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V polovině dubna začala také rekonstrukce
chodníků po celé délce ulice Trávníky.

V pondělí 30. dubna proběhlo v prostoru
za smržickou sokolovnou Pálení čarodějnic.

V sobotu 19. května se na startu 14. ročníku
Smržického vandru sešlo 1326 účastníků.

Celkové rekonstrukce se dočkala přístupová cesta
ke hřbitovu.

Zásadní rekonstrukcí prošla od začátku roku
kaplička u hřbitova.

V průběhu června bylo v celé obci postupně
vyměněno všech 174 starých svítidel veřejného
osvětlení za nové lampy EKO-LED.
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TJ Sokol Smržice (str. 18-20)

Zhodnocení volebního období 2014 - 2018
(slovo starostky)

Vážení spoluobčané,
současné volební období (2014 – 2018) spěje ke svému závěru, proto bych
chtěla ve stručnosti připomenout jeho nejdůležitější události, které změnily
vzhled a život obce.
Majetek a finance obce
- Majetek obce (hmotný a nehmotný) byl navýšen o 12 milionů korun
- Podařilo se získat nevratné dotace v celkové výši 47 milionů korun
- Audity hospodaření obce proběhly bez zjištěných chyb a nedostatků,
včetně kontrol všech realizovaných projektů
- Hodnota cenných papírů a podílových listů je 5 798 486,- Kč
- Na účtech v bance (k 30. 6. 2018) má obec 21 584 690,- Kč
Infrastruktura a strategický rozvoj obce
- Výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu
- Zpracování nového Územního plánu obce
- Oprava povrchu hlavní komunikace a komunikace v ul. J. Kotka, včetně vjezdů k rodinným domům, chodníků a parkovacích stání
- Vybudování nové zpevněné komunikace v ul. Mlýnská (novostavby)
- Výstavba nového urnového háje a komunikací na hřbitově
- Oprava kapličky u hřbitova
- Oprava krytiny hřbitovní zdi
- Výměna svítidel na veřejném osvětlení
Školství, sociální péče a služby občanům
- Výstavba mateřské školky
- Získání dotace na rekonstrukci druhé budovy základní školy za hasičkou
- Finanční dary potřebným občanům ve výši 179 000,- Kč, novým občánkům 128.000,- Kč
- Poskytování služeb občanům (mimo zákonem daných) – využívání
bezdrátového internetu, sběr listí, štěpkování a řezání větví, sečení trávy, rotavátorování zahrad, sběr papíru – škola, sběr železného šrotu –
hasiči, cvičení jogy a kroužky keramiky zdarma v základní škole.
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Kultura, sport a spolková činnost
- Pokračování ve vydávání čtvrtletníku - Smržický zpravodaj
- Finanční podpora ostatních organizací a spolků včetně domovů pro seniory ve výši 490 500,- Kč
- Obnovení pamětní desky Jakuba Kresy a vydání publikace o jeho životě a společenském významu
- Kulturní akce ke 100. výročí vzniku Československé republiky
- Každoroční pořádání a finanční zajištění12 společenských akcí
- Finanční podpora smržických spolků: Sokol 665 000,- Kč, Klub českých turistů 61 000,- Kč, Český svaz zahrádkářů 142 000,- Kč, fotbalový oddíl 699 000,- Kč, Sbor dobrovolných hasičů 521 000,- Kč,
Myslivecké sdružení 72 000,- Kč, Sdružení rodičů 85000,- Kč, farnost
Smržice 260 000,- Kč.
- Zakoupení dvou plynových ohřívačů a plechové garáže na uložení dřevěného posezení, pořízení dvou nových párty stanů pro společenské
události
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Životní prostředí
- Obměna topolů kolem sportovního areálu - výsadba nových stromů
v počtu 31 ks
- Každoroční zaměstnávání dotovaných pracovníků z úřadu práce
na údržbu veřejné zeleně
- Výsadba ovocných stromů v ovocném sadu a na veřejných plochách
- Zakoupení nového traktoru, otočné radlice a kartáče na zimní údržbu
komunikací
- Získání daru – kontejnerového nosiče za malotraktor
- Výsadba zeleně v novém urnovém háji
- Zakoupení kontejneru na rostlinný odpad, umístěn u hřbitova
Uvedený přehled čtyřleté činnosti zastupitelstva obce ukazuje na pokračující
a smysluplný vývoj obce, kdy jsou postupně realizovány především priority
naplňující potřeby života vás občanů.
Hospodaření v obci je vedeno tak, abychom většinu realizovaných staveb financovali ze získaných dotací a tím šetřili vlastní zdroje rozpočtu. Ty jsou
následně používány především na financování státem nepodporovaných akcí.
Každoročně je rozpočet obce nastaven jako vyrovnaný případně s přebytkem
a následný audit hospodaření vždy potvrdil hospodaření obce bez závad a nedostatků.
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Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. provedla v letošním roce ratingové hodnocení hospodaření obce v letech 2014-2017 a ohodnotila hospodaření obce Smržice ratingovým stupněm B, v roce 2016 dokonce B+. Stejně
dobré hodnocení jako naše obec má pouze 8% obcí stejné velikostní kategorie
v ČR (748 obcí).
Budova základní školy u pošty prošla rekonstrukcí v roce 2014. Výstavbou
nové mateřské školy a rekonstrukcí druhé budovy základní školy, na kterou
obec získala v letošním roce dotaci, bude ukončena základní koncepce rozvoje školství v obci pro předškolní děti a děti prvního stupně základní školy.
Kus „cesty dopředu“ má obec již za sebou a to díky investicím do hlavních
finančně nejnáročnějších priorit jako jsou inženýrské sítě včetně komunikací,
sportovní a společenské zázemí, školství a další. V příštích letech se tak otevírá možnost více investovat do menších a méně finančně náročných akcí, které
opět přispějí ke zkvalitnění života v obci.
Na závěr tohoto příspěvku a zároveň i volebního období chci poděkovat členům všech obecních spolků a také smržickým hasičům za jejich spolkovou
aktivitu a zároveň i reprezentaci obce. Poděkování patří i všem těm občanům,
kteří svou činností, aktivitou případně zájmem o dění v obci vyjadřují svou
sounáležitost s obcí Smržice. Stejně tak děkuji i zvoleným zastupitelům, kteří
po dobu čtyř let aktivně přistupovali k úkolům a výzvám a svým uvážlivým
rozhodováním přispěli k dalšímu rozvoji obce.
Vážení spoluobčané, každé prostředí, ve kterém člověk žije, ho určitým
způsobem pozitivně či negativně ovlivňuje. Kromě rodiny je to i společenství
obce. Proto, svou účastí v letošních komunálních volbách (5. a 6. října), máte
opět možnost rozhodnout svým hlasem, kam se společenství naší obce bude
v příštích čtyřech letech ubírat a nakolik vám tento sběr bude vyhovovat.
Každý váš udělený hlas v komunálních volbách bude mít svůj význam. Proto
přeji také Obci Smržice hodně rozvážných, aktivních a spravedlivě uvažujících
občanů.
V nadcházejícím dovolenkovém čase přeji všem smržickým občanům příjemné a pohodové léto s množstvím zajímavých zážitků.
Ing. Hana Lebedová - starostka obce Smržice
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Informace z matriky
Ve druhém čtvrtletí roku 2018 oslavili krásných 70, 75, 80, 85 a více let
tito občané:
Jaroslav Marek
Ludmila Tomášková
Marie Kučerová
Kazimír Lakomý
Miloslav Fiala
Pavla Jochová
Jan Kohoutek
Jiřina Vyroubalová
Jaromír Sedlář
Božena Menšíková
Ludmila Kulišťáková
Rudolf Trojan
Miroslav Skácel
Marie Lakomá
Josef Meisner
Anna Medková
Anna Zwienerová
Vladislava Kaštylová
Jiřina Kreplová
František Klement
Vladislav Šoustal
Berta Furišová

