanečkem.
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Děti se zapojily do připravených soutěží na 10 stanovištích. Průběžně
probíhal čarodějnický rej dětí na tanečním parketu. Po skončení soutěží
byla zapálena vatra s čarodějnicí. Děti dostaly za odměnu špekáček
na opečení, nápoj a sladkost.

Sokolský odznak zdatnosti
Necelý týden po pálení čarodějnic ve čtvrtek 5. května uspořádala jednota
ve spolupráci se Základní školou Smržice „Sokolský odznak zdatnosti“.
V sokolovně se sešlo více jak 30 dětí od předškoláků až po žáky 7. třídy.
Po společné rozcvičce se zapojily do připravených disciplín: trojskok
z místa, skákání přes švihadlo po dobu 1 minuty, překážková dráha, chůze
poslepu, kotoul vpřed, přemet stranou a driblink s míčem. U každého
stanoviště hodnotily sportovní výkony cvičitelky a paní učitelky. Každý
účastník dostal po splnění úkolů malou sladkost a diplom.
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Výlety do údolíčka
Krásné jarní dny si děti ze Sokola užívaly cvičením nejen v tělocvičně,
ale také procházkami a hrami v přírodě.

Noc sokoloven 2022
V rámci celostátní akce „Noc sokoloven“, kterou vyhlásila Česká obec
sokolská, byla přihlášena také naše jednota. Členové oddílu všestrannosti se
sešli 10. června odpoledne v sokolovně a podle vlastního výběru si zacvičili
na nářadí, zahráli si florbal a nechyběla překážková dráha, kterou si sami
postavili. Na závěr měli připraveno občerstvení a spokojení se rozešli
až za tmy. Přespání v sokolovně se zatím neuskutečnilo, snad najdou
odvahu příští rok.

Judo
V letošním školním roce probíhaly vždy v pondělí a ve středu pravidelné
tréninky Juda. Vedle judo přípravy se jednalo o všestrannou předsportovní
přípravu dětí na úpolové sporty. Věnujeme se rozvoji síly, rychlosti,
obratnosti a vytrvalosti dětí zejména formou zábavních cvičení, her
a soutěží. Děti získávají základní znalosti a dovednosti z oblasti etiky,
pravidel a historie juda.
Někteří naši judisté se již
zúčastnili judistických
utkání. Největšího
úspěchu dosáhl devítiletý
Štěpán Janeček, který
zvítězil na několika
turnajích v ČR. Svůj první
zápasový triumf zaznamenal také Honza Lipovský na „Mini lize mláďat“
v Lipníku nad Bečvou.
Judo je bojový sport, který má kořeny v Japonsku. Slovo judo pochází
z japonštiny a v doslovném překladu znamená „jemná cesta“. Cvičenec
juda se nazývá judoka, v češtině judista. Pro všechny techniky se používají
japonské názvy. Původ juda je ve starých válečných uměních, zejména pak
v umění zvaném jiu-jitsu. Jednalo se o techniky sebeobrany a zahrnovalo
údery, kopy, hody, páky a dokonce i útoky mečem nebo nožem. Ve druhé
polovině 19. století vypracoval na základě tohoto umění profesor Jigoro
Kano nový systém a nazval ho „Kodokan Judo“.
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Dnes je judo olympijský sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě. Přes
změny, které přinesl jeho přirozený vývoj zůstává judo stále uměním, které
vychází z principů profesora Kano a vede cvičence k pozornosti k druhým
a ohleduplnosti ke sportovnímu partnerovi.

Projekt na rekonstrukci sokolovny
Zahájili jsme kroky k rekonstrukci sokolovny. Proběhla digitalizace skutečného stavu objektu. Na základě výběrového řízení byla vybrána projekční
kancelář Stavtes stavebně-technická společnost s ručením omezeným
Prostějov, která vyhotoví projekt na rekonstrukci. Velké poděkování patří
Obci Smržice, která poskytla na úhradu projektové dokumentace dotaci
1,500.000 Kč.

