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Součástí říjnové přednášky pořádané komisí
život. prostředí bylo vyhlášení výsledků letní
soutěže v květinové výzdobě domů.

20. - 21. října se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

V posledním říjnovém týdnu se začalo budovat
bednění pro betonáž klenby mostu.

Koncem října je položen nový asfaltový koberec
až po křižovatku na Kostelec.

V neděli 29. října se přes celou republiku přehnala
vichřice Herwart.

Smržičtí hasiči museli zasahovat až k večeru,
v ulici Trávníky vichřice utrhla elektrické vedení.
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Český zahrádkářský svaz Smržice (str. 34-35)

Informace z matriky
V posledním čtvrtletí roku 2017 oslavili životní jubilea
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
František Slezáček
2. 10. 1942
Kobližnice
75 let
23. 10. 1947
Příční
70 let
Ivanka Slavíčková
Miloslav Zaoral
6. 11. 1947
Koupelky
70 let
Emília Vybíralová
22. 11. 1947
Družstevní
70 let
Zdeněk Brablec
24. 11. 1947
Kobližnice
70 let
27. 11. 1928
Příční
89 let
Vladislav Mrázek
JUDr. Martin Vrtal
11. 12. 1942
Blíšťka
75 let
Dobromila Krejčiříková
14. 12. 1922
Zákantí
95 let
Jiří Sanetrník
19. 12. 1931
Příční
86 let
26. 12. 1947
Kobližnice
70 let
Josef Ježek
		
Všem uvedeným jubilantům do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví.
Vítání občánků
Od posledního vítání dětí se v naší obci narodili 4 noví občánci a byli to samí
chlapečci.
Slavnostně je uvítala paní starostka Hana Lebedová. Děti z mateřské školy
obřad tradičně zkrášlily svým vystoupením pod vedením paní učitelky Ilony
Přikrylové. Po krátkém projevu a podpisech rodičů do pamětní knihy obce
následovalo předání dárků a finančního příspěvku ve výši 5 000,-Kč.
Slavnost byla ukončena fotografováním miminek, rodičů a ostatních
příbuzných. Novým občánkům a jejich rodinám přejeme pohodový život
provázený samým úsměvem.
Dne 9. října 2017 byli přivítáni tito občánci:
Viktor Honel		
Štěpán Musil		
Štěpán Cetkovský
Pavel Piroutek		

*23. 3. 2017		
*12. 6. 2017		
*15. 6. 2017		
*27. 7. 2017		
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Podhájí 338
Prostějovská 442
Podhájí 221
Podhájí 204

Zlatá svatba
V úterý 7. listopadu jsme navštívili manžele Vlastimila a Ludmilu Novotných bydlící v ulici Kobližnice, kteří oslavili 11. listopadu 2017 zlatou svatbu,
tedy 50 let společně prožitých roků. Manželé nám prozradili, že svoji svatební
cestu prožili před
padesáti lety v Karlových Varech, kterou si po těchto
letech zopakovali.
Manželům
jsme
popřáli do dalších
společných
let
hodně zdraví, spokojenosti a hlavně,
aby byli spolu ještě
dlouhá léta šťastni
a užívali si krásy
života v kruhu své
rodiny.
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Rozloučili jsme se s těmito občany:
Ludmila Strbačková (*1926)
		
(*1929)
Emilie Cásková
		
(*1953)
Naděžda Blahová
		
Františka Dostálová (*1934)
		

Trávníky 328, zemřela 24. 11. 2017
ve věku 91 let
Ve Stežkách 299, zemřela 12. 12. 2017
ve věku 88 let
Ve Stežkách 437, zemřela 21. 12. 2017
ve věku 64 let
Olší 35, zemřela 31. 12. 2017
ve věku 83 let

Statistika za rok 2017
K 1. lednu 2018 měla naše obec 1632 občanů. Narodilo se 13 nových občánků
(4 děvčátka a 9 chlapečků). Zemřelo 18 občanů (7 žen a 11 mužů). Přistěhovalo se 31 občanů a odstěhovalo se 43 občanů. Od loňského roku má obec o 21
občanů méně.
Poplatky v roce 2018
Poplatek za komunální odpady zůstává ve výši 430,- Kč za osobu. Termín
splatnosti poplatku je nejpozději do 31. května 2018. Po tomto termínu se poplatek zvyšuje o 100,- Kč za osobu na částku 530,- Kč. Od začátku roku 2018
bude svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní, vždy v sudém týdnu
ve čtvrtek (viz tabulka). Důvodem této změny je zákonné navyšování poplatku za jeho uložení na skládkách. Předejít zvyšování poplatků za likvidaci odpadu můžeme snižováním jeho množství. Toho lze docílit důsledným tříděním
komunálního odpadu.
Upozorňujeme občany na časté porušování Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2015 obce Smržice a to konkrétně trvalým umístěním popelnice na veřejném prostranství (komunikace, chodníky, veřejná plocha).
Termíny svozu jsou v následující tabulce.
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I. pololetí

II. pololetí

11. 1. 2018

25. 1. 2018

12. 7. 2018

26. 7. 2018

8. 2. 2018

22. 2. 2018

9. 8. 2018

23. 8. 2018

8. 3. 2018

22. 3. 2018

6. 9. 2018

20. 9. 2018

5. 4. 2018

19. 4. 2018

4. 10. 2018

18. 10. 2018

3. 5. 2018

17. 5. 2018

1. 11. 2018

15. 11. 2018

31. 5. 2018

14. 6. 2018

29. 11. 2018

13. 12. 2018

28. 6. 2018		

27. 12. 2018

Poplatek 100,- Kč za kalendářní rok se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož
držitel má trvalý pobyt v obci. U druhého psa se platí částka 150,- Kč. V případě úhynu psa je nutno tuto skutečnost nahlásit obecnímu úřadu. Splatnost
poplatku je nejpozději do 31. 3. 2018.
Poplatky je možno uhradit buď hotově 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:
• 1340 pro poplatek za komunální odpady
• 1341 pro poplatek za psa
Tříkrálová sbírka
Dne 6. 1. 2018 proběhla v obci Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Naši
občané přispěli částkou 35 777,- Kč.
Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně - sportovní komise
Vánoční výstava na smržické faře se konala 26. listopadu. Většina
návštěvníků neodolala a koupila si nové vánoční ozdoby, drobné dárečky
nebo květinu. V přízemí fary bylo možno zakoupit vánoční hvězdu, malé
hračky ze dřeva nebo voňavá mýdla. Pravidelně zde má svoje místo i výstavka
výrobků dětí z keramické dílny naší školy. V patře krásně zavonělo jehličí
z čerstvě vyrobených adventních věnců a svícnů od smržických zahrádkářek.
Návštěvníci žasli nad různými výtvory z perníku od paní Zapletalové. Vánoční
ozdoby vyrobené z perliček připomněly starší generaci dobu jejich mládí, kdy
se takové ozdoby věsily na vánoční stromečky spolu s jablíčky, nabarvenými
šiškami nebo papírovými ozdobami. Další prodejci nabízeli keramiku, svíčky,
vyšívané polštářky, čokoládové pralinky. Při odchodu si návštěvníci připili
skvělou slivovicí a venku na farské zahradě mohli strávit příjemné chvíle
s přáteli u stánku s občerstvením pana Pavla Opluštila.

Senioři dostali 29. listopadu pěkný předvánoční dárek. Obec pro ně
zorganizovala zájezd na koncert Jožky Černého v doprovodu cimbálovky
Gracia v kině Metropol v Olomouci. Příjemná byla i procházka přes vánočně
vyzdobené Horní náměstí, kde každý ochutnal vánoční punč.
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Jožka Černý je zpěvákem, který zpívá i svým srdcem melodie předávané
z generace na generaci. Některé písně se v jeho podání staly legendou – Za tú
horú, za vysokú, Když jsem šel z Hradišťa, Sedí sokol na javori, V Zarazicách
krajní dům. Po chvíli se začali přidávat ke zpěvu i diváci. Všichni společně
již zpívali píseň Lásko, Bože, lásko. Na jevišti se střídal s mladou zpěvačkou
a občas si s ní i zatancoval. Na závěr zazpívali několik vánočních koled.
Všichni se domů vraceli spokojeni z příjemně prožitého večera.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 1. prosince zahájilo adventní
období v obci. Děti ze základní školy nacvičily krátké pásmo se zpěvem
koled, hrou na hudební nástroje a recitací. Potom se pohledy všech přítomných
obrátily k velkému smrku před obecním úřadem, který se po krátkém
odpočítání, za nadšeného jásotu dětí, rozsvítil. Pro děti byl připraven čaj a pro
dospělé výborný punč.
Připravujeme:
3. 2. Obecní ples
23. 2. Promítání videokroniky - Smržice na přelomu tisíciletí
25. 3. Velikonoční výstava na faře
Irena Laurenčíková - Kulturně sportovní komise
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Obecní knihovna
Před koncem roku byly do knižního fondu obecní knihovny zakoupeny nové
knihy, tentokrát jsem se při výběru zaměřila na knihy pro děti a mládež. Pro
návštěvníky jsou připraveny následující novinky:
Pro děti a mládež:
Nele Moostová - Havran nezbeda, je těžké nezlobit, Zuzana Pospíšilová
- Kouzelná třída, Hans Christian Andersen - Velká kniha pohádek, David
Williams - Babička drsňačka, David Williams - Malý miliardář, Jill Hucklesby
- Ztracený Ježeček, Sue Mongredien - Zachráněná sovička, Thomas Brezina Klub Tygrů - Jed červeného leguána, Karel Čapek - Dášenka čili život štěněte,
která nahradila letité a značně opotřebované vydání z roku 1980.
Detektivky a thrillery:
Gilly MacMillanová - Spálená obloha, Daniel Cole - Hadrový panák
Historický román:
Rainer M. Schröder - Nebe, na němž nesvítily hvězdy
Tyto novinky byly v listopadu ještě doplněny vyměněnými knihami z Městské
knihovny v Prostějově. Věřím, že se tak každé úterý setkám nejen se stálými
návštěvníky, ale přijdou i nový čtenáři.
Veronika Pospíšilová – knihovnice
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Přednáška o změnách klimatu