11. 4. 1933
15. 4. 1932
19. 4. 1943
26. 4. 1938
1. 5. 1932
6. 5. 1928
9. 5. 1932
15. 5. 1948
18. 5. 1933
31. 5. 1932
31. 5. 1931
1. 6. 1948
2. 6. 1926
11. 6. 1943
12. 6. 1933
13. 6. 1948
13. 6. 1929
14. 6. 1948
16. 6. 1932
18. 6. 1929
21. 6. 1930
29. 6. 1932

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

Vítání dětí

85 let
86 let
75 let
80 let
86 let
90 let
86 let
70 let
85 let
86 let
87 let
70 let
92 let
75 let
85 let
70 let
89 let
70 let
86 let
89 let
88 let
86 let

			
V pondělí 25. června 2018 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu letošní
druhé vítání nových občánků. Tentokrát jsme přivítali tři chlapečky a jednu
holčičku. Přivítáni byli:
Jiří Vysloužil

* 20. 2. 2018		

Podhájí

Daniel Špičák		

* 1. 4. 2018		

Kobližnice

Petr Slavov		

* 14. 5. 2018		

Podhájí

Kateřina Trajerová

* 24. 5. 2018		

Koupelky
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Paní starostka popřála rodičům k jejich nelehkému úkolu – výchově dětí –
hodně sil, tolerance a trpělivosti. Děti z mateřské školy novým občánkům
zazpívaly a zarecitovaly a o hudební doprovod se postarala paní učitelka Hana
Bittnerová. Obec dětem věnovala dárky a finanční hotovost ve výši 5 000,Kč. Rodiče se při příležitosti této slavnostní události podepsali do pamětní
knihy. Maminky si odnesly domů kytičku.
Gratulace
V tomto čtvrtletí jsme
hned dvakrát navštívili
manžele Lakomé. Poprvé 26. dubna, kdy bývalý
starosta obce pan Kazimír
Lakomý oslavil 80. narozeniny a zakrátko po něm
- 11. června paní Marie
Lakomá 75. narozeniny.
Do dalších let jsme manželům popřáli hlavně pevné zdraví, klid a pohodu.
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Zlatá svatba
Neuvěřitelných 50 let společného života oslavili 20. dubna manželé Marie
a Bohuslav Urbanovi z ulice Příční. Manželům Urbanovým jsme popřáli ještě
mnoho let plného zdraví a radosti ze života a k jejich významnému výročí
jsme jim předali dárkový balíček.

Rozloučili jsme se navždy:
(*1951)
Miloš Staňa
		
(*1932)
Jiřina Sedláčková
		
(*1941)
Věra Strupková
		
Drahomíra Kvapilová (*1952)
		
(*1959)
Alois Lutera
		
(*1930)
Anna Spurná
		
Miroslava Mlčoušková (*1950)
		
			

Blíšťka 531, zemřel 6. 4. 2018 		
ve věku nedožitých 67 let
Podhájí 208, zemřela 22. 4. 2018
ve věku nedožitých 86 let
Za Kovárnou 419,
zemřela 23. 4. 2018 ve věku 77 let
Zákostelí 141, zemřela 29. 4. 2018
ve věku 66 let
Podhájí 504, zemřel 11. 6. 2018 		
ve věku nedožitých 59 let
Zákostelí 136, zemřela 16. 6. 2018
ve věku 88 let
Zákantí 145, zemřela 30. 6. 2018
ve věku 68 let
Radka Odvářková - matrikářka obce
8

Komise životního prostředí
Komise životního prostředí si dovoluje pozvat všechny občany na přednášku
Prof. PhDr. Jiřího Fialy, CSc.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Rozpad Rakousko-uherské říše a první dny Československé republiky
v Olomouci a ve Smržicích.
Přednáška se koná ve čtvrtek 27. září 2018 v 18 hod. v Kulturním domě
ve Smržicích.
Přednáška je součástí oslav 100. výročí založení Československa, které budou
probíhat ve Smržicích na přelomu září a října 2018 pod patronací starostky
obce paní Ing. Hany Lebedové.
prof. Aleš Lebeda - předseda Komise životního prostředí