Setkání volejbalových veteránů
Volejbaloví veteráni se sešli na 45. ročníku v sobotu 25. června v sokolovně.
Na úvod vystoupil vedoucí oddílu volejbalu Aloš Lakomý, který přivítal
současné i bývalé členy oddílu a zhodnotil dosavadní činnost. Minutou
ticha byla uctěna památka zemřelých členů. Setkání přišli pozdravit
zástupci obce pan starosta a místostarosta. Vedoucí oddílu a všichni
členové blahopřáli Ing. Janu Kohoutkovi k jeho významnému životnímu
jubileu 90 roků. Všichni účastníci si pod lipami poseděli a zavzpomínali
na staré časy. Mladí volejbalisté oslavili hody volejbalovým utkáním. Večer
pokračovalo setkání hodovou zábavou.
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Vzpomínka na Kazimíra Lakomého
Smutná zpráva přišla dne 8. května 2022,
kdy nás ve věku 84 let opustil po krátké
n e m o c i b r a t r K a z i m í r L a k o m ý,
místostarosta Tělocvičné jednoty Sokol
Smržice. Pro rodinu a přátel zůstane
v srdcích jako Mirek. Vyrůstal v rodných
Smržicích se sv ými rodiči a pěti
sourozenci. Rodiče vedli svoje děti
k pracovitosti, poctivosti a vědomí,
že v životě není nic zadarmo.
S tímto odcházel na studium Střední železniční školy v České Třebové.
Po studiu pracoval jako výpravčí vlaků v Žulové, Kostelci na Hané
a na hlavním nádraží v Prostějově. Později působil jako náměstek
náčelníka na stanici v Prostějově. Vedle profesní činnosti také rád
sportoval. Založil a vedl turistický oddíl a společně se zaměstnanci
Českých drah pořádali pravidelné Mikulášské výstupy na Kosíř. Členem
Sokola se stal v roce 1948, kde navštěvoval sportovní hodiny pod vedením
Aloise Doseděla. Na střední škole hrál úspěšně českou házenou s výstupem
do přeboru ČR v dorostu. Později přešel do oddílu volejbalu ve Smržicích,
kde působil jako hráč a trenér mládeže. Díky jeho obětavosti vyrůstali
v oddílu volejbalu mladí hráči, kteří reprezentovali smržický volejbal jak
v krajském, tak i v celostátním měřítku. Jeho zásluha není jen ve sportovní
rovině, ale také ve společenském životě jednoty. Jako člen výboru a později
také jako starosta tělocvičné jednoty v letech 1999 až 2003, místostarosta
od roku 2004 do letošního roku, se podílel velkou měrou na organizaci
plesů, tanečních zábav, sportovních akcích pro děti a setkání volejbalistů.
Jeho stopa je vidět i v oblasti oprav a údržby budovy sokolovny, zejména
zajištění plynofikace budovy. Byl také dlouholetým aktivním členem
Českého svazu zahrádkářů. Jeho pracovitost a aktivní zájem o dění v obci
ho přivedly k činnosti v obecním zastupitelstvu, později v letech 1994 až
1998 byl úspěšným starostou obce. Celý svůj život byl pevně spjat
se Sokolem a se svou rodnou obcí a zůstane navždy zapsán v našich
myslích a srdcích.

Připravujeme: 10. září Pohádkové údolí
Irena Laurenčíková - starostka T. J. Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Setkání u totemu
V sobotu 14. května jsme se po dvouleté pauze zas konečně sešli na našem
tradičním setkání u totemu, abychom naplánovali blížící se Smržické vandr
a zároveň oslavili kulaté výročí některých členů našeho klubu.

Když jsme si rozdělili vandrovní
úkoly, přišla na řadu gratulace.
Jediným klukem mezi pěti oslavenci
byl Luboš Laurenčík a všichni mu
přáli, aby si užíval života co nejlíp.

