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Charita ČR zorganizovala na úvod roku další
pokračování celonárodní Tříkrálové sbírky.
Zapojila se do ní též Farnost Smržice a před
zasněženým kostelem se sešlo 25 koledníků.

V pátek 11. ledna došlo k historické události. Po 67
letech skončil provoz ve staré budově mateřské
školy. Paní učitelky zapojily do stěhování
všechny děti, aby si hraček víc vážily.

V úvodu roku pozvala kulturní komise občany
na další opakované promítání z historie obce
videokronikáře Zdeňka Balcaříka. Tentokrát si
diváci připomenuli události let 2002 a 2003.

V pondělí 14. ledna byl v nově postavené budově
mateřské školy slavnostně zahájen provoz.
Hned po ránu přišli děti pozdravit zástupci obce
a přinesli jim balík dárečků.

Sedmý ročník Obecního plesu uspořádala obec
v sobotu 2. února poprvé v sokolovně. Do nádherně vyzdobených prostor budovy se sešly téměř
tři stovky návštěvníků.

K tanci a poslechu zahrála na plese kapela Stofka
a nechybělo ani předtančení. Velký úspěch sklidilo také slosování vstupenek, při kterém bylo
připraveno 86 cen tomboly.
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Za původnost a věcnou správnost příspěvků odpovídají jejich autoři.
Názory vyjádřené v článcích nemusí být totožné s názorem vydavatele a redakční rady.
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TJ Sokol Smržice (str. 16–17)

Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
jaro přišlo zase o něco dřív, na vesnici je při procházkách vidět daleko
víc lidí než v zimě a já mám radost z každého setkání s vámi
spoluobčany. Zahrady a veřejná zeleň se nám probouzejí a všichni se už těšíme, kolik
krásné práce nás během roku čeká.
Rád bych vás seznámil se záměrem obce pro rok 2019. Obec bude v letošním roce
hospodařit s přebytkem rozpočtu 9 212 356 Kč, který zastupitelstvo schválilo na svém
veřejném zasedání dne 4. dubna 2019. Čeká nás velká řada investic a stejně jako
v minulých letech chceme realizovat ty projekty, na které lze získat dotace.
Jedna z investic přispěje ke zvýšení bezpečnosti občanů v ulici Trávníky v podobě
vybudování nových chodníků. Na veřejném zasedání byl rovněž schválen odkup
rodinného domu a parcely vedle obecního úřadu (Zákantí 39/3) se záměrem
vybudovat v budoucnosti na tomto pozemku byty pro seniory a centrum pro
setkávání, popřípadě zdravotní ordinaci a další občanskou vybavenost.

Základní koncept plánovaného areálu v centru obce,
navržený autorizovaným architektem Ing. Pavlem Koláčkem
Pro tento rok je hlavní investicí rekonstrukce základní školy. Začátkem dubna
proběhlo stěhování tříd do budovy zahrádkářů, kde bude probíhat výuka v nově
vybudovaných učebnách. Děkuji místnímu spolku zahrádkářů za vstřícný přístup
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a pomoc. Jedna třída byla umístěna v budově mateřské školy. Děti by se měly do nově
zrekonstruovaných
prostor
vrátit na jaře příštího roku.
Celkově odhadovaná investice
by se měla pohybovat od 40 do
45 milionu Kč. Oproti stávající
budově dojde mimo jiné
k vybudování plnohodnotné
tělocvičny.
Během roku bude umístěn radar
na měření rychlosti v ulici
Blíšťka. Splní-li se tím náš
záměr zpomalit dopravu v obci, budeme pokračovat a radary přibydou i na jiných
místech naší obce. Ulice Podhájí bude doplněna o další pouliční osvětlení.
V tuto chvíli se dokončuje finální verze nových webových stránek obce Smržice. Již
nyní si můžete na současném obecním webu stahovat mobilní verzi hlášení rozhlasu,
která přispěje k výraznému zlepšení
informovanosti občanů.
Probíhá též rozmístění deseti košů,
určených na psí exkrementy.
Žádám tímto o zodpovědné chování
všechny majitele psů při pohybu
v ulicích naší obce a upozorňuji na
povinnost majitelů uklidit po svém
pejskovi. Snad tato prosba přispěje
ke zlepšení čistoty obce. Určitě se
budeme intenzivně věnovat také
péči o veřejnou zeleň, kde kromě
její údržby počítáme v některých prostorách s doplněním květinové výzdoby.
Závěrem vás prosím o vzájemnou ohleduplnost při parkování aut. Žádám vás, abyste
neničili veřejnou zeleň a více využívali vlastních vjezdů a odstavných ploch v obci.
Těším se, že se budeme nadále setkávat na mnohých kulturních a společenských
akcích, které jsou na tento rok naplánovány.
Hezké jarní dny plné pohody a radosti přeje Váš starosta obce
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Ing. Aleš Moskal

Informace z matriky
V 1. čtvrtletí roku 2019 oslavili krásných 70, 75, 80, 85 a více let tito naši občané:
Jindřiška Albrechtová
Marie Albrechtová
Bohumila Polívková
Jarmila Smékalová
Zdeňka Zabloudilová
Zuzana Dostálová
Zdeněk Šperka
Jan Slavíček
Vojtěch Pospíšil
Zdeňka Zapletalová
Jarmila Chumová
Vladimíra Látalová
Alena Novotná
Josef Hrazdil
Zdenka Šimíčková
Anna Tylšarová
Marta Chytilová
František Vincenec
Zdeňka Skácelová
Jarmila Steigerová
Ludmila Losová
Marie Zdráhalová

15. 1. 1944
16. 1. 1944
22. 1. 1923
26. 1. 1932
27. 1. 1949
3. 2. 1931
8. 2. 1949
15. 2. 1944
23. 2. 1949
28. 2. 1949
2. 3. 1934
3. 3. 1949
4. 3. 1944
4. 3. 1939
13. 3. 1925
15. 3. 1930
20. 3. 1939
21. 3. 1928
23. 3. 1931
24. 3. 1949
28. 3. 1930
31. 3. 1925

První smržický občánek roku 2019
Prvním
smržickým
miminkem
letošního roku se stala Nikolka Černá,
která se narodila 2. ledna ve 4:03 hodin
v prostějovské porodnici rodičům
Kristýně Starobové a Tomáši Černému.
Holčička vážila 3,30 kg a měřila
52 cm. Rodičům jsme přišli popřát
k jejich radostné události ve středu
13. února. Pan starosta novopečené
mamince předal za obec kytičku
orchideje a Nikolce věnoval krásné
náušnice z bílého zlata.
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Dr. Ondroucha
Blíšťka
Dr. Ondroucha
Za Kovárnou
Mlýnská
Zákostelí
Kobližnice
Příční
Družstevní
Olší
Příční
Prostějovská
Podhájí
Kobližnice
Mlýnská
Prostějovská
Kobližnice
Příční
Příční
Mlýnská
Za Kobližnicí
Prostějovská

75 let
75 let
96 let
87 let
70 let
88 let
70 let
75 let
70 let
70 let
85 let
70 let
75 let
80 let
94 let
89 let
80 let
91 let
88 let
70 let
89 let
94 let

Diamantová svatba

V pondělí 21. ledna jsme přišli popřát Anně a Aloisi Zwienerovým k jejich
významnému výročí. Oba manželé pochází z Bělé pod Pradědem. Znají se už
od svých 14 -ti let, kdy se skamarádili. Svatbu měli 17. ledna 1959 v Domašově
v kostele a v Jeseníku na úřadě. Ve stejném roce se přestěhovali k nám do Smržic.