Obecní knihovna
Během školního roku jsem navštěvovala žáky první třídy a žáci mi předvedli,
jak se zlepšují ve čtení. A co je pro mě nejdůležitější, všichni žáci mi ukázali
velikou snahu se naučit číst.
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Ve čtvrtek 7. června jsme se pak s žáky 1. třídy sešli v obřadní síni, aby mohli
být pasováni na čtenáře. Děti společně zazpívaly a přednesly několik básniček
a jazykolamů. Potom svým rodičům a hostům samy přečetly připravené
hádanky. Správné odpovědi pak paní učitelka Gulaková doplnila do křížovky
a všechny děti přečetly tajenku. Poté byli žáci slavnostně pasováni na čtenáře.
Děti dostaly knížku a čtenářský pas, kam si můžou zapisovat knížky, které
přečtou. Od obce pak dostaly ještě něco sladkého. Pasování bylo uspořádáno
ve spolupráci obecní knihovny, základní školy a Obce Smržice.

Knižní fond obecní knihovny se rozrostl o několik nových titulů:
Marie Doležalová - Kafe a cigárko; Atticus Lish - Láskou ji nespoutáš; John
Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle - Sněží, sněží; John Green - Jedna
želva za druhou; Wolf Serno - Píseň plačky (3. díl).
Nejen tyto novinky, ale i další knihy si můžete vypůjčit každé úterý od 13
do 17 hodin.
Veronika Pospíšilová - knihovnice
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Kulturně - sportovní komise
Vítání prázdnin
Poslední školní den 29. června uspořádala obec ve spolupráci s kulturně
sportovní komisí „Vítání prázdnin s tábořením ve Vývoze“. Táborníci si
přinesli stany, které si postavili na plošině nad totemem. Děti si hned našly
zábavu. Některé hrály na bubínek nebo metalofon a zpívaly písničky. Hoši si
hráli s míčem, probíhali tunelem z vrbového proutí, jezdili na skluzavce a lezli
na stromy. Jakmile se u ohně začaly opékat špekáčky, opustily děti svoje hry
a posadily se k ohni. Potom paní starostka rozdala všem dětem malé svítilničky,
aby si je vyzkoušely před tím, než se setmí. Po soumraku odstartovali první
odvážlivci na cestu označenou světýlky, vstříc za dobrodružstvím. Na stanovišti
nad Vývozem se otevřel pohled na vesnici a na právě vycházející měsíc
v úplňku. Děti si postupně vyzkoušely svoji zručnost, podle čichu poznávaly
různé rostliny a přírodniny. Za každý splněný úkol dostaly svítící tyčinku.
Na konci stezky prošly tajemné bludiště. V cíli u ohniště na děti čekali rodiče
a za úplné tmy společně odcházeli spokojení do svých stanů a domovů.
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Smržické hody
Na hody pozvala obec svoje
občany do areálu smržického
kulturního domu na bohatý
program. V sobotu se konala
Hodová zábava se známou
prostějovskou hudební skupinou
Kontakt, která hrála převážně
české rockové písně. Hudba se
návštěvníkům líbila a taneční
parket byl neustále zaplněn.
V neděli odpoledne vystoupila
oblíbená kapela Boršičanka
se svými zpěváky a zahrála
krásné písně z jižní Moravy. Děti si užily adrenalinovou zábavu na některé
z pouťových atrakcí - elektrická autíčka, pirátská loď, létající lavice, labutě,
skákací hrad. Restaurace U hřiště zajistila bohatou nabídku pokrmů a nápojů
po celý hodový víkend.

