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7. a 8. října se také v naší obci konaly volby
do zastupitelstev krajů. Z celkového počtu 1342
voličů přišlo dát některé z šestnácti kandidujících
stran a sdružení svůj hlas 427 občanů.

V pondělí 17. října se v obřadní síni obecního
úřadu sešli rodiče tří čerstvě narozených
miminek, aby je nechali slavnostně přivítat mezi
občany Smržic.

V pátek 21. října uspořádal Spolek při MŠ Smržice
ve spolupráci s obcí Soutěž o nejhezčí smržickou
dýni. První místo v soutěži získali «Medvídci»,
které společně vyřezaly děti z mateřské školy.

V sobotu 12. listopadu se v podvečer sešla
na louce nad smržickým tábořištěm asi stovka
dětí a dospělých, aby přivítali Martina na bílém
koni.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
každoročně přiláká spoustu občanů. Po přivítání
paní starostkou, čtyři desítky dětí základní školy
začaly zpívat své vánoční koledy.

V úvodu programu zahrála tři děvčata hezky
podle not na své flétničky.
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Spolek rodičů při MŠ (str. 24-25)

Informace z matriky
Ve čtvrtém  čtvrtletí roku 2016 oslavili krásných
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Karel Zavadil		
Josef Janeček
Blažena Vondrášková
Zdeněk Smička		
Vladislav Mrázek
Marie Drčková		
Dobromila Krejčiříková
Stanislava Zelinková
Božena Prášilová

27.10.1946
31.10.1936
10.11.1946
12.11.1946
27.11 1928
1.12.1928
14.12.1922
20.12.1946
29.12.1925

Smržice 414		
Prostějovská 111
Prostějovská 75
Zákantí 149		
Příční 21		
Podhájí 182		
Zákantí 151		
Příční 454		
Kobližnice 56		

70 let
80 let
70 let
70 let
88 let
88 let
94 let
70 let
91 let

Všem k jejich významným životním jubileím srdečně blahopřejeme a do dalších
let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody.
Gratulace
V sobotu 12. listopadu 2016 oslavil své 70.
narozeniny Zdeněk Smička. Společně jsme si s ním
připili jeho vlastní slivovicí, se kterou se umístil
v soutěži „Smržické košt“ na 2. místě.
Diamantová svatba
Výročí 60 let společného života – diamantovou
svatbu, oslavili dne 6.října 2016 manželé Jaromír
a Libuše Sedlářovi z ulice Podhájí 209. V zasedací
místnosti obecního úřadu se manželé podepsali
do pamětní kroniky obce. Do dalších let jim přejeme
hodně společných let ve zdraví a spokojenosti.
			
Vítání dětí
V pondělí 17. října 2016 proběhlo v obřadní síni
vítání nových občánků Smržic.
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Přivítali jsme tyto občánky:
Ester Klementová 		
Martin Brach			
Julie Strupková			

* 20.07.2016		
* 23.07.2016 		
* 17.10.2016		

Za Kobližnicí 630
Podhájí 344
Jižní 576

Rozloučili jsme se navždy:
Vladimír Janík
(*1938) Kobližnice 47, zemřel 16. 10. 2016
		
ve věku 78 let
Danuša Kaprálová
(*1950) Olší 536, zemřela 18. 11. 2016
		
ve věku 66 let
Ludmila Suchomelová (*1935) Prostějovská 122, zemřela 12. 12. 2016
		
ve věku 81 let
Věra Znojilová
(*1932) Podhájí 196, zemřela 21. 12. 2016
		
ve věku 84 let
Statistika za rok 2016
K 1. 1. 2017 měla naše obec 1653 občanů. Narodilo se celkem 9 dětí (4
holčičky a 5 chlapečků). Zemřelo 10 občanů (8 žen a 2 muži). Přistěhovalo se
34 občanů a odstěhovalo se 39 občanů.
Poplatky v roce 2017
Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců. Sazba poplatku ze psů činí
100,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. U druhého psa se platí částka o 50%
vyšší. V případě úmrtí psa je nutno tuto skutečnost nahlásit. Splatnost poplatku
je nejpozději 31.března 2017.
Poplatek za komunální odpady zůstal zachován, ve výši 430,-Kč za osobu .
Termín splatnosti poplatku je nejpozději 31. května 2017. Po tomto termínu
se poplatek navyšuje o 100,- Kč za osobu na částku 530,-Kč.
Poplatky můžete hradit buď hotově v kanceláři obecního úřadu nebo
bankovním převodem 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
3

Kulturně-sportovní komise
V předvečer státního svátku 17. listopadu uspořádala Obec Smržice
a kulturně-sportovní komise tradiční lampionový průvod. V čele průvodu dětí
a dospělých kráčel se státní vlajkou Roman Bohanos a místostarosta obce
Jiří Přikryl, který u Pomníku padlých na místním hřbitově položil věnec jako
symbolické poděkování všem padlým hrdinům. V krátkém projevu vyzdvihl
význam památných dnů 28. října a 17. listopadu. Vzpomínková akce byla
ukončena zapálením svíček a zpěvem státní hymny.
Slavnostní rozsvícení vánočních stromů v centru obce se konalo v pátek 25.
listopadu. V krátkém programu zazpíval sbor 40 žáků a žákyň naší školy
koledy a děvčata zahrála na flétny. Paní starostka všem popřála příjemné
prožití nadcházejícího adventu a vánočních svátků. Všichni účastníci dostali
vánoční perníčky a před hasičárnou je mohli zapít čajem nebo výborným
punčem z kuchyně mateřské školy.

