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Na poslední procházku kolem obce vyrazilo více
než pět desítek občanů, kteří se tradičně vyfotili
na vrcholu Budína.

Letošní zima si dávala na čas. Také k nám
do Smržic dorazila až 1. ledna a vyzdobila celou
obec prvním sněhem.

V sobotu 2. ledna zahájili svoje sportovní
aktivity smržičtí fotbalisté tradičním novoročním
soubojem dvou hospod.

Ze soboty na neděli 24. ledna konečně napadlo
pár centimetrů sněhu a malí i velcí obyvatelé
Smržic si to hned spěchali užít na kraji Vývozu.

Skupina Naostro dokázala na obecním plese díky
svému pestrému repertoáru zvednout ze židlí
převážnou většinu návštěvníků.

5. ročník akce Svatební den, pořádané Restaurací
U hřiště, zcela zaplnil sál smržického kulturního
domu.
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Z činnosti TJ Sokol Smržice (str. 16-17)

„Začátek jara“
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
netypickou a vlekoucí se zimu vystřídalo jaro s jasně zelenými barvami přírody.
Připomeňme si některé události, které se v tento čas udály v naší obci.
Z kulturních akcí pořádaných obcí to byl obecní ples v tulipánové výzdobě, divadelní
představení Testosteron a nedělní setkání seniorů s hudební skupinou Romantica. Již
tradičně byla pořádána velikonoční výstava na faře tentokrát v perníkářském duchu,
„ozdobena“ krojovanou taneční skupinou Klas vystupující v sobotním programu.
Od začátku roku 2016 vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška obce stanovující
mimo jiné i nový poplatek za komunální odpad ve výši 430,- Kč za osobu a rok (při
nezaplacení do 31.5. se navyšuje o 100,- Kč). Tato finanční částka přesto nepokryje
náklady na likvidaci odpadu, proto je ročně z obecního rozpočtu vynakládáno
okolo 170 000,- Kč na odpadové hospodářství obce. Každoročně narůstá množství
především velkoobjemového odpadu. Snahou obce a potažmo nás všech by měla být
snaha komunální odpad více třídit. V roce 2015 získala obec zpět za takto vytříděný
odpad cca 90 000,- Kč od firmy EKO-KOM a.s..
Ukládání rostlinného odpadu je i nadále možné do kontejneru umístěného na sportovním
areálu (asfaltové parkoviště) a to každou sobotu od 14.00-16.00 hod. Mimo tento termín
také v pracovní den (8.00-15.30 hod) po domluvě se správcem hřiště.
Dokončuje se demolice rodinného domu u základní školy, který uvolní místo pro
výstavbu nové mateřské školky. Do konce dubna bude podána další žádost o dotaci
na její výstavbu do IROP – operačního programu a vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby. První žádost je podána na ministerstvo školství.
Dalším záměrem obce je provést opravu hřbitovní zdi, bylo proto zažádáno o dotaci
na ministerstvo zemědělství.
Rozpočet na tento rok byl finančním výborem nastaven úsporně tak, aby z naspořených
financí mohly být pokryty náklady na stavební akce, především pak na výstavbu
mateřské školky.
Začátkem jara byly vysazeny na veřejné plochy v obci ovocné stromy, dále pak
v extravilánu obce bylo vysazeno cca 30 stromů věnovaných firmou Arboeko.
V období druhého čtvrtletí bude obec pořádat několik kulturních akcí. Tou hlavní
budou „Smržické hody“ a pro děti a jejich rodiče budou určeny akce “Den dětí“
a „Vítání letních prázdnin“.
Vážení občané přeji vám všem klidné jaro a kromě sluníčka také přiměřené množství
deště.
Ing. Hana Lebedová - starostka obce Smržice
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Matrika
V závěru loňského roku a v prvním čtvrtletí letošního roku
oslavili životní jubilea tito občané:
Marie Urbanová
Božena Prášilová
Ludmila Strbačková
Františka Dosedělová
Miloslava Výmolová
Bohumila Polívková
Marie Výmolová
Zuzana Dostálová
Anna Spurná
Věra Strupková
Růžena Studýnková
Zdenka Šimíčková
Eva Konečná
František Vincenec
Zdeňka Skácelová
Bohumil Hájek
Ludmila Losová
Marie Novotná

23.12.1945
29.12.1925
08.01.1926
11.01.1941
15.01.1946
22.01.1923
24.01.1941
03.02.1931
07.02.1930
10.02.1941
18.02.1946
13.03.1925
18.03.1941
21.03.1928
23.03.1931
23.03.1946
28.03.1930
31.03.1931

Příční 452
Kobližnice 56
Trávníky 328
Za Farskou 465
Družstevní 380
Dr. Ondroucha 398
Ve Stežkách 262
Zákostelí 127
Zákostelí 136
Za Kovárnou 419
Za Farskou 463
Mlýnská 400
Šamanovská 176
Olší 12
Příční 425
Kobližnice 481
Za Kobližnicí 430
Podhájí 186

70 let
90 let
90 let
75 let
70 let
93 let
75 let
85 let
86 let
75 let
70 let
91 let
75 let
88 let
85 let
70 let
86 let
85 let

V pátek 8. ledna 2016 se dožila významného životního jubilea 90 roků paní
Ludmila
Strbačková
z ulice Trávníky 328.
V mládí prošla těžkými
životními
zkouškami,
vychovala ale 3 zdravé
děti, které ji pravidelně
navštěvují.
Pracovala
v Gale jako švadlena přes
20 let. Jejím koníčkem
je zahrádka, za kterou
dostala
i
ocenění
od zahrádkářů.
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První miminko roku 2016
Prvním občánkem letošního roku se stal Radim
Bureš, který se narodil 9.ledna manželům Leoně
a Martinu Burešovým z ulice Trávníky 279.
Popřát vše nejlepší a hodně zdraví jsme jim přišli
o měsíc později a malému Radimkovi věnovali
na památku zlatý přívěsek se znamením kozoroha
a mamince orchidej.
Vítání dětí
V pondělí 22.února 2016 jsme přivítali v obřadní síni čtyři nové občánky naší obce.