Vítání dětí

V pondělí 25. března 2019 jsme přivítali sedm nových občánků Smržic, tři chlapečky
a čtyři děvčátka. Vítání dětí tentokrát proběhlo na pokračování. V 16:00 hodin
se dostavili do obřadní síně obecního úřadu rodiče s těmito čtyřmi novými občánky:

Mateo Klement
nar. 27.11.2018
Prostějovská

Patricie Tomigová
nar. 29.11.2018
Příční

Viktorie Burešová
nar. 4.12.2018
Trávníky
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Adam Papš
nar. 20.12.2018
Družstevní

Ve stejný den, jen o půl hodiny později, v 16:30 hodin jsme měli možnost se potěšit
s dalšími třemi novými občánky. Ti se už narodili v roce letošním a nejrychlejší z nich
byla Nikolka, která se díky tomu stala prvním smržickým občánkem roku 2019.

Nikol Černá
nar. 2.1.2019
Zákostelí

Veronika Veisgärberová
nar. 25.1.2019
Jižní

Michal Skalický
nar. 31.1.2019
Mlýnská

Rodiče a jejich novorozená miminka přivítal pan starosta Ing. Aleš Moskal a popřál
jim hodně sil, tolerance a trpělivosti ve výchově. Děťátka svým zpěvem a recitací
přivítaly děti z mateřské školy, které se zhostily své role opravdu zodpovědně.
O hudební doprovod se postarala paní učitelka Hana Bittnerová. Rodiče se při
příležitosti této slavnostní události podepsali do pamětní knihy. Každé děťátko bylo
obdarováno krásnými dárky, rodiče finanční hotovostí ve výši 5000,- Kč a vystupující
děti malou sladkostí. Několik rodičů využilo možnosti nechat se na památku vyfotit.

Rozloučili jsme se navždy s těmito občany:

Jiří Přikryl (*1949) Za Farskou 466, zemřel 12. 2. 2019 ve věku 69 let
Jana Báťková (*1945) J. Krezy 40, zemřela 7. 3. 2019 ve věku 74 let
Ludmila Vrtalová (*1936) Za Farskou 456, zemřela 11. 3. 2019 ve věku 83 let
Jaroslava Meisnerová (*1945) Olší 36, zemřela 28. 3. 2019 ve věku nedožitých 74 let
Radka Odvářková – matrikářka obce
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Kulturně – sportovní komise
Promítání videokroniky

Na páteční podvečer 11. ledna
pozval videokronikář obce Zdeněk
Balcařík diváky do sálu kulturního
domu, který se vždy jednou ročně
promění
na
kino.
V dalším
pokračování opakovaného promítání
jim tentokrát nabídl vzpomínky na
život v jejich Smržicích během let
2002 a 2003. Diváci měli možnost
zavzpomínat nejen na to, co se tehdy
podařilo ve Smržicích vybudovat. Na
filmovém plátně si připomenuli
tehdejší společenské akce, vítání občánků, činnost smržických spolků, ale též
povodeň, která tehdy obec postihla. O přestávce se mohli připojit k soutěži z historie
Smržic.

Ohlédnutí za obecním plesem

Obec Smržice uspořádala stejně jako v předchozích letech svůj Obecní ples.
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Tentokrát jsme ples připravili ve spolupráci s místní organizací TJ Sokol a v sobotu
večer 2. února se místní sokolovna proměnila v taneční sál. Po červeném koberci
se vstupovalo do prostor, které mnohý občan díky velkolepé výzdobě málem ani
nepoznal. Ples zahájil pan starosta s místostarostou přátelským přivítáním, společným
přípitkem a hlavně dobrou
náladou. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina „Stofka“.
Po úvodním předtančení se
taneční parket zaplnil a ve
všech prostorách panovala
slavnostní veselá atmosféra.
Zatančit si a pobavit se přišlo
téměř 300 lidí. Velký úspěch
mělo předtančení a také
losování osmdesáti šesti cen
tomboly. Obecní ples se vydařil
a již nyní se můžeme těšit na
ten další v roce 2020.

Přátelské posezení seniorů

Tradiční setkání seniorů se letos konalo v neděli 24. března v místním kulturním
domě. Teplé slunečné počasí neodradilo seniory a sál se opět naplnil. Pan starosta
seznámil všechny přítomné se záměrem obce v jejich oblasti a popřál jim pěknou

zábavu. O příjemnou atmosféru se postarala kapela „Romantica“, která svými
písničkami dostala téměř všechny na parket. Toto přátelské setkání bylo naplněno
vzpomínkami, tancem a došlo i na společný zpěv. Seniorům se odpoledne velmi líbilo
a spokojeně se rozcházeli do svých domovů.
Bc. Veronika Přikrylová – předsedkyně komise
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Obecní knihovna
Také v průběhu letošního roku pokračuje spolupráce obecní knihovny se základní
i mateřskou školou, aby naše děti získaly hezký vztah ke knihám a čtení. V této
souvislosti jsem také absolvovala školení na Akademii literárních novin v Praze se
zaměřením na dětskou literaturu.
V knihovně mne v únoru navštívily děti
z mateřské školky. Každá třída přišla
v doprovodu svých učitelek do obecní
knihovny, kde pro ně bylo připraveno
několik dětských knih, ze kterých jsem jim
spolu s paní učitelkou přečetla krátké
příběhy. Děti si pak samy prohlédly
knihovnu a zejména v dětských knihách si
se zájmem listovaly. Na rozloučenou
dostaly omalovánky. Věřím, že do obecní
knihovny znovu rády přijdou.
Na začátku března přišla strávit příjemné
odpoledne v obecní knihovně školní
družina, děti vybraly a pročítaly různé
knihy, podle toho co je zaujalo.