Jako tradičně první adventní neděle 27. listopadu patřila vánoční výstavě
na faře. Před vchodem uvítalo návštěvníky procesí andělů, které spolu
s další vánoční výzdobou fary vyrobily členky kulturně-sportovní komise
ve spolupráci s paní starostkou a pracovnicemi obecního úřadu. Na dvoře se
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v ohradě pásly ovečky. Všechny místnosti fary byly zaplněny do posledního
místečka vánočními ozdobami ze slámy, keramiky, perníku, vánočními
věnci, svícny a květinami. Výstavku výrobků z keramiky, které vyrobily děti
ve školní dílně, mohli návštěvníci obdivovat hned ve vstupní hale.
V prvním patře upoutala pozornost expozice smržických zahrádkářek, kde
bylo možno čerpat inspiraci k vlastní výrobě adventních věnců, svícnů
a dalších ozdob. Rodina Všetičkova nabízela keramické přívěsky a náušnice.
Při odchodu si návštěvníci připili spolu s panem Urbanem jeho báječnou
slivovicí nebo si odnesli perníček. Před zpáteční cestou z fary domů přišel
vhod horký nápoj od pana hostinského Pavla Opluštila.

Obec uspořádala 8. prosince zájezd pro seniory do Moravského divadla
v Olomouci na operetu „Rose Marie“. Vánočně vyzdobené Horní náměstí se
svými stánky vybízelo ke krátké procházce a vůně rozmanitých punčů lákala
k ochutnání. Návštěvníci se mohli před usednutím do divadelních křesel
zahřát a příjemně naladit svařeným vínem nebo zvolit vídeňský, lyonský nebo
olomoucký punč. Potom už následoval kulturní zážitek při zvuku známých
operetních melodií.
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Připravujeme:
4. února – Obecní ples
3. března – promítání videokroniky
19. března – Setkání se seniory
7. dubna – divadelní představení
9. dubna – velikonoční výstava na faře