V rámci pravidelných cyklů naučných přednášek pořádala komise životního
prostředí ve čtvrtek 19. října 2017 v 17.30 hod. v kulturním domě přednášku
na téma “Změna klimatu a jeho možné dopady na životní prostředí“.
Přednášejícím byl Doc. RNDr. Miroslav Vysoudil, CSc., významný český
klimatolog a meteorolog z katedry geografie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Jak bylo uvedeno v předchozím čísle Smržického zpravodaje (Lebeda, A.:
Přívalový déšť ve Smržicích. SZ 2017, roč. 6, č. 3, s. 11 - 20) na příkladu
katastrofického přívalového deště ve Smržicích, tak se v posledních letech
projevují v našich klimatických podmínkách stále větší výkyvy počasí, což
se mnohdy neblaze projevuje i v našem nejbližším okolí. K tomu, abychom
tyto přírodní jevy hlouběji pochopili a dokázali si vysvětlit jejich příčiny, je
nezbytná základní znalost procesů vývoje a změn klimatu na naší planetě
nejen v dlouhodobém (historickém) kontextu, ale i ve středně- a krátkodobých
souvislostech. To byl také důvod, proč jsme se rozhodli požádat Doc. M.
Vysoudila, aby připravil o těchto jevech přednášku.
Z rozsáhlé a přehledné asi 45 minut trvající přednášky, kterou sledovala cca 25
posluchačů, ale i následující diskuse není možné v tomto příspěvku postihnout
všechno, ale pouze základní jevy a fakta, jejich příčinnost, vliv a důsledky
na naše životní prostředí. Přednáška byla zahájena mezinárodním varováním
o tom, že za poslední dekády se ukazuje, že rok 2017 bude nejteplejším
celou
za
historii
meteorologických
měření. Je nezbytné
se ptát, proč tomu tak
je? Již v roce 1896
významný
švédský
vědec S. A. Arrhenius
(1859-1927) nepřímo
upozornil na to, že
dochází k zesilování
tzv.
„skleníkového
efektu“, tj. že se
v atmosféře Země
zvyšuje množství oxidu
uhličitého (CO2), což
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bylo a dosud je přisuzováno zvyšující se ekonomické aktivitě člověka, a tím
dochází k postupnému nárůstu teploty. Tento jev je pak doprovázen celou
řadou dalších změn, jako je primárně narušení ozonové vrstvy Země. To je
následně provázeno změnou kvality ovzduší, úbytkem dostupné vody a lesů,
snižováním biodiverzity (rozmanitosti rostlin a živočichů), dále pak narůstající
desertifikací, tedy vysušováním zemského povrchu a nárůstem pouští.
Dnes zcela jednoznačně víme, že klimatické změny doprovázejí planetu
Zemi od jejího počátku, tedy od doby vytvoření její atmosféry, v čase
a prostoru jsou nevratné, mají jednosměrný průběh, a co je podstatné, probíhají
na globální úrovni. Jejich příčin je řada a většina z nich vůbec nesouvisí
s aktivitami člověka. Naprosto zásadní vliv na klima planety Země má
Slunce, bez jehož aktivity by zde nikdy nevznikl život a neproběhla cca tři
miliardy let trvající evoluce organismů až do dnešních dnů. Dlouhodobé
kolísání solární konstanty (množství sluneční energie dopadající na horní
hranici atmosféry) a sluneční aktivity (četnost výskytu slunečních skvrn
na povrchu Slunce) velmi významně ovlivňují procesy na povrchu Země
a v její atmosféře. V obou případech je známa přímá souvislost mezi těmito
aktivitami a změnami teploty, např. chladná období na Zemi v posledních
1000 letech byla spojena s minimem slunečních skvrn. Za další příčinu je
považována např. snížená propustnost atmosféry pro sluneční záření, což může
být způsobeno mimořádnou sopečnou aktivitou, kdy se v atmosféře vyskytuje
vysoký obsah částic, které snižují propustnost atmosféry vůči slunečnímu
záření. Tento jev opakovaně způsobil na Zemi velká vymírání živočichů
a rostlin; dosud jich bylo celkem pět, přičemž k poslednímu došlo před 60-65
miliony let na konci období křídy, kdy vyhynulo asi 75 % živočichů, včetně
dinosaurů. Další příčinou teplotních výkyvů může být změna parametrů
oběžné dráhy Země kolem Slunce, tzv. Milankovičovy cykly (excentricita
oběžné dráhy, změna sklonu zemské osy, kývání zemské osy), které vysvětlují
opakovaný vznik dob ledových a meziledových v posledních cca 2,5 milionech
let. K těmto změnám také přispívá neustálý pohyb kontinentů (kontinentální
drift), což způsobuje změny tvaru dna oceánů a tím i proudění oceánských
proudů (viz působení tzv. Severoatlantického „dopravníku“ neboli Golfského
proudu). To vše pak způsobuje růst nebo naopak tání ledovců, střídání dob
ledových a meziledových.
Změny klimatu v prehistorickém období studuje vědní obor paleoklimatologie.
Je známo, že před cca 2,5 miliony let začalo střídání dob ledových
a meziledových, přičemž hlavní cykly jsou 40 tisíc a 90-100 tisíc let. Poslední
doba ledová na severní polokouli skončila teprve nedávno, asi před 10-12
10