V měsíci březnu jsem přišla za žáky
první třídy naší základní školy, aby mi
předvedli, jak už umí číst. Žáky ještě
navštívím, aby mi ukázali, jaké pokroky
ve čtení dělají. Jejich snahu pak oceníme
na společné akci obce a základní školy,
kdy budou pasování na čtenáře.
V březnu byl opět obměněn knižní font,
který je místní knihovně zapůjčen z
Městské knihovny v Prostějově. Čtenáři
mohou vybírat z přibližně 50 nových
titulů mezi romány, detektivkami a dětskými knihami.
Žádáme čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy déle než obvyklou výpůjční dobu, aby je
bez zbytečného odkladu vrátili do obecní knihovny. Knihy se tak budou moci znovu
vrátit do oběhu a budou si je moci vypůjčit i další zájemci.
Veronika Pospíšilová - knihovnice
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Základní škola Smržice
V novém roce jsme připravili pro děti mnoho akcí, které zpestřily výchovně
vzdělávací činnost a zároveň obohatily žáky o další vědomosti a dovednosti.
Děti, které navštěvují výtvarný kroužek, se zúčastnily výtvarné soutěže „Zvíře z říše
fantazie“. Kresby žáků byly zaslány na ZUŠ Vladimíra Ambrose.
Žáci školy a děti z MŠ se náramně bavili při
představení Devatero pohádek, které zahráli
herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové
v kulturním domě ve Smržicích.
Žáci 5. třídy strávili celé dopoledne 12. února
v hale Sportcentra v Prostějově. Zopakovali si
znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, plnili
různé zdravotní a dopravní kvízy, zdolávali
překážkovou dráhu na kole a prakticky si
vyzkoušeli údržbu jízdního kola.
V pátek 15. února v rámci akce „Česko čte
dětem“ žáci 5. třídy navštívili předškoláky, aby
jim přečetli poučné příběhy s tématikou malých
dětí. Malé děti napjatě poslouchaly své starší
kamarády.
V Městském divadle v Prostějově si žáci 1.-3. třídy oživili své znalosti knihy Pipi
Dlouhá Punčocha spisovatelky Astrid Lindgrenové ve stejnojmenném představení.
Své poznatky a zážitky si zaznamenali ve
škole do svých čtenářských deníků.
Od měsíce února začala pro naše druháky
a třeťáky výuka plavání. Všechny děti si
výuku užily a nikdo se vody nebál, i když
skákaly z bloků a do čtyř metrové hloubky.
Budou z nich určitě dobří plavci.
Děti z mateřské školy navštívily svoje
kamarády v první třídě. Žáci předvedli
předškolákům, jak se učí. Předškoláci
s prvňáčky spolupracovali a prožili si tak
chvilku učení a tím pro ně byla navozena
školní atmosféra. Dětem se ve škole líbilo a to
je pro ně nejdůležitější.
V pátek 1. března se na naší škole konal další projektový den, tentokrát zaměřený na
přemýšlení. Děti plnily nejrůznější úkoly, starší žáci pracovali v šestičlenných
skupinkách a střídali se na osmi stanovištích. Jejich úkolem bylo spolupracovat jako
tým na splnění všech zadání - skládání puzzle, skládání hlavolamů, hádanky,
křížovky, rébusy, tangramy, slovní úlohy nebo zvládnutí úkolů na počítačích.
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V pondělí 3. března naši základní
školu navštívil europoslanec Tomáš
Zdechovský. Dětem přiblížil činnost
a význam Evropského parlamentu.
Děti pana Zdechovského překvapily
svými dotazy, týkající se jeho práce
a nebály se klást i osobní otázky.
Panu Zdechovskému se mezi žáky
líbilo a děti získaly konkrétnější
představu o fungování parlamentu.
Děti ze školní družiny navštívily v pondělí 3. března místní knihovnu. Dozvěděly se,
jak se stát čtenářem knihovny a měly možnost si prohlédnout dětské knihy.
Ve středu 13. března proběhly na škole dva ekologické programy, které pro děti
připravily pracovnice Ekocentra Iris. Žáci 1. a 2. třídy získali mnoho znalostí o životě
hmyzu v programu Ferda Mravenec a přitom si zahráli pohybové hry a plnili
zajímavé úkoly s přírodovědnou tématikou. Starší děti se dozvěděly o síle léčivých
bylin. Žáci ochutnávali bylinky, pili čaj a na závěr si vyrobili bylinkovou sůl.
Žáci naší školy se zúčastnili mezinárodně koordinované soutěže Matematický
klokan, která je zaměřena na logické uvažování. Žáci jsou rozděleni do kategorie
Cvrček - 2. a 3. třída a kategorie Klokan je určena žákům 4. a 5. třídy. Soutěžící řeší
soubor testových úloh ve stanoveném čase
V březnu se také všichni žáci školy i děti ze školky učili, jak správně pečovat o své
zuby. Předvedli jim to názorně studentky
budoucí zubní lékařky na zubních exponátech,
ale také pracovnice z drogerie DM. Žáci si pak
sami prakticky vyzkoušeli, jak čistit správně
svoje zoubky.
Poslední týden v březnu děti z první třídy
vynášely Smrtku. Když ji žáci házeli do
potoka, přednášeli říkadla o tom, aby nás už
zima opustila a aby bylo konečně teploučko.
Začátkem dubna proběhlo stěhování žáků
4. a 5. třídy do domu ČZS v Olší, který je pro
výuku dětí vzorně připraven. Žáci 3. třídy se
přestěhovali do budovy nové mateřské školy,
protože se chystá plánovaná rekonstrukce budovy školy u kostela. Všechny děti
dostaly za vydatnou pomoc při stěhování sladkou odměnu.
Od 1. do 5. dubna jsme byli na škole v přírodě v resortu Březová, které se zúčastnilo
78 žáků naší školy. Škola v přírodě byla dotována 1 000 Kč na jednoho žáka od Obce
Smržice a za to velice děkujeme. Díky tomuto příspěvku jely na školu v přírodě skoro
všechny děti.
Mgr. Jana Gulaková – ředitelka ZŠ Smržice v zastoupení
11

Mateřská škola Smržice
Po vánocích jsme se s dětmi sešli ještě na malou chvíli ve staré budově školky, avšak
v pátek 11. ledna 2019 propuklo dlouho očekávané stěhování. Obava z něj se
rozplynula s příchodem ochotných rodičů, pracovníků Obecního úřadu a nadšených
dětí ze základní školy.
V pondělí 14. ledna jsme se už sešli plni očekávání v nové školce. Děti přišlo přivítat
vedení obce s paní ředitelkou školy a dětem přinesli dárky v podobě hodnotného
výtvarného a pracovního materiálu. Všichni pracovníci mateřské školky přijímají
budovu s pokorou a uvědoměním si, že ducha školky a příjemnou atmosféru nedává
stavba, ale oni sami. A protože jsme se chtěli novou budovou pochlubit, pozvali jsme
v sobotu 16. února širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Zájem našich spoluobčanů byl
obrovský a takto velká účast nás
příjemně překvapila. Děti vystoupily
s krátkým programem, přizvaný pan
farář celou budovu i práci učitelek
vysvětil, promítal se celý průběh
stavby, k dispozici byl náhled do
kronik mateřské školy, které jsou
k dispozici od roku 1951. Pro
každého bylo připraveno malé
pohoštění a na odchodu dostali
návštěvníci malou keramickou mateřskou školku.
V měsíci únoru jsme pokračovali v projektu „Celé Česko čte dětem“ a navštívily nás
děti ze základní školy se
svým
čtením
dětských
příběhů. Na závěr si školáci
s našimi nejmenšími ještě
pohráli a strávili společně
příjemné dopoledne plné her
a zábavy.
V rámci projektu „Kniha naše
kamarádka“ jsme navštívili
místní knihovnu, zkusili jsme
si vyrobit ruční papír,
poskládat si leporelo a zařídili
jsme si malou knihovnu.
Ke konci února jsme si opět
uspořádali oblíbený maškarní
bál s pochodem po obci.
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Příjemné březnové počasí nám umožnilo
trávit co nejvíce času venku. Byli jsme se
podívat na zvířátka na farmě, přijelo k nám
divadélko s veselou pohádkou a také nás
navštívila paní doktorka, která dětem
ukazovala a vysvětlovala, jak se mají starat o
své zoubky, aby byly krásné, silné a zdravé.

Na první jarní den si děti vyrobily
vlastní Morenu, naučily se tématickou písničku a vyšly směrem
k Romži, kde byla Morena zapálena
a vhozena do vody. Nyní se těšíme na
krásné jarní dny, čeká nás spousta
zajímavých akcí a společných zážitků.
Rodiče s malými dětmi
zveme na zápis do naší
mateřské školy, který se
bude konat v pondělí
6. května a také v pátek
10. května v době od
devíti do dvanácti hodin
v prostorách smržické
mateřské školy.

Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
Ilona Přikrylová - učitelka
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Spolek rodičů Smržice
Spolek rodičů při MŠ Smržice změnil název na Spolek rodičů Smržice. Činnost
Spolku rodičů se tímto samozřejmě nemění. Právě naopak, oslovujeme všechny
rodiče, kteří by se rádi zapojili do akcí pro naše děti. Aktuality můžete sledovat na
našich stránkách www.srms.vesele.info najdete tam také fotogalerii z našich aktivit.
Stránky Spolku rodičů jsou také zpřístupněny přes oficiální web Smržic pod sekcí
Spolky.
Koncem
února
náš
spolek opět organizoval
Dětský karneval, který
úspěšně proběhl v sobotu
23. února ve smržické
sokolovně. Program byl
zřejmě hodně lákavý,
protože se sokolovna
brzy zaplnila. Tentokrát
byla tématem karnevalu
zvířátka. Soutěžilo se po
vzoru
zvířátek,
ale
nechyběla i tradiční
přetahovaná, židličkový tanec ani had. Celé odpoledne nám k tomu vyhrával DJ Jirka
Odvářka, soutěže a moderování připravila dětmi oblíbená Ina Loka. Spousta rodičů
využila možnosti nechat se vyfotit spolu s dětmi
v improvizovaném fotoateliéru, který vznikl pro tyto
účely v jídelně. Zde byla umístěna klidnější část
karnevalu, vedle focení zde byla karnevalová
dílnička a dětský koutek pro nejmenší. Všechny
maskované děti byly krásné. Cenu za nejhezčí masku
si odnesly malá Máša a medvěd, Moucha, pan Ipkiss,
Pirátka a Šmoulíček. Ostatním dětem pak mohlo být
odměnou
malování
na
obličej,
balónek
vymodelovaný na přání nebo cukrová vata. Velkým
lákadlem byla také bohatá tombola. Byla rozdělena
na dvě části, nejdříve se losovaly menší ceny
a v druhé části ceny hlavní, první cenou byla
koloběžka.
V letošním školním roce ještě připravujeme výlet rodičů s dětmi a velikonoční
tvoření. Na Dětském dni se budeme též rádi účastnit a těšíme se na setkání s Vámi.
Pavla Slezáčková - Spolek rodičů Smržice
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Co se děje za dveřmi kostela ( ...i před nimi )
Smržický kostel je nepřehlédnutelnou dominantou centra obce, mohutná,
úžas budící z dálky viditelná stavba a zvláště pro 46 metrů vysokou věž vděčný
objekt pro fotografy. Člověk žasne nad umem, schopnostmi a vytrvalostí našich
předků, zvláště když uváží, jaké prostředky před 160 lety ke stavbě měli.
Ale ten úžas a hrdost je také zavazující, abychom jejich
dílo nezájmem nejen nemařili, ale naopak doplňovali
a rozvíjeli. Proto jsme v minulých letech postupně opravili
zvonění (elektronicky řízené, podle něho si můžete
seřizovat hodinky) i okna ve věži, vnitřní osvětlení
a sakristii. Rozběhla se připravovaná důkladná oprava
varhan, pneumatického nástroje z konce dvacátých let
minulého století. Připravuje se náročná oprava hlavních
oken (jedno za víc jak 200 000 Kč) a lokální topení. Jsme
rádi a děkujeme Obci Smržice, že tyto opravy podporuje
finanční dotací.
Protože kostel je především místo setkávání lidí naší
farnosti k bohoslužbám, modlitbám ale i ke ztišení nebo
naopak třeba k dobročinným koncertům, jak se už v adventu stává tradicí. I vnitřní
prostor je otevřen všem lidem dobré vůle bez rozdílu, protože je to duchovní
i kulturní centrum obce. Proto pro větší komfort v zimě nainstalujeme do lavic topení
a odborníci se postarají, aby zvuk devadesátiletých varhan byl hudebním zážitkem.
Pro velkou finanční náročnost oprav (cca 720 000 Kč) prosíme o vaši spoluúčast,
třeba formou tzv. „adopce píšťal“: kdokoli si vybere píšťalu a přispěje na ni do
fondu minimální částkou 100 Kč. Samozřejmě může adoptovat libovolný počet
a velikost píšťal (je jich přes 2000). Až pak bude poslouchat Smržické varhany, bude
si říkat: teď zní i ta moje . . .
(Informace: Josef Glogar, tel.: 731 600 085).
A pokud jste dočetli až sem, přijměte pozvání za dveře Smržického kostela. Co se
bude dít?
Velikonoce: třídenní oslava vítězství života nad smrtí, od čtvrtku 18. dubna večer do
neděle ráno. Nejdelší, ale i nejkrásnější to bude v sobotu v noci: začínáme žehnáním
ohně před dveřmi kostela ve 21:00 hod.
Noc kostelů: tradiční akce, nejen prohlídka zajímavých věcí uvnitř, ale i pohled na
obec shora (24. května)
„ Smržêcky hodê “, tzv. patrocinium, svátek patronů kostela a obce sv. Petra a Pavla,
letos bohoslužba v neděli 30. června v 9:00 hod.
Srdečně zdraví a žehná

administrátor farnosti O. Josef Glogar SDB a farní rada
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TJ Sokol Smržice
Maškarní bál

V sobotu 2. března smržičtí sokolové pořádali již po patnácté v řadě maškarní bál.
V zahajovací promenádě se představily všechny masky. Náhodně vybraná porota
z řad přítomných hostů v civilu, měla možnost hodnotit a vybírat nejlepší masky.

Program pokračoval soutěží v podlézání lana a židličkovým tancem. Zde se ukázalo,
kdo si umí udělat legraci
sám ze sebe, a pobavit tak
celý
sál.
V tanečních
kreacích vynikaly zejména
skupiny masek, jako byly
Vosy, Dalmatini a Domino,
které
porota
později
vyhodnotila jako nejlepší.
Mezi
jednotlivci
pak
zaujala maska Zubní pasta
Signál, Karkulka, Myslivec
a Indiáni. O hudební doprovod se postarala kapela „Citrus“ z Olomouce, která měla
v sokolovně ve Smržicích premiéru. Diskotéku ve sklepě uváděl oblíbený DJ Petr
Petřík a hrál skladby podle přání roztančených hostů. Losy do tomboly šly na dračku,
protože hlavní cenou byl třídenní welnes pobyt, a spousta dalších zajímavých cen.
Podle ohlasů se letošní maškarní bál vydařil. Někteří účastníci již vědí, jakou masku
budou mít příště, tak se máme určitě na co těšit.
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Valná hromada

V pátek 29. března se v sokolovně konala volební valná hromada, na které bylo
přítomno 38 členů. Mezi hosty byl také starosta obce Aleš Moskal, zástupkyně
Sokolské
župy Prostějovské
Zuzana Špačková a zástupci
smržických spolků. Na programu
byla zpráva o činnosti jednoty
a jednotlivých oddílů. Ve sportovní činnosti se v uplynulém
období pozvedl zájem dětí
a mládeže o volejbal. Žáci
a žákyně v rámci přípravy trénují
přehazovanou a starší žáci základy
volejbalu. Velká účast dětí je i v oddílu
„Sokolíčků“, kde je pravidelnou náplní
cvičení na nářadí a sportovní hry. Výbor
jednoty zajišťoval opravy v sokolovně,
jednalo se o opravy instalatérské, výměna
podlahové krytiny v šatnách a výměna
svítidel, doplněných úspornými žárovkami.
Opravy byly z velké části
financovány z dotací od
Olomouckého kraje a též
z ministerstva školství, část
pokryly vlastní zdroje.
V loňském roce jsme díky
dotacím dokoupili sportovní nářadí – švédskou
bednu, kladinku, žíněnky
a míče. Provozní náklady
byly hrazeny z dotace od
Obce Smržice a částečně i z příjmů za reklamní banery umístěné na sokolovně.
Na schůzi byl projednán plán práce, který obsahuje pořádání pravidelných sportovněkulturních akcí, a v letošním roce je v plánu i vyhotovení projektové dokumentace
na rekonstrukci sokolovny. Protože skončilo tříleté volební období, letošní valná
hromada zvolila nový výbor a kontrolní komisi.
Irena Laurenčíková – starostka TJ Sokol
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Klub českých turistů Smržice
Výroční členská schůze

V úvodu roku jsme se sešli ve smržickém kulturním domě, abychom zhodnotili
minulou turistickou sezonu a přiblížili si některé akce, naplánované na letošní rok.
Sešlo se nás tentokrát téměř osm
desítek. Výroční zprávu mám každoročně zpracovanou do hodinového
filmu, sestříhaného z fotografií, pořízených v průběhu roku na akcích.
Letos jsem to ještě vylepšil tím, že
jsem na všech našich turistických
výletech natáčel video. Živý obraz je
v mnoha případech o hodně zajímavější a některé záběry měly velký
úspěch a celý sál docela pobavily.
Potom už následovalo klasické
schůzování se zprávou o hospodaření a rozpočtem na tento rok.
Zajímavé bylo hodnocení aktivity
našich členů, kde pět nejlepších
dostává celoroční předplatné
časopisu Turista. Do našich řad
se nám přihlásilo pět nových
turistů a počet členů našeho
klubu stoupl na 86. Ze Smržic je nás v klubu zatím 24 a ostatní členové jsou
z Prostějova a okolních obcí. Členství v klubu však není podmínkou účasti na našich
akcích, na ty se může v průběhu roku přihlásit kdokoliv.

