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V pátek 5. října a v sobotu 6. října měli občané
po čtyřech letech možnost volby zastupitelstva
obce. Současně proběhly též volby do senátu.

Komunálních voleb se zúčastnilo 51,6% občanů.
Díky jejich hlasům získala 4 mandáty ODS,
2 mandáty ANO, 2 Sokol a 1 mandát KDU-ČSL.

Veřejné ustavující zasedání nových zastupitelů
zaplnilo ve středu 7. listopadu sál kulturního
domu téměř do posledního místa.

Nově vzniklá koalice zástupců ANO, Sokolské
jednoty a lidovců přehlasovala kandidáta ODS
Ing. Jiřího Přikryla a zvolila si svého starostu.

Novým starostou obce se stal Ing. Aleš Moskal
a teď už bývalá starostka Ing. Hana Lebedová mu
k jeho zvolení blahopřála.

První větší akcí, do které se měl možnost nový
pan starosta zapojit, byla kolaudace dokončené
budovy mateřské školy ve čtvrtek 22. listopadu.
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Český zahrádkářský svaz (str. 22-23)

Komunální volby ve Smržicích
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 se komunálních voleb ve Smržicích zúčastnilo 678 občanů,
což představuje účast 51,56 %. Své hlasy rozdělili mezi šest volebních subjektů takto:
Volební subjekt

Počet hlasů

Počet mandátů

1. ODS
2 117
37,08 %
4
2. ANO 2011
1 497
26,22 %
2
3. Sokolská jednota
1 163
20,37 %
2
4. KDU-ČSL
814
14,26 %
1
5. ČSSD
115
2%
0
6. JAUNER
3
0,05 %
0
Díky získaným hlasům postoupili do nového zastupitelstva obce tito kandidáti:
ODS – Ing. Jiří Přikryl, Ing. Hana Lebedová, Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.
ANO 2011 – Ing. Aleš Moskal, Bc. Libor Škobrtal
Sokolská jednota – Ing. Jiří Smékal, Jiří Peka
KDU-ČSL – Bc. Veronika Přikrylová

Na veřejném ustavujícím zasedání 7. listopadu 2018 složili tito zastupitelé slib. Při
následném hlasování byl nově vzniklou koalicí ANO, Sokolské jednoty a KDU-ČSL
zvolen starostou obce Smržice Ing. Aleš Moskal a místostarostou obce Jiří Peka.
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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
s velkým respektem a ctí se na vás obracím jako starosta obce
Smržice. Svoji novou funkci jsem přijal s pokorou a neberu můj post
jako osobní vítězství, ale jako závazek a hlavně zodpovědnost k obci a vám občanům.
Je za námi rok, který byl v mnoha oblastech velice přínosný pro obec a já děkuji
předešlému zastupitelstvu za každý dobrý počin, který pro obec udělalo. Podzimní
volby díky vám voličům zamíchaly kartami a tváře ve vedení obce se vyměnily.
Všem vám děkuji za podporu ve volbách. Uvědomuji si, že práce starosty a celého
zastupitelstva není jednoduchá. Chtěl bych se ale vrátit k tomu hlavnímu, ke
komunikaci s občany, a proto vám všem nabízím prostor k jednání. Úřad je vám všem
otevřený a těším se na každý námět a diskuzi s vámi.
Před námi je období, které přinese spoustu rozhodování a já věřím, že to bude
příležitost, ve které dokážeme spolupracovat, ukázat naše schopnosti a zdárně
zrealizovat plánované projekty např. rekonstrukci ZŠ, nové webové stránky, sběrný
dvůr atd., ale i plnit každodenní činnosti.
Čeká nás mnoho práce, pro kterou je důležitá bezkonfliktní spolupráce celého
zastupitelstva. Bylo by velmi jednoduché spolupracovat naplno, ale všichni víme, že
každý má právo na vyjádření názoru. Zvláště nyní v počátku budou názorové střety
velmi ostré, ale doufám, že čas tyto hrany otupí.
Není jednoduché naskočit do rozjetého vlaku, a proto děkuji všem občanům za jejich
trpělivost a vyjádřenou podporu v mé práci. Rád bych také poděkoval všem spolkům
za jejich činnost, kterou obohacují kulturní, sportovní a společenský život v obci.
Pevně věřím, že rok 2019 bude pro nás a naši obec dobrým rokem. Děkuji Vám všem
za důvěru, kterou jste ve mně vložili.
Váš starosta obce
Ing. Aleš Moskal
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Informace z matriky
Ve 4. čtvrtletí roku 2018 oslavili krásných 70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Anna Novotná
Petr Urban
Eduard Zlámal
Ludmila Krátká
František Krejčiřík
Božena Tesárková
Stanislav Kaprál
Vladislav Mrázek
Zdeňka Pulkrábková
Ludmila Vodáková
Christo Zakov
Dobromila Krejčiříková
Jiří Sanetrník
Vlastimil Novotný

7. 10. 1938
13. 10. 1943
28. 10. 1948
7. 11. 1948
10. 11. 1943
11. 11. 1948
7. 11. 1943
27. 11. 1928
3. 12. 1948
12. 12. 1938
10. 12. 1943
14. 12. 1922
19. 12. 1931
25. 12. 1943