tisíci lety, kdy severský kontinentální ledovec pokrýval celou Skandinávii
a zasahoval v Evropě až po severní pohoří současné České republiky,
na naše současné území pronikl pouze Moravskou branou. V tomto období
byla průměrná teplota o 5-8oC nižší než je dnes a byl podstatně nižší úhrn
srážek. Veškeré tyto změny lze studovat a odvozovat z tzv. „proxy dat“, tzn.
přirozených přírodních záznamů. Mezi ně z dlouhodobého hlediska patří
např. střídání sedimentů (usazenin) na dnech oceánů, tvorba korálů, složení
a struktura kontinentálních ledovců (Antarktida, Grónsko); ze střednědobého
hlediska to pak např. je výskyt pylových sedimentů v rašeliništích, výskyt
schránek některých živočichů (např. měkkýšů) ve sprašových sedimentech
atd. Toto studium je obecně pojmenováno jako stratigrafie, tedy poznání
zákonitostí tvorby různých abiotických a biotických vrstev pod vlivem
klimatu. V krátkodobějším časovém horizontu to může být studium rychlosti
růstu a střídání letokruhů v kmenech dřevin. Výzkum paleoklimatu je velmi
důležitý, neboť nám umožňuje nejen pochopit, ale také předvídat změny
klimatu v současné době v horizontu desetiletí a staletí, ale pomáhá také
vysvětlit vliv člověka na utváření klimatu. V této oblasti vědeckého bádání
dosáhla česká věda světového věhlasu např. pracemi RNDr. Vojena Ložka,
DrSc. (viz např. jeho kniha „Příroda ve čtvrtohorách“, Academia, Praha,
1973).
Ze všech těchto výzkumů je zřejmé, že po konci tzv. „Malé doby ledové“
(14. – 19. století) došlo v průběhu 20. století k projevům globálního
oteplování. Kolísání podnebí má rytmickou povahu, přičemž se projevuje
řádově v časových periodách desítek až tisíců let v závislosti na intenzitě
těchto změn. To je také zřejmé na globální úrovni během poslední dekády,
kdy zcela jednoznačně víme, že rok 2017 byl dosud nejteplejší v průběhu
historických systematických měření teploty (cca od poloviny 18. století).
Zajímavé je, že největší teplotní anomálie se projevují na severní polokouli.
Rovněž dochází ke zvyšování rozdílů ve srážkových úhrnech, přičemž jejich
největší snižování je zřejmé v oblastech rovníku (např. rovníková Afrika,
ale i Blízký a Střední východ, Indický subkontinent, Austrálie), což vede
k rozšiřování pouští a zvyšování nedostatku pitné vody. S tím přímo souvisí
i spuštění a nárůst fenoménu migračních tlaků z některých těchto oblastí.
Je zřejmé, že kromě přírodních faktorů, se na změnách klimatu podílí i tzv.
antropogenní faktory, tzn. působení člověka. Jedním z nejvýznamnějších je
produkce a hromadění oxidu uhličitého (CO2) a dalších tzv. skleníkových
plynů v atmosféře, což způsobuje růst jejího tepelného znečištění. Na druhé
straně se projevuje úbytek ozonové vrstvy v zemské atmosféře (zejména nad
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Antarktidou), resp. v ozonosféře, která chrání tuto planetu před zničujícím
ultrafialovým kosmickým zářením. Hlavní příčinou tohoto stavu jsou rostoucí
socioekonomické aktivity člověka (tzv. antropogenní činnost) a zesilování
přirozeného skleníkového efektu. Z analýz posledních 150 let je zřejmé, že
současné postupné zvyšování teploty je podmíněno kombinací přírodních
a antropogenních faktorů.
K velkému pokroku studia a poznání změn globálního klimatu a životního
prostředí došlo po zavedení metod tzv. dálkového průzkumu Země, tedy použití
satelitů. Jejich velkou výhodou je, že mohou dlouhodobě a kontinuálně snímat
všechny důležité parametry týkající se atmosféry, hydrosféry (povrchových
vod), biosféry (stavu vegetace a dalších organismů na Zemi), ale i litosféry
(anorganická složka povrchu Země). Díky těmto metodám se podařilo
podrobně studovat skleníkový efekt atmosféry, který ovlivňují hlavně oxid
uhličitý (CO2) a vodní páry. Je známo, že bez vlivu skleníkového efektu by
byla teplota na Zemi - 18 oC. Faktem však také je, že od počátku průmyslové
revoluce (cca konce 18. století) se obsah CO2 v zemské atmosféře zvýšil
o 40 %. Tomuto jevu je také zejména přičítáno globální oteplování. Zemská
atmosféra se chová jako sklo ve skleníku, tzn. propouští krátkovlnné sluneční
záření (ultrafialové a gama-záření) k zemskému povrchu, ale současně
pohlcuje dlouhovlnné záření (terestrické infračervené záření) vyzařované
zemským povrchem. Dopady oteplování jsou velmi mnohovrstevné
a rozsáhlé. Mezi nejvýznamnější patří, kromě postupného zvyšování teploty,
extrémní výkyvy počasí (viz příklad. katastrofického lijáku ve Smržicích dne
10. 7. 2017) a zvyšování hladiny světových oceánů. Všechny tyto jevy jsou
pak příčinou snižování rozmanitosti biosféry (v této souvislosti se dnes
dokonce uvažuje o šesté etapě vymírání, jež je způsobena člověkem), výskytu
nových chorob člověka a rostlin, výskyt hladomorů v některých oblastech
světa (východní Afrika, některé oblasti Asie), snižování dostupnosti pitné
vody, zatopování určitých pobřežních oblastí (např. jihovýchodní Asie,
Bangladeš). Významným faktorem je také tání kontinentálních, šelfových
(zasahují z pevniny do oceánu) i horských ledovců, což vede ke změnám
teploty vzduchu, hladiny oceánů a oceánských proudů. Tento fenomén se
nejvíce projevuje v Arktidě a Grónsku. V posledních desetiletích je rovněž
pozorováno odlamování obrovských ker v Antarktidě (viz zprávy v tisku
z července 2017), zmenšování zalednění Arktidy a rychlé ubývání celkového
objemu horských ledovců.
Změny klimatu rovněž ovlivňují výskyt a šíření nemocí. Především se
zvyšuje riziko úmrtnosti na tepelný stres. V tropech a subtropech se např.
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zvyšuje výskyt infekčních chorob šířených vzduchem resp. hmyzími
přenašeči (malárie) a vodou (cholera). Některé tyto choroby (malárie) se
začínají v posledních letech objevovat i daleko za hranicí svého původního
přirozeného rozšíření, tzn. jsou potvrzeny záchyty i na hranici mírného pásma,
což dříve nebylo vůbec známo. Šíření chorob je však také podmíněno zvyšující
se mezikontinentální leteckou dopravou. Rozsáhlé odlesňování v tropických
oblastech (např. Amazonie, ostrovy v jihovýchodní Asii) se projevuje
postupnou desertifikací, rozsáhlou erozí půd a jejich nenahraditelnou
ztrátou. Rovněž se začínají projevovat větší výkyvy v rozmnožovacích
cyklech rostlin (dřívější rašení a kvetení, dva cykly kvetení v jednom roce,
změny tradičních lovišť zvěře a tím narušení potravinových řetězců atd.).
Celé kontinenty (Afrika, Austrálie, některé části Evropy a USA) začínají
být ohroženy akutním nedostatkem vody. Projevuje se nárůst intenzity
a devastujících následků tropických bouří a hurikánů.
Z velmi zajímavé a přínosné přednášky, ale i následující diskuse, vyplynula
jednoznačně skutečnost, kterou příznačně popsal český geolog a esejista,
významný popularizátor vědy RNDr. Václav Cílek, CSc. v jedné ze svých
posledních knih s názvem „Co se děje se světem. Kniha malých dobrodiní
v časech velké proměny“ (Dokořán, Praha, 2016). Mimo jiné zde říká, cituji:
„Upřímně řečeno, je čeho se bát, protože počet lidí roste, počasí si dělá,
co chce, lidé si přejí užívat světa, dokud to ještě jde a ekonomové (a mnozí
politici, pozn. A. Lebedy) jim v tom nezodpovědně vycházejí vstříc. Na druhou
stranu je pasivní autotoxický skepticismus téměř českou národní vlastností,
takže nemá význam tuto polohu už dál zvýrazňovat ….“. Ano, v současné době
žije západní civilizace v době neskutečného a vrcholného blahobytu, ale také
v době velmi neklidné, stále se zrychlující a hekticky se měnící, bohužel však
za stále menšího zájmu lidí o věci veřejné. Jediné řešení je posuzovat vše co
se kolem nás děje racionálně a komplexně, umírněně a s pokorou, pokud
možno pozitivně, chovat se maximálně odpovědně a mít tak i možnost
přispět k řešení řady otázek, které jsou sice zneklidňující (viz změny
klimatu a jeho důsledky, téma tohoto příspěvku), ale nejsou zatím přímo
fatální. Moc si přeji, aby tomu tak bylo, nicméně k tomu musí být vůle nás
všech.
prof. Aleš Lebeda - člen Zastupitelstva obce Smržice
a předseda komise životního prostředí
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Komise životního prostředí
Vyhodnocení vánoční výzdoby ve Smržicích 2017
S Vánocemi se pojí celá řada tradic a činností. Jednou z nich je i vánoční
výzdoba domů, okenních parapetů a předzahrádek tak, aby obyvatelům
a kolemjdoucím navodily tu správnou atmosféru. Ve Smržicích se stalo
zvykem ocenit vkusně a úhledně upravené průčelí domů, což se děje pod
patronátem komise životního prostředí.
Rádi bychom kladně hodnotili zlepšení od dříve kýčovitých výjevů typu
pestrobarevně nasvícených sobích spřežení a blikajících Santa Klausů
ke vkusným, jednoduchým a finančně nenáročným formám výzdoby. Jednou
z nejčastěji používaných dekorací je vypíchání truhlíků větvičkami a chvojím
doplněným různými plody, šiškami nebo stálezelenými rostlinami tak, aby
byl výsledek barevně harmonický. Tento typ výzdoby v obci jednoznačně
převažuje, což je dobře. Doplnění světelným řetězem dokáže vánoční výzdobu
pěkně nasvítit a upoutá pozornost, vždyť tma nastupuje velmi brzy. Rozhodně
je však vhodnější jednobarevné, bílé nebo žluté světlo bez doplňkových
blikajících efektů. Vypíchané zimní truhlíky vydrží pěkné často až do začátku
března, kdy se nabízí změna za jarní květiny – primulky, macešky a další
dvouletky.
Světelné řetězy se v různé míře používají i pro ozdobu jehličnatých stromů
v předzahrádkách, k čemuž lze snad říci jen to, že méně je často více.
Při zimních procházkách si nelze nevšimnout celé řady trvalek na veřejných
plochách, které jsou i po odkvětu stále pěkné. Patří mezi ně hlavně trávy,
zejména vyšší druhy, které plní estetickou funkci s koncem léta a jejich pěkný
vzhled vydrží až do jara, kdy se musí seříznout. Díky svázání se nerozlomí ani
pod případným náporem sněhu, je-li vůbec nějaký. Pěkně vypadají i levandule
a některé další druhy, které na zimu nezatahují do půdy.
Začátkem ledna se sešla tříčlenná komise životního prostředí k vyhodnocení