Pozvání na divadelní představení
Kulturně-sportovní komise vás zve na divadelní představení pro dospělé
7. 4. 2017 v 19 hodin v sále Kulturního domu ve Smržicích. Bude nám hrát
Moje divadlo z Prostějova komedii „Klíč pro dva“.
Hra „Klíč pro dva“ (autoři: John Chapman a Dave Freeman, režie: Pavel
Drmola, hudba: Lery Čech) je rošťácky bláznivá britská konverzační komedie
o tom, jak ve svém bytě bez úhony přežít setkání svých milenců, jejich
manželek a dávných přátel.
O souboru se z jeho internetových stránek dovídáme: „Moje Divadlo vzniklo
z nadšení, elánu a chuti devíti mladých lidí (alespoň se tak cítíme) zahrát si
společně divadlo. Nebyli jsme žádní nováčci, každý z nás již mnohokrát stál
na divadelních prknech a to v různých ochotnických divadlech zvučných jmen
(DHO, Divadélko v podzámčí, HADIvadlo, Historia, Větřák), takže jsme věděli, do čeho jdeme. Touha bláznivě si zahrát v komedii byla tak silná, že jsme
během dvou měsíců nastudovali povídky O’Henryho a uvedli pod názvem
Poctiví společníci. Úspěšně jsme odvedli premiéru a rozhodli se, že budeme
společně pokračovat. Tak vzniklo nové prostějovské ochotnické divadlo, které
má ve svém rodném listě datum narození 21. srpna 1997.“
Předprodej vstupenek bude asi týden před představením na obecním úřadě,
vstupné 100,- Kč.
Irena Laurenčíková - Kulturně-sportovní komise
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Komise životního prostředí
Přednáška o léčivých bylinkách pohledem farmaceuta
Dne 6. října 2016 uspořádala komise životního prostředí v Kulturním
domě ve Smržicích přednášku na téma „Tradiční léčivé rostliny pohledem
moderní fytoterapie“. Přednášející pan PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., který
je členem České farmaceutické společnosti a současně předsedou Sekce
přírodních léčiv, představil
posluchačům léčivé rostliny
a jejich účinky na základě
vědeckých poznatků moderní
fytoterapie. Tento vědní obor
studuje účinky léčivých
rostlin
prostřednictvím
biochemických experimentů
a
klinických
zkoušek
s využitím znalostí zastoupení
rostlinných
metabolitů.
Zatímco u konvenčních
léčiv se zkoumá účinek jedné látky, v případě bylin se jedná o komplex často
až desítek látek, které působí synergicky. To znamená, že výsledný účinek
celé skupiny látek je vyšší než prostý součet účinku těchto látek působících
odděleně. Fytofarmaka mívají méně nežádoucích účinků než konvenční
léčiva. Nástup jejich účinku bývá pozvolnější, zpravidla se mohou používat
dlouhodobě. Je však třeba brát v úvahu možné ovlivnění účinku klasických
léčiv a to vzhledem k tomu, že se fytoterapie často používá jako doplňková
léčba při standardních léčebných postupech. Ve světě nabývá na významu
a důležitosti nejen samotná fytoterapie, ale i studium historických pramenů
a herbářů. O tom svědčí i příběh (znovu) objevení přírodního antimalarika
artemisininu obsaženého v pelyňku ročním. Přesný postup při izolaci účinné
látky z rostlin byl popsán ve starém čínském herbáři. Za tento objev byla
čínské vědkyni Tchu Jou-jou udělena Nobelova cena za rok 2015.
Konopí (rod Cannabis) obsahuje specifickou skupinu obsahových látek
nazývaných kanabinoidy, u kterých bylo doposud identifikováno více než
100 různých chemických struktur. Lidskému tělu je vlastní endokanabinoidní
systém, kdy účinné látky z konopí působí na receptory, které jsou provázané
s celou řadou fyziologických funkcí lidského těla. Účinné látky např. umožňují
tělu překonávat stres, ulevují od bolesti, ovlivňují imunitní systém a mají
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řadu dalších účinků s možností ovlivnění zdravotního stavu člověka. Kromě
nejvíce prozkoumané látky tetrahydrokanabinolu (THC) má velký význam
i účinná látka kanabidiol (CBD) s protizánětlivými účinky. Konopí se aktuálně
používá k léčbě roztroušené sklerózy a dalších neurologických potíží, dále při
neutišitelné bolestivosti nebo nově také na léčbu kožních problémů. Používání
konopí je však legislativně omezeno.
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), resp. její kvetoucí nať, je
významným antidepresivem a antiseptikem, má hojivé a protizánětlivé účinky.
Tradičně se používá při léčbě nervového systému, poranění páteře, ischias,
léčbě otoků, modřin a pásového oparu. Její tři hlavní účinné látky, hypericin,
hyperforin a procyanidiny působí synergicky a procyanidiny navíc podporují
jejich vstřebávání. Třezalka je volně prodejná s možným dlouhodobým
používáním, jediným omezením je citlivost pokožky na slunce (fotosensibilita).
V moderní medicíně si našla místo jako antidepresivum u mírných a středně
těžkých onemocnění bez negativního účinku v podobě ospalosti, sucha v ústech
či poruch vidění a močení. Používá se pro zlepšení spánku bez negativního
ovlivnění jeho kvality. Mechanismus účinku je obdobný jako u chemických
antidepresiv, navíc jsou však pozorovány i unikátní farmakologické účinky.
Třezalka dokáže významně ovlivnit účinnost některých konvenčních léčiv,
např. snížení účinku antikoncepce, warfarinu a dalších, proto je důležité její
dlouhodobé používání konzultovat např. v lékárně.
Hloh (rod Crataegus) se v moderní medicíně využívá při léčbě
kardiovaskulárních chorob (srdeční selhávání, hypertenze). Je to mírné
kardiotonikum – posiluje srdeční sval a snižuje jeho nároky na spotřebu
kyslíku. Ovlivňuje hladinu LDL („špatného“) cholesterolu. Účinnými látkami
jsou oligomerní procyadininy (nejvíce v mladých listech a rozkvetlých
květech) a flavonoidy, které jsou nejvíce zastoupeny v květech. Podle
klinických studií nastupuje účinek nejdříve po 2 měsících užívání, je ale bez
omezení dlouhodobého použití a s minimem nežádoucích účinků.
Harpagofyt (Harpagophytum procumbens) je původem z Afriky a bývá
rovněž označovaný jako čertův spár. V medicíně se používají sekundární
kořenové hlízy. Má protizánětlivé a antirevmatické účinky, předchází
destrukci chrupavky. Používá se pro snížení bolestivosti a ztuhlosti kloubů.
Má analgetický účinek srovnatelný s aspirinem. V Africe se tradičně používají
jeho hořčiny při zažívacích a horečnatých onemocněních. Je běžně dostupný
v lékárnách.
Přednáška přilákala okolo 35 posluchačů a byla zajímavá a netradiční zejména
proto, že představila známé léčivky z jiného úhlu pohledu než je tradiční
bylinkářství. Rovněž z bohaté diskuse bylo zřejmé, že téma posluchače
zaujalo.
Ing. Zbyněk Slezáček - Komise životního prostředí
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Vánoční atmosféra a výzdoba našich domů
v roce 2016
Naše vnímání vánoční výzdoby obce, to je ulic, předzahrádek, domů či jen
jejich oken je stejně jako vnímání samotných Vánoc přirozeně podmíněno tím,
jakým životním obdobím procházíme, zda nás trápí starosti nebo zda naopak
prožíváme radostné a spokojené období. Stejně tak se může proměňovat
i náš přístup k sváteční výzdobě našich příbytků, jeho rozsah, barevné ladění,
použití dekoračních prvků. Bylo by tedy jistě zajímavé zaznamenávat, jak se
který dům proměňoval v průběhu let.
Výzdoba našich příbytků, zahrádek či ulic je ale jen jedním z mnoha
prvků, které společně vytvářejí a ovlivňují naše životní prostředí. O tom, jak se
budeme v naší obci cítit, rozhodujeme také my sami svým chováním. A možná
právě v předvánočním období dokážeme lépe vnímat i zdánlivé maličkosti.
Proto mě moc potěšilo přání pěkných svátků od paní úřednice na poště, a to
i v době největšího pracovního náporu v pátek před Štědrým dnem. Proto
moc ráda nakupuju ve Smržičance, v samoobsluze, kde mě vlídně přijmou
a obslouží i po zavírací době, když už pan vedoucí a jeho kolegyně uklízejí
a těší se domů a zvláště před Vánoci toho musí mít za celý den dost. A i proto
mě potěšilo, když jsem před svátky potkala dvě děvčátka jdoucí ze školy,
která si vyprávěla, co všechno by si přála od Ježíška a která, když jsem byla
nablízku, pěkně pozdravila. Mohlo by se zdát, že to všechno jsou drobnosti.
Snad ano, ale v současné době to nejsou věci tak úplně samozřejmé, i když
jsou moc důležité. Mohou změnit jeden docela průměrný den na pěkný.
Atmosféru očekávání Vánoc i Vánoce samotné zpříjemnila našim dětem
i nám řada akcí, které v naší obci uspořádala Obec Smržice a její komise
nebo spolky, ať to bylo zdobení adventních věnců, dále pak Martinský
pochod, vánoční výstava na smržické faře, školní vánoční besídka, zájezd
na předvánoční divadelní představení do Olomouce pro seniory, rozsvícení
vánočního stromu v obci či živý betlém v kostele. Jejich organizátorům proto
náleží naše poděkování.
I když letos nám k Vánocům opět nebyl nadělen sníh, přece jen sváteční
procházka naší obci přinesla radost při pohledu na uměřenou výzdobu řady
domů, předzahrádek či okenních parapetů. V poslední době jsou dekorace
v okenních truhlících doplňovány osvětlením drobnými LED diodami, které
za tmy vytvářejí jemný a decentní efekt.
Komise životního prostředí Obce Smržice děkuje všem občanům,
kteří vánoční výzdobou svých domů přispěli k vytvoření příjemné vánoční
atmosféry.
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Ocenění získali tito občané:
Karel a Blanka Lakomí, Prostějovská 60
Lenka Sekaninová, Gegřice77
Aleš a Marta Fiedorovi, Za Kobližnicí 561
Zbyněk a Pavla Ševčíkovi, Jižní 582
Martin a Jarmila Šterclovi, Prostějovská 389
Zvláštní cenu pak získala Mateřská škola ve Smržicích, a to jak
za výzdobu oken, tak zejména za sympatický vánoční stromeček u vchodu.
Na výrobě dekorací pro vánoční stromeček se podílely všechny děti a každé
z nich tam má svou dřevěnou „placku“. Mám za to, že společné zdobení
stromečku má pro děti jiný rozměr a dosah než pomoc při výzdobě doma.
Těšení se na Vánoce je spojeno s prožitkem společné práce, vlastní konkrétní
účasti a také společné radosti z pěkného výsledku.
Oceněným občanům budou předány drobné dárky v kulturním domě
ve Smržicích dne 16. března u příležitosti přednášky, kterou připravuje komise
životního prostředí naší obce.
Eva Křístková - Komise životního prostředí