Trávníky
Kobližnice
Za Kovárnou
Trávníky
Zákantí
Za Farskou
Olší
Příční
Zákostelí
Příční
Trávníky
Zákantí
Příční
Kobližnice

80 let
75 let
70 let
70 let
75 let
70 let
75 let
90 let
70 let
80 let
75 let
96 let
87 let
75 let

Gratulace
Pan Vladislav Mrázek se 27. listopadu
dožil krásných devadesáti let. Dobrá
nálada a jeho typický smysl pro humor ho
prozatím neopouští a užil si ji také nový
pan starosta, který mu přišel za obec
k jeho výročí pogratulovat. Pan Mrázek si
pamatuje spoustu veselých okamžiků ze
svého mládí i z doby, kdy byl na vojně.
V pondělí 10. prosince oslavil 75 let
svého života pan Christo Zakov. Za obec
mu přišel popřát místostarosta Jiří Peka.
Pan Zakov se ve svých třech letech
přistěhoval z Bulharska a 50 let už bydlí
ve Smržicích. V posledních letech se do
paměti občanů zapsal jako zmrzlinář
a zabývá se tím dodnes. Pobavil nás také
spoustou hezkých vtipů.
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Vítání občánků

V tomto čtvrtletí proběhlo slavnostní vítání nových občánků do života obce hned
dvakrát. První vítání se konalo v pondělí 15. října a přivítali jsme při něm jednoho
chlapečka a tři děvčátka. Nejmladší z nich Zuzance Honelové byly teprve tři týdny.

Jolana Horáková
nar. 26. 6. 2018
Podhájí

Liliana Hanel
nar. 9. 7. 2018
Olší

Jan Rozsypal
nar. 19. 7. 2018
Olší

Zuzana Honelová
nar. 22. 9. 2018
Podhájí

Další vítání občánků proběhlo v pondělí 17. prosince už s novým starostou obce,
který přivítal dvě děvčátka a dva chlapečky. Jako vždy zde vystoupily děti z mateřské
školy. Po proslovu a podpisech rodičů do pamětní knihy byly rodičům předány
drobné dárky a také finanční hotovost ve výši 5 000 Kč. Na závěr se nechali rodiče
se svými dětmi a příbuznými na památku vyfotografovat.

Dominik Růžička
nar. 14. 9. 2018
Za Kovárnou

Valentýna Navrátilová
nar. 30. 9. 2018
Trávníky
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Sofie Rüllová
nar. 9. 10. 2018
Za Kovárnou

Samuel Navrátil
nar. 23. 11. 2018
Mlýnská

V úterý 18. prosince jsme navštívili domovy pro seniory, popřáli smržickým občanům
hodně zdraví a předali jim dárkové balíčky.
Prostějovský domov se stará o dva naše
občany, v domově pro seniory v Kostelci na
Hané jsou čtyři smržičtí občané. Mezi nimi
též pan Jiří Sanetrník, který dostal dárkový
balíček ze všech největší. Následovala totiž
velká gratulace, neboť o den později oslavil
své 87. narozeniny. Dřív býval velkým
turistou a ještě loni jej na výročce smržického spolku vyhlásili jeho nejstarším členem.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 jsme se rozloučili s těmito občany:
Ludmila Krátká (*1948), Trávníky 383, zemřela 14. 12. 2018 ve věku 70 let
Pavla Jochová (*1928) Družstevní 371, zemřela 21. 12. 2018 ve věku 90 let
Statistika za rok 2018
K 1. lednu 2018 měla naše obec celkem 1612 občanů, narodilo se 17 nových občánků
(9 holčiček a 8 chlapečků), zemřelo 16 občanů (9 žen a 7 mužů). Přistěhovalo se 35
občanů a odstěhovalo se 56 občanů. Od loňského roku máme úbytek o 20 občanů.
Poplatky v roce 2019
Od loňského roku 2018 zůstávají sazby za komunální odpady i ze psů stejné. Pro
připomenutí je sazba poplatku za komunální odpady 430,-Kč na občana ročně.
Nejzazší termín pro zaplacení poplatku za popelnice je do konce měsíce května,
platby lze ale provádět již od ledna. V případě neuhrazení poplatku v termínu se
poplatek za komunální odpady navyšuje o 100,-Kč za osobu na částku 530,-Kč. Svoz
komunálního odpadu zůstává nezměněn, vždy v sudém týdnu ve čtvrtek.
Poplatek ze psů je 100,-Kč. Platí se za psa staršího 3 měsíců, jehož držitel má trvalý
pobyt v obci, u každého dalšího psa se částka zvyšuje na 150,-Kč. Splatnost poplatku
je do 31. března 2019. Poplatky lze uhradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu
nebo bankovním převodem na číslo účtu obce 4920701/0100. Do specifického
symbolu uvádějte číslo popisné vašeho rodinného domu a do variabilního symbolu
uveďte č. 1340 pro poplatek za komunální odpady, č. 1341 pro poplatek za psa.
Tříkrálová sbírka
Dne 5. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR.
Občané přispěli částkou 37 376,-Kč, což je o 1599,-Kč více než v loňském roce.
Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně - sportovní komise
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