Aneta Veselá
Jakub Zapletal
Sofie Ticháčková
Lukáš Šmída

* 31.08.2015
* 05.10.2015
* 18.11.2015
* 30.12.2015

V 1. čtvrtletí jsme se rozloučili s těmito občany:
(*1942) Trávníky 382
Anna Šírová
(*1937) Zákantí 157
Marta Peková
(*1946) Zákantí 158
Věra Kočí
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Mlýnská 573
Zákostelí 472
Prostějovská 395
Prostějovská 432

zemřela ve věku 73 let
zemřela ve věku 78 let
zemřela ve věku 69 let

Statistika za rok 2015
Počet občanů k 31. 12. 2015 poklesl na 1657. Narodilo se u nás 9 nových občánků
(4 děvčátka a 5 chlapců) a zemřelo 18 občanů (7 můžů a 11 žen). Do naší obce se
přistěhovalo 32 občanů a odstěhovalo se 51 občanů. V obci máme 19 občanů cizí
národnosti, z toho 16 občanů s trvalým pobytem a 3 občany s přechodným pobytem.
Poplatky v roce 2016
Ke dni 31. 3. 2016 měl být uhrazen poplatek za psy ve výši 100,-Kč. Ke dni 31.
5. 2016 je splatný poplatek za komunální odpady, který je zvýšen na částku 430,-Kč
za osobu. V platnost vešla nová obecně závazná vyhláška, ve které je ustanoveno,
že tomu, kdo neuhradí poplatek za odpady do konce měsíce května, bude poplatek
navýšen o 100,-Kč.
Poplatky můžete hradit i bezhotovostně na účet obce 4920701/0100. Do specifického
symbolu uvádějte číslo popisné vašeho rodinného domu a do variabilního symbolu
uveďte:
• 1341 pro poplatek za psa
• 1340 pro poplatek za komunální odpady
Radka Odvářková - matrikářka obce
		

Kulturně-sportovní komise

Obecní ples
Populární a oblíbený ples, v pořadí již
čtvrtý, se konal 6. února v kulturním
domě. Sál byl vyzdoben nádhernými
květinovými vazbami z bílých
tulipánů a bramboříků z dílny
Zahradního
centra
Marciánová.
V úvodu hosty přivítal a seznámil
s programem místostarosta obce Jiří
Přikryl. Taneční inspirací v podobě
ukázky klasických a latinskoamerických tanců byli mladí tanečníci z Olomouce. Překvapením večera se stala
Lasershow v doprovodu působivé hudby, která rozzářila sál efektními světelnými
kreacemi. Hosté se veselili a tančili při melodiích kapely Naostro, která úspěšně
provází Obecní ples od jeho prvního ročníku. Občerstvení a nápoje po celý večer
nabízeli zaměstnanci Restaurace U hřiště. Losování bohaté tomboly vyvrcholilo
předáním první ceny, kterou byl chytrý telefon značky Huawei.
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Setkání se seniory
V neděli 13. března pozvala obec své seniory na přátelské posezení do kulturního
domu. Příjemné prostředí, dobré jídlo a lahodné víno navodily tu správnou sváteční
atmosféru nedělního odpoledne. Skvělá kapela Romantica Romana „Pytlíka“
Doležela, která soutěží se svými písněmi na televizi Šlágr, přiměla k tanci většinu
hostů. Když byla zábava v plném proudu, došlo i na písničky na přání. Kapela
dokázala zahrát vše. Od lidovek, přes písně Karla Hašlera, českou populární hudbu,
ale i skladby ze světového repertoáru známých zpěváků jakými jsou Tom Jones
a Engelbert Humperdinck. Většina návštěvníků se dobře bavila až do konce a určitě si
ještě dlouho notovali úryvky z oblíbených písní.
Testosteron
Obec ve spolupráci s kulturní komisí pozvala v pátek 18. března do kulturního domu
členy prostějovského divadla Point s hrou Andrzeje Saramonowicze „Testosteron“.
Tuto komedii hrají v režii Jakuba Hyndricha již třetím rokem a doposud měli vždy
vyprodáno. Nejinak tomu bylo i ve Smržicích. Sál kulturního domu byl zaplněn
do posledního místa. Přibližně polovina diváků byla místních, ostatní přijeli
z blízkého okolí. V kultovním mužském představení vystoupilo sedm chlapů,
kteří si ani na svatební hostině neberou servítky. Sedm chlapů, sedm povah, sedm
rozdílných hladin testosteronu. Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a stejná bolest.
Tak zní stručná charakteristika oblíbeného divadelního představení. Kdo z diváků
znal předem aspoň trochu obsah této hry, překonal poměrně rychle šok z vyřčených
vulgarismů a dobře se pobavil. Toto představení divadla Point v kulturním domě
vyvolalo emoce jak pozitivní, tak i negativní. Při odchodu bylo možné zaslechnout
věty: „tak jsem se už dlouho nezasmál“, „takovou zábavu nemusím“, „ano, bylo to
prima, zase někdy příště“.
Velikonoční výstava na faře
Výstava začala již v sobotu 19. března velikonoční dílničkou pro děti, kde si mohly
nazdobit velikonoční vajíčka nebo vysít obilí. Venku na zahradě si nad ohněm opékaly
trdelníky z kynutého těsta.
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Krásné chvíle zažili návštěvníci při
vystoupení hanáckého souboru písní
a tanců Klas z Kralic na Hané. Bohatě
zdobené hanácké kroje rozkvetly
na farské zahradě a po prvních
taktech hanácké písně „V Prostijově
na renko“ i slunce odhrnulo mraky
a sledovalo s ostatními diváky
nádherné hanácké tance našich
předků. Folklorní soubor Klas slaví
letos 45. narozeniny a má neustále
plný kalendář. Může se pochlubit
i pořádáním vlastních akcí, jako jsou
Hanácké bály a „Kraleckyklebete“,
což je festival tanců, který pořádají
vždy na začátku června v kralickém
zámeckém parku. Hanáci potom
ještě u Slezáčků na dvoře upletli
tradiční
kocary,
aby
mohli
na mrskut vyšlehat pro zdraví
všechna děvčata.
Nedělní výstava se nesla ve znamení
velikonočních dekorací. Ve vstupní
hale fary byla záplava květin a výstavka výrobků dětí z keramického kroužku ze
základní školy. V centrální místnosti bylo možné pozorovat ruční zdobení kraslic
nebo se pokochat, případně zakoupit keramiku ze školní dílny, dekorační předměty,
svíčky. Ručně malované perníčky nabízela rodina Zapletalova a velikonoční dekorace
rodina Všetičkova, novinkou byla ochutnávka a prodej přírodních sirupů. Skleničkou
slivovice od pana Urbana si mohli připít všichni odcházející návštěvníci. Kdo nemohl,
tak dostal pěkný malovaný perníček. Součástí výstavy bylo vyhodnocení soutěže
o nejlépe nazdobený velikonoční strom. Tuto soutěž vyhráli a cenu si odnesli žáci
a žákyně z páté třídy.
Připravujeme:
29. května - Dětský den
25. června - Smržické hody
1. července - Vítání prázdnin
Za kulturně-sportovní komisi - Irena Laurenčíková
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Promítání videokroniky
Před rokem jsem zakončil dvacátým pokračováním svoji sérii reportážních filmů,
ve kterých jsem se snažil pokud možno zajímavým způsobem dokumentovat život
ve Smržicích. Veřejné promítání smržické videokroniky mělo každoročně velký
úspěch. Po tom loňském posledním se zrodila myšlenka promítat jednotlivé díly jako
vzpomínku od jejich prvního ročníku. Po dohodě s vedením obce se první filmy,
které byly ještě na VHS kazetách, zdigitalizovaly. Z natočených záběrů z počátku
devadesátých let minulého století jsem potom sestříhal dvoudílný devadesátiminutový
film „Smržice před čtvrt stoletím“.
Samotné promítání, které do sálu kulturního domu přilákalo necelou stovku diváků,
se uskutečnilo v pátek 26. února. Občané si při něm mohli připomenout hlavní události