Následovala procházka na nejvyšší
vrchol našeho katastru Stráž. Tam
už si s námi ale Luboš nevyšlápl.
Přece jen mu to už nechodí jak dřív.
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Smržické vandr
V sobotu ráno 21. května se začali do sportovního areálu scházet účastníci
18. ročníku našeho vandru. Ten loňský nám zmokl, tentokrát nám ale počasí
přálo. Foukal však silný vítr, tak měli tentokrát lehkou převahu pěší turisté.
Šéf firmy Laski Zdeněk Zapletal ani
pan doktor Petr Sedláček si však
bez kola nedokáží život představit
a vyjeli na jednu z našich cyklotras.

Spousta cyklistů včetně našeho
pana starosty a jeho manželky
přijela na svých elektrokolech.
Úplně opačný směr ale nabrala
skupinka, která na cyklotrasu
vyrazila na historických bicyklech
někdy z počátku minulého století.

18 ročníků vandru už přilákalo do Smržic celkem 20 501 účastníků. Největší
radost ze získané medaile měla letos nejmladší členka našeho klubu Eliška.
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Dalimilova rozhledna
Na první červnový výlet za turistikou jsme si vyjeli vlakem do Jeseníků.
Ze Starého Města p. Sněžníkem jsme začali už hezky po svých zdolávat
okolní kopce a naším cílem byla rozhledna, postavená teprve před rokem.

Na 918 m. vysokém Větrném vrchu vůbec nefoukalo a byla tam pohoda.
Dalimilova rozhledna zde byla postavena jako věrná replika kamenné rozhledny, která stála od r. 1899 na Králickém Sněžníku a musela být zbourána.

Až jsme si užili nádherných výhledů, pokračovali jsme po této cestě směrem
na Paprsek a potom kolem polských hranic na vrchol Smrk. Času bylo dost,
tak jsme si plánovanou trasu prodloužili kolem Lesního baru. Po malém
občerstvení jsme tak místo z Ramzové jeli domů z Horní Lipové.
Zdeněk Balcařík - předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Léto pro většinu z nás představuje pohodový čas. Vzduch voní, slunce svítí
a teplou kávu měníme na ledovou. Těšíme se, jak budeme s rodinou či
přáteli na zahradě grilovat a vařit ovocné knedlíky, z vlastní úrody
zavařovat a dělat marmelády, které si pak v zimě vychutnáme.
Ale vraťme se k uplynulému čtvrtletí. To jsme zahájili Velikonočním
jarmarkem, který v našem areálu pořádala obec ve spolupráci se zahrádkáři.

Druhou akcí byla výroční členská schůze, která se nesla v duchu 60. výročí
založení spolku zahrádkářů ve Smržicích. Jednatelka Jaroslava Smičková
přednesla referát k historii spolku od jeho založení až po současnost.

Následovalo předávání ocenění.
Z Územního sdružení ČZS Prostějov
obdrželi Poděkování za aktivní činnost:
Alena Kristková, Anna Stančíková,
Radek Stančík, František Vlach a též
zakládající členka přít. Dana Mrázková.
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Čestná uznání Republikové rady ČZS
Praha převzali od Mgr. V. Ambrožové,
členky RR, dlouholetí členové: Věra
H o r n o v á , V l a s t i m i l N o v o t n ý,
Mgr. Marie Koláčková, St. Zelinková
a Marie Rusinovová.
Jaroslava
Smičková obdržela bronzovou
medaili za zásluhy o rozvoj
zahrádkářství. V diskusi vystoupili
všichni pozvaní hosté.
Po vylosování tomboly nám k poslechu a zpěvu zahrál na kytaru Ivan
Dostál. Touto cestou moc děkujeme všem sponzorům a našim členům
za dary do tomboly , firmě Laski navíc za finanční dar.