vánoční výzdoby Smržic. Tentokrát zvítězily dekorace, které vynikly zejména
za denního světla, byly uměřené a převažovaly u nich přírodní materiály.
Z řady návrhů byli vybráni následující občané:
Simona Župková, Blíšťka 563
Eva Konečná, Šamanovská 176
Josef a Zuzana Ježkovi, Kobližnice 52
Jan a Marcela Honelovi, Podhájí 338
Ivana Stará, Za Kovárnou 421
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Oceněným občanům budou předány drobné ceny a krmítka pro ptáky ve středu
28. března v kulturním domě ve Smržicích.
Děkujeme všem občanům Smržic, kteří vkusně zvolenou výzdobou svých
domů přispěli ke správné atmosféře vánočních svátků.
Ing. Zbyněk Slezáček - Komise životního prostředí
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Parlamentní volby 2017
– klíčová událost v porevolučních dějinách
České republiky
Východiska
Volby do Poslanecké sněmovny České republiky (dále jen PS ČR) se konaly
ve dnech 20. a 21. října 2017. Bez váhání lze říci, že v porevoluční historii
České republiky šlo o mimořádně významnou událost. Proč? Z mezinárodně
politického hlediska se ukazuje, že Evropa a svět jsou stále zranitelnější
a rozkolísanější. Je zcela zřejmé, že se postupně začínají vytrácet některé
základní jistoty a demokratické hodnoty, které západní civilizaci historicky
ukotvovaly v jejím ideovém rámci a tím i vytvářely prostředí pro její stabilitu
a rozvoj. Narůstají problémy s migrační krizí, dochází k expanzi islámu
do nových oblastí, zvyšují se aktivity různých teroristických organizací (např.
Islámský stát) a přibývá jednotlivých teroristických útoků v Evropě, ale i mimo
ni, Evropská unie (EU) není schopna řešit základní otázky své bezpečnosti
a teritoriální integrity. Britský brexit přispěl ke zvýšení nejistoty a pochybností
o smysluplnosti EU, stále více narůstá vliv státu a jeho zasahování do života
občanů i podnikatelů. Zvolení D. Trumpa prezidentem USA vytvořilo nové
a dosud málo uchopitelné a srozumitelné geopolitické prostředí, politická
a hospodářská expanze Číny otevírá zcela nové otázky a problémy. Rusko
je stále méně přehledná a pochopitelná velmoc, a do toho všeho narůstající
aktivity KLDR v oblasti jaderného výzkumu a zkoušek raket, což postupně
destabilizuje východní Asii.
Rovněž vnitropolitická situace v České republice se postupně stává méně
přehlednou a uchopitelnou. Česká politická scéna je více a více roztříštěná,
stále vznikají nová politická uskupení, u nichž je mnohdy velmi těžké
pochopit, o co usilují, co a jak hodlají ve správě věcí veřejných vlastně dělat.
Z politiky se vytrácí silné a pro občany snadno pochopitelné myšlenky.
Na druhé straně narůstá populismus, klientelismus, extremismus, stále více
se objevují „jednoduchá politická řešení“, která však většinou nejsou opřena
o reálné možnosti, včetně jejich finančního krytí (např. nekončící diskuse
kolem zvyšování platů učitelů, otázky zdravotnictví atd.). Naše zahraniční
politika nemá jednoznačný směr a stále více se rozchází, politika Hradu stále
silněji tíhne na východ (Rusko a Čína), naopak politika vlády a parlamentu
prosazuje naše větší ukotvení v EU a severoatlantických strukturách, což
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je třeba považovat za pozitivní. Klasické politické strany ztrácejí dech
a svoje jednoznačné ideologické ukotvení, v reakci na jejich ideologickou
vyprázdněnost pak vzniká řada účelově a krátkodobě cílených hnutí a stran,
které naprosto postrádají jednoznačnou a pochopitelnou ideologickou
bázi a ani nemají dostatek věrohodných vůdčích činitelů. Tyto strany mají
také malou členskou základnu a jejich organizační struktura je mnohdy
nedostatečná, případně jejich vedení je založeno pouze na jednom člověku.
Do toho všeho je naše postkomunistická občanská společnost velmi málo
vyvinutá, strukturovaná a nemající adekvátní pocit odpovědnosti za tuto
zemi. Lidé se stále více odklánějí od politiky a aktivního angažmá v ní.
Naopak se naše společnost stále více oddává užívání si krátkodobých požitků,
konzumního života, většinová populace má stále menší zájem se odpovědně
podílet na správě této země. To nahrává vzniku nových politických uskupení,
která se víceméně vymykají možnosti jakékoliv základní politologické
charakterizace, na straně druhé jsou schopna oslovovat stále větší množství
občanů a „chytat je na udičku“ jednoduchých, populistických, mnohdy
i extremistických a naprosto nesmyslných hesel (např. Nekecáme a makáme,
Řídit stát jako firmu, Ne islámu, Více peněz lidem, Vyšší důchody, Ne korupci
a blábolení atd. atd.).
Tyto a mnohé další aktivity napomohly v posledních letech zrození nových
politiků, kteří vehementně usilují o převzetí moci v této zemi. Právě o tom
a o řadě dalších aspektů byly i letošní volby do PS ČR. V podstatě byly
kyvadlem vah, které mělo ukázat, zda v této zemi budou ještě zachovány
základní principy liberální demokracie, nebo naopak tato země začne postupně
inklinovat k totalitním praktikám, diktatuře několika jedinců, populismu
a extremismu. Tomu všemu také odpovídal průběh předvolební kampaně.
Volební kampaň a nepřehledná směsice kandidujících subjektů   
Vlastní volební kampaň probíhala již od jara 2017, přičemž postupně gradovala
v průběhu léta a vyvrcholila během září a na počátku října. Z množství
billboardů a jiných volebních materiálů a aktivit (zejména pak na internetu
a sociálních sítích) bylo na první pohled zřejmé, kdo má jaké finanční zázemí,
kdo si co může dovolit a kolik do kampaně investovat. Kromě zavedených
stran bylo patrné, že některé nové strany a hnutí nabírají dech a silně se
derou vpřed, zejména pomocí agresivního a cíleného populismu, ale mnohdy
i vyhroceného extremismu.
Z předvolebních přehledů bylo jasné, že celostátně bude kandidovat velké
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množství stran a hnutí, přičemž u mnoha z nich nebylo vůbec zřejmé, s čím
vlastně do voleb přicházejí, o realizaci jakých myšlenek usilují a jaké osobnosti
je reprezentují. V letošních volbách kandidovalo celkem 31 politických stran
a hnutí (viz Tabulka), tedy o 7 více než v minulých předčasných volbách v roce
2013. Celkem bylo navrženo 7 524 kandidátů, z toho 2 154 žen, kteří usilovali
o 200 mandátů v Poslanecké sněmovně ČR. Počet kandidátů, kandidujících
stran a uskupení, ale i jejich počet, jež se dostaly do Poslanecké sněmovny, byl
v dosavadní historii České republiky, tedy od roku 1993, nejvyšší.
Ze složení jednotlivých kandidátek bylo v řadě případů vidět, že byly mnohdy
skládány velmi chaoticky, často ve spěchu a bez dostatečného potenciálu
a zázemí kvalitní členské základny. V podstatě často asi platilo, že kdo byl
k mání a kdo se nechal napsat, tak byl na takové kandidátce uveden. U řady
větších a déle fungujících stran bylo naopak zřejmé, jaké mocenské boje
v těchto stranách probíhají a kdo má eminentní zájem se do sněmovny dostat
a to bez ohledu na kvalitu. V mnoha těchto případech však voliči rozhodli
zcela jinak a do sněmovny se díky kroužkování dostali kandidáti někdy až
z konce první nebo dokonce druhé desítky v pořadí.
Volební účast a výsledky voleb
Ve srovnání s volbami v roce 2013 se volební účast občanů poněkud zvýšila.
To je celkem dobré znamení, je však otázkou, co toho bylo příčinou a jaká
byla motivace voličů. V celostátním měřítku byla volební účast bezmála 61%,
což je na volby do PS ČR velmi slušné. Volební účast se však velmi lišila mezi
jednotlivými regiony. V našich podmínkách je celkem potěšující, že volební
účast ve Smržicích byla velmi dobrá a blížila se svými 60,42% celostátnímu
průměru, ale byla i nad průměrem okresu Prostějov a Olomouckého kraje,
i když ze statistického hlediska jsou tyto rozdíly poměrně malé.
V celostátním měřítku dostala nad 10% hlasů pouze 4 politická uskupení
(ANO, ODS, Piráti a SPD). Celkem 20 stran a hnutí obdrželo méně než 1 %
hlasů, přičemž 10 stran a hnutí kandidovalo jen v některých krajích. Nejvíce
jich kandidovalo v Praze (29), v Olomouckém kraji a na okrese Prostějov 25,
nejméně pak v Karlovarském kraji (21). Vítězem voleb se stalo jednoznačně
hnutí ANO, které získalo nejvíce hlasů (celkem 29,64%) ve všech okresech
České republiky. Do PS ČR se dostalo celkem 9 stran a hnutí.
Hegemonem a vítězem voleb je hnutí ANO, což je politické uskupení, které
v roce 2011 založil podnikatel A. Babiš. Z hlediska stranické typologie je
ANO řazeno mezi strany typu firmy, tzn., že ji ovládá jeden člověk-podnikatel,
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je řízena víceméně autoritativním způsobem a není ideologicky vyhraněna,
což jsou všechno, z pohledu základních principů demokracie, nedobré
charakteristiky. Jak říká E. Tabery ve své nedávno vydané knize „Opuštěná
společnost. Česká cesta od Masaryka po Babiše“ (Paseka, Praha, 2017),
cituji: „Andrej Babiš patřil k tehdejší elitě, měl možnosti, kterými disponovalo
absolutní minimum společnosti“.
Na druhém místě se v celostátním měřítku umístila celkem překvapivě ODS,
které se po krizi způsobené jejím předešlým vedením (M. Topolánek a spol.),
podařilo odrazit ode dna, a to zejména díky racionálnímu, kvalifikovanému
a solidnímu přístupu a práci současného předsedy ODS prof. P. Fialy.
I ve Smržicích tato strana poměrně velmi dobře uspěla, kde se umístila na 3.
místě, přičemž např. na okrese Prostějov byla až na 6. místě (viz tabulka).
Nehodlám detailněji komentovat strany Piráti a SPD, které se v celostátním
měřítku dostaly ještě nad 10% hlasů. Ty jsou produktem současné politické
situace, jež byla již popsána výše. K Pirátům nelze mít nějaké fatální
výhrady. Naopak SPD, která velmi uspěla nejen v celostátním měřítku, ale
i ve Smržicích, kde se dostala na 2. místo (stejné místo však získala i na okrese
Prostějov a v Olomouckém kraji), má rysy extremismu.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2017 ve Smržicích,
okrese Prostějov, Olomouckém kraji a v České republice
			