od roku 1990 do roku 1994, jako např. vysazení lípy svobody, první svobodné volby,
premiéru knihy o Smržicích, vítání novorozenců a rozsvícení vánočního stromu. Měli
tak jedinečnou příležitost vidět sebe a své potomky před čtvrt stoletím a zavzpomínat
na ty spoluobčany, kteří už bohužel nežijí. Patřil mezi ně např. tehdejší starosta naší
obce pan Bohumil Zdražil, majitel mlýna pan Bohumil Přikryl, ale i spousta dalších
spoluobčanů. Pro některé přítomné, kteří se s těmito lidmi dobře znali, to bylo setkání
dojemné a plné nostalgie. O přestávce si měli diváci možnost ve filmové hádance
ověřit, jak znají nedávnou historii své obce.
Úplně na závěr potom k divákům promluvil prof. Aleš Lebeda, který pod dojmem
promítaných záběrů apeloval na přítomné spoluobčany, aby se více zapojovali
do veřejného života jako tehdy po revoluci a vedli k tomu také své potomky.
Zdeněk Balcařík - videokronikář obce
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Komise životního prostředí
Vánoční výzdoba Smržic v roce 2015
S nastupujícím jarem se odehrává i proměna výzdoby našich oken, předzahrádek
a domů a v současném období jistě mnohý z nás myslí na to, jakou barevnou kombinaci
zvolí a jakými druhy rostlin obohatí nejbližší okolí svého domu. Ohlédnutí za vánoční
výzdobou domů je ve Smržickém zpravodaji zveřejněno s odstupem tří měsíců a tato
doba nám již možná dala zapomenout na to, jaká vlastně loňská vánoční výzdoba
Smržic byla. Příkladů pěkně vyzdobených domů bylo v tomto období v naší obci
mnoho, a proto stojí za to se k tomuto tématu vrátit.
Velmi často se v oknech objevují truhlíky se vkusně naaranžovaným chvojím,
sušenými rostlinami a dalšími drobnými dekoracemi. V některých domácnostech
vystavují do okenního prostoru drobné betlémy z papíru, dřeva nebo i perníku. Je
to milá podívaná, a to nejen pro děti. A protože děti se obvykle velmi rády účastní
předvánočních příprav, je často vidět výsledky jejich práce v podobě výzdoby
okenních skel, k radosti nás všech.
K dokonalé vánoční atmosféře nám tentokrát scházel bílý sníh, a to nejen za denního
světla. Zvláštní atmosféru měla tedy naše obec při podvečerní procházce. Právě za tmy
bez jiskření bílého sněhu působily majáčky světel v našich příbytcích velmi silně
a optimisticky. Vedle světelných řetězů rámujících fasády domů, balkony nebo okna
se sympatická světýlka objevují tradičně na jehličnatých stromcích v předzahrádkách
a stále častěji také na opadavých listnáčích. Také obec Smržice rozšířila světelnou
výzdobu a před obecním úřadem a poštou poutaly pozornost dva listnaté stromy
s velmi decentní a současně atraktivní světelnou dekorací.
Pokud vnímáme světlo jako poselství naděje, tak k tomuto vyjádření se snad nejlépe
vztahují nejrůznější svícny umístěné v oknech. Jsou uměřené a jejich světlo je
„teplé“. Stejný dojem však k mému překvapení a radosti dokázala vyvolat i prostá
solná lampa, jak jsem ji
viděla v okně paní Berty
Furišové. Tato lampa má
navíc celoroční využití,
tvoří
stálou
součást
vybavení
interiéru
a po vánočních svátcích
ji není potřeba uklízet
do krabice se sezónními
tohoto
předměty.
Z
pohledu se tedy jedná
o naprosto ekologický
způsob vánoční výzdoby.
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Komise životního prostředí obce Smržice děkuje všem občanům, kteří výzdobou
svých domů přispěli k pěkné vánoční atmosféře.
Ocenění za rok 2015 získali tito občané:
Berta Furišová, Dr. Ondroucha 399
Jaromír a Kateřina Kaprálovi, Za Kobližnicí 557
Pavel a Yvona Nedbalovi, Podhájí 195
Jan a Lucie Strupkovi, Jižní 576
Jan a Zdeňka Zabloudilovi, Mlýnská 292.
Těmto občanům byly předány drobné dárky dne 24. března 2016 v Kulturním
domě ve Smržicích, a to v rámci přednášky zaměřené na pěstování květin v okenních
truhlících, pořádané Komisí životního prostředí.
Za komisi životního prostředí - Eva Křístková
Pěstování květin v truhlících
Pod taktovkou Komise životního prostředí se dne 24. 3. 2016 uskutečnila přednáška
na téma Pěstování květin v truhlících. Jejím cílem bylo podpořit výsadbu rostlin
v truhlících a závěsných nádobách, neboť zkrášlují domy od května až do zámrazu.
Tím přispívají ke zlepšení životní úrovně obyvatel a návštěvníků Smržic.
V přednášce, kterou jsem na toto téma připravil, jsem se snažil promítnout osobní
zkušenosti s pěstováním rostlin v truhlících. Tou základní je poznání, že lze kombinovat
všechny možné balkónovky dle osobního vkusu, jedinou podmínkou je dodržení
stanovištních podmínek – vystavení rostlin slunci nebo stínu. Některé balkónovky
kvetou jedině na plném slunci, jiným se daří pouze ve stínu a slunce je spálí.
Typickými představiteli květin pro plné slunce jsou muškáty, surfinie a millionbells
(tj. převislé petúnie), ale patří sem i vějířovka (Scaevola), Osteospermum, všelicha
(Brachyscome),
dvouzubec
(Bidens), kopretina (Leucanthemum), Cuphea, Lantana
a další. Stín naopak vyžadují
hlíznaté begonie, fuchsie a netýkavky, ale ve stínu dobře
prosperuje i šťavel (Oxalis),
štírovník (Lotus) a řada druhů
okrasných listem, např. povijnice (Ipomoea). V polostínu
je pěkná např. Begonia ´DragonWing´, Begoniaboliviensis
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´Bonfire´, sporýš (Verbena), dále Sanvitalia, Bacopa, Lobelia, ostruhatka (Diascia),
hledíkovka (Nemesia) a vrbina (Lysimachia). Mezi univerzální rostliny, tj. ty, které
snesou jak úpal tak stín, patří např. bíle kvetoucí pryšec (Euphorbia ´DiamontFrost´)
a červeně kvetoucí dipladénie (Mandevilla). Výbornými univerzálními rostlinami
jsou i nekvetoucí stříbrný déšť (Dichondra), žlutě nebo černě olistěná povíjnice (Ipomoea) nebo známý Plectranthus.
Případným nezdarům při pěstování se lze vyhnout dodržením několika málo zásad.
Významná je koupě velkých rostlin, nejlépe již kvetoucích, z květináčů o průměru
9-12 cm. Významnou úlohu v úspěchu hraje velikost truhlíku, neboť určuje potřebu
zálivky. Čím větší pěstební nádoba, tím lépe, minimální objem truhlíku je 20 litrů,
dobře se osvědčil např. truhlík značky Venezia délky 80 cm od výrobce Technoplant.
Substrát pro balkónovky musí obsahovat jílovou příměs, která zvyšuje zadržování
vody, umožňuje postupné uvolňování živin a zlepšuje sorpční schopnost substrátu.
Rašelina nesmí být rozdrcena na prach, taková nedrží dostatek vzduchu pro dýchání
kořenů. Ve výživě pomáhá přidání dlouhodobých hnojiv s pozvolným uvolňováním,
např. Osmocote. Střední dávkou jsou 3 gramy/litr substrátu, muškáty a surfinie vyžadují
až 5 g/l, naopak begonie a Impatiens snesou max. 2 g/l. Přihnojování v průběhu
vegetace výrazně pomáhá udržet kvalitu rostlin a stálé kvetení, doporučená koncentrace
u běžných balkónovek je 1 g/l vody, u muškátů a surfinií 2 g/l vody min. 1x týdně.
Nejčastějšími chybami jsou výsadba příliš malých rostlin (např. z tzv. desetipaků),
použití malých truhlíků a nekvalitního substrátu, nebo přelití po výsadbě a nezajištěný
odtok vody. Častou chybou je rovněž podcenění výživy. Aby rostliny bohatě kvetly,
potřebují mít k dispozici stálý přísun živin.
Zálivka by po výsadbě měla být střídmá, nadbytek vody rostlinám škodí. Použití
samozavlažovacího efektu u truhlíků s dvojitým dnem se doporučuje až od nástupu
letních veder. Drtivá většina balkónovek netrpí na choroby a škůdce. Základem je nákup
zdravých rostlin, preventivně není třeba používat žádné přípravky na ochranu rostlin.
Odlišnou a zcela nenáročnou ozdobou okenních parapetů může být již od začátku
února předjarní výsadba dvouletek. Doporučenými rostlinami jsou prvosenky
(Primula), macešky (Viola), příp. další dvouletky, např. sedmikráska (Bellis),
pryskyřník (Ranunculus). Pěkným doplňkem je vřesovec (Erica) nebo Skimmia.
Všechny tyto rostliny snesou i mírný mráz, např. ranní přímrazek jim nijak neuškodí.
Jakmile v druhé polovině dubna nastane čas na výsadbu balkónovek, lze časné jarní
rostliny úspěšně přesázet z truhlíků do záhonů.
Závěrem chci občanům Smržic popřát radost z úspěšného pěstování rostlin.
Balkónovky se za přiměřenou péči odmění stovkami květů, na pěstování přitom není
nic těžkého. Nebojte se experimentovat a kombinovat různé druhy květin, výsledek
bude o to zajímavější.
(přednáška je dostupná na www.smrzice.cz pozn. redakce)
Za komisi životního prostředí - Ing. Zbyněk Slezáček
11