Pozvánka na přednášku a besedu na téma:
„Mikroskopické houby – tajemné organismy – naši přátelé i nepřátelé“
Komise životního prostředí Obce Smržice srdečně zve všechny občany
na přednášku doc. RNDr. Barbory Mieslerové, Ph.D. (Katedra botaniky,
Univerzita Palackého v Olomouci) s názvem „Mikroskopické houby –
tajemné organismy – naši přátelé i nepřátelé“, která se koná ve čtvrtek
16. března 2017 od 17,30 hodin v Kulturním domě ve Smržicích. Tématem
přednášky a besedy bude představení mikroskopických hub a jejich přítomnosti
v našem okolí, resp. v domácnostech a zahradách, jejich pozitivního využití
např. v potravinářství nebo ve farmacii, ale naopak i rizika jejich negativního
působení na naše zdraví.
V rámci této akce se také uskuteční vyhodnocení soutěže ve vánoční výzdobě
domů v naší obci za rok 2016.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - Komise životního prostředí
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Obecní knihovna
Do obecní knihovny byly v roce 2016 Obcí Smržice zakoupeny nové knihy pro
čtenáře všech věkových kategorií a níže jsou některý z nich blíže představeny.
J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě (dětská literatura): Harry
Potter to nikdy neměl snadné a teď, jako přepracovaný zaměstnanec Ministerstva kouzel, manžel a otec tří školáků, to má ještě těžší. Potýká se s minulostí,
která nechce zůstat tam, kam patří, a jeho nejmladší syn Albus se mezitím
musí prát s tíhou rodinného dědictví, o které nikdy nestál. Minulost a současnost se čím dál hrozivěji prolínají a otec i syn zjišťují nepříjemnou pravdu:
temnota někdy vyvěrá z nečekaných míst.
A. Hockingová: Mrazivý oheň (dívčí román): Bryn byla pro království
Kaninů jen outsiderem. I tak sní o tom, že se stane členkou elitní královské
gardy. V cestě jí nesmí stát ani city, které chová ke svému šéfovi. Vztah mezi
nimi je naprosto vyloučen. Nečekané útoky na království prověří Bryninu
psychickou i fyzickou sílu. Konečně má příležitost konfrontovat zrádce,
který se pokusil zavraždit krále. Jen ona ho může zastavit. Nasadí život, aby
ochránila ty, kteří ji nikdy nevzali mezi sebe?
P. Hartl: Okamžiky štěstí (román, beletrie): Nový dvojromán Patrika Hartla
je možné začít číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky
a Jáchyma budete prožívat podle toho, který začátek zvolíte. Buďto do života
skočíte jako Jáchym volným pádem z výšky čtyř tisíc metrů nebo se jako
Veronika budete statečně prokousávat citovými nástrahami ode dne ke dni.
Prožijete dva příběhy v jednom. Jako on a jako ona. Nebo v opačném pořadí,
což bude překvapivě jiné, než byste očekávali... Můžete s nimi hledat štěstí,
doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete se o ně bát, fandit jim
a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi. Taky s Eliškou, Kubou, Dedém,
Monikou, Viktorem, Amy, Kryštofem, Danou, Viki a Ondřejem. Protože štěstí
a lásku hledá každý. I když to zní jako fráze.
M. Petrosjanová: Dům ve kterém... Smečka ze čtvrtého pokoje (román,
povídky): Na kraji města uprostřed paneláků stojí Šedý dům. Skrývá v sobě
tajemství a za jediný den se v něm odehrají příběhy, které ve světě venku
nezažijete za celý život. Stejně zvláštní jako Dům samotný jsou i jeho
obyvatelé… Mladý vozíčkář Kuřák žije v Domě už několik měsíců. Když
ho přestěhují do jiné skupiny výrazných osobností i prazvláštních individuí,
uvědomí si, že Dům je místo, které dokáže obrátit život naruby všem, kteří žijí
mezi jeho zdmi…
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T. Stewner: Alea dívka moře: Volání z hlubin (sci-fi, fantasy): Nikdy se
nepřibližuj k vodě! To byla poslední slova její matky, předtím než zmizela.
Aleu však voda a tajemství kolem ní natolik přitahují, že vyrazí s kamarády
na plavbu po moři. Při jedné bouři ale spadne přes palubu a už nikdy nebude
nic jako dřív…
Mimo těchto novinek čeká na návštěvníky v obecní knihovně mnoho dalších
hezkých knih, které si můžete vypůjčit v obvyklém čase, vždy v úterý od 13
do 17 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu.
Veronika Pospíšilová - knihovnice