Počet hlasů* (%)/pořadí
Polit. strana/ Smržice okr. Prostějov Olomoucký kraj ČR Mandáty
hnutí ** 					
stran
ANO
263 (33,46)/1
SPD
107 (13,61)/2
ODS
92 (11,70)/3
KDU-ČSL 68 (8,65)/4
Piráti
66 (8,39)/5
ČSSD
62 (7,88)/6
KSČM
45 (5,72)/7
TOP 09
32 (4,07)/8
STAN
20 (2,54)/9
Rozumní
7 (0,89)/10
REAL
6 (0,76)/11
Zelení
4 (0,50)/12
SPORT
4 (0,5)/13
DSSS
3 (0,38)/14
Svobodní
2 (0,25)/15
2 (0,25)/16
ODA
SPRRSČMS 1 (0,12)/17
ČSNS
1 (0,12)/18
SPO
1 (0,12)/19

29,42/1
15,37/2
8,63/6
8,97/4
8,05/7
8,64/5
9,93/3
2,65/9
3,05/8
0,67/12
0,42/13
1,22/10
0,20/16
0,42/14
1,09/11
0,13/18
0,14/17
0,05/25
0,32/15

31,39/1
13,54/2
8,92/3
8,26/6
8,49/5
7,44/7
8.78/4
3,24/9
4,44/8
0,63/12
0,54/13
1,17/11
0,25/15
0,22/16
1.29/10
0,14/18
0,15/17
0,03/25
0,37/14

29,64/1
78
10,64/4
22
11,32/2 	
25
5,80/7
10
10,79/3
22
7,27/6
15
7,76/5  	
15
5,31/8  	  7
5,18/9  	  6
0,72/12
0,71/13
1,46/11
0,20/15
0,20/16
1,56/10
0,15/19
0,19/17
0,03/25
0,36/14

Kand. stran celkem 19
25
25
31
200
Volební účast (%) 60,42
60,29
59,77
60,84
_____________________________________________________________

* Absolutní počet odevzdaných hlasů je uveden pouze u obce Smržice, v ostatních případech
(okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česká republika) jsou uvedena pouze procenta (%)
z celkového počtu odevzdaných hlasů
** Zkratky jednotlivých stran nejsou uvedeny v plném znění
ČR = Česká republika

Mandáty – celkový počet mandátů, které získaly jednotlivé strany a hnutí v Poslanecké
sněmovně České republiky
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Naopak naprostým propadákem byly tyto volby pro ČSSD, která v celostátním
měřítku, ale i ve Smržicích skončila na 6. místě. Ukazuje se, že tato strana,
která patří k nejdéle etablovaným a působícím v ČR (včetně předválečného
Československa), je v hluboké krizi, nemá věrohodný program, ale ani vhodné
a silné vůdčí osobnosti.
Velmi zajímavé je, že Komunistická strana (nyní KSČM) dosáhla v těchto
volbách nejhorší výsledek od roku 1921 a významně se propadla (o téměř
50%) ve srovnání s volbami v roce 2013. Na jedné straně to lze považovat
za dobré znamení, že tato totalitní strana oslabuje, na straně druhé však
s určitostí došlo k přelivu velkého množství hlasů od KSČM k ANO (případně
SPD), což však je naopak znamení špatné. I když tato strana silně oslabila,
ukazuje se, že její poslanci budou v řadě významných výborů PS ČR, např.
předsedou mandátového a imunitního výboru je S. Grospič. Do čela komise
pro vyšetřování GIBS byl navržen a dokonce i zvolen Z. Ondráček, tzv.
„komunistická mlátička“ (aktivně se účastnil potlačení demonstrací v roce
1989), což však nakonec PS neschválila díky neplatnému kvoru (zpráva
z denního tisku dne 20. 12. 2017).
Dne 6. 12. 2017 jmenoval prezident M. Zeman premiérem A. Babiše, o týden
později (13. 12. 2017) pak jeho jednobarevnou vládu (celkem 14 ministrů,
kteří jsou buď členy ANO, nebo nestraníci za ANO). Političtí komentátoři tuto
vládu označili symbolicky jako „vládu lidové demokracie“, která má silné
průniky s KSČM a SPD, což zcela jednoznačně vytváří prostor pro směřování
k totalitě. Poprvé od roku 1989, jak výstižně píše šéfredaktor časopisu Respekt
E. Tabery (Respekt, 51/52, 2017, s. 13), cituji: „ ... netvoří ministři politický tým,
ale „podřízené“ premiéra“, což je považováno za velmi silné a nebezpečné
gesto. Mezi lidmi znalými demokratických principů panuje shoda v tom, že to
je evidentně naprosto špatně, takto skutečná demokratická vláda nemůže být
složena. Investigativní novinář J. Kmenta ve své knize (viz výše) uvádí, cituji:
„... Andrej Babiš je jedno z největších ohrožení demokracie od listopadu
1989. Nic horšího tu – podle mého názoru – od pádu socialismu nebylo“.
Osobně to vidím stejně s tím, že politický systém, který tu vzniká má již nyní
rysy „kryptodemokracie nebo spíše pseudodemokracie“, od čehož není daleko
k něčemu podstatně horšímu (viz tragické události v Československu v únoru
1948, kdy také došlo pod rouškou „demokratické cesty“ k přechodu ke krvavé
a destruktivní totalitě) ...

21

Co a jak dál?
Premiér i vláda ČR již byli jmenováni (vláda však zatím bez podpory
Sněmovny). Nyní vzniká otázka, co se bude dít dál? Zatím na ni nelze dát
jednoznačnou odpověď, a ani to není cílem tohoto příspěvku. Nicméně je
třeba v této souvislosti připomenout, že Ústava ČR charakterizuje vládu jako
kolektivní orgán, který rozhoduje ve sboru, přičemž pro postavení premiéra
bylo zatím používáno většinou označení „první mezi rovnými“. Zdá se, což je
stručně popsáno i v tomto příspěvku, že takto tomu již nemusí být. Další dny,
týdny a měsíce však ukáží, jak tomu ve skutečnosti bude dál.
Je zřejmé, že naprosto klíčovou roli v dalším vývoji naší země budou mít
bezesporu prezidentské volby. Primárně půjde o to, zda je vyhraje současný
prezident M. Zeman nebo někdo jiný. V případě, že je M. Zeman prohraje,
bude to znamenat velmi silný signál, že česká společnost není nakloněna
podpoře kombinace vládnutí dvojice M. Zeman a A. Babiš, tedy směřování
této země do sfér politického marketingu. Naopak by tím byl vytvořen
předpoklad a prostor pro vytvoření viditelných mantinelů, které by mohly tuto
zemi udržet alespoň v základních hranicích demokracie.
Na závěr svého zamyšlení bych rád citoval mimořádně silná a burcující slova
respektovaného českého politologa Doc. Tomáše Lebedy, který řekl, cituji:
„… mám pocit, jako kdyby tady těch 27 let po listopadu 1989 nebylo. Zdá
se mi, že téměř neproběhl proces, během něhož by se čeští občané stali
skutečnými demokraty“. Ano, i já osobně velmi silně sdílím podobný pocit.
Je naprosto zřejmé, že A. Babiš, jak uvádí J. Kmenta, sází na lidi z generace
bez idejí. To je naprosto klíčová otázka, k níž se zcela jednoznačně nedávno
vyjádřila JUDr. Iva Brožová, bývalá Ústavní soudkyně a předsedkyně
Nejvyššího soudu ČR, cituji: „… lidé ztrácejí schopnost se orientovat,
a stávají se tak snadnou obětí účelovosti a manipulace. Společnost bez
ideálů je společnost bez naděje do budoucna. Jde o to, že jen ideál má
schopnost mobilizovat pozitivní síly společnosti“ (Hvížďala K.: Vlčice.
Magda Vášáryová, Iva Brožová. Mladá fronta, Praha, 2017). V naší zemi však
lze stavět na silných ideálech, viz např. kniha „Ideály humanitní“ (1901) T.
G. Masaryka, prezidenta zakladatele. Zda tyto ideály budeme následovat nebo
ne, je však pouze v našich rukou, tedy voličů - všech dospělých občanů České
republiky. Stále ještě jsme v základech demokratickou společností a pevně
věřím, že tomu tak bude i nadále.
prof. Aleš Lebeda - člen Zastupitelstva obce Smržice
(napsáno dne 5. 1. 2018)
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Základní škola
Dne 16. listopadu se zúčastnili žáci 5. třídy již třináctého ročníku počítačové
soutěže „Dobrodružství s počítačem“, kterou pořádá Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Letos se z naší školy vypravila dvě čtyřčlenná družstva
páťáků. Soutěžili ve čtyřech počítačových disciplínách – hraní logické hry,
malování obrázku na přísloví „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. Třetí disciplínou bylo vyhledávání informací z internetu. Asi nejnáročnější částí
soutěže byla úprava textu v programu MS Word 2016. Naši žáci si vedli velice