V pátek 30. listopadu se zástupy smržických občanů sešly před budovou základní
školy. Starosta Ing. Aleš Moskal všechny děti a dospělé přivítal a popřál jim hezké
zážitky před nastávajícím
adventem. Tentokrát se
vánoční strom rozzářil už
před vystoupením dětí
a kromě něj další menší
stromy v okolí budovy
obecního úřadu. Děti
zazpívaly krásné koledy,

přednesly básničky, zahrály na hudební
nástroje a sklidily za to velký potlesk.
Po skončení jejich vystoupení se začal
v protější hasičské zbrojnici rozdávat
na zahřátí čaj a báječný vánoční punč.
Vánoční výstava na smržické faře
O první adventní neděli 2. prosince uspořádala obec tradiční výstavu vánočních
dekorací a ozdob. Všechny vystavené
předměty byly na prodej. Výstavu poprvé navštívil také svatý Mikuláš
s andělem, kteří se vraceli z Kosíře.
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Na výstavě se kromě tradičních prodejců
podílela také smržická škola. Zisk
z prodeje výrobků keramické dílny půjde
na zlepšení školní výbavy. Svůj stánek měli
na chodbě také zahrádkáři. Na rozloučenou
dostal každý z návštěvníků fary buď
vánoční perníček, nebo štamprli slivovice,
kterou naléval místostarosta Jiří Peka.

Předvánoční výlet seniorů

Původně plánovanou návštěvu vánočního koncertu Evy Pilarové v Brně byla obec
nucena pro nemoc zpěvačky zrušit. Narychlo se hledalo jiné řešení a líp to dopadnout
nemohlo. Paní matrikářce se podařilo zajistit vstupenky na film Bohemian Rhapsody,
který už několik týdnů plnil sály českých kin. Procházka po vánočně vyzdobeném
olomouckém náměstí a vůně vánočního punče, který jim obec zaplatila, příjemně
všechny naladila a potom se už šlo do kina Metropol na Freddie Mercuryho.
Silvestrovské šlapáček
V pondělí 31. prosince vykročila téměř stovka občanů s podkovičkou na klopě na
trasu „Silvestrovskyho šlapáčku“. Procházka začala u kulturního domu a místo
tradičního obcházení dědiny pokračovala po naučné stezce až na nejvyšší vrchol
smržického katastru Stráž. Počasí bylo ideální, rozhledy na všechny strany a výborná
pálenka jako přípitek na vrcholu. Cíl pochodu byl ve sportovním areálu, kde si
účastníci pochutnali na dobré zelňačce kuchaře Lukáše. Na zahřátí je čekal čaj nebo
svařené víno. Pan starosta si na závěr se všemi popřál hodně zdraví do nového roku.