Připravujeme:
6. 9. Rozloučení s létem – cyklovýlet pro seniory
Irena Laurenčíková - Kulturně sportovní komise
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Jak tomu bylo v letech 1968 a 1969 ve Smržicích?
Rozhovor s panem Františkem Látalem
o událostech v srpnu 1968 a 1969
Základní historické údaje o událostech roku 1968 ve Smržicích popsal
M. Peterka v knize Smržice, příroda-historie-lidé (Smržice v roce 1968,
s. 373-376; Smržice, 1994). Není tedy třeba všechno podrobně uvádět. Nicméně
je zřejmé, že i Smržice se zapojily do obrodného procesu na jaře 1968. Tyto
aktivity se týkaly primárně zemědělství. V tomto směru hrál ve Smržicích
významnou roli pan Jan Král, tehdejší předseda JZD Smržice. V sokolovně
se 24. dubna 1968 sešel sněm, kde se jednalo o ustavení přípravného výboru
Svazu zemědělců. Hlavním úkolem tohoto svazu mělo být zajistit větší účast
zemědělců nejen na správě obcí, ale i na správě celé země. Rovněž byly
diskutovány otázky, jak napravit příkoří spáchaná na zemědělcích počátkem
50. let, tedy v době kolektivizace a likvidace soukromého hospodaření. Snad
nejvýznamnější pozitivní událostí roku 1968 ve Smržicích bylo setkání
zemědělců ve smržické sokolovně dne 28. května 1968, kterého se zúčastnil
i tehdejší ministr zemědělství František Borůvka. Na tomto setkání byl založen
Svaz družstevních rolníků (SDR), který byl zájmovou organizací všech
zemědělců okresu Prostějov. Celostátně byl pak SDR právoplatně ustanoven
na konferenci v Nitře ve dnech 9. – 11. července 1968. Zemědělci rovněž
vyjádřili podporu obrodnému procesu v naší zemi, o němž hovořil ministr
F. Borůvka. Všechny tyto obrodné aktivity však přišly vniveč událostmi
21. 8. 1968, i ve Smržicích začalo opět postupně přituhovat.
S okupací vojsky Varšavské smlouvy se však nebyli ochotni všichni
ve Smržicích smířit. Byli to zejména mladí lidé, kteří u příležitosti prvního
výročí srpnové invaze těchto vojsk chtěli dát najevo nesouhlas s okupací.
Hovořil jsem o této události, ale i o této době osobně s jedním z tehdejších
aktérů tohoto protestu, panem Františkem Látalem.
F. Látal je smržickým rodákem (ročník 1951), v mládí musel doma poměrně
těžce pracovat, což mu však, jak sám říká, nedělalo žádné problémy.
Po návratu ze školy musel často chodit pomáhat na pole, ale občas zbyl i čas
na kamarády a nějaké to lumpačení, jak sám říká. V Prostějově se vyučil
opravářem zemědělských strojů, pak pracoval v JZD Smržice jako opravář až
do roku 1989, přičemž o žních jezdil s kombajnem po celé republice. Zde jsou
jeho odpovědi na několik položených otázek.
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Jaká byla situace v JZD Smržice a ve Smržicích v druhé polovině 60. let?
Druhá polovina 60. let z hlediska atmosféry v JZD byla dobrá, nicméně
i v JZD působila organizace KSČ. Občas se stávalo, že komunisté schůzovali
a my jsme pracovali. Doma všichni na komunisty nadávali, ale navenek to
nemělo na nic vliv. Pravdou však je, že i ve Smržicích se společnost tehdy
začala pomalu otevírat, neznatelně, ale přece. Někteří živnostníci začínali opět
soukromničit. Začalo se otevřeněji mluvit, v družstvu se staří sedláci z těchto
aktivit radovali. Můj otec však nadával na komunisty pořád, prostě jim nikdy
nevěřil. Určitě však bylo v té době více společenských aktivit. Předsedu JZD
dělal v té době pan Jan Král, nekomunista, původním povoláním zemědělec,
férový a tvrdý chlap, který také ve Smržicích přivítal v roce 1968 ministra
zemědělství F. Borůvku.
Co jsi dělal v době srpnové okupace
V době okupace jsem byl jako učeň na praxi ve Státní traktorové stanici
(STS) v Prostějově. Po vstupu vojsk všichni nadávali a křičeli, dokonce si
pamatuji na slova: „dejte nám samopaly a půjdeme na ně“. S kamarády jsme
ten den odjeli na chatu na Plumlově, kde jsme pouštěli sirény, a snažili se
tímto způsobem vyjádřit protest proti okupaci. Ve Smržicích sovětská vojska
nebyla, ale v Držovicích u Floriánka na kopci hlídkovala nějaká skupina
sovětských vojáků. Jako kluci jsme obraceli značky, v Prostějově se v tyto
dny dokonce střílelo a byli mrtví. Na domě manželky v Prostějově byly ještě
dlouho potom na fasádě díry po kulkách. Většina obyvatel tehdy vyjadřovala
odpor. Osobně mne, ale i většinu ostatních, velmi zklamalo, že naše vedení
na jednáních v Moskvě to bez „boje“ vzdalo a podřídilo se diktátu Moskvy.
V Olomouci se pak nedlouho po okupaci usadilo velké uskupení vojsk SSSR,
bylo tam i velitelství tzv. Střední skupiny vojsk.
Jak tomu bylo s vaším protestem proti okupaci v srpnu 1969?
V srpnu 1969 se domluvila parta pěti kluků ve Smržicích (F. Látal, M. Chytil, B.
Drčka, V. Strbačka; jméno posledního neuvádí, ten je zradil, pozn. A. Lebedy),
že vyjádří protest proti sovětské okupaci v roce 1968. V noci 21. 8. 1969 jsme
malovali ve Smržicích po zdech protestní nápisy a obrazy, kde např. Husák leze
někam Brežněvovi, na sokolovně jsme vyvěsili československý prapor na půl
žerdi. Našli se však tehdy i takoví, kteří měli zájem nám to překazit, nebyla
to vůbec jednoduchá akce. Tato protestní akce však skončila udáním a tajná
policie nás všechny objížděla. Pak jsme absolvovali výslech v Prostějově
na Havlíčkově ulici. V únoru 1970 s námi proběhl v Prostějově soudní
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proces, kde jsme byli
všichni
odsouzeni
za
podvracení
republiky s tím, že
jsme dostali podmínku
na půl roku s délkou
trvání jednoho roku.
Jeden z nás, jež s námi
nakonec do toho nešel,
svědčil proti nám
a vše řekl tajné policii.
Později se z něho stal komunista a voják socialistické armády. Velkou satisfakcí
však pro nás bylo, že po listopadu 1989 jsme všichni dostali oficiální vyjádření
státních úřadů, aniž jsme o něj žádali, že jsme byli plně rehabilitováni.
Jaké bys udělal závěry z tohoto životního poznání?
Vše co jsem od mládí prožil, mne utvrdilo v tom, že moje životní postoje
byly správné, komunismus a komunisty jsem vždy odmítal, po revoluci jsem
vždy volil pravici. Uvědomil jsem si také, že řada lidí se v krizových chvílích
chovala podle toho, jak „foukal vítr“. Tato doba byla bezesporu velkou
zkouškou charakterových vlastností, v níž mnozí neobstáli. To je třeba mít
stále na paměti. Po listopadu 1989 se cítím báječně, vždy jsem byl ochotný
tvrdě a poctivě pracovat, být odpovědný a samostatný. Díky tomu jsem také
s manželkou brzy po revoluci obnovil živnost jejích rodičů, kteří o ni přišli
po roce 1948. Matka manželky, její babička i děda byli zavření v komunistickém
kriminále, dědeček dokonce dostal za svoje postoje Jáchymov na 15 let.
Jak vidíš současnou situaci v České republice a ve Smržicích?
Současnou situaci v ČR nevidím vůbec dobře. Pana A. Babiše vnímám velmi
negativně, a to nejen vzhledem k jeho velmi problematické minulosti, ale
i jeho současným aktivitám. Myslím si, že nemá být premiérem ani členem
vlády ČR. Naopak ve Smržicích jde vývoj dlouhodobě správným směrem,
udělalo se zde obrovské množství poctivé práce, obec je čistá a pěkná, občané
zde mají takové životní zázemí a infrastrukturu jako v málokteré obci. Věřím,
že si to uvědomují a že tomu tak bude i nadále.
rozhovor vedl a zapsal: prof. Aleš Lebeda (Smržice 6. 5. 2018)
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Základní škola
Poslední čtvrtletí školního roku jsme zahájili zápisem dětí do první třídy.
K zápisu se dostavilo 17 dětí. Do školy bylo přijato 12 žáčků. Jeden žák
přestoupil na jinou školu a jedna žákyně se přistěhovala. V září nastoupí
do 1. třídy 12 žáků.
Mladší děti naší školy navštívily poslední divadelní představení v Prostějově
Makový mužíček, starší žáci shlédli představení Záhada hlavolamu.
11. dubna vyráběly děti 3. – 5. třídy budky pro ptáky ve spolupráci
s Ekocentrem Iris.
Dne 4. května 2018 se 6 žáků
z naší školy - (3 žáci z 2. třídy
a 3 žáci ze 3. třídy ) zúčastnilo
přírodovědné soutěže Zlatý
list v biokoridoru Hloučela
v Prostějově. Soutěž byla
pořádána Ekocentrem Iris. Bylo
pěkné počasí a naši žáci tak
vyjeli soutěžit na svých kolech
po stezce. Soutěž probíhala
na soutěžní stezce kolem řeky
Hloučely, kde žáci na jednotlivých stanovištích odpovídali na otázky různých
přírodovědných oborů. Žáci soutěžili v šestičlenných družstvech rozdělených
na 2 tříčlenné hlídky. V nejmladší kategorii se naši žáci umístili na 5. místě z 9
družstev základních škol. Akce se všem dětem moc líbila.
V polovině května jsme odjeli na výlet do ZOO Lešná ve Zlíně. Navštívili
jsme také zámek v Lešné s výukovým programem Základy etiky. Jelikož nám
přálo počasí, výlet se vydařil a děti se vrátily domů plné zážitků.
Koncem května odjelo patnáct nejlepších sportovců z naší školy na sportovní
soutěž Pohár starostů do Olšan. V atletických disciplínách bojovali s žáky
devíti okolních škol. Družstvo prvňáčků skončilo na 4. místě. Žáci 2. a 3. třídy
se umístili na 6. místě a žáci 4. a 5. třídy obsadili 4. místo.
1. června jsme oslavili den dětí v údolíčku za Smržicemi opékáním špekáčků.
Všem dětem napekla zákusky paní Dobrá.
Začátkem června absolvovali žáci 4. třídy závěrečný test na dopravním hřišti
a jízdu zručnosti. Všem dětem se podařilo získat průkaz mladého cyklisty.
7. června proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu pasování čtenářů 2018.
Děti svým rodičům četly hádanky a společně s nimi luštily křížovku. Domů si
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odnesly pěknou knížku a čokoládu. Akce byla pořádána ve spolupráci školy,
místní knihovny a obecního úřadu.
Předposlední školní týden strávilo 65 dětí na škole v přírodě na Severomoravské
chatě v Jeseníkách. Díky krásnému počasí si užily děti týden plný různých
aktivit. Spoustu času trávily v lese, kde stavěly domečky z přírodnin. Jako
velké překvapení pro ně byla zajištěna návštěva jezdeckého oddílu z Podlesí
a všechny děti měly možnost se projet na koni, samozřejmě za odborného
dozoru žokejů. Uprostřed týdne jsme uspořádali výlet do zážitkového parku
Dolní Morava. Děti se zabavily v Mamutíkově vodním parku na prolézačkách,
domech ve stromech, v bludišti, vodních atrakcích a v obří skluzavce. Ke konci
týdne na závěr školy v přírodě si děti užily tombolu a karneval. Na cestě zpět
domů jsme se zastavili v městečku Králíky, kde děti utratily poslední zbytky
peněz. I na školu v přírodě napekla paní Dobrá dětem koláče.