Základní škola Smržice
První pololetí zakončily děti převzetím vysvědčení dne 28. ledna 2016. Další den si
žáci užili jednodenní pololetní prázdniny.
Ve druhém pololetí byla zahájena výuka plavání pro děti druhé a třetí třídy. Plavecký
výcvik potrvá do června 2016. Na všechny děti, které se naučí plavat, čeká na konci
kurzu mokré vysvědčení.
Začátkem února proběhl zápis do 1. třídy naší
základní školy. K zápisu se dostavilo celkem
28 dětí, šesti dětem byla odložena školní
docházka o jeden rok. V září tedy nastoupí
do školy 22 prvňáčků. Pro děti bylo přichystáno
několik stanovišť, kde se prověřovala jejich
školní připravenost. Budoucí prvňáčci
hravou formou poznávali písmenka, počítali,
poznávali geometrické tvary, podle obrázků
vyprávěli pohádku nebo určovali, co nepatří
do popleteného obrázku. Děti byly šikovné
a odměnou jim byly veselé květinky vyrobené
ve školní družině.
V pátek 26. února jsme se pobavili v Kulturním
domě u divadelního představení, které bylo
sestaveno ze tří známých pohádek – Červená
Karkulka, O neposlušných kůzlátkách a Honza
a král. Představení bylo doprovázené hudebními nástroji a zpěvem pohádkových
postav. Další týden byl prázdninový, ve kterém se většina dětí zotavovala z chřipkového
onemocnění, které postihlo děti naší školy v předprázdninovém týdnu.
Ve dnech 16. a 17. března se uskutečnil zápis do MŠ Smržice. K zápisu přišlo 15
dětí. Všem dětem bylo vydáno Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Bylo přijato i několik dětí mladších tří let a děti, jejichž maminky jsou na mateřské
dovolené nebo nepracují. I takto nebyla kapacita mateřské školy naplněna a stále ještě
zbývá několik volných míst.
Koncem ledna proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Z naší školy
byl stejně jako loni úspěšný žák 5. třídy Lukáš Tabery. Probojoval se do březnového
okresního kola a umístil se na 2. místě. Lukáše proto čeká účast i v krajském kole,
které se uskuteční v měsíci květnu.
Všichni žáci naší školy, mimo prvňáčků, se zúčastnili mezinárodní matematické
soutěže Matematický klokan, která byla letos jednotně stanovena na pátek 18. března.
Žáci 2. a 3. třídy soutěžili v kategorii Cvrček, žáci 4. a 5. třídy v kategorii Klokánek.
Úkoly byly zaměřeny spíše na logické myšlení než numerické počítání a pro žáky to
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znamenalo příjemné osvěžení hodiny
matematiky. V kategorii Klokánek
se v našem okrese umístil na 2. místě
Lukáš Tabery z 5. třídy.
Jako každoročně se i letos v předvelikonočním období konala výstava na faře.
Zde byly mimo jiné vystaveny i práce
dětí z kroužků keramiky. Dalším zpestřením před Velikonocemi byla soutěž
ve zdobení velikonočních keřů. Ve farské zahradě se objevila řada krásných
stromků nazdobených dětmi z mateřské
i základní školy. Protože se všechny děti snažily, byly odměněny sladkostmi.
Na jarmarku prodávali své výrobky také manželé Všetičkovi a maminky z kroužku
keramiky. Jako každý rok věnovali z výtěžku prodeje naší škole sponzorský dar. Manželům Všetičkovým i maminkám z kroužku keramiky za finanční příspěvky děkujeme. Příspěvky použijeme na úhradu jednodenního výletu v měsíci květnu.
Děti z ekologického kroužku připravily v parku Jana Nepomuckého
ptáčkům voliéru po zimním období.
Děti voliéru vymetly, umyly,
vyčistily krmítka a hračky pro ptáčky.
V naší škole sbíráme dobře usušenou
kůru z pomerančů a mandarinek.
V zimním období je zvýšená spotřeba
citrusových plodů v domácnostech,
což se projevuje i tím, že děti téměř
denně s radostí nosí nasušenou
kůru. Do sběrny již bylo odvezeno pět velkých pytlů, za získané peníze zakoupíme
občerstvení na jarní cvičení v přírodě u příležitosti Dne Země.
V dubnu proběhne opět sběr papíru. Občané mohou od 5. dubna nosit svázané balíky
papíru do budovy školy v době od 6.30 do 16.30 hodin. Ukončení sběru papíru bude
oznámeno veřejným rozhlasem.
V současné době shromažďujeme přihlášky na školu v přírodě. Letos pojedeme
do rekreačního střediska Severomoravská chata v Jeseníkách v termínu 13. – 17. června
2016. Jednou z akcí na škole v přírodě bude pozorování noční oblohy hvězdářským
dalekohledem, který přiveze a odborný výklad poskytne firma Hvězdárna Beskydy.
Tuto akci v současné době zajišťuje ředitelka školy. Školu v přírodě plnou sportovního
a rekreačního vyžití zakončíme výletem s prohlídkou hradu Bouzov.
Mgr. Marie Zoubalová - ředitelka školy
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Spolek rodičů při MŠ ve Smržicích
Dětský karneval ve smržické sokolovně proběhl 13.2. 2016 v odpoledních hodinách
a přilákal spoustu malých i velkých účastníků. I když od začátku února byla ve školách
ve Smržicích i okolí vysoká nemocnost dětí, podařilo se sokolovnu zcela zaplnit.
Na programu nechyběly hry a soutěže, malování na obličej a klaun modelující balónky.
V dětské karnevalové dílně si děti mohly svoji masku ještě vylepšit a ve fotokoutku se
nechat vyfotit na památku. Na fotografie se můžete podívat odkazem z našich stránek
www.srms.vesele.info . Celé odpoledne hrál DJ Petřík a děti z MŠ předvedly, jak
zumbují s Darinou.
Všechny namaskované děti
byly krásné, ale cenu za nejoriginálnější masku si odnesl
za 1. místo Potápěč, za 2. místo
Gejša, za 3.místo Rodina Flinstounova.
Na závěr proběhlo opět losování dětské tomboly, cen bylo
hodně a hlavní výhrou byl tablet, který si odnesla Sofinka
Šlamborová z Prostějova.
Karneval se vydařil, děkujeme
všem rodičům a sponzorům,
kteří nám pomohli.
Další akcí, kterou Spolek rodičů organizoval, ve spolupráci s Kulturní komisí byla
Velikonoční dílnička pro děti 19. 3. 2016 na smržické faře. Během sobotního odpoledne si děti mohly zaset vlastní osení, trochu netradičně namalovat vajíčka, vyrobit si
velikonoční dekoraci anebo upéct hada z těsta. Aby se ani dospělí nenudili, byla akce
obohacena vystoupením hanáckého tanečního souboru
Klas z Kralic na Hané. Krojovaní tanečníci předvedli
několik hanáckých tanců
např. Steklej Janek, V Prostijově na renko, Hanačko
děvečko a další. Bylo krásné jarní počasí a odpoledne
se mimořádně vydařilo. Pro
všechny zúčastněné nechybělo ani občerstvení.
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Dalším bodem sobotního programu bylo hodnocení velikonočních stromečků, které
zdobily smržické děti po třídách ve škole a ve školce. Velký dík patří všem učitelkám, které se na výzdobě podílely. Letos se zdobily lísky rostoucí podél farské zdi.
Všechny ozdobené lísky byly opravdu krásné a dodaly dalšímu programu příjemnou
velikonoční atmosféru. Hlasování probíhalo i v neděli odpoledne při tradiční výstavě
na faře. Vyhlášení vítězů se uskutečnilo v neděli odpoledne a letošním vítězem „Soutěže o nejhezčí velikonoční stromek“ se stali žáci z 5. třídy ZŠ Smržice. Předání cen
proběhlo hned v pondělí ráno před vyučováním. Sladkou odměnu dostaly nakonec
všechny soutěžící děti a jejich paní učitelky alespoň jarní kytičku.
Byli bychom rádi, kdyby se sobotní dílničky s kulturním programem staly nedílnou
součástí nedělní velikonoční výstavy. Věříme, že čas strávený v krásném a poklidném prostředí smržické fary,
je důstojným oslavením Velikonočních svátků, na které se
v našem současném způsobu
života mnohdy zapomíná.
Další akce: 29. května 2016
Dětský den (ve sportovním
areálu ve Smržicích).
Za Spolek rodičů při MŠ Pavla Slezáčková
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TJ Sokol Smržice
XXII. Sokolský ples
Letošní ples uspořádali sokolové v sobotu 30. ledna. Tentokrát byly prostory sokolovny
vyzdobeny více než tisícovkou růžových a bílých balonků, které nám přenechala
rodina Semerádova po velkolepé svatební hostině. Účastníci plesu mohli obdivovat
vystoupení tanečníků z taneční školy Dance Pardubice a jejich latinsko-americké
tance. Potom už patřil taneční parket jenom přítomným párům, kterým zahrála kapela
Trio Plus. V bohaté tombole každého zaujala první cena – let balónem pro dvě osoby.
K dobré náladě a spokojenosti hostů přispěly zvěřinové speciality a výběr nápojů.
Maškarní bál
Zdálo se, že na maškarním bálu
dne 20. února už nás nemůže nic
překvapit, ale záhon roztančených Slunečnic, děsiví Predátoři, populární Addamsova rodina,
Smrtka a Saxána a spousta dalších, nás přesvědčila, že i dospělí mají nevyčerpatelnou fantazii.
Hodně masek bylo výsledkem
vlastní zručnosti jako například: Dopravní značky, Kočky,
Námořník, Černoška a Lidojed,
Hippies, Žokej, Křemílek a Vochomůrka, Karatisti a další. Předtančení v rytmu samby předvedly v originálních kostýmech tanečnice ze skupiny SamiraNaila. Na maškarním je vždy výborná nálada už
od začátku. Po průvodu masek se rychle zaplní taneční parket a najdou se i tací, kteří
předvedou vlastní taneční kreace bez zábran a ostychu, tak jako tomu bylo při spontánním vystoupení Slunečnic.
Župní přebor v plavání
Letošní přebor v plavání se konal 22. března v bazénu Městských lázní v Prostějově
za účasti šesti sokolů. V kategorii starších žákyň III. zaplavala na trati 50 metrů výborný
čas Barbora Vitásková a získala stříbrnou medaili. Ve stejné kategorii starších žáků
závodil David Klein, který získal body za umístění v první šestici. V kategorii starších
žáků IV. zvítězil s velkým náskokem Filip Švec, bronzovou medaili získal Martin
Čmel a za ním na 4. místě byl Patrik Hofman. Letos jsme měli zastoupení i v kategorii
mužů, kde Jiří Šmída plaval 100 metrů volným stylem a získal stříbro.
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Sokolíčci
Předškolní děti navštěvují každé úterý cvičení sokolíčků. V letošním roce se spolu
s cvičitelkami zapojily do akce České obce sokolské pod názvem „Svět nekončí
za vrátky – cvičíme se zvířátky“.
Cvičení je zábavné a pestré, děti
zdolávají
překážkovou
dráhu
s kobylkou Emilkou, s opičkou
Haničkou
trénují
obratnost
a rovnováhu na kladině, s ježečkem
Marečkem si hrají s míčem, svět
a roční období poznávají s veverkou
Věruškou a hry a tanečky nacvičují
s beruškou Danuškou. Každé dítě má
svůj notýsek, do kterého si za splněný
úkol nalepí samolepku s příslušným
zvířátkem. Velkou motivací k pohybu je množství získaných samolepek v každém
cvičení.
Župní přebor v gymnastice a šplhu
Soutěž proběhla v prostějovské sokolovně na Skálově náměstí dne 2. dubna. Ve šplhu
na laně získal 1. místo Martin Čmel, v mužské kategorii byl stříbrný Jiří Šmída.
Ve sportovní gymnastice soutěžil v kategorii starších žáků III. David Klein, který se
umístil na 1. místě. Adam Čmel a Samuel Macašek získali cenné body za umístění
v první desítce. V kategorii starších žáků IV. si zlatou medaili odnesl Martin Čmel
a Jiří Šmída vybojoval 2. místo v kategorii mužů.