Připravujeme:
Obecní ples – sobota 2. února
Setkání se seniory – neděle 24. března
Velikonoční výstava na faře – neděle 14. dubna
Irena Laurenčíková - Kulturně-sportovní komise
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Základní škola
Téměř celé 1. pololetí nového školního roku je za námi. Prvňáčci již urazili velký díl
své cesty za písmenky, čísly a novými poznatky, páťáci zanedlouho budou svůj první
stupínek ukončovat. Každopádně všichni školáci a jejich pedagogové mají za sebou
kus dobře odvedené práce.
Vedle plnění svých pravidelných učebních povinností reprezentují naši žáci svou školu v řadě soutěží. Velmi pěkného výsledku dosáhly děti například v jazykové soutěži
(anglický jazyk) Funny Bunny v Bedihošti, kde obsadily 4. a 5. místo.
V soutěži „Dobrodružství s počítačem“, kterou každoročně pořádá Cyrilometodějské
gymnázium v Prostějově, se v letošním roce
zúčastnilo rekordních 29 týmů čtveřic žáků
z městských i vesnických škol prostějovského regionu, obsadily naše dva týmy 4. místo
(Ondřej Prokop, Dominik Štercl, Kateřina
Sekaninová a Eliška Vyhlídalová) a 14. místo (Michal Bittner, Šimon Župka, Saša Moskalová a Nikola Pišťáková). Zúčastnění
žáci měli možnost poměřit svoje síly ve čtyřech disciplínách: malování obrázku, hraní
logické počítačové hry, vyhledávání informací na internetu a úprava textu podle
předlohy v programu MS Word 2016. Ze sportovní soutěže „Starostův hanácké vdolek“ v Dubanech si letos naši malí sportovci přivezli 4. místo.
Ve spolupráci s paní učitelkou anglického jazyka úspěšně proběhlo elektronické testování žáků ČŠI v anglickém jazyce (listopad). Po něm ve dnech 12. a 13. prosince
následovala dvoudenní tematická inspekce zaměřená na jazykovou gramotnost
(anglický jazyk), kde jsme se od ČŠI setkali s velmi pozitivní odezvou.
12. října uspořádala naše škola druhý projektový
den, který byl rovněž zaměřený na stoleté výročí
založení Československa. Tentokrát se žáci vypravili za historií do prostějovského muzea. Po společné části programu byly děti rozděleny do tří skupin.
Nejmladší děti se seznamovaly s geologií Prostějovska, třetí třída byla na procházce městem, kde si
prohlédla historické budovy a domovní znamení. Naši nejstarší žáci, čtvrtá a pátá třída, se zúčastnili projektu První republika. Třetím projektovým
dnem v pořadí byly Hrátky s počítačem, v němž si
23. listopadu žáci pátého ročníku poměřovali své
dovednosti v počítačové gramotnosti. Čtvrtým
a zároveň předvánočním projektovým dnem byl
hudební. Tento den se netradičně uskutečnil
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v místním kulturním domě. V rámci programu byly nejen aktivity dětí, ale i koordinátorkou přizvaných hostí. Děti tak mimo jiné byly 7. prosince nenásilnou a poutavou
formou seznámeny s vánočními zvyky na Hané. Na další školní měsíce jsou v plánu
projektové dny zaměřené na matematickou a jazykovou gramotnost, pohybovou zdatnost a přírodovědné vědomosti.
11. října se mladší žáci naší
školy společně se svými
rodiči zúčastnili rodinného
klání v odpoledních závodech na koloběžkách. Dvojice závodníků si vyzkoušela svou zručnost, obratnost, rychlost a vzájemnou
souhru ve čtyřech disciplínách. Škola velice děkuje
všem zainteresovaným rodičům za pomoc při realizaci sportovní akce.
V rámci celoročních výchovně-vzdělávacích projektů proběhly dva z plánovaných
pěti. V říjnu pod názvem „Vše nejlepší, republiko“ a v zimě „Zapal svíčku vánoční“.
Dne 23. října si žáci naší školy připomněli narozeniny našeho státu výletem do města
Hodonín, rodiště T. G. Masaryka. Navštívili tamní muzeum a zoologickou zahradu.
Škola touto cestou ještě jednou děkuje bývalému zastupitelstvu za finanční zajištění
dopravy do muzea a zoo v Hodoníně pro všechny žáky školy. Školní družina se rovněž zapojila do narozeninových oslav. Ze zapůjčených předmětů od občanů obce
Smržice vytvořila v prostorách místní fary školní muzeum tvořené zmiňovanými historickými předměty. Slavnostní otevření muzea
proběhlo 25. října, které zahájilo vystoupení dětí
z Hudebně dramatického kroužku. Na výstavě se
rovněž nabízely omalovánky obce Smržice vytvořené pod taktovkou vedoucí učitelky mateřské
školy s dětmi a žáky školy a financované bývalým zastupitelstvem. Školní družina zároveň spolupracovala s rodiči a prarodiči na společném
tvoření hrníčků, které byly rovněž vystaveny
v muzeu. Součástí popisovaného projektu bylo
i sázení lípy dětmi z ekologického kroužku na
zahradě za farou, které proběhlo ve spolupráci
projektu MAP, jehož je škola od září součástí.
Škola na podzim realizovala rovněž Den otevřených dveří s odpolední besedou pro rodiče a širokou veřejnost. Po této besedě se spisovatelem na
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téma období 2. světové války na Prostějovsku (19. říjen) následovala 12. listopadu
beseda s příslušníkem PČR – dopoledne pro žáky, odpoledne pro rodiče a širokou
veřejnost. Na následující měsíce škola připravuje přednášky nejen se zdravotní
a sportovní tematikou, ale i besedy pro rodiče žáků 5. ročníku a rodiče předškoláků.
V rámci druhého projektu „Zapal svíčku vánoční“ škola realizovala řadu rozličných
aktivit. Vedle slavnostního rozsvěcování vánočního stromu (30. listopadu) a prezentace keramických výrobků na vánoční výstavě (2. prosince) navštívil 6. prosince školu Mikuláš s čertem. Touto cestou ještě jednou
děkujeme KPŠ a paní Hadačové za zajištění mikulášské nadílky všem žákům školy. V rámci spolupráce se Základní školou a Mateřskou školou
Čelechovice na Hané se 14. prosince žáci naší
školy zúčastnili výchovného koncertu skupiny
Marbo. Koncert s předvánoční atmosférou se
dětem i pedagogům velmi líbil.