Vítání jara na hradě Cimburk

Naši letošní turistickou sezonu jsme zahájili v sobotu 16. března výletem do západní
oblasti Chřibů. Přepravu do Koryčan nám zajistil smržický dopravce Luboš Vojtila
a jeho skvělý autobus s padesáti
sedadly naši turisté zaplnili do
posledního místa.
Z náměstí v Koryčanech šlapeme
k prvním vrcholkům pohoří
Chřiby. Přes Vršavu a Pečínkovu
Skálu se dostáváme na rozcestí
pod zříceninou hradu Cimburk,
která je první velkou zajímavostí
na naší trase.
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Gotický hrad Cimburk byl opuštěn
v roce 1720. První záchranné práce
proběhly v polovině minulého století
a teď se na nich pokračuje. Když jsme
celý hrad prozkoumali, děláme společnou fotku. Dvanáct členů našeho klubu
se narodilo v březnu a na posezení
před hradem se rozhodli oslavit nejen
příchod jara, ale též své narozeniny.

Další zajímavostí na trase byla Kazatelna. Schody na osm metrů vysoké skalisko byly
vytesány ve středověku. Na Hoře sv. Klimenta jsme potom navštívili kapli, která byla
kupodivu volně přístupná, přesto že v ní byly obrazy a dokonce i bible. Všichni jsme
se z prvního výletu vraceli spokojeni.
Zdeněk Balcařík – předseda KČT Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Vážení čtenáři, letošní první vydání Smržického zpravodaje bohužel z technických
důvodů vyšlo bez příspěvku našeho mysliveckého spolku. Dovolte tedy alespoň
krátké shrnutí podzimu loňského roku. Završením celoroční péče o zvěř je u myslivců
konání honů. Po celodenní vycházce po smržické
honitbě jsme se sešli v budově zahrádkářů a začala
večerní zábava. Zlatým hřebem zábavy bylo
pasování našeho předsedy JUDr. Ing. Martina
Vrtala na lovce zvěře dančí a to přímo předsedou
Okresního mysliveckého spolku Prostějov panem
Janem Tomanem. Další významnou událostí bylo
jmenování krále honu, kterým se stal náš vážený
host, pan Václav Chytráček z Plumlova.
Jmenovaným gratuluji a přeji vše nejlepší
v mysliveckém i osobním životě.
A teď se již přeneseme do roku současného, kdy v prvním čtvrtletí proběhlo hned
několik společenských událostí. Jako první bych zmínil naše tradiční setkání
s manželkami, které se opět uskutečnilo v kulturním domě, a jako vždy se o nás
personál restaurace pečlivě staral. O zajištění večerní zábavy se starali také členové
našeho spolku a je tedy mou povinností všem zainteresovaným poděkovat za jejich
snahu a starostlivost.
Další významnou
událostí
našeho
mysliveckého života bylo konání
výroční
členské
schůze.
Jedním
z bodů bylo osobní
poděkování našim
ženám, které se
významně podílí
na zajištění občerstvení a také
celkového zázemí
výroční
schůze.
Ženám osobně poděkoval předseda
našeho spolku.
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V průběhu března smržičtí myslivci několikrát vyrazili do honitby za účelem výřezu
bezu černého, který brání růstu nízkého bylinného patra a připravuje tak drobnou zvěř
o tolik potřebný životní prostor. Další
pracovní
akcí
byla
příprava
biokoridoru na hranici smržické
a čelechovické honitby. Dle slov
našeho člena, smržického zastupitele
a zároveň patrona celé myšlenky
založení
biokoridoru,
MUDr.
Bohumila Zálešáka, Ph.D. se bude
jednat o výsadbu cca 12tis. stromků
a keřů, které významně poslouží ke
zpestření naší krajiny, a zároveň
poslouží zvěři k úkrytu i potravě.
Nutno podotknout, že se těchto akcí
zúčastnila drtivá většina našeho
spolku, naši myslivečtí adepti a také
dobrovolnice z řad rodinných příslušnic našich členů. Zejména ženám, které přišly
přiložit ruku k nelehkému dílu, je třeba řádně poděkovat…děvčata, děkujeme.
Zakončením mysliveckého roku je tradiční přehlídka
trofejí, která se letos uskutečnila 16. a 17. března
v Žárovicích. Bohatý program zahrnoval nejen
představení trofejí srnčí, jelení, či mufloní zvěře, ale
i nepříliš žádoucího jelena siky. Oba dny zpestřovali
trubači Vojenských lesů a statků svou hrou na lesní
rohy a borlice a nechyběla ani ukázka vábení jelena
evropského. Nutno vyzdvihnout i kulinářské umění
pořadatelů, kdy měla široká veřejnost možnost
ochutnat řadu zvěřinových specialit, a na své si přišli
i nejmladší návštěvníci, pro které byl připraven
dětský koutek s řadou výukových exponátů. Shrnutím
celého mysliveckého roku je i zpráva, vydaná
Okresním mysliveckým spolkem. Ta mimo jiné
uvádí, že na Prostějovsku je 47 honiteb, z nichž je
cca pět honiteb obstojně zazvěřeno zajícem polním, a z těchto pěti honiteb je honitba
Smržice druhá nejlépe zazvěřená na Prostějovsku. Zde je tedy patrno, že členové
našeho spolku o zvěř řádně pečují, a nemalou měrou tak přispívají k zachování
populace drobné zvěře v krajině, která nás všechny obklopuje.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Hned v lednu jsme zahájili naši činnost, a to akcí „Degustace jablek“. Z deseti druhů
ovoce nejvíc přítomným
chutnalo Ontário pěstitele
př. Radka Stančíka, dále
Idaret př. Ing. Miroslava
Kaprála, stejný počet bodů
získala neurčená odrůda př.
Aleny Kristkové a Parmena
př. Zdeňka Smičky. Již
tradičně zavítal mezi nás
žák Kubík Slezáček, který
jablíčka poctivě hodnotil.
Další tradiční akcí byl již desátý ročník „Košt pálenek“. Protože loňský rok byl
bohatý na úrodu ovoce, sešlo se
až 40 vzorků, proto jsme se
souhlasem pěstitelů, kteří dodali

více jak jeden vzorek, další vrátili. Přesto zůstalo
ke koštu 30 vzorků. A tak se koštovalo, koštovalo,
až po sečtení bodů nejvíc koštovala pálenka
pěstitele Petra Zavadila, směska višeň - meruňka.
Druhou příčku obsadila pálenka z meruněk pěstitele Lubomíra Sedláře a na třetím
místě se umístila pálenka z mandlí pěstitele Miroslava Martiňáka. Vyhodnocení
obdrželi medaile z keramiky z dílny př. Milady Spurné ve tvaru lahvičky a diplom.
V březnu nás opět po dvou letech navštívil lázeňský lektor a bylinkář Ing. Karel
Štenbaur, spolupracovník farmacie Biomedika Praha. Formou besedy představil různé
bylinky, uvedl jejich léčivou moc a také jaké mastičky se z bylinek vyrábí. Většina
přítomných si na závěr zakoupila různé preparáty z bylinek na potlačení bolesti
pohybového aparátu a jiných zdravotních potíží.
Vážení občané, teplá fronta je už tady, a tak by se mohlo oteplit i v mezilidských
vztazích – přece jen, když máme více sluníčka a tepla, je o důvod méně se mračit.
Vždyť s úsměvem jde všechno líp! Tak ať vám jde všechno líp, jak na zahrádkách, tak
v práci i v osobním životě.
Jaroslava Smičková – jednatelka ZO ČZS
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Návštěva profesionálních hasičů

V pátek 15. února, navštívili Mladí Hasiči spolu s jejich cvičiteli a doprovodem,
stanici profesionálních hasičů v Prostějově. Začalo se malou ukázkou, jak probíhá
každodenní rutina hasičů. Poté nám byla ukázána řada techniky, od čerpadel, přes
cisternové automobilové stříkačky, po technická a plošinová auta. Byli jsme také

seznámeni s tím, co vše je potřeba
udělat v různých situacích, od
nehod až k požárům a že není
prací hasičů jen hasit požáry, ale
také otvírat zabouchnuté dveře,
jezdit k automobilovým nehodám
atd. Štěstí nám přálo a viděli jsme
náhlý výjezd hasičů k zásahu.
Tomu, za kým jeli, ale štěstí
zřejmě moc nepřálo.