Kniha Obecní knihovně k Vánocům 2016
aneb něco k hlubšímu zamyšlení
o našem současném světě
Motto:
Historie není tak docela neužitečná, protože se vrací.
Karel Čapek (Tyrannis, Lidové noviny, 14. 11. 1926)
Více než rok mám na svém pracovním stole knihu, kterou jsem v době jejího
vydání koncem roku 2013 opakovaně přečetl jedním dechem, ale také jsem
hodně přemýšlel o jejím obsahu. Vzhledem k překotnému vývoji událostí kolem
nás jsem se rozhodl zakoupit tuto knihu pro Obecní knihovnu ve Smržicích.
V tomto případě však na ni nehodlám psát recenzi, ale spíše se zamyslet nad
jejím obsahem, který je v řadě aspektů nejen mimořádně zajímavý, ale i velmi
vážný. Vybízí nejen k hlubšímu zamyšlení, ale zejména i aktivnímu postoji
a přístupu k současné době a událostem, které se bez výhrady týkají nás všech,
včetně občanů Smržic.
Jedná se o knihu s názvem „Kolaps neznamená konec“ (Vyšehrad,
Praha, 2013, 144 s.). Nejde o klasickou populárně naučnou knihu jednoho
nebo více autorů, ale o rozhovor novináře a šéfredaktora české edice
světoznámého časopisu National Geographic pana Tomáše Turečka s předním
a mezinárodně respektovaným českým vědcem, archeologem a egyptologem
prof. Miroslavem Bártou, který je vedoucím Českého egyptologického ústavu
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
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Profesor Bárta v knize na řadě příkladů jednoznačně dokumentuje, že naše
současná euroatlantická/západní civilizace se nachází ve zlomovém bodě, tzv.
„bodě nula“. Velmi výstižně to uvádí v krátkém prologu k této knize, kde říká,
cituji: „Dnešní doba je jakýmsi přechodem; včerejší pravdy, zákonitosti a jistoty
jako by neplatily; dnešku chybí smysl a směr, zatímco zítřek se stále ztrácí
v mlze. Rozhodnutí, kterým směrem budeme kráčet, může mít zásadní význam
pro budoucnost naší civilizace.“ Ano, je tomu bezesporu tak, není to strašení,
jak si mnozí lidé, včetně vrcholných politiků, myslí, ale je to konstatování
vědců, jež mají o těchto věcech hluboké znalosti a ví, o čem mluví.
V posledních desetiletích se dostala naše, tedy euroatlantická/západní
civilizace, na vrchol svého historického vývoje. Velmi podrobně o tom
pojednává britský historik prof. Niall Ferguson (nyní profesor Harvardovy
univerzity v USA) ve své monografii „Civilizace: Západ a zbytek světa“
(Argo/Dokořán, Praha, 2014). Zde také věrohodně dokládá, že za tímto
neuvěřitelným vzestupem (na rozdíl od jiných civilizací, např. islámské)
bylo několik hlavních faktorů: svobodné myšlení a vyjadřování, práce, věda,
vynález knihtisku, volná soutěž, soukromé vlastnictví a spotřeba. Prof. M.
Bárta k tomu ještě také dodává etiku a duchovní rozměr. Ukazuje se však,
že většina z těchto faktorů se v poslední době vyčerpává nebo dokonce se již
vyčerpala. V čem a jak, k tomu se vrátíme postupně níže.
Podívejme se krátce alespoň na některé nejdůležitější příklady a faktory,
které tento stav signalizují, přičemž některé z nich ve své knize zmiňuje
i prof. M. Bárta, některé další jsem ještě doplnil a rozvedl.
Vztah člověka k přírodě a zemědělství. Ze striktně přírodovědeckého
hlediska je člověk živočich, nic více, nic méně. Byl obdařen schopností
uvědomovat si sám sebe a svoje konání, myslet, a pokud se mu chce a má
k tomu vrozené schopnosti, tak i tvořivě pracovat. Člověk vzešel z přírody, jejíž
nedílnou součástí byl po stovky tisíc let, žil v ní a byl s ní v určité harmonii,
aniž přírodu zásadně měnil a narušoval, vždy mu byla místem jeho života
a zdrojem potravy. Vznik zemědělství poskytl člověku nebývalou možnost
opustit kočovný život a usadit se, žít dlouhodobě na jednom místě a postupně se
věnovat i jiným činnostem než bylo pouhé zabezpečení obživy a reprodukce.
Zemědělství je bezesporu největším vynálezem lidstva a povolání zemědělce
je třeba stále považovat za to nejzákladnější a nejvýznamnější, bez čeho žádná
civilizace nemůže dlouhodobě existovat.
Bohužel v posledních desetiletích je stále více vidět odklon lidí od této
činnosti a malá úcta k povolání zemědělce, což vidím a mohu potvrdit i já
jako člověk dlouhodobě žijící na venkově a se zemědělstvím tak či onak
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spjatý. Dokonce i na venkově zemědělství některým lidem „nevoní“, mnohdy
i těm, co vlastní po svých předcích půdu, nehospodaří však na ní a díky tomu
k ní nemají silný citový vztah. Tato skutečnost je bez diskuse jedním ze
stěžejních symptomů konce této civilizace. Právě v této souvislosti prof. M.
Bárta konstatuje, cituji: „Ale jádro, substance každé komunity, to znamená
práce na poli a práce vlastníma rukama, ty jsou tytam. Dokonce mají tu a tam
pejorativní náboj. Všechny tyto trendy jsou dlouhodobě nemožné a naprosto
zničující.“ Je to naprostá pravda a k tomu mohu dodat pouze jediné, co nám,
studentům Střední zemědělské technické školy, kdysi v druhé polovině 60.
let 20. století, řekl dle mého soudu náš nejlepší středoškolský učitel MVDr. M.
Kovařík, cituji: „Děcka pamatujte si, šroubků a elektronek se ještě nikdy nikdo
nenajedl, zemědělství a povolání zemědělce je nenahraditelné, vše ostatní ano.“
Energie a energetická bilance. Veškerá energie, která je člověkem
používána, pochází ze Slunce, energetická bilance Země je pak plně závislá