Poslední a milou tečkou za kalendářním rokem 2018 byla vánoční besídka základní školy
v kulturním domě, která se konala 20. prosince.
Na jaře jsou v rámci výchovně
vzdělávací práce naplánovány srovnávací testy z jazykové a matematické gramotnosti
(český jazyk, anglický jazyk, matematika). Dále by se měla realizovat společná sportovní akce a aktivity mezi oběma mateřskými školami.
Škola samozřejmě nadále pokračuje v mnoha dalších aktivitách z minulých let (návštěvy místní knihovny, divadelních představení, environmentální aktivity, sběr
starého papíru ve spolupráci s KPŠ, uctění památky válečných veteránů atd.). Ve škole pokračuje činnost školního poradenského pracoviště, probíhají pravidelně schůzky
metodického sdružení. Od září byla nově zřízena žákovská samospráva, tvořená šesti
zástupci dětí z 3. - 5. ročníku, kteří se pravidelně scházejí s ředitelkou školy. Všechny
aktuální informace školy mohou rodiče a občané Smržic sledovat na nových webových stránkách a na nástěnkách školy.
Na sklonku roku si dovoluji všem žákům, jejich rodičům a občanům obce Smržice
popřát pevné zdraví, hodně lásky a radost z každého prožitého dne.
Mgr. Eva Vlková, ředitelka školy
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Mateřská škola
V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s mateřskou školkou
v Čelechovicích na Hané. Společně jsme navštívili hvězdárnu v Prostějově, kde
proběhl didaktický program pro předškolní děti. Prožitkovým učením se děti
dozvěděly zajímavosti o sluneční soustavě a vesmíru. Díky motivačnímu programu,
který připravili pracovníci hvězdárny, se tam vypravíme určitě znovu.
Na podzim jsme se opět zaměřili na uctívání památek a tradic, vedli jsme děti
k národní hrdosti a připravili jsme pro ně oslavu naší republiky. Pozvali jsme do
školky hodnou babičku, která si s dětmi vyprávěla o tom, jaké to bylo, když byla malá
a co všechno si pamatovala ještě od svých rodičů. Děti byly jejím vyprávěním
nadšeny, vtáhnuty do té doby a se zájmem se vyptávaly na další zážitky z jejího
dětství. Tímto paní Tesárkové moc děkujeme za příjemnou návštěvu u nás v MŠ.
V rámci těchto oslav jsme byli pozváni do Čelechovic na Hané na výstavu
historických kočárků a prohlídku četnické stanice. Paní starostka poutavým
vyprávěním děti provedla nejen výstavou, ale i prostory obecního úřadu a historií
obce. Za její vstřícný a laskavý přístup ji děti odměnily velkým potleskem. Na
památku dostala omalovánky Obce Smržice, které děti ze ZŠ a MŠ samy vytvořily.
Vzhledem k tomu, že měsíc listopad byl pro nás „Cestou ke zvířátkům“, vypravili
jsme se na farmu do Štětovic, kde jsme strávili celé dopoledne. Pro některé děti to byl
první kontakt s hospodářskými zvířaty. Farma Štětovice je pro tyto příležitosti dobře
zorganizovaná, připravená a otevřená všem návštěvníkům.
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V prosinci nás ve školce
opět navštívil Mikuláš.
Čerta s sebou nebral,
protože máme samé
hodné děti 😊😊. Zato na
druhý den se to čerty jen
hemžilo. Děti se ve
svých maskách vyřádily
při „Čertíkovském reji“,
stihly si také zazávodit
a naučit se písničky.
Potom už jsme si
svátečně vyzdobili třídy, napekli perníčky a cukroví a připravili jsme tradiční
odpolední tvoření s rodiči dětí. Adventní čas
pro nás byl měsícem
obdarovávání. Dárečky
z adventního kalendáře
dostávaly nejen naše
děti, ale v rámci akce
„Obráceného kalendáře“
jsme poslali dárky také
nemocným dětem. Tímto
děkujeme všem rodičům
za štědrost a účast u této
sbírky. Příjemným předvánočním
zastavením
bylo naše vystoupení na
charitativním koncertě ve smržickém kostele. Děti z mateřské školy se společně
s dětmi ze základní školy naučily spoustu písniček a podpořily tím celý charitativní
záměr.
Vánoční nadílka ve školce byla velice štědrá a dětem nové hračky udělaly velkou
radost. Děkujeme Spolku rodičů a Obci Smržice za finanční podporu naší mateřské
školky.
Přestože se prosinec různými akcemi jen hemžil, podařilo se nám vytvořit krásnou,
kouzelnou vánoční atmosféru, založenou na naději a očekávání. Těšíme se na další
spolupráci s rodiči, ale hlavně na spoustu dalších zážitků s dětmi ve školce. Je krásné
sledovat, jak se děti vyvíjejí a otevírají svá srdíčka i myšlenky sobě, kamarádům,
kolektivu i celému dětskému světu.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
Ilona Přikrylová - učitelka
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Spolek rodičů při MŠ ve Smržicích
Putování za Podzimníčkem jsme pořádali v sobotu 7. října. Bylo teplé slunečné
počasí a tak se nás sešlo něco kolem padesátky. S dětmi a rodiči jsme se sešli v parku
Jana Nepomuckého. Nasbírali jsme si plody a různobarevné listy a vydali se na trasu,
kterou
nám
ukazovaly
značky od Podzimníčka.
Cestou děti plnily úkoly,
které
prověřily
jejich
znalosti o přírodě. Ve
Vývozu jsme si pak vyrobili
podzimní dekorace. Opekli
jsme si špekáčky a ochutnali
moučníky, které nám upekly
hodné maminky. Nechyběla
ani ochutnávka podzimního
ovoce. Odpoledne se nám
vydařilo a poslední účastníci
putování odcházeli až po
setmění.
Další oblíbenou podzimní akcí je Soutěž o nejhezčí halloweenskou dýni, která se
konala v sobotu 20. října za velké účasti smržických občanů. Soutěžících bylo jen
patnáct, zřejmě z důvodu neúrody způsobené suchem. Přesto se soutěžící pochlubili
pěknými výtvory a bylo na co se dívat. Nejvíce se líbil a nejvíce hlasů dostal dýňový
strašák Lukáška Šmídy, na druhém místě „dýňový žrout“ od Kristýny Šťotové a na
třetím místě se umístil tříhlavý drak sourozenců Slezáčkových. Výherci dostali pěkné
balíčky od Spolku rodičů, ostatní děti potěšil adventní kalendář a všichni si mohli
pochutnat na koláčcích, čaji a svařáku. Novinkou byla soutěž pro děti, které měly
v parku najít ukrytá strašidla. Tři vylosovaní byli odměněni. Nejlepší strašidelná
atmosféra přišla se
soumrakem, ale to už
mnozí pospíchali domů.
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Začátkem prosince jsme uspořádali Mikulášské odpoledne s divadelním
představením
pro
děti. Na začátek
zahrálo
Divadlo
hanácké obce pohádku „O tlustém
pradědečkovi“. Byla
to humorná pohádka
na motivy Josefa
Čapka s detektivní
zápletkou. Divákům
se představení moc
líbilo, sál kulturního
domu
se
zcela
zaplnil, potom následovala nadílka.
Všechny děti měly
pro Mikuláše připravenou básničku nebo písničku a proto je Mikuláš odměnil
balíčkem. Po nadílce si děti mohly vyrobit drobné dárečky v dílničkách. Vyráběly se
medové svíčky, prostírání,
lodičky z ořechů, zdobily se
perníčky a přáníčka. Nechyběla ani malá diskotéka
a losování tomboly. Děti se
společně s rodiči mohly nechat
vyfotit v improvizovaném
fotoateliéru. Mnozí toho využili a mají tak pěknou
památku. V mikulášských
dílničkách se podařilo vybrat
1 000 Kč. Tato částka byla
potom společně s finančním
darem 2 000 Kč předaná Mateřské škole ve Smržicích na vánoční dárky pro děti.
Věříme, že se i v novém roce budeme setkávat na akcích pro naše nejmenší.
Těšíme se na viděnou.
Připravované akce:
23. února 2019 - Dětský karneval v sokolovně - soutěže, tanec, tombola,
malování na obličej, modelování balónků
13. dubna 2019 - Velikonoční tvoření pro děti a rodiče na faře
Ing. Pavla Slezáčková – Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Cvičení