Připravujeme:
Pálení čarodějnic
30. dubna
3. června
Pestré sportovní odpoledne
25. června
Volejbalový turnaj veteránů, hodová zábava
Irena Laurenčíková - Starostka TJ Sokol Smržice
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Tělocvičná jednota Sokol Smržice slaví 110. výročí založení
Když se dnes vysloví jméno Sokol, nemálo mladých lidí si bohužel vybaví tak možná
skupinu dospělých, nedej bože starých lidí. Abych pravdu řekl, sám jsem této mylné
domněnce věřil. Naštěstí opak je pravdou. Letos, kdy Sokol slaví 110. výročí od založení,
můžu být hrdý na to, že děti a mladí lidé se stále podílejí na chodu tohoto spolku pod
vedením zkušených Sokolů. Dovolím si připomenout několik událostí z historie. Sokol
má ve Smržicích dlouholetou tradici, dokladem toho je založení Jízdního Sokola již
v roce 1883, který se stal střediskem pro celý okres. Svými vystoupeními na národních
slavnostech posiloval Sokol národní uvědomění Čechů. K založení Tělocvičné jednoty
Sokol Smržice došlo dne 16. dubna 1906 na veřejné schůzi, na kterou přijeli sokolští
činitelé z Prostějova. V květnu začalo cvičit 46 mužů. Ženy pravidelně cvičily od roku
1911 a zároveň s nimi začalo cvičit žactvo. Dobře se rozvíjející činnost přerušila první
světová válka. Vznik samostatného státu v roce 1918 měl velký vliv na rozvíjející se
sokolskou myšlenku. Nadšení vyvrcholilo velkou účastí smržických sokolů na VII.
Všesokolském sletu v Praze v roce 1920. Od roku 1912 byla mezi členy touha
po postavení vlastní tělocvičny. Jejich sen se naplnil v roce 1931, kdy byla dostavěna a 31.
května slavnostně otevřena sokolovna, která svými rozměry patří k největším v okrese
Prostějov. Dalším mezníkem, který nepříznivě zasáhl do sokolského života, byla druhá
světová válka. Nápis Sokol musel být z budovy odstraněn a ukryt na bezpečném místě.
V roce 1943 byla sokolovna zabrána říšskoněmeckými vojenskými orgány.
V souvislosti s mojí prací na Středoškolské odborné činnosti na téma druhá světová
válka na Hané jsem se mimo jiné dostal k této otázce: Jakou roli sehrál Sokol za války?
Odpověď není až tak jednoduchá, ale v podstatě sehrál jednu zásadní roli. Byli to právě
Sokolové, kteří se často stávali členy odbojových skupin. Mnozí při této činnosti padli
do zajetí nebo byli zabiti. A vzhledem k ohrožení, které představovali pro nacistické
Německo, byli velmi často už před válkou zatýkáni. Už od počátku existence Sokol
vštěpoval členům hrdost na stát, ve kterém žijí a kromě toho i smysl pro zodpovědnost
a disciplínu. Právě tato hrdost, zodpovědnost a disciplína je dle mého názoru to, čeho
bychom se měli i dnes držet. Jsou to lidské kvality, které byly, jsou a budou potřebné
jako sůl.
Po osvobození byla zahájena pravidelná cvičení, pracoval divadelní odbor, pořádaly
se šibřinky, hrálo se kino. V roce 1951 byl Sokol reorganizován a stal se součástí
Československého svazu tělesné výchovy. Po sametové revoluci, při celostátním
sokolském sjezdu v roce 1990 smržičtí sokolové vstoupili do České obce sokolské.
Sám pomáhám při vedení cvičení žáků a žákyň, kteří se zde učí gymnastice, atletice
a hrají různé míčové hry. Pochopil jsem, že i dnes má Sokol na dnešní mládež pozitivní
vliv, učí se, jak cvičit tělo, aby bylo zdravé a silné. Děti se připravují na závody,
vzájemně si pomáhají při výuce sestav sportovní gymnastiky. Učí se soutěživosti
hlavně v atletice, gymnastice a plavání. A co Sokol dává mně? Dává mi naději, že
dnešní mládež není až tak zakrnělá, jak se o ní s oblibou povídá.
Jiří Šmída - student GJW v Prostějově a člen TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Naši turistickou sezonu jsme zahájili tradičně výroční členskou schůzí. Hned v jejím
úvodu jsem členům klubu jako výroční zprávu promítl sestřih 861 fotek, pořízených
na našich akcích v minulém roce a doplněných komentářem. Po vyřešení ekonomických
otázek byli vyhlášeni nejaktivnější členové klubu a pět prvních dostalo jako odměnu
roční předplatné časopisu Turista. Představeny byly naplánované akce nové sezony
a členové klubu se mohli už teď přihlásit na třídenní letní zájezd do Roháčů a týdenní
zájezd na Šumavu. Následovalo přijetí tří nových mladých členů, kteří zvedli stav naší
členské základny na 77 a současně snížili náš věkový průměr na 52,3 roku.
První akcí v novém roce bylo „Rozloučení se zimou“. V sobotu 27. února jsme se
vlakem dopravili do Jeseníků, kde si někteří členové výpravy udělali v okolí Ramzové
pěší tůru po okolních hřebenech hor a ostatní díky přijatelným sněhovým podmínkám
vyrazili na běžkách.