Na okresním kole Floristiky jsme měli hned 3 zástupce. V kategorii junior
Matěje Tesárka (1. místo) a v kategorii senior Annu Stančíkovou (3. místo)
a Jitku Šišulákovou (4. místo). Všem našim soutěžícím děkujeme
za reprezentaci a blahopřejeme k úspěchům, kterých dosáhli.
Další akcí, na které se organizačně podílely i naše členky, bylo okresní kolo
Mladý zahrádkář.
Moravské zemské kolo floristiky se konalo v Prostějově v Kascentru.
Z prvního místa v okresním kole zde nastoupil Matěj Tesárek a umístil se
opět na 1. místě. Tímto postoupil do celostátního kola. Na organizaci této
akce se podílely opět naše členky A. Kristková, A. Stančíková, V. Dopitová,
J. Šišuláková a J. Smičková.
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Začátkem června pořádala obec ve spolupráci se všemi spolky Den dětí.
Na našem stánku děti poznávaly různé druhy ovoce, zeleniny a bylinek. Děti
i rodiče obdrželi propagační materiály zahrádkářů. Podobná akce se konala
v Prostějově na nám. T.G.Masaryka, kterou pořádala organizace IRIS a naše
členky, A. Stančíková a A. Kristková, pod hlavičkou ÚS ČZS Prostějov, zde
měly stánek se stejným zaměřením jako na Den dětí ve Smržicích.

Další akcí v červnu byla
exkurze do firmy Arboeko, kde
nám při téměř dvouhodinovém
komentáři představil celý areál
pan Martin Prokeš. Účastníci
odcházeli poučeni o výsadbě
a ošetřování dřevin i ovocných
stromů. Zajímavostí byly
jehličnaté bonsaje.
U příležitosti 60. výročí založení ZO ČZS Smržice připravujeme:
Zahrádkářskou výstavu ovoce, zeleniny, květin, bylinek a produktů z nich.
Součástí výstavy bude ukázka ručních prací žáků ZŠ, výstava zahradní
techniky firmy Laski, prodejny Řemeslo a zahrada 3 + 1.
Výstava bude otevřena v sobotu 27. srpna 2022 od 14.00 do 18.00 hodin
a v neděli 28. srpna 2022 od 10.00 do 17.00 hodin.
Pro děti bude připraven skákací hrad a špekáčky na opékání. Na dvoře bude
v sobotu od 15.00 hodin hrát country kapela. Občerstvení a domácí zákusky
budou k mání v naší kavárničce.
Srdečně zveme všechny občany do našeho areálu!
Alena Kristková - předsedkyně, Jaroslava Smičková - jednatelka
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Stavění májky
Jak už se stává tradicí, proběhlo 30. dubna stavění máje. Tentokrát také
za účasti občanů Smržic. Májka byla opět z nedalekého Kosíře a měla
úctyhodných 18 metrů.

V sobotu 14. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže
ve Studenci. Po dlouhé době (cca po 35 letech) máme
družstvo mladších žáků, kteří byli na soutěži poprvé.
Samozřejmě byli odměněni zlatou medailí. Dále se této
soutěže zúčastnili starší žáci, kteří dovezli rovněž zlatou
medaili. Aby tým mužů nezůstal stranou, tak nebylo jiného
zbytí, než zabojovat taktéž o zlatou medaili. Samozřejmě
se povedlo. No a aby těch zlatých v tomto dnu nebylo málo,
tak jsem získal medaili i já za 100 metrů s překážkami.
V sobotu 21. května se v Prostějově
starší žáci a dorost zúčastnili celostátní hry „Plamen“. Konkurence
byla jako vždy obrovská a starší žáci
získali skvělé 6. místo. Dorostenci
zabojovali o trochu lépe, když
v přeboru jednotlivců získal Prokop
Martinec a Barbora Vitásková úžasné
3. místo. Byli odměněni bronzovými
medailemi a hodnotnými dary.
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Hra „Plamen“ pokračovala v sobotu novou disciplínou „60 m s překážkami".
Naši reprezentanti opět úžasně zabojovali a dovezli další dvě bronzové
medaile. Jmenovitě Karolína Všetičková a Ondra Prokop. Okresní kolo
vyhrálo družstvo Služína, které jelo náš okres reprezentovat na krajské kolo
do Šternberka. Jelikož máme skvělé sportovce, tak nás požádali, jestli jim
půjčíme Ondru Prokopa. Ondra byl velkým přínosem pro jejich tým
a společně získali skvělé 6. místo.
Kácení Májky
V sobotu 28. května jsme před měsícem postavenou Májku poslali k zemi.