Také děti, které nejely na školu v přírodě, měly ve škole pěkný program.
Opékaly špekáčky v údolíčku, byly na výletě na zámku v Plumlově a ve školce
se zúčastnily programu Integrovaný záchranný systém.
Předání vysvědčení a slavnostní rozloučení s žáky 5. třídy proběhlo 29. června.
S odcházejícími žáky se rozloučila paní starostka, která dětem věnovala knihu
o Smržicích a čokoládu. Se všemi dětmi a učitelkami se také rozloučila paní
ředitelka, která ve funkci na naší škole končí.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a šťastné shledání v novém školním
roce, který bude zahájen v pondělí 3. září 2018.
				

Mgr. Marie Zoubalová – ředitelka školy
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TJ Sokol Smržice
Pálení čarodějnic
Čarodějnice a čarodějové si dali dostaveníčko 30. dubna v sokolovně. Sešlo
se více jak 60 dětí v úborech a v maskách. Letos sokolové připravili kromě
různých soutěží i nácvik čarodějné písně s názvem „Pět ježibab“. Děti dostaly
text a za chvíli se píseň naučily a zpívaly ji až do večera. Vyvrcholením bylo
zapálení ohně i s čarodějnicí vyrobenou ze slámy. Jako tradičně byla akce
zakončena opékáním kabanosu na menších ohništích.