obstojně, když v konkurenci 27 družstev z městských i vesnických škol našeho okresu vybojovali 6. místo (za družstvo: Dominik Grepl, Jan Kimel, Mária
Novotná a Sofie Paszek) a 15. místo (za družstvo: Kateřina Bittnerová, Robin
Kotlár, Kateřina Spurná a Ondřej Vychodil). Žáci získali za pěkné umístění
věcné dary a už se těší na příští ročník.
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Ve středu 22. listopadu navštívili žáci 3. – 5. třídy v Městském divadle v Prostějově projekt Planeta Země 3000 a shlédli vzdělávací zeměpisně-přírodovědný dokument s názvem „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“. Pořadem
každoročně provází známý cestovatel Adam Lelek, který nás letos seznámil
s největším městem Brazílie – Rio de Janeirem. Poté nás cestovatel seznámil
s místní faunou: viděli jsme místní exotická zvířata – anakondu velkou,
jaguára, papoušky ara, kolibříky, lenochoda tříprstého, různé druhy tukanů,
pavouky sklípkany či kajmana brýlového. Cestovatel Adam také navštívil indiánský kmen Xingu a my jsme tak měli možnost nahlédnout do jejich kultury: úchvatných rituálních tanců, lovu, přípravy jídla či výuky v místní škole.
Film byl natočen zajímavou a poutavou formou a moc se nám líbil.
V neděli 26. listopadu proběhla na faře tradiční vánoční výstava. Naše škola
opět vystavovala keramické výrobky, které děti vyrobily v kroužcích. Svůj
stánek s výrobky zde měli i žáci naší školy, Karolína a Klaudie Všetičkovy
a Šimon Zapletal. Výtěžek z prodaných výrobků věnovali škole a darovaná
částka 1 500,- Kč bude použita na školní výlet, který se uskuteční na jaře tohoto školního roku. Naše poděkování patří také maminkám z kroužku keramiky,
které vede paní učitelka Srnečková. Částku 2 000,- Kč získanou z prodeje
svých keramických výrobků věnovaly škole. Za tyto peníze budou zakoupeny
pomůcky do všech kroužků keramiky.
V úterý 28. listopadu se vydali někteří žáci naší školy na soutěž v angličtině
Funny Bunny do Bedihoště. Letos se do místní školy sjelo 52 žáků z celkem
osmi škol a soutěžili ve dvojicích ve dvou kategoriích – čtvrťáci a páťáci.
Letošní ročník byl zaměřený na člověka, lidské tělo, povolání a lidské činnosti. Pořádající paní učitelky opět zvýšily laťku a připravily pro soutěžící
děti náročné aktivity, které zadávají i žákům na 2. stupni. Za naše čtvrťáky
soutěžily dvojice Kateřina Sekaninová a Nikola Pišťáková (6. místo) a Lucie
Albrechtová a Alexandra Moskalová (7. místo). Za pátou třídu nás reprezentovali Ondřej Vychodil a Sofie Paszek, kteří se umístili na 10. místě. Žáci
předvedli skvělé a hlavně vyrovnané výkony a o umístění rozhodovaly malé
rozdíly v bodech.
Ve čtvrtek 30. listopadu se 20 nejlepších sportovců naší školy zúčastnilo tradiční podzimní sportovní soutěže „Starostuv hanácké vdolek“, který letos
pořádala ZŠ Vrbátky. Žáci prvního stupně se sjeli z devíti škol do dubanské
sokolovny, kde soutěžili v devíti disciplínách zaměřené převážně na štafetové
závody. Naši žáci bojovali ze všech sil a umístili se těsně pod stupni vítězů,
tedy na 4. místě. Odměnou byl dětem vdolek, který s chutí snědly.
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V pátek 1. prosince jsme přivítali před školou předvánoční čas. Připravili jsme
s dětmi pásmo zimních a vánočních písniček, básniček a hry na hudební nástroje. Poté jsme společně s paní starostkou odpočítávali a tím rozsvítili strom
před obecním úřadem. Ve školní jídelně paní kuchařky navařily vánoční punč,
který si občané mohli vypít na zahřátí.
V úterý 5. prosince navštívil naši školu hodný Mikuláš, který přinesl dětem
balíčky se sladkostmi a mandarinkou. Děti si ovšem musely odměnu zasloužit
a Mikuláši zazpívaly zimní písničky a koledy.
Naši žáci se v prosinci zúčastnili také divadelních představení, v kulturním
domě se pobavili u pohádky Zvířátka ze statku, které hráli herci z Divadélka z Hradce Králové. Naši žáci také navštívili Městské divadlo v Prostějově
– menší děti se bavily u pohádky Čertův švagr a žáci 3.- 5. třídy navštívili
osmdesátiminutovou pohádku Krkonošské pohádky.
Závěr roku zpestřila každoroční vánoční besídka v kulturním domě. Zde se
předvedly děti z mateřské i základní školy. Besídka letos zaujala všechny posluchače svojí pestrostí. Vystřídaly se tu žánry jako muzikál, balet, dramatizace či tanec. Vystoupil i školní pěvecký soubor a někteří žáci předvedli své
dovednosti ve hře na hudební nástroj. Všechny děti se na besídku pilně připra25

vovaly a vystupovaly s plným zaujetím. Za peníze z dobrovolného vstupného
jsme zakoupili velké čokolády, které děti dostaly na svých třídních besídkách.
Na naší škole plně fungují kroužky. Většina dětí navštěvuje keramický kroužek, který letos vedou čtyři učitelky. V rámci ekologického kroužku, který
vede paní učitelka Jana Gulaková, se děti pravidelně zúčastňují víkendových
akcí, které doprovázejí pracovníci Ekocentra Iris. Za první pololetí se děti
mohly zúčastnit těchto akcí:
Sázení stromů na Kosíři
V sobotu 14. října se čtrnáct dětí se šesti dospělými rodiči či prarodiči pod
vedením paní učitelky vydalo na Kosíř zasadit v rámci ekologického kroužku několik ovocných stromů. Akce byla pořádána Ekocentrem Iris z Prostějova. Jeho pracovníci připravili 20 sazenic třešní a švestek. Vysazovalo se
na jižních svazích Velkého Kosíře v okolí Státního a Růžičkova lomu. Dětem
byla předvedena ukázka správného vysazení stromku. Děti si vyzkoušely
všechny postupy sázení samy a dospělí jim radili a pomáhali. Nakonec se
všechny děti podepsaly na stužku, kterou uvázaly   k zasazenému stromu.
Po práci byly pro děti připravené hravé aktivity a pro všechny na závěr
opékání na ohýnku. Účastníci obdrželi pamětní list a také barevné tričko.
Počasí se vydařilo a všichni odcházeli spokojeni, že udělali něco užitečného
pro přírodu. Při každé návštěvě lesa zkontrolují, jak jim zasazený stromek
zdárně roste.
Den stromů
V rámci celosvětové akce Den stromů 21. října od 9 do 12 hod. proběhly
na náměstí TGM v Prostějově aktivity pro všechny věkové skupiny. Této akce
jsme se také zúčastnili v rámci ekologického kroužku. Jedenáct dětí a tři rodiče pod vedením Jany Gulakové si vyjeli na kolech po cyklostezce až na náměstí. Pracovníci z Ekocentra Iris připravili bohatý program – různé informace pro dospělé, výstavu o stromech, hravé, výtvarné a naučné aktivity pro děti.
Program provázela po celé dopoledne živá hudba a kulturní vystoupení. Děti
splnily všechny naučné úkoly a dostaly hezkou odměnu. Děti i s rodiči strávily
příjemné dopoledne, všichni se poučili a užili si zábavy.
Sázení stromků na školní zahradě s paní starostkou
Děti z ekologického kroužku pomáhaly sázet ovocné stromy na školní zahradě. Paní starostka zajistila několik ovocných stromů (třešně, švestky a hrušky)
a s pracovníky obecního úřadu děti společnými silami i s dospělými stromy
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zasadily. Kluci nestačili nosit vodu v konvích, protože na zalití jednoho stromu byly potřeba 3 konve a stromů bylo sedm. Všichni měli radost z vykonané
práce. Děti teď budou pozorovat, jak zasazené stromy rostou.
Mikulášský výstup na Kosíř  
V neděli 3. prosince se deset dětí s paní učitelkou a čtyřmi rodiči vydalo
na Kosíř za Mikulášem. Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, který pořádal
Klub českých turistů Smržice, jsme doplnili krátkým zastavením u ovocného

sadu Oulehle. Tentokrát jsme pomohli živočichům, kteří sídlí v sadu i v okolních lesích. V sadu jsme ozdobili vánoční stromky různými pochoutkami pro
ptactvo, zajíce, srnky a další živočichy. Ozdoby děti vyrobily z ovoce, které si
přinesly v batůžku a také ze surovin, které dostaly od ekologů z Ekocentra Iris.
Při výrobě se děti zahřály u ohýnku a ochutnaly horký ovocný čaj.
Mgr. Marie Zoubalová – ředitelka školy
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Spolek rodičů při MŠ
V listopadu jsme organizovali společně s Obcí
Smržice soutěž „O nejhezčí dýni“. Soutěžících dýní se letos sešlo
jen kolem dvaceti, méně
soutěžících bylo zřejmě
proto, že se akce přesunula o týden později a konala se až 4. listopadu.
V naplánovaném termínu
se totiž přes celé území
České republiky přehnala
vichřice a hrozilo nebezpečí pádu stromů či větví.
Tímto se omlouváme za posunutí termínu. Všichni, co se soutěže zúčastnili,
měli opět originální nápady a mnoho smržických občanů se přišlo také podívat a dýně ohodnotit. Pro všechny byl připraven čaj nebo svařák a k prodeji
byly dýňové koláčky. Výtěžek z prodeje byl předán Mateřské škole na nákup
hraček pro děti. Všechny děti dostaly sladkou odměnu. Pro tři nejhezčí dýně
připravila Obec Smržice krásné ceny. Největší počet hlasů získali Matyáš
a Šimon Studení a Justýnka Hermanová se svými Disko-dýňáky. Pochvalu ale
zaslouží všechny děti a paní učitelky, které společně ve třídách vyřezaly dýně,
a tím pěkně vyzdobily okolí mateřské a základní školy.
V prosinci jsme oslavili sv. Mikuláše v kulturním domě pohádkou. Přijelo
k nám Divadlo Family a zahrálo pohádku „O líném čertíkovi“. Příběh byl moc
zábavný a do děje se postupně zapojily všechny děti. Následovala mikulášská
nadílka, s Mikulášem přišel i neposedný čertík a hodný anděl, a protože
byly smržické děti hodné, nadílku dostaly všechny. Během odpoledne si děti
vyrobily drobné dárečky v tvořivých dílničkách. V dílničkách se utržilo 500,- Kč
a tato částka byla předána do mateřské školy. Děti si v průběhu odpoledne
mohly také zatancovat nebo se nechat vyfotit na památku. V závěru programu
proběhlo losování dětské tomboly, hlavní cenou byl pohodlný sedací vak,
který vyhráli Katka a Kuba Kouřilovi. V sále kulturního domu nechyběl
ani nazdobený stromeček, který nám už připomínal, jaké krásné období
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se blíží. DJ Víťa nám skvěle hrál a v příjemném prostředí při vynikající
obsluze Restaurace U hřiště nám bylo tak dobře, že se nám ani nechtělo domů.
Děkujeme za spolupráci Obci Smržice, mateřské škole, smržickým firmám
a v neposlední řadě všem rodičům, vážíme si vaší přízně. Do nového roku
vám přejeme jen to nejlepší a hodně radosti s našimi nejmenšími.