na této planetě. Člověk lovec-sběrač měl téměř vyváženou energetickou bilanci,
nespotřebovával výrazně větší množství energie na úkor přírody. K první
„energetické revoluci“ došlo v době, kdy náš předchůdce člověk vzpřímený
(Homo erectus) ovládl oheň. To vedlo nejen ke kvalitativnímu skoku v životě
člověka, v jeho způsobu výživy a tím i nárůstu jeho populace, ale i ke zvýšení
spotřeby energie. Vznik zemědělství primárně souvisel s pěstováním rostlin,
ale i chovem zvířat. Ve vztahu k energii pak pěstování rostlin představuje
jedinou přírodní činnost člověka, která byla a je zaměřena na cílené
získávání sluneční energie a její transformaci. Rostliny jsou v podstatě jediné
organismy na Zemi, které dokáží v procesu fotosyntézy využívat sluneční
energii a vytvářet z ní organické látky, jež slouží jako potrava a zdroj energie
nejen živočichům, ale i člověku. Bez rostlin by nebylo života, jak jej známe.
Nicméně s rozvojem zemědělství se spotřeba energie ve srovnání s obdobím
člověka lovce-sběrače výrazně zvýšila, přibližně asi na desetinásobek. Nástup
průmyslové revoluce na přelomu 18. a 19. stol. pak výrazně vychýlil kyvadlo
spotřeby energie do negativní bilance díky zahájení a postupnému nárůstu
spotřeby fosilních paliv (uhlí, ropy, později zemního plynu).
V současné době se energetická bilance dostala na svoji mezní hranici,
pokud by měla být ještě výrazně překročena, tak dojde k fatálnímu narušení
přirozené energetické bilance Země. Tzv. faktor EROI (Energy Return on
Investment, tedy návratnost vynaložené energie), který vyjadřuje, kolik je
získáno energie z energie vynaložené, jednoznačně ukazuje jeho stálý pokles,
což se dělo podle prof. M. Bárty i v bodě zvratu u starověkých civilizací
(např. v době budování bombastických staveb jako egyptských pyramid nebo
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římského Kolosea). Tato skutečnost je velmi varující, protože v současné
době je veškerý život rozvinutého světa vázán na stále stoupající potřebu
a spotřebu energie, zejména pak elektrické. Pokud bude omezena její dodávka
nebo by dokonce došlo k jejímu naprostému výpadku, tzv. „blackoutu“ (což
se již lokálně na mnoha místech světa opakovaně stalo), civilizace v průběhu
několika dní zcela zkolabuje díky své neobyčejné křehkosti. Nepomohou nám
ani kreditní karty, peníze, počítače nebo mobily, veškeré tyto vymoženosti
a modly současného světa se ukáží jako naprosto zbytečné (podrobnosti viz
také dále v části o komplexitě společnosti a její křehkosti).
Rozpad klasické rodiny a rychle se zhoršující demografická situace.
Po stovky let fungovala západní civilizace na základě klasické rodiny,
která zabezpečovala všechny bazální biologické a sociální funkce. Během
posledních přibližně padesáti let se však postupně dostala do situace, kdy
dochází k rozpadu klasické rodiny, je uzavíráno stále méně sňatků, manželství
není považováno za důležité, rodí se stále méně dětí. Demografická čísla hovoří
neúprosně a jsou velmi alarmující. K tomu, aby byla zabezpečena alespoň
základní reprodukce, tedy udržení stejné početnosti naší populace, musí mít
každá dospělá žena alespoň 2.1 dítěte (tzv. koeficient základní reprodukce).
V současné době však tento koeficient je ca 1.4 a neustále se snižuje. Mít dvě
nebo dokonce tři děti je vzácností, prostě rychle vymíráme. Jedním z hlavních
důvodů tohoto jevu je skutečnost, že se máme až příliš dobře, život se stále
více orientuje na konzum a „užívání si“, základní biologické funkce a priority
se postupně vytrácejí. Jednoznačně však stále platí, že funkční a početná
rodina je základem každé civilizace a státu.
Ztráta významných funkcí státu, zejména pak jeho obranyschopnosti.
Většina evropských zemí ze západního civilizačního okruhu postupně
po 2. světové válce, zejména pak po pádu tzv. Železné opony po roce 1989
ignorovala svoji obranyschopnost včetně větších uskupení jako je Evropská
unie (EU), jejíž jsme součástí. Myšlenka, že po pádu Železné opony již bude
ráj na zemi, se však nenaplnila. Mladí muži si velmi rychle odvykli počítat
s tím, že musí absolvovat náročnou základní vojenskou službu, jejich současná
fyzická kondice je obecně stále mizernější, neřkuli že by počítali i s tím, tak
jako tomu bylo ještě u generace našich dědů a otců, že pokud to bude třeba,
je nutné za obranu vlasti položit i život. Obranyschopnost celé západní/
euroatlantické civilizace nyní závisí primárně v podstatě jen na USA, s jistým
příspěvkem Velké Británie a Francie. Příspěvek České republiky je naprosto
mizivý (pouze symbolická účast na tzv. zahraničních misích), schopnost se
bránit vnějšímu napadení je v podstatě nulová.
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Destabilizace oblastí mimo západní civilizaci, významně se zvyšující
migrace, nárůst terorismu a změna vzorců chování. Tyto jevy v podstatě
jednoznačně poukazují na výše uvedené slabosti a odvíjejí se od nich. EU
jako celek se v poslední době velmi obtížně vyrovnává s narůstající migrací
z oblastí Blízkého a Středního Východu a Afriky, zejména pak díky tomu,
že nemá chráněny vnější hranice. Bohužel, zatím se narůstající problémy
řeší naprosto nekoncepčně „patrolováním v kuchyni“ ale „dům zůstává bez