Soutěž v lehké atletice
Přebor sokolské župy Prostějovské se konal 12. května na hřišti Reálného
gymnázia v Prostějově. Za naši jednotu závodili čtyři členové. Nejlepšího
výsledku dosáhl Martin Čmel, který se umístil na 1. místě v kategorii
dorostenců. Žáci - Samuel Macašek, Jan Cetkovský a Michael Kaštyl se
umístili na 4. až 6. místě. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci naší
tělocvičné jednoty.
Pestré sportovní odpoledne k MDD
Akci pro děti jsme připravili v pátek 8. června. V programu vystoupili
nejmenší členové sokola s ukázkou sletové skladby „Noty“. Dívky z tanečního
kroužku zatančily na moderní hudbu taneční kreaci s názvem „Avatar“.
Nejmladší smržičtí hasiči, pod vedením bratra Milana Chytila, předvedli svoje
dovednosti při ovládání hasičské techniky. Zapojit čerpadlo, rozmotat hadice,
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zamířit na cíl, a to vše v časovém limitu. S obdivem je sledovali návštěvníci
akce. Každý si chtěl vyzkoušet, jaké to je chvíli natlakovanou hadici udržet
a usměrnit proud vody. V parném odpoledni měli radost volejbalisté,
nastupující k tréninku, z kvalitně pokropeného hřiště. Pro děti byly připraveny
sportovní soutěže, největší zájem byl o střelbu ze vzduchovky, přetahování
lana a skok do dálky.

Župní a krajský sokolský slet
XVI. všesokolský slet se koná ve znamení oslav stého výročí vzniku
Československa. Za naši jednotu nacvičily sletovou skladbu „Noty“ děti
z oddílu Sokolíčků. Veselou, rytmickou skladbu vybraly cvičitelky Lucie
Smičková a Petra Tesárková. Skladba měla předpremiéru na Dětském dnu 26.
května v areálu kulturního domu a na akci pro děti v sokolovně dne 8. června.
Slet Sokolské župy Prostějovské se konal 9. června v hale Sportcentra DDM
v Prostějově za účasti 500 cvičenců. Krajský sokolský slet se konal 16. června
na stadionu Spartaku v Přerově, kde cvičilo více jak 1700 sokolů. Cvičitelky
spolu s 16 dětmi se zúčastnily obou sletů a reprezentovaly naši jednotu a obec
a za to jim moc děkujeme.
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80 let volejbalu ve Smržicích
V letošním roce slavíme 80 let od založení volejbalu v TJ Sokol Smržice.
Počátky volejbalu se datují do roku 1938. V té době silná tělocvičná jednota
byla orientována na cvičení na nářadí a prostná. Zakladatelé volejbalu to neměli
snadné, ale protože byli pro hru zapálení, podařilo se jim získat část členů.
K rozvoji volejbalu v průběhu doby přispělo i několik významných trenérů,
kteří dokázali se svými svěřenci získávat ocenění v okresních a krajských
soutěžích. Slavnostní schůzi, která se konala v sobotu 30. června ve velkém
sále sokolovny, zorganizoval vedoucí oddílu volejbalu a trenér bratr Alois
Lakomý. Pozvání přijalo celkem 65 bývalých i současných hráček a hráčů,
kteří obdrželi pamětní list a publikaci vydanou k tomuto výročí. V diskusi
hovořili někteří z pamětníků o svých začátcích ve Smržicích, vyprávěli svoje
zážitky, jak je tato kolektivní hra pozitivně ovlivnila, že potkali kamarády
na celý život, za kterými se pravidelně každoročně vracejí na srazy veteránů
do Smržic.
Přítomní volejbalisté s lítostí konstatovali, že v současné době neprobíhají
krajské nebo okresní volejbalové soutěže, do kterých by se mohli mladí
zapojit. Možnosti uplatnění jsou v Hanácké volejbalové lize nebo ve vlastních
turnajích jako je Memoriál Aloise Doseděla a Debl mix, které oddíl každoročně
pořádá.

Připravujeme:
8. 9.
10. 11.

Pohádkové údolí
Martinský pochod
Irena Laurenčíková - starostka TJ Sokol
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Klub českých turistů Smržice
Setkání u totemu

V sobotu 12. května se členové našeho klubu sešli v tábořišti ve Vývoze, aby
se domluvili, co kdo bude dělat při blížící se hlavní klubové akci Smržické
vandr. Ta si každoročně vyžádá pět desítek pořadatelů, kteří mají celý den
službu na dvanácti
kontrolních stanovištích a v prostoru
startu a cíle ve
sportovním areálu.
Všechny pozice se
podařilo
obsadit
členy našeho klubu.
Domluvilo se také
rozdělení
úseků,
které nevedou po
turisticky
značených cestách a budou se na některých trasách doznačovat. Setkání u totemu
jsme si zpestřili procházkou po Naučné a poutní stezce na Stráž a zakončili
ho posezením u táboráku. Písničky při kytaře zněly Vývozem až do půlnoci.
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Smržické vandr

Už v páteční podvečer 18. května se do smržického kulturního domu začali
sjíždět vzdálenější účastníci, kteří si jako náplň třetího májového víkendu
vybrali 14. ročník naší akce. Přijeli turisté z Kladna, Prahy a Kolína a přespali na sále na připravených žíněnkách. Ráno se potom začali sjíždět další
turisté, kteří to mají do Smržic blíž a během dopoledne jich naši pořadatelé
zaregistrovali 1328. Dvě třetiny z nich opět tvořili cyklisté a zbytek nešlapal
do pedálů, ale po svých. Z pěších tras byl tradičně největší zájem o nejkratší
11 km dlouhou trasu, vedoucí naučnou stezkou na Stráž a přes Kapli zpět.