Příprava na jarní kolo Hry Plamen

Mladí Hasiči se schází každý týden v pátek od čtyř hodin v naší hasičce a trénují buď
na základně, nebo chodí do místní sokolovny. Na trénincích se připravují na jarní kolo
Hry Plamen, které je prověří ve spoustě soutěžních disciplín.
Matěj Tesárek člen SDH
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
dne 16. února letošního roku jste měli možnost nahlédnout do nově vybudované
budovy mateřské školky v naší obci. Její výstavba byla součástí „Koncepce rozvoje
a obnovy školství“, která byla vytvořena zastupitelstvem obce v letech 2014-2018.
Tato koncepce rovněž zahrnovala již dřívější (2014) rekonstrukci budovy základní
školy u pošty. Závěrečnou, třetí akcí pak bude rekonstrukce druhé budovy základní
školy (historická budova z roku 1868), která začne v letošním roce. Na všechny tyto
tři stavební akce získala obec ve volebním období r. 2014-2018 státní a evropské
dotace.

Jako bývalá starostka obce (1998-2018) bych chtěla, alespoň touto formou, poděkovat
zastupitelstvu obce činnému v letech 2014-2018 za jasně stanovenou a prosazovanou
vizi školství v naší obci, ale především pak za její úspěšnou realizaci. Jmenovitě
děkuji bývalým kolegům I. Laurenčíkové, A. Lebedovi, P. Melicherové, J. Prášilovi,
J. Přikrylovi, M. Vrtalovi, K. Vojtilové a B. Zálešákovi.
Našim záměrem bylo, aby nová budova mateřské školky poskytla moderní a důstojné
prostředí pro naše nejmladší občánky a to nejen pro každodenní pobyt, ale především
pro jejich předškolní vzdělávání.
Ing. Hana Lebedová – zastupitelka obce
24

Poškození stromů ve Smržicích
Příjemné prostředí na veřejných prostranstvích v obcích vytváří a ovlivňuje celá řada
složek. Jednou z nich je veřejná zeleň. V naší obci se podařilo postupně v letech
1998-2018 sadovnicky upravit většinu veřejných prostranství, vysadit novou zeleň
v parcích, podél cyklostezek i kolem veřejných komunikací. Za posledních 20 let se
vzhled naší obce velmi proměnil a přispěly k tomu nejen výsadby květin a keřů, ale
zejména stromů, které tvoří tzv. páteřní zeleň. Ty totiž mohou svou estetickou
a ekologickou funkci plnit až poté, co dosáhnou patřičného vzrůstu, rozměrů a tvaru.
Stejně jako ovocné stromy na našich zahrádkách, tak i stromy na veřejných plochách
vyžadují pravidelnou a profesionální údržbu, ať již jde například o postupné tvarování
koruny nebo odstraňování suchých či poškozených větví. K těmto zásahům je však
potřeba mít patřičné odborné znalosti, velké a dlouhodobé praktické zkušenosti,
ale i zahradnický cit.
Bohužel, na sklonku minulého roku byly na několika místech v naší obci provedeny
neodborné a velmi necitlivé zásahy na alejových stromech, které je značně a v řadě
případů trvale poškodily. Jedná se
o javory, okrasné třešně a hrušně
v ulicích Jižní, Prostějovská a Koupelky.
Provedený řez nejenže nerespektoval

přirozený tvar koruny, ale byl i příliš
hluboký a drastický, v řadě případů končí
pouze pahýlem větví bez pokračování. Nebylo dodrženo ani základní pravidlo řezu na
větevní kroužek, v jehož místě stromy dobře hojí rány. Zásahy do kosterních větví
stromů byly provedeny velmi hrubě, samotná řezná plocha je v mnoha případech
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nerovná, na pahýlech větví jsou znatelná poškození kůry. Závažnou chybou rovněž
bylo odstranění hlavní terminální větve, která je pokračováním kmene. Tento
mimořádně nevhodný zásah je patrný zejména u okrasných hrušní v ulici Koupelky.
Stromy bez terminálu ztrácejí svoji estetickou hodnotu a nepřirozeně rostou, zejména
pak dochází ke zmnožování postranních větví a jejich bujnému růstu. Důsledkem
příliš hlubokého řezu je nežádoucí zahušťování větví uvnitř koruny stromu a růst
tzv. vlků, koruna pak ztrácí svůj přirozený charakter. Bez jejich pravidelného
odstraňování se koruna stromu postupně deformuje a takto poškozené stromy
předčasně stárnou a nelze je dlouhodobě udržet v patřičné růstové kondici
a přirozeném tvaru.
Nevhodného řezu stromů podél komunikací v naší obci si zcela jistě povšimla celá
řada našich občanů. Snad každý z nás má na zahradě strom a při jeho ošetřování se
snaží, aby mu případný řez prospěl. Při tomto úsilí si nejlépe uvědomíme, kolik práce
a času je zapotřebí, než malý stromeček povyroste a začne přinášet radost z pohledu
na něj, ale i užitek ve formě plodů. Místní organizace zahrádkářů organizuje pro
občany instruktáže, jak při řezu ovocných stromů správně postupovat. Pokud si
vlastní neznalostí způsobíme škodu na své zahrádce, hledíme pak denně na
nepodařený výsledek a případná náprava nás něco stojí. Jak se ale vypořádáme
s neodbornými zásahy na stromech veřejné zeleně, které jsou naším společným
majetkem, tedy rostou na obecních plochách?
Na popud občanů Smržic byli osloveni tři soudní znalci a špičkoví odborníci v oboru
dendrologie a arboristiky. Z jejich odborného posudku jednoznačně vyplývá, že došlo
k silnému poškození stromů a nedodržení základních pravidel řezu alejových stromů,
které stanoví příslušná norma. Podle jejich vyjádření je estetické znehodnocení
stromů natolik závažné, že stromy v budoucnu nedosáhnou požadovaných parametrů
a tvaru koruny. Plné znění tohoto posudku je občanům k dispozici na vývěsce ODS
a na požádání u prof. A. Lebedy (e-mail: ales.lebeda@upol.cz).
Alejové stromy jsou nejen důležitým estetickým prvkem v obcích, ale plní také
nezastupitelnou zdravotní funkci. Čistí ovzduší od škodlivých látek, snižují prašnost
a hluk způsobený automobilovou dopravou. V létě fungují jako účinná a levná
klimatizace, všichni rádi vyhledáváme jejich stín v nesnesitelném parnu letních
měsíců. Řada obcí si je tohoto významu vědoma a klade na uliční stromořadí velký
důraz.
Pevně věříme, že další zásahy do veřejné zeleně ve Smržicích budou vedeny
maximálně odborně a odpovědně, ale také že současné vedení naší obce z takto
vzniklé situace vyvodí patřičné závěry.
Členové bývalé komise životního prostředí:
Ing. Zbyněk Slezáček, Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - člen zastupitelstva obce
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Veřejná zeleň