ochrany“. Hlídání policistů a vojáků na náměstích a nádražích nic neřeší.
Tragické vánoční události v Německu koncem roku 2016 slabiny tohoto
systému bohužel potvrdily. Řeči našich politiků, že nám bezprostředně žádné
nebezpečí nehrozí, jsou naprostý nesmysl a lež. Tato vyjádření bohužel
souvisí i s tzv. „politikou korektnosti“ (viz dále). Rovněž postupně se měnící
vzorce chování v populaci, odklon od tradičních křesťanských hodnot a nárůst
islamizace mají nedozírné důsledky na stabilitu naší civilizace.
Uskutečňování tzv. politiky korektnosti. Ve skutečnosti to znamená, že
mnohé klíčové a kritické věci a jevy kolem nás nejsou reálně a adekvátně
pojmenovány (v této souvislosti se začíná hovořit o tzv. „postfaktické době“).
Např. v oblasti hospodářství a ekonomiky se stále hovoří o tom, že je třeba
neustále růst, zvyšovat produktivitu a efektivitu, i když z toho, co se kolem
nás odehrává, je naprosto zřejmé, že to není dlouhodobě možné. Přesné
a otevřené pojmenování řady jevů kolem nás, ale i snaha o jejich řešení, se
musí stát politickou prioritou. Nelze vše stavět na „sladkých řečech, mazání
medu kolem huby a nekonečného slibování sociálních výhod“. V poslední
době se zcela jednoznačně ukazuje, že tato tzv. „politika korektnosti“ je cestou
do pekel naší současné společnosti. Pokud se má v této oblasti něco obrátit
k lepšímu, tak se musí v politice a veřejné sféře naší společnosti a celé západní
civilizace objevit noví Masarykové a Churchillové. Tedy lidé a politici, jež
jsou vizionáři a kteří jsou ochotni si v jisté době svými myšlenkami, výroky
a činy znepřátelit i většinovou populaci, aby později byly tyto myšlenky a činy
pochopeny a jejích nositelé byli dokonce považování tou stejnou většinou
za spasitele. To je i životní příklad obou výše uvedených osobností.
Rozpad občanské společnosti, nezájem občanů se angažovat
ve správě věcí veřejných, tedy ve spolcích a politických stranách. To je
neoddiskutovatelný fenomén současné doby. V naší zemi, ale i celé civilizované
Evropě to byla právě činnost spolků (u nás např. Sokol, Skaut-Junák a spousta
dalších), která společnost stmelovala, dávala jí ideový rámec, poslání a směr.
Kromě toho spolky také generovaly vůdčí osobnosti do komunální, regionální
i celostátní politiky (viz příklad smržického F. Jakubce za První republiky
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– postupně byl cvičitelem a starostou Sokola, starostou obce, regionálním
veřejným a hospodářským činitelem, senátorem). Dnes spousta občanů pouze
a většinou bez znalosti věci bezhlavě kritizuje události a konání kolem sebe,
ale téměř nikdo není ochoten se ve správě věcí veřejných aktivně angažovat
a nést tomu také adekvátní odpovědnost.
Postupný rozpad demokratického právního státu a jeho přechod
na stát právníků. Jedná se o fenomén, který velmi přesně a čtivě popsal
britský profesor Niall Ferguson v knize „Velký rozklad. O úpadku institucí
a zániku ekonomik“ (Argo, Praha, 2016). Veškeré činnosti člověka jsou stále
více sešněrovány a určovány naprosto nepřehlednou změtí zákonů, v nichž
se zákonodárci a státní aparát jen velmi těžko orientují. To postupně vede
k tomu, že moc přechází z demokraticky volených orgánů a institucí do rukou
vybrané skupiny právníků, kteří, i přesto, že nevzešli z demokratických voleb
a nenesou přímou odpovědnost za chod věcí veřejných kolem nás, si stále více
uzurpují moc pod pláštíkem „znalosti zákonů a jejich výkladu“.
Degradace školství, vědy a poznání. Řada kriticky a otevřeně uvažujících
odborníků se dnes shoduje na těchto skutečnostech. O těchto aspektech
otevřeně a kriticky pojednává např. rakouský profesor Konrad P. Liessmann
v knize „Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti“ (Academia, Praha, 2015). Není
cílem zde o těchto věcech detailně hovořit, nicméně z kritického spisu prof. K.
P. Liessmanna je naprosto zřejmé, že vzdělání se na všech úrovních orientuje
stále více k funkčnímu pragmatismu a naopak z něj vyprchává to, co ho činí
užitečným a krásným, tedy, cituji prof. K. P. Liessmanna co má poskytnout
vzdělání: „… mladým lidem usnadnit orientaci ve světě přeplněném podněty
a poskytnout jim konkurenční výhody,…, tedy vytváření a vnímání krásného
kvůli němu samému“. Dnešní realita je však bohužel poněkud jiná, jak opět
dokládá prof. K. P. Liessmann, cituji: „Všudypřítomná praxe nevzdělanosti
ukazuje, že jsme se stali zbabělými, malichernými, hnanými, omezenými
a nelidskými. Jinak by bylo lépe.“
Ze své dlouholeté praxe univerzitního pedagoga to mohu jenom potvrdit,
bohužel. Současné vysoké školy se staly pouze továrnami na výrobu bakalářů
a magistrů, aniž bychom vychovávali intelektuální a tvůrčí elitu společnosti,
která má za ni a zemi, v níž žije, pocit mimořádné odpovědnosti a podle
toho se také chová a jedná. To však opravdu není možné, pokud je na našich
vysokých školách cca 65% populačního ročníku, přičemž by tam mělo být
cca 25%. Za symptom úplné degradace vzdělání pak lze považovat to, že si
lze „vzdělání“ (spíše jistý titul) dokonce i koupit (viz např. známá kauza práv
v Plzni a mnohé další), aniž daná osoba dlouhodobě intenzivně studovala
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a prošla přísným evaluačním procesem.
Obdobná situace je i v oblasti vědy a poznání, což krátce, pragmaticky