Smržického vandru se zúčastnila také spousta smržických občanů na pěších
trasách i na cyklotrasách. Účastnili se celé rodinné týmy a k těm největším
vytrvalcům patří rodina Kaštylova. Také její členové dostali v cíli za své
snažení diplomy. Jarek se nám navíc pochlubil nádhernou medailí, získanou
před dvěma týdny na maratonu Runczech v Praze, který uběhl ve skvělém
čase 4:26:50 hod. Většina účastníků „vandru“ ale nepřijela podávat žádné
extrémní výkony, ale hezky si užít naši krásnou hanáckou krajinu.
Zdeněk Balcařík - předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
V dubnu uspořádalo ÚS ČZS v Prostějově výtvarnou a polytechnickou
soutěž na téma „Zahrádka pro všechny generace“. Do této soutěže se zapojila
i smržická základní škola, kde v kategorii mladší žáci obsadila 1. místo
žákyně Mária Novotná a kolektivní práce žáků 4. třídy získala krásné 2. místo.
Výhercům byly předány diplomy a malé dárky. Děkujeme dětem i jejich
učitelům za vzornou reprezentaci.
V květnu se uskutečnilo v Prostějově okresní kolo floristické soutěže pro
amatéry. Naše organizace měla v této soutěži čtyři zástupce. V kategorii junioři
obsadila Tereza Spurná 1. místo, v kategorii senioři získala 1. místo Hana
Ošťádalová, obě postoupily do zemského kola. V kategorii žáci se umístili
na 4. místě Vojtěch Spurný a Simona Stančíková. Všem soutěžícím ještě touto
cestou gratulujeme.
Zemské kolo Floristické soutěže se konalo v Prostějově v KaSCentru, kde
ve svých kategoriích se Terezka Spurná umístila na pěkném 7. místě a Hana
Ošťádalová na rovněž pěkném 6. místě. Na této soutěži byl přítomen mimo
jiné i předseda ČZS, z.s. Praha Stanislav Kozlík.

Od dubna se konají pravidelné pondělní brigády, vždy od 14.30 hodin, kde se
staráme o celý areál ČZS, provádíme úklidové práce uvnitř budovy i mimo
ni. Ošetřují se stromy, seče se tráva, plejí se záhonky s květinami a zalévají se
vysazené truhlíky na oknech.
Přejeme všem občanům příjemné léto, bez velkých teplotních výkyvů
a relaxaci na zahrádkách jak při práci, tak i při odpočinku. Dostatek vláhy
a bohatou úrodu. Dětem krásné prázdniny.
Jaroslava Smičková - Jednatelka ZO ČZS
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Myslivecký spolek Smržice
Jako každý rok, tak i letos se smržičtí myslivci, honci i adepti sešli na tradiční
jarní úklid odpadků okolo hlavních i polních cest v našem katastru. Po ranním
rozdělení činností naším hospodářem panem Korcem se jednotlivé skupiny
brigádníků rozešly po smržické honitbě, aby opět po roce sesbíraly to, co naši
nezodpovědní spoluobčané vyhodili při svých jízdách z automobilů.
Jedna pracovní supina byla určena na rozmístění mobilních posedů k místům,
kde je předpoklad, že tudy v návaznosti na zasetou plodinu bude migrovat
černá zvěř. Tato je zvláště v posledním roce intenzivně lovena za účelem
maximálního zamezení šíření afrického moru prasat, který se vyskytl v oblasti
Zlína a může se dále šířit do dalších oblastí České republiky. Tato choroba
je nakažlivá i pro domácí a průmyslové chovy prasete domácího, a proto je
tlumení černé zvěře odlovem velmi důležité. Předpoklad výskytu divokých
prasat ve vytipovaných lokalitách se s odstupem několika týdnů potvrdil
a v současnosti již máme uloveny dva kusy divočáků. Z ulovených prasat
byly odebrány vzorky a předány na vyšetření v laboratoři Krajské veterinární
správy pro Olomoucký kraj. Oba vzorky jsou negativní na sledované choroby,
tj. trichinelózu i AMP.
Je nutné vyzdvihnout i brigádnickou činnost nastávajících myslivců, našich
nových, mladých adeptů, slečny Nadi Procházkové i pana Filipa Šáška,
kteří svým zájmem o práci v přírodě prokazují, že česká myslivost bude mít
i v budoucnu pokračovatele a nositele tradic, které nám tu zanechali naši
předci. Děkuji jmenovaným za jejich pomoc na brigádách pořádaných naším
spolkem.
Na jaře také došlo k obnovení loňskými větry poškozené kazatelny, která
byla natolik zničena pádem, že ji bylo nutno vybudovat znovu. Děkuji tímto
panu Ivoši Kejíkovi, Martinům Galíčkovi i Vařekovi za pomoc při kompletaci
kazatelny a paní Gabriele Toušové, která nám toto myslivecké zařízení opatřila
ochranným nátěrem.
Jak jsem již uvedl v minulých vydáních Zpravodaje, vlivem zvýšeného
provozu na silnicích zbytečně přichází naše příroda o zvěř, která končí pod
koly automobilů. Letos již byly v našem katastru Policií ČR nahlášeny tři
srážky srn s automobilem, z toho byly dvě srny březí a jedna mladá, roční,
která by příští rok minimálně jedno srnče vyvedla. Osobně jsem v našem
katastru zaznamenal i několik případů sražených zajíců a bažantů. V celkovém
součtu se tedy může jednat o desítky kusů zvěře, o které je každoročně naše
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příroda ochuzena. Žádám tímto řidiče, aby byli více opatrní při svých cestách,
a zvláště za snížených světelných podmínek počítali s tím, že pokud vidí jeden
kus srnčí zvěře přetahující přes cestu, zpravidla tento nejde sám, ale ještě jej
několik kusů následuje. Dále potom, pokud uvidíte u silnice zajíce oslněného
reflektory, mějte na paměti, že zajíc osvětlený prostor před vozem vnímá jako
bezpečný a snaží se do něj vběhnout. Nezřídka se stávají případy, že takový
zajíc skočí pod kola projíždějícího vozu, nebo před takovým automobilem
běží i několik desítek metrů ve světelném tunelu který světlomety vytvářejí
a „svítí zajíci na cestu“. V případě, že se dostanete do těchto situací,
doporučuji automobil bezpečně zpomalit nebo zastavit a nechat zvěř v klidu
najít únikovou cestu a odejít mimo vozovku. Buďte tedy, prosím, opatrní
a snažte se předvídat, ochráníte tím jak zvěř, tak i svůj automobil.
Knihy o myslivosti, rybářství a přírodě darované prof. A. Lebedou
smržické knihovně
Vzhledem k tomu, že v knihovně ve Smržicích dosud nebyl ucelený soubor
knih o myslivosti a přírodě, rozhodl se prof. Aleš Lebeda, člen Mysliveckého
spolku ve Smržicích, darovat naší knihovně rozsáhlý soubor knih (celkem
25 kusů) zaměřených na problematiku myslivosti, rybářství a přírody. Tímto
darem naše knihovna získala obsáhlý a unikátní soubor knih, z nichž lze čerpat
nejen poučení ve výše uvedených oblastech, ale některé mají i charakter
beletrie, takže mohou sloužit i k zábavě a odpočinku. Níže je uveden souhrnný
přehled darovaných knih:
Krásy myslivosti - Hájek K., Orbis 1965
Lesními pěšinami - Pavlík P., Bouchner M., Panorama 1987
Jelenia zver - Bališ M., Príroda 1980
Černá zvěř - Wolf R., Rakušan C., Státní zemědělské nakladatelství 1977
Naše obory - Wolf R., Chroust M., Kokeš O., Lochman J., Státní zemědělské
nakladatelství 1976
Československá myslivost - Wolf R., Státní zemědělské nakladatelství 1983
Barevné léto - Holečkovi J. a J., Panorama 1983
O lovech a myslivcích - Šrámek F., Státní zemědělské nakladatelství 1980
Myslivci a paragrafy - Brož V., Státní zemědělské nakladatelství 1975
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Lesní noviny - Bianki V., Vydavatelstvo Družstevní práce 1949
Lovcovo jitro - Štochl S., Artia 1979
Ochrana proti škodám působenými zvěří - Švarc J. a kolektiv, Státní
zemědělské nakladatelství 1981
Halali - Javůrek J., Státní zemědělské nakladatelství 1977
Migrace zvířat - Cloudsley-Thompson J., Albatros 1988
Rybářství a jeho tradice - Andreska J., Státní zemědělské nakladatelství 1987
Rybáři snů a skutečnosti - Rys J., Státní zemědělské nakladatelství 1985
O rybách a rybároch - Dubeň J., Šimek Z., Príroda 1985
Život na Zemi - Attenborough D., Panorama 1986
Na shledanou, Beskydy - Vaculín I.,Einhornová M., Einhorn E., Práce vydavatelství a nakladatelství ROH 1979
Beskydy - Smahel R., Orbis 1974
Ekologické katastrofy - Hadač E., Horizont 1987
Zrodenie nového - Huba P., Mikláš M., JRD 1. máj Oravská Poruba 1988
Příběh levhartice Penny - Adamsonová J., Panorama 1988
Výlet do třetihor - Veselovský Z., Mladá fronta 1986
Přežije člověk biologickou revoluci? - Straass G., Avicenum zdravotnické
nakladatelství 1984
Miroslav Herman - Jednatel MS Smržice