Vyjádření místostarosty obce k článku bývalé komise ŽP
Veřejná zeleň je nedílnou součástí každé obce, které není lhostejné životní prostředí
a kvalita života občanů v obci. Tak je tomu i v naší obci. Jako místní rodák vím,
že Smržice byly vždy plné zeleně a žilo se tu dobře i před rokem 1998.
Životní trend společnosti posledních let je velice úzce spojen s údržbou zeleně
a zlepšováním životního prostředí. Nové vedení obce zastává stejný názor a snaží se
zachovávat stávající osazení a živou výzdobu obce, ale zároveň si uvědomuje
zodpovědnost k občanům a jejich majetku.
Co se týká údajného neodborného ošetření stromů v ulicích Jižní, Prostějovská
a Koupelky, mohu uvést pouze jedno. Zásah provedla odborná firma Mifan pana
Ilgnera z Kobeřic, která spolupracovala a zajišťovala kompletní údržbu stromů v naší
obci nejméně posledních deset let. Na tuto spolupráci jsme na doporučení minulého
vedení obce navázali. Vzhledem k častým stížnostem občanů z daných ulic
a na upozornění Dopravního inspektorátu, že stromy zasahují do vozovky, jsme
u firmy Mifan v závěru loňského roku zadali ošetření a prořez stromů.
V současné době jsme
spolupráci s touto firmou
ukončili, mimo jiné také
z důvodu necitelného
zásahu na nejméně 80 let
starých lípách na začátku
ulice Zákostelí vedle
hostince, ke kterému
došlo před třemi lety.
V úvodu letošního roku
jsme navázali novou
spolupráci s brněnskou
firmou ARBOTYL s.r.o.,
a to na pravidelnou
komplexní
údržbu
stromů v celé obci
Smržice. Tato firma patří ke špičce v oboru arboristiky a vlastní několik certifikátů.
Její první akcí v naší obci byla údržba stromů v parku mezi školou a kostelem.
Na údržbu zeleně vynakládáme nemalé prostředky, ale spokojenost občanů s životem
v obci a její vzhled za to stojí.
S přáním spokojenosti

Jiří Peka – místostarosta, zodpovědná osoba za veřejnou zeleň
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Otevřený dopis starostovi obce
Smržice jsou obec zemědělská. Kvalitní půda dodávala našim předkům jistotu
každoroční sklizně a zbavovala je strachu před nedostatkem. Proto byla vždy obec
bohatá a hrdá. Dokladem toho jsou obrovské grunty a přilehlé hospodářské budovy,
rozsáhlé zahrady a pole, kam jen oko dohlédne. Dnes se zabývá zemědělskou činností
ve Smržicích několik firem, které mají na půdu a ráz krajiny velmi rozdílný vliv.
Zemědělské družstvo Smržice se zabývá pěstováním zemědělských plodin pro
potravinářství a krmiva, chová hovězí skot a zabývá se produkcí mléka. Navazuje na
tradiční postupy hospodářů, kteří si dobře uvědomovali skutečnost, že nikde jinde než
na poli potraviny nezískáme. I přes silné tlaky na likvidaci základního stáda krav se
zemědělci této činnosti nevzdali a díky tomu mají organická hnojiva, která pomáhají
udržet úrodnost půdy a snižují potřebu chemického hnojení. Tradiční hospodaření
zachovává vzhled a funkci krajiny. Šetrný vztah zemědělců k životnímu prostředí
můžeme kontrolovat takřka denně. Bohužel skutečnost se v průběhu poslední 20 let
tragicky změnila k horšímu. Zemědělské družstvo má k dispozici stále méně půdy.
Majitelé podléhají tlaku na vyšší zisky z nájmů a prodeje svých polí. Tradiční
zemědělství nemá schopnost produkovat dostatek zisku, aby mohlo konkurovat
firmám, které z půdy jen berou a nic nevrací. Kupování pozemků už je ve fázi, kdy
jsou vlastníci přepláceni a ceny za půdu pokřivené. Co se však s pozemky bude dít
dál, už šťastného majitele velkých financí nezajímá.
Je tu firma, která kupuje, najímá a zabírá další a další pozemky. Obrovské zisky
odchází ze Smržic do nenávratna. Za část daní, plynoucích do obecní kasy, jsme
ochotni zavřít oči nad jejím hospodařením. Ovšem po firmě, která zde drancuje,
zůstává zcela mrtvá půda. Nikdy už nebude ve stavu, v kterém ji zanechali naši
otcové a dědové. Kvalitní ornice je navždy odvezena a prodána na kořenech balů
rostlin. Struktura půdy je navždy zničená nedostatkem organické hmoty,
nedostatečným kypřením a ustavičným přejížděním zemědělskou mechanizací. Půda
je nasáklá herbicidy, fungicidy, insekticidy, chemickými hnojivy. Bohužel nedokáže
již ani vsakovat, ani zadržet vodu. Proto jsou všechny tyto jedovaté látky splavovány
do povrchových i spodních vod. Stále obnažené pozemky jsou vystaveny několikrát
vyššímu výparu, tedy musí být zalévány. Z Romže, nebo spodních vod? Není to
nakonec jedno? S pokračujícím suchem budou prostě zalévat víc. Půda přeschlá,
rozmačkaná na mikročástice a znečištěná pesticidy je prostřednictvím větrné eroze
rozptylována do vzduchu, který dýcháme. Převaha větrů fouká bohužel přímo do
obce. Z přírody hromadně mizí nejen včely, ostatní hmyz, drobná zvířata, ptáci, ale
půdní houby a jiné mikroorganizmy nutné pro funkci půdy. Že pak firma darovala
obci stromy nebo pár keřů, aby komise pro životní prostředí mohla vyhodnotit
ozdobené domy, považuji spíš za výsměch.
Ohrožení kvality spodní vody je otázkou pro vodohospodáře a město Prostějov.
Francouzské Veolii je však jedno co pijeme a budeme pít. Prodají nám naši vlastní
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vodu, zisk odvedou do Francie, podělí dobré lokaje jejich jidášským grošem a nikdo
se nad tím ani nezamyslí. Stačí otevřít bývalé smlouvy – podobně jako ve Zlíně, kde
byla vrácena voda do českých rukou po prohlášení smluv za nemravné a neplatné.
Chce to jen vůli jednat. Kvalita vody se zničí jen jednou. Pak už nikdy, nikdy nebude,
prostě nebude čistá. Nikde se o tom nemluví, nic se nedělá. Roundup zatím zakázán
nebyl, takže jeho obsah ve vodě bude těžko někdo zkoumat. Zrovna tak těžké kovy
a pozůstatky jedovatých postřiků. Pokud však je voda těmito látkami kontaminována,
máme je všichni v sobě a je otázkou co to s námi časem udělá. Kdo má děti
a vnoučata, měl by se zamyslet, proč mají pořád dokola záněty průdušek, věčně sopel
a podrážděné oči.
Kam směřujete Smržice? Určitě ne k energetické soběstačnosti. Bioplynová stanice
ani solární panely nám k blahobytu nepřispějí. Tuto energii platíme několikrát. Při
pořizování za evropské dotace, při nákupu energie za ceny, které zahrnují zisky
solárních baronů v obchodu s „čistou energii“. Naše zdraví je ohroženo vlivem
vyššímu provozu na silnicích, stálému hluku, zápachu, polétavých prachových
a biologických částic, plísní a dalších patogenů, které dýcháme. Dále pak jsou
zneužívána pole na pěstování energetických plodin náročných na chemické ošetření,
podporujících vodní a větrnou erozi pozemků. Nastává nemožnost dodržovat osevní
postupy – doporučené střídání plodin na jednotlivých lánech vzhledem k zachování
úrodnosti půdy a zdraví pěstovaných kultur. Takové hospodaření nezabrání erozi půdy
a záplavám. Posledních 30 let naši obec řídili zemědělští inženýři. Odborníci, kteří
musí všechny tyto věci vědět – pokud tedy odborníky jsou. Nerozumím tomu, že se
nikdy nepokusili obec proti těmto devastujícím trendům bránit. Diskuze se nikdy
nepřipouštěla, zřejmě chyběla dobrá vůle. A také šlo o příjmy obce – o peníze. Čím
víc jich je, tím víc se jich může vynaložit ke slávě zastupitelstva v podobě
předražených staveb. Že jsme hromadně tráveni, je zřejmě vedlejší.
Nový projekt skleníků je další ranou pro zdravé životní prostředí pro obyvatele
Smržic. Nikdo, ani vedení obce, nedokázal dostatečně zdůraznit, že stavební povolení
bylo vydáno na základě lživých podkladů. Provoz například předpokládá, že k zálivce
bude používat stávající studnu a srážkovou vodu. Skutečná potřeba vody nebyla nikde
řádně specifikována. Že jsme ve srážkovém stínu, to vědí naši zahrádkáři. Majitel
v žádosti o stavební povolení svévolně otočil převažující směr větrů ze západních na
východní. Stavební povolení bylo vydáno jako podlimitní. To znamená, že bylo
rozhodnuto, že není třeba zjišťovat vliv objektu a provozu na životní prostředí. Za
peníze povolí všechno a hned. Že tedy nebude mít žádný vliv na životní prostředí!
Zde je třeba se pozastavit. Co když případný zvýšený odběr vody změní toky
spodních vod. Nevyschnou nám studny? Nemůže dojít ke kontaminaci chemickými
látkami nebo odpady z těchto provozů? Vždyť Smržice jsou zásobárnou pitné vody
i pro část Prostějova! Z provozu tečou odpadní vody do remízku pod objektem a tam
zasakují. Kdo prověří, jestli to nejsou jedy? Další skleník má být na Kostelecké – ten
bude v bezprostřední blízkosti vodoteče „Mlýnský potok“, který ústí přímo v obci do
Českého potoka. Proto se to netýká Kostelce na Hané, ale Smržic.
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Také studny s pitnou vodou jsou v bezprostřední blízkosti na sousedících pozemcích.
Myslíte, že z firmy nebudou odcházet chemické látky? Proč obec nehájí své občany
a nekontroluje provozy, nenechá odebrat vzorky, nepodá trestní oznámení? Takové
stížnosti totiž nic nenesou. Firma sama - dotovaná stovkou milionů se přece nebude
starat o nějakou chamraď, která tu chce zdravě žít, ale peníze nesmrdí.
Je tohle ještě zemědělství, když se rostlina pěstuje na kusu kokosové vlny hojně
krmená nálevem z uměle vytvořeného chemického koktailu? Proč zabrali půdu,
kterou naši předkové zúrodnili? Ta zem už je navždy ztracená, škody nevratné.
Skleníky, kde není hlína lze stavět i na betonu – nebo ne? A vůbec – je to zdravé pro
lidskou výživu jíst takováto rajčata? Je to opravdu ten vytoužený pokrok, ta cesta, ten
cíl? Bez dotací by všechny tyto aktivity byly hrubě neziskové. Tyto „zemědělské“
podniky nás časem připraví o zemědělství, potraviny, krmiva, vodu, vzduch a místo
k životu. To chceme?
Na bohaté Smržice položené uprostřed malebných polí už nám zbude jen vzpomínka.
Příště, až se vydáme s dětmi na výlet na Kosíř, půjdeme rozbahněnou polní cestou
s výhledem na bambusové tyče, pokocháme se pohledem na hromadu tlející
kukuřičné úrody u bioplynky, zakrytou úhlednými plachtami v pěkném betonovém
korytu, mineme nějaké ty solární panely a odporná skleněná monstra. Všude kolem
budou jen ploty a zákazy vstupu. Cestičky budou pečlivě postříkané Roundupem
a dláždění všude tam, kde kdysi byla tráva.
Jak jinak už vysvětlit vlastníkům polí, aby své pozemky neprodávali, aby se starali,
co se s jejich půdou děje? Mají naše děti nějakou budoucnost, budou-li soustavně
dýchat vzduch nasycený prachem, chemií a patogeny? Životní prostředí nejsou
okrasné výsadby a posečené trávníky. Jak směšné je dívat se, jak se mnozí dmou
pýchou, co všechno dokázali. Ale není přece možné opomíjet to základní. Je to voda,
vzduch a zdravé potraviny, které potřebujeme k životu a které nemůže nahradit
sebelepší infrastruktura obce. Můžeme konečně začít přemýšlet, kam to všechno
vede, kolik stojí hovězí maso, kolik platíme za máslo a mléčné výrobky. Co jíme, co
pijeme, co dýcháme. A hlavně co s tím uděláme, protože bez nějakého zásahu se
situace nezlepší, naopak. Přibudou bambusy, skleníky a čert ví, co ještě. Tolik vědců,
tolik inteligentů studovaných a přece, anebo zrovna proto nedohlédnou ani na to
základní. To se přece nedá omluvit. Příští generace prý budou bojovat o pitnou vodu.
Jak vysvětlíme svým dětem a vnukům, že jsme dali přednost zbytečným investicím
před základní ochranou obce, ve které žijeme. Soudím, že naše doba v historických
souvislostech bude zmiňována jako doba temna. Honba za mocí a majetkem totiž
některým lidem úplně zatemnila mozek. Zdraví příštích pokolení se vždy odvíjí od
hospodaření jejich předků. Naši předkové mají sice nádherně vydlážděný hřbitov, ale
při pohledu na trendy tzv. rozvoje obce příliš klidu a pokoje asi nemají. Není už čas
přehodnotit konečně naše priority?
S přáním pevného zdraví
Jitka Schmittová a kolektiv
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První robotizované svařovací pracoviště
ve Smržicích