Na programu bylo vystoupení dětí z místní ZŠ a poté soutěž v řezání klády
na čas, které se zúčastnili mimo občanů a dětí i starosta s místostarostou.

Část naší výjezdové jednotky se jako každý rok zúčastnila hasičského
cvičení tentokrát na Žermanické přehradě. Ve dnech 15. - 19. června se
s člunem zdokonalovali v záchraně osob a majetku.
100 let SDH Čelechovice na Hané
V sobotu 18. června se konaly velkolepé oslavy 100. výročí založení SDH
Čelechovice na Hané, kde jsme samozřejmě nemohli chybět. S sebou jsme si
dovezli naši Pragu RN, kterou jsme tam jako stacionární historický
exemplář vystavovali.
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Bigfirenight no.2 na „Pivácké“
Za skvělé sportovní výsledky jsem pro mladé hasiče uspořádal z pátku
24. června na sobotu již druhý ročník stanování na Romži u hráze
s příznačným názvem „Bigfirenight“. Dětí se sešlo celkem 18. Nasedli jsme
do naší Erenky, mého auta a se člunem na vozíku vyrazili na místo určení.

Děti jsem krátce povozil po Romži. Poté se s velkým očekáváním vytvořil
požární útok s deseti proudy z Erenky, který se bohužel nepodařil.
Zopakovali jsme ho až na druhý den před hasičkou. Opekli jsme si špekáčky
a jelikož měly být v noci silné bouřky, přemístili jsme se raději do hasičky,
kde jsme na dvoře pod dřevěnými přístřešky v klidu přenocovali. Po snídani
proběhl požární útok, sbalení, úklid a před obědem byly děti doma.
140 let SDH Kostelec na Hané
V sobotu 25. června na naše hody jsme se zúčastnili oslav 140 let
od založení SDH Kostelce na Hané. Samozřejmostí byla i účast naší Pragy
RN, se kterou měla proběhnout malá ukázka požárního útoku. Jelikož jsme
měli hody a Kostelečtí mnoho skvělých ukázek historické i současné
techniky, bylo nám sděleno, že naše ukázka byla zrušena.
Výjezdy v uplynulém půlroce
Naše výjezdová jednotka měla v uplynulém půlroce celkem tři ostré
výjezdy. První proběhl hned začátkem roku 13. ledna při železniční nehodě
na železničním přejezdu „na tiché“ u křižovatky směrem do Mostkovic.
Další dva zásahy byly 12. června ve 14:10 a 13. června ve 3:22 ráno, pomoc
záchranářům při transportu těžce nemocných pacientů do sanitky
v Družstevní ulici. Jsme rádi, že nás i vás nepotkaly požáry a jiné pohromy.
Více o naší činnosti naleznete na facebooku SDH Smržice.
Miroslav Smyčka - jednatel SDH Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Soutěžní ročník 2021/22 byl na rozdíl od těch dvou předešlých celý dohrán.
Našim družstvům, tak v půli června začalo krátké volno, než začnou opět
přípravu na novou sezónu.
Mužstvo mužů v I. B třídě Olomouckého kraje mělo dobře rozehranou
podzimní část, na kterou se mu, hlavně díky absenci některých hráčů,
nepodařilo v jarní části navázat. Nakonec si až v posledním kole vybojovali
možnost setrvání v I. B třídě.
U mužstva skončil trenér Ivo Zbožínek, který se na podzim podrobí operaci
kolene. Oddíl mu tímto děkuje za odvedenou práci a hlavně trpělivost,
kterou často musel s mužstvem mít. Současně doufáme, že se bude jednat
jen o zdravotní pauzu a že se Ivo brzy opět zapojí do chodu oddílu. Dále
v mužstvu skončili i další hráči, a proto se vedení vážně zabývalo
možnostmi dalšího pokračování mužstva.