Připravujeme:
Dětský karneval ve smržické sokolovně proběhne 10. 2. 2018 od 14 hod.
Bude zajištěno občerstvení, skvělá zábava (hry, soutěže, tvoření, dětská
tombola), taneční vystoupení, malování na obličej a klaun s balónky. Těšíme
se na originální masky.
Další akcí, kterou Spolek rodičů bude pořádat, ve spolupráci s kulturní komisí
bude Velikonoční dílnička pro děti 24. 3. 2018 na smržické faře. Během
sobotního odpoledne si děti budou moci vyzkoušet velikonoční obyčeje
a nazdobit velikonoční stromečky. Jednoduché ozdoby si můžete přinést
z domů, nebo si je na místě společně vyrobíme.
Dětský den 26. 5. 2018 – odpoledne plné zábavy ve sportovním areálu
Ing. Pavla Slezáčková - Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Martinský pochod
V sobotu 11. listopadu se konal Martinský pochod. Trasa letošního pochodu
vedla od sokolovny přes smržické uličky k místní faře. Na cestě vyznačené
lampičkami bylo několik zastavení s úkoly pro děti, při kterých si připomněly
vlastnosti svatého Martina, jeho šlechetnost a lásku k bližnímu. Účastníci si
tentokrát mohli užít kouzelné atmosféry na faře. S napětím očekávali příjezd
svatého Martina, který ani letos nezklamal a přijel na bílém koni. Prošel
farskou branou až na zahradu, kde koník dostal za odměnu od nadšených dětí
jablka, chléb a kostky cukru. Sokolky všem nabídly občerstvení, což byly
martinské rohlíčky, kynutý závin a čaj. Poděkování patří jezdeckému klubu
Helios Mostkovice, který nám zajistil bělouše, dále firmě Laski Smržice, paní
Anně Stančíkové a pořadatelům akce.
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Judo
Kroužek juda zahájil
loni v říjnu svůj další
cvičební rok. Jednota
dokoupila tatami, které
pokrývá plochu 50 m2.
Každý čtvrtek od 17
hodin přicházejí cvičit děti ve věku od 4 do 10 let. Zkušený trenér Jiří Švec
učí děti obratnosti, vzájemnému respektu, úctě k soupeři, ohleduplnosti
a zdvořilosti.
Činnost jednoty
Výbor jednoty, cvičitelé a členové v uplynulém roce organizovali cvičení
a tréninky, plesy, akce pro děti a dospělé a naplánovali opravy a údržbu
sokolovny. Na velkém sále bylo opraveno obložení stěn a vymalován vestibul
a šatny. Proběhla rovněž rekonstrukce šatny žáků, včetně vybavení novým
nábytkem. Opravena byla i část oplocení venkovního areálu. Díky dotacím,
které poskytuje Obec Smržice, Olomoucký kraj, MŠMT, Prostějovská
župa a sponzoři, jsme schopni rozvíjet činnost spolku, hlavně cvičení dětí
a mládeže. Oddíl všestrannosti - mladší žáci se zapojili do nácviku skladby
„Noty“ na XVI. všesokolský slet 2018.
V nejbližší době připravujeme tyto akce:
17. 2.
3. 3.
30. 4.

Maškarní bál
Župní sokolský ples
Pálení čarodějnic
Irena Laurenčíková - starostka TJ Sokol
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Klub českých turistů Smržice
Krajem vína

V sobotu 14. října brzy ráno jsme z provizorní autobusové zastávky v ulici
Trávníky vyjeli na oblíbený pochod za burčákem. O procházku mezi
vinohrady je každoročně velký zájem, a tak nebyl problém zaplnit všech 53
míst v autobuse. Jako 54. účastník jela nejmladší členka klubu Janička, která
je živým důkazem omlazování naší členské základny. Trasy začínaly v obci
Starovičky a z velké části vedly Naučnou stezkou „Zastavení v kraji vína
a meruněk“. Přes Puclejty a Nové Hory jsme prošli spoustou vinohradů.

V některých vinohradech právě probíhala sklizeň a zdejší vinaři nám dali
ochutnat pár vzorků ze své úrody. Přes obec Němčičky a přírodní rezervaci
Nosperk jsme dorazili k rozhledně Kraví hora, kde jsme pořídili společné
foto. Naším dalším cílem byla vinařská obec Bořetice, kde jsme navštívili
několik vinných sklepů. S dobrou náladou a s produkty šikovných vinařů
jsme přes rozhlednu Slunečná dorazili do cíle naší trasy Velkých Pavlovic.

Z Lidečka do Vizovic

Další akce neoslovila tolik turistů.
Nejenže to nebyl výlet za vínečkem,
ale hlavním důvodem byla nepřízeň
počasí. Do autobusu tentokrát
nastoupilo a počasím se nedalo odradit
pouze 34 turistů a jeden pejsek.
Nejdelší trasa vycházela z Lidečka,
vedla přes Čertovy skály, dále potom
po Naučné stezce Vařákovy paseky
a přes Vizovické vrchy. Blátivých cest
a deště si tentokrát turisté užili
požehnaně. Konečná byla ve Vizovicích, kde někteří stihli i prohlídku
zámku z 18. století, zámeckého parku nebo alespoň zámecké čokoládovny.
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Za posledním puchýřem

V sobotu 18. listopadu jsme si vyjeli na akci, kterou pořádali turisté
z Bučovic. Většina z nás si vybrala trasu dlouhou 21 km. Na trase byly připraveny pro turisty samé dobroty. V obci Kloboučky u kapličky zabijačkové
speciality, u hájenky
svařáček, ve Ždánickém
lese U kříže jsme měli
možnost
opékat
si
špekáčky a zapít pivem
ze Slavkovského pivovaru. Většina trasy
vedla po zpevněné cestě
lesem a počasí nám
tentokrát přálo. Přes
rozcestí U slepice a přes
Červený kříž jsme došli zpět do Bučovic. V cíli na nás čekaly pamětní listy
a také možnost koupit si tričko s vyobrazeným zajícem a s logem pochodu.

Za Mikulášem na Kosíř

Tato procházka byla poslední akcí letošní turistické sezony. Cestu ze Smržic
nám zpestřil nejen čerstvě napadený
sníh, ale také jeden z čertů, který se
s námi vydal pěšky. Zajímavá byla též
zastávka s členkami sdružení IRIS,
které v ovocném sadu Oulehle učily
děti vyrábět pochoutky pro zvířátka.
Na vrcholu Kosíře čekal Mikuláš,
anděl a další čert, kteří už od 10 hodin
obdarovávali děti za pěkné básničky.
Spolu s námi dorazilo i několik
smržických školáků s paní učitelkou
Gulakovou. Rozhledna byla bohužel
opět zamčená a nefungovalo ani
občerstvení ve vestibulu. Aby měly
děti alespoň něco na zahřátí, dovezli
jsme jim várnici horkého čaje.
Zdeněk Balcařík -předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Máme před sebou rok 2018, tak ať vám přinese mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a splnění všech vašich přání. Radost ze zahrádek a také některým
užitek z nich.
Hodnotit uplynulý rok nebudu, neboť v každém čísle Zpravodaje informujeme
o naší činnosti.
Jen bychom chtěli touto cestou poděkovat zastupitelstvu obce Smržice, jednak
za dotaci na činnost a také za finanční dar.
Nyní se vrátím k poslednímu čtvrtletí roku 2016. Moštování bylo ukončeno
31. října. Bohužel neúroda ovoce způsobila i to, že naši „moštéři“ př. S. Zelinková, př. D. Köhlerová a př. V. Kouřil měli méně práce, a tudíž z lisu vyteklo
i méně moštu. Přírodě neporučíš!
Již tradiční „posezení u punče“ spojené s výrobou vánočních dekorací se neslo v duchu předvánoční atmosféry při vůni vanilky, skořice a jehličí. Šikovné ruce smržických žen a dívek vykouzlily pěkné nápadité dekorace, které si pak odnášely do svých příbytků. Také
floristka Iva Bílá přispěla svými nápady a pomáhala s dekoracemi.
Děkujeme jí za ochotu i za sponzorování vánočních ozdob pro zahrádkáře.
Na vánoční výstavě na faře, kterou každoročně pořádá obec a kulturní komise,
jsme měli možnost prodeje námi vyrobených adventních věnců, svícnů
a jiných dekorací, které pro tento účel vyrobila skupinka našich členek.