Naší další plánovanou akcí byla oslava. Datum 22. února 1996 je totiž dnem, kdy jsem
spolu s dalšími osmi spřízněnými dušemi v zasedací místnosti smržického obecního
úřadu náš klub slavnostně založil. Jedním ze zakládajících členů byl i tehdejší starosta
obce Mirek Lakomý a také Jarka Smičková, která je členkou klubu dodnes. Od té
doby uplynulo dvacet let a takové výročí se nedá přejít jen tak. Sešli jsme se v pátek
4. března, tentokrát v budově spolku zahrádkářů, jehož někteří členové jsou i našimi
členy. Na úvod vystoupil pěvecký sbor Proměny, jehož některé členky jsou rovněž
členkami klubu. Všichni dostali nová trička a společně jsme se vyfotili.
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Potom už následovalo vzpomínání u filmů
a fotografií a že bylo
na co vzpomínat. Kromě klasických turistických akcí pořádal náš
klub populární Prostějovské vandr, kterého
se za jeho deset ročníků
zúčastnilo 6 224 turistů.
V roce 2005 jsme tuto
akci přestěhovali a udělali z ní Smržické vandr,
kterého se za 10 ročníků
zúčastnilo 12 551 turistů a letos 21. května se dočká svého dvanáctého pokračování.
Velkou popularitu si získala také akce pro cyklisty Smržická šlapka, se kterou jsme
začali na přelomu století a letos 3. září oslaví svoje 18. narozeniny. Obě tyto akce přilákají každoročně stovky návštěvníků. Výrazně přispívají rovněž k propagaci a zviditelnění naší krásné
obce a nemalou měrou
také ke zlepšení fyzické i psychické kondice těch našich občanů,
kteří se jich účastní.
Další akcí našeho klubu bylo Vítání jara.
O tento zájezd je každoročně velký zájem
a ani tentokrát nám
autobus nestačil.
Jaro jsme jeli přivítat
19. března do okolí
Nedvědice, kde každoročně touto dobou
v údolí Chlébského
potoka vykvetou tisíce bledulí. Po naučné
stezce jsme vystoupali ke hradu Pernštejn a po návratu do Nedvědice jsme měli v nohách 24 km.
Zdeněk Balcařík - předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Milí spoluobčané, také se už nemůžete dočkat jara? Zahrádek, které budou veselejší,
barev, které nám do života vnáší jarní příroda? I když tato zima nebyla nijak dlouhá
a mrazivá, určitě jsme všichni rádi, že už je její konec. Jaro nám přináší delší dny,
optimismus a rozsvítí nejen naše duše, ale i domácnosti a zahrádky.
Zahrádkáři v měsíci únoru uspořádali pro občany „Degustaci jablek“. Zde „degustátoři“
hodnotili vůni, chuť a konzistenci dužiny. Z 23 druhů odrůd vyhodnotili jako nejlepší
jablko Redbreabur, druhé Jonagold, obě odrůdy od pěstitele přít. Martina Vrtala a třetí
se umístilo Dicolor, pěstitele přít. J. Vyhlídala.
Koncem února se konala výroční členská schůze, kde předseda, přít. J. Vyhlídal
zhodnotil činnost svazu za rok 2015. Následovaly zprávy o hospodaření za rok 2015 –
přít. A. Stančíková, zpráva kontrolní komise - přít. Mgr. M. Koláčková a plán činnosti
na rok 2016 – přít. J. Smičková.