V oddílu všestrannosti cvičí Sokolíčci pravidelně každé úterý od 17:00 do 18:00 hod.
pod vedením cvičitelek Lucie Smičkové a Petry Tesárkové. Děti se zapojily do
celoročního projektu pod názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který
připravil odbor všestrannosti České obce sokolské v Praze. Projekt podporuje první
zájem předškolních dětí o aktivní sportování, vede k týmové spolupráci, radosti ze
splnění úkolů. Plnění úkolů by mělo dětem přinášet potěšení z pohybu, pomáhat jim
naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při zdokonalování
pohybových dovedností.

Cvičení žáků a žákyň 3. až 5. tříd

probíhá každé pondělí od 17:15 do 18:15 hod. Děti se učí základy gymnastiky,
atletiky, hrají míčové a jiné sportovní hry. Společně s cvičitelkou Irenou
Laurenčíkovou doufají, že se přihlásí další děti, a že tak bude možné hrát více her.

Volejbalová přípravka pro mládež od 11 let

se schází vždy ve středu od 17:30 do 18:30 hod. pod vedením Ivy Šmídové. Je určena
pro náctileté, kteří se zde seznámí se základy volejbalu. Přijďte se ve středu podívat
a naučíme vás hrát volejbal.
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Zveme hochy a dívky ve věku od 15 let do stávajícího volejbalového družstva.
Vítáni jsou všichni, kteří mají zkušenost s volejbalem nebo basketbalem. Informace
poskytnou trenéři Martin Galíček a Alois Lakomý v úterý od 17:30 do 20:00 hod.
Smíšený volejbal pro mládež a dospělé se hraje ve středu od 17:30 do 20:00 hod
nebo v pátek od 17:30 do 19:00 hod.
Volejbal pro dospělé je v pátek od 19:00 do 21:00 hod.

Judo přípravka pro děti od 6 do
10 let probíhá každý čtvrtek
v sokolovně od 17:00 do 18:30 hod.
pod vedením trenéra Jiřího Švece.
Jedná se o všestrannou předsportovní přípravu dětí na úpolové
sporty. Věnujeme se rozvoji síly,
rychlosti, obratnosti a vytrvalosti
dětí zejména formou zábavných
cvičení, her a soutěží. Děti také
získají základní znalosti a dovednosti z oblasti etikety, etiky, pravidel a historie juda. Judo je vhodné pro všechny
kluky a děvčata.
Připravujeme:
Maškarní bál – sobota 2. března
Pálení čarodějnic – úterý 30. dubna

Irena Laurenčíková – TJ Sokol Smržice
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Sportovní lukostřelba ve Smržicích

Nyní je možnost, jak si ji vyzkoušet. Mezi oddíly TJ Sokol Smržice vstupuje
sportovní lukostřelba. Smržický Sokol úzce spolupracuje s TJ Sokol Kostelec na
Hané, který se pyšní již dvacetiletou sportovní historií. Sportovní lukostřelba je
výborná alternativa sportovního vyžití dospělých i mládeže. Ne každý nachází
sportovní realizaci v dynamických sportech jako je fotbal, florbal nebo cyklistika.
Sportovní lukostřelba patří mezi dovednostní sporty a staví na podobných základech
jako golf. Rozhodujícím faktorem úspěchu každého lukostřelce je jeho mysl
a osobnost a teprve potom luk a šípy. Sportovní lukostřelba je široká sportovní
aktivita, která umožňuje kombinovat terčovou, olympijskou, sportovní lukostřelbu,
terénní lukostřelbu, nebo 3D lukostřelbu na figury zvířat, která se blíží k lovecké
disciplíně i když lov lukem není v české republice dovolen.