Nakonec se vedení i s ohledem na fakt, že si mužstvo vybojovalo setrvání
v I. B třídě, rozhodlo přihlásit mužstvo do I. B třídy. Přípravu začne mužstvo
12. července pod trenérem Miroslavem Martinákem, kterému bude asistovat
bývalý kapitán Lubomír Klus. Mistrovská utkání budou zahájena o víkendu
6. - 7. srpna v Haňovicích.
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Starší žáci skončili v okresním přeboru v polovině tabulky na 7. místě.
Mladší žáci nastupující v krajské soutěži obsadili v konečné tabulce
6. místo. Mládežnická družstva nastupovala spolu s hráči Kostelce na Hané
jako sdružený klub. Mužstva vedli a nadále povedou Josef Spanilý a Marek
Pešák. Do nového ročníku je přihlášeno družstvo starších žáků. Startovat
budou v krajské soutěži Olomouckého kraje, která byla nově ustavena
a bude se hrát ve formátu 10+1, což byl i důvod přihlášení družstva do této
soutěže. Mládež svou sezónu zakončila společným přátelským zápasem
s rodiči. Mladší žáci si závěr
své sezóny navíc hezky
zpříjemnili účastí na mezinárodním turnaji Bobík Cup
v Hluku u Uherského
Hradiště, který ve své
kategorii vyhráli.
Oddíl kopané děkuje všem,
kteří se podíleli na chodu
oddílu a jeho družstev
v uplynulé sezoně. Děkujeme
i všem fanouškům za jejich
přízeň.
Jiří Přikryl - TJ Smržice
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Letecko-modelářský kroužek Smržice
S příchodem prázdnin bych se rád ohlédl za činností modelářského kroužku
ve Smržicích v uplynulém školním roce.
V září 2022, při úvodním kroužku jsme se sešli v plném počtu šesti žáků
Základní školy ve Smržicích a Čelechovicích na Hané a zahájili tak činnost.
Během celého období školního roku jsme postavili řadu modelů házedel,
se kterými jsme se zúčastnili několika soutěží jak okresního, krajského tak
i republikového formátu. Na podzim roku 2021 nás reprezentoval
na Mistrovství ČR mládeže v Moravské Třebové Matyáš Vymětal, který se
umístil jako pátý nejlepší v republice. V zimních měsících pořádal náš klub
LMK Prostějov, několik okresních soutěží, kterých se zúčastnili všichni
kluci z kroužku. Na jaře 2022 jsme se vypravili na krajský přebor mládeže
Pardubického kraje do Ústí nad Orlicí. Zde jsme dosáhli velkého úspěchu
a to dosažením předních míst. Soutěžili jsme zde v kategorii Házedel - starší
žáci, kdy na prvním místě se umístil Alexandr Kaprál, na druhém Richard
Pawlowský a čtvrté místo obsadil Matyáš Vymětal. Kluci nalétali skvělé
výsledky, které jim zajistili postup na Mistrovství ČR mládeže konaného
dne 17. září 2022 v Moravské Třebové.

Jedna z dalších akcí byla účast na dětském dnu, kde měl náš kroužek
stanoviště. Zorganizovali jsme soutěž pro děti v létání modelů a seznámení
se s prací našeho kroužku. Kluci byli velmi aktivní a nadstandartně nás
reprezentovali. O úspěšnosti hovoří i skutečnost, že po dětském dni přibyl
do kroužku další člen.
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Poslední setkání proběhlo netradičně opékáním špekáčků na posezení
ve Vývoze. Zhodnotil jsem uplynulý školní rok, co se nám povedlo
a nepovedlo a nejdůležitějším bodem bylo vyhlášení nejlepšího modeláře
kroužku uplynulého školního roku, kterým se stal Alexandr Kaprál, druhý
byl Matyáš Vymětal a třetí Richard Pawlowský. Všichni tři obdrželi věcné
ceny a Saša Kaprál navíc Putovní pohár nejlepšího modeláře Smržického
kroužku. Putovní pohár bude mít v držení po celý příští školní rok
a uvidíme, kdo se bude snažit a pohár si převezme. Pokud prvenství obhájí
třikrát za sebou, zůstává mu pohár napořád.