V diskusi pak vystoupili všichni pozvaní hosté, za ÚS PV a republikovou radu přít.
Mgr. V. Ambrožová, přít. V. Sedláček za ÚS Prostějov a zároveň za ZO ČZS Držovice,
za ZO ČZS Olšany - přít. L. Halířová, Hasiči Smržice – Milan Chytil, Sokol Smržice –
V. Reichstädterová a v neposlední řadě místostarosta obce Smržice – Ing. Jiří Přikryl.
Po přestávce následovalo losování tomboly a poté se rozproudila volná zábava.
V březnu jsme navštívili výstavu Vítání jara v Zahradnickém centru Marciánová
v Kostelci n/H, kde si některé členky zakoupily různé rostlinky.
V dubnu nám začínají pravidelné brigády v areálu zahrádkářů, jak na dvoře a zahradě,
tak i v budově.
Letos bychom chtěli pokračovat v rekonstrukci kuchyně a chodeb, opravách omítek
a odstranění starého obložení. Bylo by potřeba vyměnit staré vchodové dveře ze dvora,
které netěsní a tím uniká teplo ven. To vše záleží na finančních prostředcích. Snažíme
se získávat peníze z pronájmu areálu k různým rodinným oslavám, maturitním
večírkům nebo firmám k pořádání seminářů a také z moštování. To vše však stačí
na provoz budovy a drobné udržovací práce. V minulých letech nám hodně pomohlo
zastupitelstvo obce s vyššími dotacemi. Tímto zastupitelstvu obce děkujeme.
Jaroslava Smičková - tajemnice ZO ČZS Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Uplynulé zimní období bylo k naší zvěři poměrně vlídné, protože se většinou držely
teploty nad bodem mrazu. Těch několik dní, kdy paní zima zavládla a zamrzlé
polní cesty umožnily průjezd honitbou, využili smržičtí myslivci k rozvozu krmné
řepy. Ostatní druhy krmiv, které pomohou zajícům a bažantům překlenout období
nouze, si členové smržického mysliveckého spolku doplňovali po celé zimní období
do přidělených krmných zařízení individuálně.
V
únoru
jsme
v kulturním domě
ve Smržicích uspořádali naše tradiční setkání s manželkami.
Po společné večeři
ohlásila slečna Adéla
Korcová hrou na borlici začátek myslivecké tomboly. Hlavní cenou bylo sele prasete divokého, které vyhráli manželé Zálešákovi. Výhercům gratuluji a zároveň děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě této společenské události.
Další velmi významnou událostí byla výroční členská schůze, která se konala v domě
Českého zahrádkářského svazu. Na tuto schůzi byli přizváni vážení hosté, předseda
Okresního mysliveckého spolku v Prostějově pan Jan Toman, za Český zahrádkářský
svaz Smržice jeho předseda pan Jiří Vyhlídal a pan Jaroslav Marek. Za Zemědělské
družstvo Smržice jsme ve svých řadách přivítali jeho předsedu pana Aleše Spurného.
Hlavní událostí schůze bylo dekorování našich
dlouholetých členů Ing. Jana Kohoutka a Josefa
Stratila vyznamenáním za zásluhy v myslivosti, které
jim předal pan Jan Toman společně s naším předsedou
JUDr. Ing. Martinem Vrtalem.
V nadcházejícím jarním období očekáváme, že do naší
honitby zavítají divoká prasata, která migrují krajinou
za potravou. První jejich zastávkou jsou porosty řepky
olejné, která jde do květu jako jedna z prvních a svou
vůní divočáky láká.
K ochraně zemědělských plodin přispěje odstřel této černé
zvěře. Za tímto účelem jsme strhli starou nevyhovující
„kazatelnu“ a nahradili ji „kazatelnou“ novou. Pevně
věřím, že se podaří nějaké to prasátko ulovit.
Miroslav Herman - Jednatel MS Smržice
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Kvalita a tradice ze Smržic
oceněná na veletrhu Techagro 2016
Firma Laski, s.r.o. se od svého vzniku trvale věnuje rozvoji a inovaci svých výrobků,
kterých za svou 24letou historii vyvinula více než 80 typů. V současném výrobním
sortimentu je více než 60 typů komunální techniky. Mezi novinky letošního roku patří
štěpkovač na pásovém podvozku LS 160 DW Track, malý štěpkovač pro zahradní použití
LS 51 a drážkovač TR 120H použitelný na hloubení drážek do hloubky až 1200 mm.
Toto trvalé inovační úsilí bylo korunováno dvojitým oceněním na letošním
největším veletrhu zemědělské techniky
na evropském kontinentu, na Techagru
2016. Tato prestižní zemědělská přehlídka toho nejlepšího, co mohou firmy nabídnout, se v letošním ročníku
chlubí rekordní účastí 777 vystavovatelů ze 40 zemí a 1125 zastoupených
značek. V této největší konkurenci
Vnitřní stánek firmy Laski, s.r.o
v historii veletrhu získala firma Laski
na veletrhu Techagro 2016
jako jediná double ocenění. Štěpkovač
LS 160 DW Track získal cenu za nejlepší exponát, a to cenu Grand Prix
Biomasa 2016. Dále byl oceněn jako
nejlepší exponát s přínosem proobnovitelné zdroje energie, a to hlavní cenou
ProfiPressu. Mimo tato velmi významná
ocenění byla dále nominována na hlavní
cenu Grand Prix další horká novinka firmy, a to drážkovač TR 120H.
Těmito prestižními oceněními bylo
Předávání ceny Grand Prix Biomasa 2016
firmě Laski, s.r.o. ministrem zemědělstvím ČR,
korunováno úsilí 70ti pracovníků firmy,
panem Marianem Jurečkou
z nichž více jak polovina je ze Smržic
resp. z blízkého okolí. A byla potvrzena skutečnost, že se ve smržickém podniku vyrábí
špičková a kvalitní technika, která má v České republice i ve světě velmi dobré renomé.
Mezi stěžejní výrobky firmy Laski patří frézy na pařezy, štěpkovače, drtič, drážkovače a vysavače listí. V současné době opouští brány smržického podniku profesionální
komunální technika mířící do Austrálie, Chile, Indie, USA, Ruska, ale hlavně do více
jak 40-ti zemí Evropy.
Ing. Jana Beránková
23