Terčová lukostřelba

Výhodou sportovní lukostřelby je především možnost,
že s ní lze začít a lze ji provozovat v mládežnickém
i dospělém věku, případně se zdravotním omezením
a je vhodná pro dívky, chlapce ženy i muže. Provozovat
ji současně mohou i celé rodiny. Jedná se o ne příliš
nákladný sport na vybavení. V počátcích je nejlepší si
v několika lekcích sportovní lukostřelbu vyzkoušet
a podrobně se s ní seznámit. Přijďte mezi sportovní
lukostřelce do smržické sokolovny. Zima je ten
nejvhodnější čas.
Terénní lukostřelba
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Lukostřelci nyní využívají sál smržické sokolovny pro zimní trénování v hale každý
čtvrtek od 18:30 hodin. Rádi by přivítali mezi sebe zájemce, kteří by si sportovní
lukostřelbu profesionálním vybavením chtěli vyzkoušet. Sportovní lukostřelbu chtějí
představit dospělým i mládeži. Stačí napsat na lk1997@seznam.cz nebo na telefonní
číslo 606 670 686 a dohodnout si termín vyzkoušení. Ze zkušeností vedoucího
lukostřeleckého oddílu Jiřího Františka je potřeba pro každého individuálně připravit
nářadí a pomůcky. Lektory budou jedni z nejpovolanějších, úspěšní sokolové,
sportovní lukostřelci, kteří v lukostřeleckých disciplínách vystoupali na mistrovství
České republiky na stupně nejvyšší.
Seznamte se s lukostřelci z Kostelce na Hané na: www.ceskatelevize.cz,
nebo hledejte MČR v terénní lukostřelbě Čechy pod Kosířem,
nebo na www.facebook.com/lukostreleckyklub.kostelec

Vrcholné akce budou sokolové organizovat 9. a 10. 2. 2019 ve sportovní hale
v Kostelci na Hané a tím je mistrovství České republiky žactva a mistrovství České
republiky v terénní lukostřelbě 21. a 22. 9. 2019 v zámeckém parku v Čechách pod
Kosířem.
Foto z MČR v Čechách pod Kosířem

Ing. Jiří František - TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Slováckými vinohrady

Měsíc říjen je ideální dobou vyrazit někam na
Jižní Moravu za burčákem. Ten letošní si díky
nezvykle teplému podzimu poněkud přispíšil,
vinaři to ale naštěstí dokážou pozdržet. S plnými
demižony nás čekali už v průběhu naší 20 km
dlouhé procházky mezi vinicemi z Hodonína do
Prušánek. V cíli u vinných sklepů jsme potom
obdržené diplomy oslavili dobrým vínečkem.

Smržické vrcholy

Další podzimní akcí našeho klubu bylo putování přes nejvyšší vrcholy smržického
katastru. Tři desítky turistů vyrazily za nádherného slunečného počasí nejdříve na

Budín. Ten je se svými 269 metry druhým nejvyšším vrcholem. Navázali jsme na
poutní a naučnou stezku, která nás přivedla na Stráž. Tento vrchol je o rovných 20
metrů vyšší. Na břehu lomu, ze kterého se díky suchu už také voda vytrácí, jsme si
opekli něco dobrého
na ohni a potom se
vyfotili u smírčího
kříže. Pokračovali
jsme přes vrchol
Skřivan, který ale
není smržický, do
Kaple. Po malé
zastávce ve zdejší
hospůdce jsme sestoupili do Smržic
na závěrečné sezení
v naší oblíbené
restauraci U hřiště.
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Za Mikulášem na Kosíř

Na nejvyšší horu Hané jsme se vydali už v neděli 2. prosince. Cestu na Kosíř nám
opět zpestřilo ekologické sdružení Iris, jehož členky procházejícím turistům radily,
čím je nejlepší krmit zvířátka
v okolních lesích. Stoupání
bylo o to příjemnější, že celý
vrchol Kosíře přes noc zasypal
sníh a v lese to hned vypadalo
jako v pohádce. Nahoře už na
všechny příchozí čekal svatý
Mikuláš s andělem a se dvěma
čerty. Pro děti jsme dovezli na

zahřátí várnici čaje a pro větší turisty
várnici svařeného vína. Do zastřešeného
krbu jsme přivezli zásobu dřeva, takže
kdo si přivezl něco dobrého na opečení,
měl o dobrý oběd postaráno. Ty děti,
které řekly Mikuláši nějakou básničku,
dostaly od něj balíček s dalšími dobrotami a ještě něco navíc. Poprvé se nám
podařilo vypůjčit klíče od rozhledny
a za básničku dostávaly děti jako prémii
k balíčku ještě speciální vstupenku.