V průběhu roku se mi podařilo zajistit u Svazu modelářů ČR v programu
podpory mládeže pro kroužek čtyři stavebnice modelů kluzáků kategorie
A3, čtyři stavebnice kategorie A1 a čtyři stavebnice házedel. Z podpory obce
Smržice jsme mohli do kroužku dále zakoupit dvě stavebnice RC modelů.
K těmto rc modelům jsme zdarma dostali RC soupravu k řízení modelů
od člena LMK Prostějov. Dovolím si říct, že kroužek je velice dobře
materiálně zajištěn.
Co dodat na závěr, jen snad to, že kluci ušli kus cesty jak ve stavění
modelů tak i v soutěžním létání a jejich výsledky jsou velmi dobré a stále se
zlepšují. Věřím, že v dalším školním roce se posunem mnohem dál… Našim
cílem je dobýt přední místa na podzimním Mistrovství ČR mládeže.
Touto cestou bych chtěl ještě poděkovat za velkou podporu Obci Smržice,
Základní škole ve Smržicích a v neposlední řadě rodičům za vstřícnost
a pochopení tohoto časově náročného technického sportu.
Libor Škobrtal - Letecko-modelářský kroužek Smržice
￼43

Myslivecký spolek Smržice
V uplynulém období se smržičtí myslivci sešli s naším nejstarším, dnes již
čestným členem MS Smržice Ing. Janem Kohoutkem k oslavě jeho
devadesátých narozenin. Večerní setkání proběhlo v přátelské a slavnostní
atmosféře, ke které nechybělo i skvělé pivo z pivovaru Z-Stage pana Zelinky
ze Smržic a občerstvení, které nám zajistil pan Pavel Opluštil z Hostince
Kocanda. Jménem všech členů MS Smržice přeji panu Kohoutkovi do dalších
let mnoho zdraví, štěstí, životního elánu i dobré nálady.

Rád bych také poděkoval odstupujícímu starostovi Honebního společenstva
Smržice panu Bohuslavu Kristkovi za jeho dosavadní činnost a práci, kterou
přispěl k rozvoji smržické myslivosti. Gratuluji také nově nastupujícímu
starostovi panu Martinu Galíčkovi ke zvolení do této funkce.
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V jarním období se naši členové a stálí honci několikrát sešli na pracovní
akce, brigády na úklid odpadků okolo cest, výřezy nežádoucích dřevin
a na společném sečení břehů Českého potoka na ulici Blíšťka. Všem
zúčastněným děkuji za jejich ochotu podílet se na zlepšení kvality
životního prostředí v naší obci.
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Náš myslivecký spolek se podílel také na některých akcích, pořádaných Obcí
Smržice, jakou byl Dětský den ve sportovním areálu. Přispěl tak rovněž
ke společenskému životu naší obce.

V dubnu mě osobně i spolek MS Smržice navždy opustil náš psí pomocník
a kamarád plemene Český fousek, Tok z březové stráně, neboli Todin.

Foto pořízeno v roce 2018 v památkové rezervaci Vlčnovské bůdy.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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LASKI s.r.o. Smržice
Firma Laski slavila 30 let od založení
Naše firma LASKI pozvala všechny své zahraniční i tuzemské obchodní
partnery, abychom společně oslavili 30 let naší existence. Dne 23. června
jsme v naší firmě LASKI měli předváděcí den. Někteří naší partneři u nás
byli poprvé, někteří už poněkolikáté. Určitě jsme ale všechny překvapili,
jak jsme se za poslední dobu opět rozrostli. Ukázali jsme naším partnerům
výrobní montáže, a pak jsme na volné ploše měli předváděcí akci našich
strojů a novinek pro rok 2022.

Potom jsme se všichni přesunuli do restaurace REBEL ve Smržicích.
Po slavnostním uvítání měl pan ředitel Ing. Zdeněk Zapletal prezentaci.
Poté si od nás nejdůležitější a nejúspěšnější distributoři převzali ocenění.
Při slavnostní večeři panovala výborná nálada, která trvala až do ukončení
akce. Pevně věříme , že akce byla pro všechny zúčastněné přínosná a těšíme
se na další spolupráci.
Ivana Urbanová - Laski, s.r.o. Smržice
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