34

K našemu milému překvapení se téměř všechno prodalo. Děkujeme občanům
za nákup našich dekorací, kteří nás tímto podpořili, neboť pro nás je každá
koruna dobrá, protože údržba a opravy starého areálu je finančně náročná.
V letošním roce budeme i nadále pronajímat náš areál na různé společenské
akce a rodinné oslavy. V přízemí je sál s 15 – 35 místy k sezení, v I. patře je
sál se 40 – 70 místy k sezení. V letních měsících je možnost posezení venku
na dvoře nebo i pod pergolou s možností opékaní a grilování.
Informace a objednávky na tel. č. 728341872.
Pozvánky
Srdečně zveme všechny občany na „Košt pálenek“, který se koná v pátek
16. února 2018 v 17.00 hodin v areálu zahrádkářů. Vzorek 0,3 l pálenky je
vstupenkou. Vzorek musí být označen (z jakého ovoce pálenka je a jméno
pěstitele). Koštovat mohou i hosté bez vzorku, po zaplacení poplatku 50,- Kč.
Pánové, nezapomeňte své dámy doma!
Zahrádkáři se těší na všechny občany, nejen členy zahrádkářů.
Jaroslava Smičková - Jednatelka ZO ČZS
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Myslivecký spolek Smržice
Podzimní vichřice, které
zasáhly území naší republiky, napáchaly škody nejen
na střechách domů, lesních
porostech, ale i na mysliveckých zařízeních. Tyto
nepříjemnosti se nevyhnuly ani našemu spolku a došlo tak k převrácení několika krmných zařízení pro
zvěř a bohužel i ke zničení
nedávno vybudované kazatelny v lokalitě pod Stráží.
O síle větru, která musela
být extrémní, nejlépe vypovídá fakt, že několik set
kilogramů vážící základní konstrukci, kterou vítr
převrátil, společně vracelo
zpět na místo cca deset myslivců z našeho spolku. Obvodové stěny kazatelny
jsou bohužel z větší části rozlámané, takže bude potřeba znovu nakoupit potřebný materiál a v rámci jarní brigády toto myslivecké zařízení zrekonstruovat.
Náš spolkový život ovšem provází i věci příjemné, a proto jsme se na podzim
několikrát sešli a uspořádali naše tradiční hony na drobnou zvěř. Na druhém
honu nás navštívila policejní kontrola, která provedla dechovou zkoušku,
kontrolu dokladů a zbraní u dvaceti čtyř účastníků honu. Ve všech případech
dopadla kontrola dle očekávání v pořádku a my jsme mohli pokračovat.
Počasí nám vždy přálo a dobrá nálada korunovala celkovou pohodu příjemně
strávených chvil. Po ukončení honů došlo dle mysliveckých tradic k vyhlášení
krále honu, nejlepšího psovoda a honce.
Jak jsem již naznačoval v minulých vydáních zpravodaje, lidská činnost
ve smyslu rostoucí dopravy, zemědělské výroby, rostoucí stavební činnosti,
ale i ochrana dravců a myslivosti škodících živočichů způsobuje úbytek volně
žijící zvěře. Početní stavy drobné zvěře nezadržitelně klesají a rok od roku
dochází ke skokovým úbytkům. Kmenové stavy drobné zvěře a druhová
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rozmanitost tak, jak jsme ji donedávna znali, se stávají minulostí a to bohužel
především z důvodů, které jsem uvedl. Tento fakt jsem si nedávno ověřil
na několika příkladech. První se týká razantního úbytku zajíců v honitbě
u mého kamaráda Jiřího Pospíchala ze Strachotína na jižní Moravě. Na honech
běžně lovili okolo sto až sto padesáti zajíců a tento stav byl udržitelný
a běžný po desetiletí, již od dob vzniku mysliveckého sdružení v padesátých
letech minulého století. Nyní, po zavedení účinnějších postřiků v místních
vinohradech jim zaječí populace během posledních pěti let téměř vyhynula.
Tento fakt potvrzují laboratorní rozbory uhynulých zajíců, v jejichž tělech
byla přítomnost postřiků prokázána. Používaná chemie, kterou zvěř pozře
s potravou, může mít, stejně jako u lidí, vliv na reprodukční schopnost zvěře
a tím může bránit dalšímu rozmnožování, a tedy vést k úbytku kmenových
stavů.
Jako druhý příklad uvádím zkušenost mého kamaráda Vladimíra Švehlíka
z Bánova u Uherského Brodu. Na podzim byli jakožto myslivecký spolek
požádáni o mimořádný odlov zajíců na nehonebním pozemku v sadech místního
pěstitele ovoce, kde zajíci okusovali mladé stromky. Sad je dokonale oplocen
a je jak chemicky, tak mechanicky velmi šetrně ošetřován. Na nevelkém
prostoru sadu odlovili devadesát jedna zajíců. Tento případ tedy potvrzuje, že
pokud je zvěř před civilizačními projevy alespoň částečně chráněna, dobře se
jí daří a její populace roste.
Úlovek v tomto rozsahu byl pro řadu mysliveckých spolků v naší republice
ještě nedávno běžný, nicméně v posledních cca deseti letech došlo k takovému
úbytku drobné zvěře, že je již v mnoha honitbách nemožné na drobné zvěři
efektivně hospodařit, neboť ji prostě téměř nemají. Laik by mohl namítat,
že pokud by zvěř nebyla lovena, bylo by jí více. Bohužel tomu tak není,
razantní úbytek zvěře je pozorován i například na koroptvích nebo bažantích
slepičkách, které se lovem vůbec neobhospodařují, a tudíž je tato úvaha mylná.
Nezbývá tedy než doufat, že dojde ke změně příslušné legislativy a nebude tu
chráněn jen ekonomický výsledek podnikatelských subjektů, ale bude účinně
prosazována i ochrana životního prostředí, které obklopuje nás všechny.
V prosinci oslavil náš předseda, kamarád a smržický zastupitel JUDr. Ing. Martin
Vrtal krásné 75. narozeniny. Martine, jménem svým i jménem členů a přátel
mysliveckého spolku Smržice ti gratuluji, děkuji za přínosnou činnost, kterou
pro spolek vykonáváš, a ze srdce ti přeji hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších
let v našem kolektivu.
Miroslav Herman - Jednatel MS Smržice
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V LASKI vyrobili frézu č. 5 000
Smržická firma se budoucnosti bát nemusí
SMRŽICE Firma Laski už 25 let navazuje na bohatou strojírenskou
tradici Prostějovského regionu. Ve svém portfoliu má zhruba 60 typů
stojů, mezi její hlavní výrobní artikl dlouhodobě patří frézy na pařezy.
Nedávno ve Smržicích zhotovili frézu s pořadovým číslem pět tisíc. A to
už je pádný důvod k malému ohlédnutí.
Firmu LASKI v roce 1992 založil Zdeněk Zapletal. Pojmenoval ji podle
přezdívky jednoho ze svých synů. Vyučený strojní zámečník, který si po
vyučení dodělal strojní průmyslovku a následně i strojní fakultu VUT v Brně,
se nějaký čas rozhlížel na co přesně se zaměří. Po absolvování studia pracoval
v prostějovském Agrostroji. Jednou, když na zahradě vykopával starou hrušku
a pořádně se u toho nadřel, rozhodl se sehnat něco, co by tuto práci usnadnilo.
A zjistil, že u nás nic podobného nesežene. V USA se setkal s frézou na pařezy,
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do jejíhož vývoje a výroby se později firma Laski pustila. První z nich byla
vyrobena v roce 1994. „Jednalo se o stroj, který vyžaduje fyzickou sílu ze
strany pracovníka, který s ním pracuje. Tento typ s drobnými inovacemi
vyrábíme stále, v současnosti pro něj plánujeme nový design. Později jsme
k fréze přidali hydraulické zařízení sloužící k tomu, aby se obsluha tolik
nenadřela. Dalším krokem vpřed byl vývoj profesionální frézy Predator, která
je umístěna na pásovém podvozku a umožňuje práci v nedostupných terénech.
S touto frézou můžete vyřezávat jeden pařez za druhým a vůbec se u toho
nenadřete. V současnosti už vyvíjíme další generaci frézy, kterou bychom rádi
představili na brněnském veletrhu Techagro 2018,“ nastínil technologický
vývoj v této oblasti konstruktér ing. Lukáš Beránek.
Frézy ze Smržic v současnosti míří doslova do celého světa, najdete je třeba
na druhé straně zeměkoule na Novém Zélandu či v nehostinných podmínkách
Islandu. Prosadit se dokázaly i v tvrdé konkurenci na severoamerickém trhu.

Nikoliv náhodou obdržela firma Laski ocenění Štiky českého byznysu 1. místo za Olomoucký kraj a Štiky českého byznysu - Česká Štika 2017.
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V tomto žebříčku se firmy umisťují pouze podle objektivního vyhodnocení
ekonomických výsledků, které měla firma Laski skvělé.
Firma Laski také pronikla do elitní společnosti Českých 100 nejlepších firem.
Za vývoz byla firma Laski oceněna Exportní cenou DHL.
Společnost nejenže sbírá jedno ocenění za druhým, zejména i nadále investuje
do vývoje nových strojů a do rozšiřování výrobních kapacit ve smržickém
areálu firmy. O budoucnost se tak ve Smržicích skutečně bát nemusí. „Jedeme
dál! Poptávka stále je, na naše výrobky se čeká asi tři měsíce. Věřím, že frézu
číslo deset tisíc vyrobíme dříve než za dalších dvacet let,“ uzavřel Lukáš
Beránek.
Společnost LASKI aktuálně zaměstnává přes šest desítek lidí. Za 25 let
existence firmy ve Smržicích vyrobili kolem 12 000 různých strojů. Kromě
fréz se ve Smržicích zaměřují například na štěpkovače, vysavače listí či
drážkovače pro položení závlah.
Ing. Lukáš Beránek - marketing
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V neděli 26. listopadu připravila obec na faře
tradiční vánoční výstavu.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu v pátek
1. prosince doprovodily svým vystoupením děti
ze základní školy.

Na začátku prosince již stavba nové školky
dohnala svoji výškou sousední budovu základní
školy.

8. prosince je na nový most položen asfaltový
koberec a Smržice jsou tak opět průjezdné.

Trasa Silvestrovského šlapáčku vedla vzhledem
k počasí jen ulicemi Smržic.

Vrcholová fotka se tentokrát musela vytvořit
na kopečku uprostřed parku sv. Jana Nepomuckého.
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