Máme tu čest vám oznámit, že v roce 2019 se v obci Smržice rozběhlo první stálé
robotizované svařovací pracoviště. Tento nejnovější výkřik moderních technologií
se nachází ve firmě LASKI. Jde o robota, který má doplit tým svářečů a pomoci jim
s monotónně opakující se výrobou sériových dílů.
Ing. Lukáš Beránek, Laski s.r.o.
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Na co se můžete těšit
Přehled akcí, pořádaných obcí a místními spolky v druhém čtvrtletí roku

Termín

Akce

Pořadatel

Sobota
13. dubna

Velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi

Spolek rodičů

Neděle
14. dubna

Velikonoční výstava na faře

Obec Smržice

Pondělí
29. dubna

Zájezd pro seniory na divadelní představení

Obec Smržice

Úterý
30. dubna

Pálení čarodějnic v sokolovně

Středa
1. května

Stavění májky před obecním úřadem

Obec Smržice

Sobota
18. května

Smržické vandr – 15. ročník

KČT Smržice

Pátek
31. května

Kácení máje s doprovodným programem

Obec Smržice

Sobota
1. června

Dětský den ve sportovním areálu

Obec Smržice

Pátek
28. června

Hurá na prázdniny – letní kino pro děti

Obec Smržice

Sobota
29. června

Setkání volejbalových veteránů

Sobota
29. června

Smržické hody

15. – 19.
července

Smržický výletní tábor pro děti

TJ Sokol Smržice

TJ Sokol Smržice

Obec Smržice
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ZŠ a MŠ Smržice
Obec Smržice

V sobotu 16. února byli pozváni malí i velcí
občané Smržic na „Den otevřených dveří“ nové
mateřské školy. Po úvodních proslovech školu
posvětil smržický farář P. Josef Glogar.

Po slavnostním zahájení následovala oslava. Pro
větší návštěvníky zde bylo šampaňské, pro ty nejmenší krásný dort. Děti také zazpívaly návštěvníkům několik hezkých písniček.

Na úvod roku věnovala obec pozornost také údržbě stromů. První fáze, kterou svěřila firmě Mifan,
se moc nepovedla. Lípy mezi školou a kostelem
už dostali na starost odborníci z Brna.

Jedním z kroků k ochraně životního prostředí
je recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.
Za tím účelem byl na drobná elektrozařízení před
obchodem Makovec umístěn kontejner.

V neděli 24. března přivítal pan starosta dříve
narozené občany na Přátelském setkání seniorů.
K tanci a poslechu jim zahrála jejich oblíbená kapela Romantica.

Na setkání seniorům nechyběla na stolech ani
káva se zákuskem, vínečko a později i báječná
večeře. Hlavním účelem setkání bylo společně
posedět a popovídat si.
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