Tělovýchovná jednota Smržice
Vzhledem k několika zbytečným bodovým ztrátám v podzimní části soutěže, vstupovalo mužstvo mužů do jarních soutěžních zápasů s cílem udržet se
v krajské soutěži. Ani v jarní části nebyly výsledky převratné a současně mužstvo oslabila řada zranění. Do soutěžního ročníku zasáhlo celkem 31 hráčů.
Udržení v krajské soutěži mužstvo vybojovalo až v posledním utkání sezóny,
kdy zvítězilo na hřišti Horních Moštěnic 2:0. V novém ročníku bude mužstvo
mužů nastupovat v „olomoucké“ části I. B třídě skupiny B, do které nás nesmyslně zařadil olomoucký fotbalový svaz a přijdeme tak o řadu regionálních
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derby. Nejbližším soupeřem nám budou SK Slatinice. Letní přípravu pro nový
ročník mužstvo mužů zahájí opět pod vedením trenéra Petra Gottwalda.

Mládežnická mužstva nastupovaly v soutěžním ročníku 2017/2018 v okresních soutěžích. Družstvo mladších žáků obsadilo v konečné tabulce 2. místo
s 63 body a skóre 192:47. Družstvo mladších žáků bude následující sezóně
nastupovat ve vyšší krajské soutěži mladších žáků. Trenéry mladších žáků
jsou Josef Spanilý a Martin Štercl.
Dále v okresním přeboru nastupovaly mužstva starší a mladší přípravky, která
se ve svých kategoriích probojovala do finálových turnajů hraných v Nezamyslicích (starší) a v Kostelci (mladší). Trenéry těchto družstev jsou Josef
Spanilý, Martin Štercl a Otakar Galíček.
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Družstva přípravky se pod společnou hlavičkou Futsalu Čelechovice/TJ Smržice zúčastnila dvoudenního mezinárodního turnaje „Městečko Trnávka Autosteffan Cup 2018“.
Vedení oddílu tímto děkuje všem trenérům, asistentům a vedoucím družstev a samozřejmě i rodičům, kteří se podíleli na zajištění uplynulé sezóny,
a po krátké letní přestávce se těší na další spolupráci.
Ve dnech 25. - 26. 8. se uskuteční 5. ročník turnaje „O pohár starostky obce
Smržice“ pro hráče narozené 2006 a mladší. I tento ročník bude mezinárodní
vzhledem k přihlášení mužstev ze Slovenska a Polska. Přijďte nás podpořit
a fandit našim hráčům.

Jiří Přikryl – člen výkonného výboru TJ Smržice
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Na sobotu 26. května uspořádal Spolek při MŠ
a Obec Smržice ve sportovním areálu Dětský den
s řadou soutěží a s možností projet se na poníkovi.

Sokolské sportovní odpoledne konané v pátek
8. června se vydařilo a děti si každou ze soutěží
moc užívaly.

Pokračuje výstavba nové mateřské školy,
ve všech místnostech jsou hotové rozvody.

Pátek 29. června se stal dnem velkého loučení se
smržickou základní školou pro žáky páté třídy.

Na poslední červnový pátek připravila obec pro
děti na smržickém tábořišti ve Vývoze tradiční
Vítání prázdnin.

Hodová zábava ve sportovním areálu přilákala
spoustu smržičáků a také dost jejich příbuzných
i přespolních návštěvníků.
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