Nahoře sice nebylo
kvůli počasí nic vidět.
Ten, kdo na rozhledně
nikdy nebyl, si to i tak
užíval. Po návratu do
Smržic se svatý Mikuláš
s andělem a jedním
z čertů zastavili na začínající Vánoční výstavě
na faře.
Zdeněk Balcařík
předseda KČT Smržice
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ZO Českého zahrádkářského svazu
Na úvod přejeme všem našim spoluobčanům do nového roku hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, spoustu energie, nových plánů a splněných přání.
A nyní malé ohlédnutí za koncem roku 2018. Do konce října se moštovalo. Naši
moštéři zvládli velký zájem o moštování s klidem a rozvahou, byli dokonale sehraní,
každý na svém místě a tak šlo vše jak po drátkách. Díky patří př. Stanislavě Zelinkové
a manželům Daně a Zdeňku Köhlerovým.
Velký kus práce odvedl př. Josef Voldřich na zahradě, kde se vysadilo 20 nových
ovocných stromků, staré se řezem omlazovaly, uschlé se musely vykácet.

Naše organizace byla aktivní při celostátní výstavě Flora Olomouc - Hortikomplex
2018, kde v expozici Územního sdružení ČZS Prostějov jsme se prezentovali našimi
výpěstky, dekorací a podíleli jsme se na přípravě a na instalaci stánku, který získal
v hodnocení 2. místo (př. Stančíková a př. Smičková). Výstava měla podtitul
„Tržnice první republiky“. V rámci této výstavy byla vyhlášena soutěž o nejhezčí
jablko Flory 2018. Do této soutěže dodala svá jablka př. Hana Ošťádalová.
Poslední akcí minulého roku bylo „Adventní posezení u punče“, spojené s tvorbou
vánočních dekorací, pro všechny ženy a dívky. Společenská místnost v přízemí byla
přeplněná , ale nikomu z přítomných to nevadilo, každý si své místečko našel.
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Speciální zahrádkářský punč všem chutnal, nezletilí dostali teplý jablečný mošt, který
také voněl vanilkou, hřebíčkem a skořicí. Členky výboru pak ještě vyrobily vánoční
dekorace pro prodej na vánoční výstavu na faře, kterou každoročně pořádá obec.
Nápomocna nám byla floristka Iva Bílá, která částečně sponzorovala některé
přízdoby, za což jí i touto cestou děkujeme. Také děkujeme těm občanům, kteří si
naše dekorace zakoupili, a tím nás finančně podpořili.
Poděkování patří také Zastupitelstvu obce Smržice za poskytnutou dotaci. Mohli jsme
tak nechat natřít všechny dveře uvnitř našeho areálu. Rovněž děkujeme firmě Laski,
jejímu řediteli Ing. Zdeňku Zapletalovi a jejich zaměstnanci Pavlu Znojilovi za
vyfrézování 20 pařezů po vykácených stromech.
Nadále pronajímáme naše prostory k různým společenským událostem a rodinným
oslavám. V letních měsících je k dispozici i venkovní posezení pod pergolou.
Zájemci se mohou informovat na tel. čísle 728 341 872.
Pozvání:
Srdečně zveme všechny naše občany na naši „Ochutnávku jablek“, která se uskuteční
v lednu a na „Košt vlastních pálenek“ v měsíci únoru. Přesné termíny budou hlášeny
v místním rozhlase a plakátky rozmístěny v prodejnách a na naší vývěsce na hasičce.
Těšíme se na setkávání se s občany při všech akcích pořádaných pro širokou veřejnost
v roce 2019.
Jaroslava Smičková - jednatelka ZO ČZS
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Podzimní kolo Hry Plamen

V sobotu 6. října se ve Vitčicích konalo podzimní kolo Hry Plamen v požárnické
všestrannosti. Reprezentovat místní hasiče se vydalo družstvo starších žáků ve
složení: Barbora Vitásková, Matěj Tesárek, Jakub Látal, Václav Přikryl, Lukáš
Tabery, Vojtěch Spurný, za podpory mladších členek SDH: Lucinky Dostálové,

Aličky Chytilové a Elišky Tesárkové. Hlídka se umístila na krásném 4. místě z 34
hlídek. Domů si díky tomu odvezla bramborovou medaili. Mladší i starší žáci se
pravidelně scházejí a trénují na jarní kolo Hry Plamen. Chtěl bych také poděkovat za
všechny mladé hasiče našim vedoucím p. Milanovi Chytilovi, Miroslavu Smyčkovi,
Romanovi Bohanosovi a Martinovi Spurnému za to, jak nás v průběhu celého roku
trénují a vedou v hasičském sportu k čím dál lepším výsledkům.
Matěj Tesárek – člen SDH
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V pátek 30. listopadu pozvala obec všechny
na slavnostní „Rozsvícení vánočního stromu“.
Ke koledám dětem tentokrát hrála harmonika.

Když malí školáčci dozpívali, začala děvčata
rozdávat občerstvení. Malým dětem horký čaj
a větším návštěvníkům skvělý vánoční punč.

V pondělí 10. prosince pozvala obec všechny
seniory do předvánoční Olomouce. Když si to
užili na náměstí, šlo se do kina na hezký film.

Ve čtvrtek 20. prosince byl sál kulturního domu
nacpaný k prasknutí. Vystoupení žáků základní
školy byla moc hezká a děti i diváci si to užívali.

Na poslední akci roku „Silvestrovské šlapáček“ se
letos sešla téměř stovka smržických občanů. Pan
starosta všechny přivítal a popřál hodně zdraví.

Tentokrát se nešlo kolem dědiny. Pod modrou
oblohou si všichni vyšlápli na nejvyšší vrchol
katastru Stráž a dole je čekalo občerstvení.
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