Zemědělské družstvo Smržice
Zimní období klidu je za námi a jarní počasí dává jasně vědět, že další zemědělský rok
je před námi. Příznivé počasí minulých dnů nám umožnilo zahájení jarních polních
prací, kdy jsme začali s osevem tradičních plodin.
I v letošním roce vycházíme z reality, z povinnosti starat se o půdu s péčí dobrého
hospodáře, ale i z ekonomické výnosnosti zemědělského podnikání a udržení si
konkurenceschopnosti. Jelikož provozujeme i rozsáhlou živočišnou výrobu s produkcí
chlévského hnoje, jsme schopni dostát i závazku, že budeme na půdě hospodařit
s péčí řádného hospodáře, tzn. mimo jiné udržovat půdu v úrodném stavu a přirozené
struktuře. Právě tato živočišná výroba nám umožňuje udržovat kvalitní ornou půdu
a vracet do ní důležité organické látky, které jsou často v dnešní době při jejich
nedostatku nahrazovány umělými hnojivy. Bohužel ne všichni, kteří na naší úrodné
půdě hospodaří, mají tuto přirozenou možnost a tyto zásady dodržují. Základním
předpokladem k dosažení trvale udržitelného rozvoje v zemědělství je zachování
a obnova půdní úrodnosti, a to rozmanitostí plodin a osevních postupů.
Zemědělská výroba je výrobou pod širým nebem a se živými zvířaty a tedy je do značné
míry těmito skutečnostmi výrazně ovlivňována, navíc společenské a ekonomické
podmínky v naší české společnosti nejsou zemědělství právě nakloněny. Půda má svou
jistou hodnotu, která v současném politickém a hospodářském světě bude jen narůstat,
neboť zemědělských ploch se začíná projevovat nedostatek. Půdu bohužel nenakupují
jen zemědělci, v poslední době je nákup půdy chápán jako atraktivní investice a uložení
finančních prostředků. Chceme-li tedy zachovat tradiční zemědělství na naší úrodné
Hané a pokračovat tak v odkazu, který nám zanechali naši dědové a otcové nejen pro
nás, ale i pro generace příští, musíme udržovat úrodnost půdy a rozmanitost krajiny.
Zemědělské družstvo Smržice má ve svém dlouhodobém plánu v maximální míře tyto
odkazy a tradice dodržovat.

Aleš Spurný - předseda představenstva ZD Smržice
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10. března se lžíce bagru zakusuje do domu č.142
vedle základní školy a po jeho zbourání vyroste
na jeho místě nová mateřská škola.

V neděli 13. března pozvala Obec Smržice
všechny své seniory na přátelské posezení
v kulturním domě.

Sedm herců divadla Point předvedlo v režii Jakuba
Hyndricha neuvěřitelný výkon v představení
„Testosteron“.

Každému, kdo 20. března odpoledne vešel
do vstupní místnosti fary, muselo být jasné, že je
květná neděle.

Sobotní část velikonoční výstavy patřila
vystoupení tanečního souboru Klas z Kralic
na Hané.

K velikonočním tradicím patří neodmyslitelně
klepači a hrkači, kteří od Zeleného čtvrtka do Bílé
soboty nahrazují ztichlé zvony.
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