a se znalostí věci vyjadřuje prof. M. Bárta, cituji: „…. věda se pomalu, ale
jistě mění v nauku o inovacích a úředníci rozhodují o tom, co věda je a co
není.“ Opět, bohužel, mohu z vlastní zkušenosti jenom potvrdit, věda se
dostala do rukou inovátorů, technokratů, byrokratů a managerů, její skutečná
podstata, to je svobodné bádání a posouvání vlastního poznání zůstává pouze
na okraji a postupně se vytrácí. Stává se z ní honba za pochybnými body.
Honba za neustálým ekonomickým, hospodářským a jiným růstem,
ale i ziskem. Ano, tato skutečnost se stala modlou současné euroatlantické
civilizace, i v tomto směru však platí staré lidové rčení, že: „Žádný strom
neroste do nebe“, to je třeba plně respektovat, tedy uvědomit si, že existují
zákonitosti mezí růstu, které nelze ani obelstít ani překročit. Často hlásané
strategie tzv. „trvalého nebo udržitelného růstu“ jsou naprostý nesmysl. Jako
hlavní rizika ekonomického a společenského kolapsu západní civilizace
spatřuje významný český ekonom Pavel Kohout následující faktory:
demografické problémy, nárůst sociálního státu, neutěšená daňová a měnová
politika. Ty pak společně označuje jako „apokalyptické jezdce naší současné
civilizace“ (Kohout, 2016; v knize Na rozhraní, s. 70-87).
Digitalizace a virtualizace společnosti. Jednou z posledních a dle mého
soudu zásadních „ran do vazu“ naší civilizace je bezpochyby její digitalizace
a virtualizace (televize, počítače, internet, mobilní telefony, smartphony,
sociální sítě atd.). Extrémní, přehnaný a mnohdy bezmyšlenkovitý příklon
k používání těchto technologií je patrný v posledních dvou desetiletích
ve všech sférách našeho života. Nelze zde analyzovat a doložit všechna
negativa tohoto jevu, nicméně z řady seriozních vědeckých studií je naprosto
zřejmé, že tyto technologie neobyčejně přispívají k fyzické i psychické
degeneraci naší společnosti, zvláště pak mládeže. Jestliže současná mladá
generace tráví průměrně více než 7 hodin denně na těchto médiích mimo
školu (tedy více než věnuje spánku), pokud se většinová dospělá populace
stává chorobně na nich závislá (např. podle doložených statistických údajů
jsou lidé, kteří denně až 150× kontrolují mobil), pokud tento svět nemůže již
existovat bez počítačových a sociálních sítí, tak je zde něco velmi špatného.
Spoustu alarmujících dokladů na toto téma přináší např. kniha
významného německého psychiatra a neurologa prof. M. Spitzera (hostující
profesor na Harvardově univerzitě v USA) na téma „Digitální demence“
(Host, Praha, 2016). Ano, nadměrné používání těchto technologií vede nejen
ke stavům srovnatelným s demencí, ale i komplexu chorob dnes nazývaných
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jako „kyberchoroby“. Živě si např. vzpomínám jak mi před nedávnem jeden
smržický občan (důchodce) odpověděl na můj dotaz, čemu se v důchodu
věnuje. Odpověď zněla: „Aleši, mnoho času trávím na internetu.“ Většinová
společnost počínaje předškolními dětmi a konče důchodci se dostává do stále
větší závislosti na těchto médiích. Důsledkem je pak např. ztráta schopnosti
dlouhodobé soustředěné práce, výrazné snížení intelektuální výkonnosti,
redukce objektivního, tvůrčího a kritického myšlení, ale i vnímání objektivní
reality kolem nás díky vtažení do virtuálního světa počítačových sítí.
Stručně shrnuto, digitální média jsou velmi nebezpečnou drogou
současné civilizace. Jsou ale také nekontrolovatelnou cestou k šíření lží
a propagandy jistých skupin a mocností, které tím bohužel získávají vliv
i na území demokratických států. V odborných kruzích se již dokonce začíná
hovořit o tzv. „kybernetické nebo hybridní válce“ (např. Foltýn, O.: kapitola
v knize Povaha změny. Vyšehrad, Praha 2015). Kromě toho používání celého
komplexu těchto technologií pak v konečném důsledku vede k extrémnímu
nárůstu křehkosti (fragility) a zranitelnosti naší současné civilizace (např.
nedávno jsem byl svědkem, kdy pouze výpadek počítačové sítě na nádraží
způsobil na jistou dobu úplný kolaps vlakové dopravy, to je však pouze velmi
lokální a krátkodobá událost; důsledky takové události na centrální úrovni,
např. v rámci státu nebo dokonce kontinentu, lze jen těžko domyslet)
Zvyšující se složitost a komplexita naší civilizace versus její narůstající
křehkost. Jedná se o fenomén, který vedl k pádu spousty předchozích
civilizací, což je historicky nezvratně doloženo (viz Tainter, J. A.: Kolapsy
složitých společností. Dokořán, Praha, 2009). Na této úrovni se v podstatě
jedná o soubor a kombinaci všech výše uvedených, ale i řady dalších faktorů
(např. stav přírodního prostředí, dostupnost surovinových zdrojů a vody,
úrodnost půdy, změny klimatu atd.), které ve své množině a vzájemné
propojenosti vytvářejí v současné civilizaci neobyčejně složitý a komplexní
systém. Pokud z něj vypadne nějaký klíčový faktor, stačí pouze jeden (např.
již zmíněné zdroje elektrické energie), nebo několik málo (počítačové sítě,
nedostatek pohonných hmot nebo pitné vody), tak se civilizace rychle hroutí
systémem tzv. dominového efektu, nikdo a nic nemá možnost to zastavit...
Závěr
Jsem si vědom toho, že pro ty, kteří si přečtou moje zamyšlení a následně
se třeba i rozhodnou obrátit svoji pozornost na vynikající knihu prof. M. Bárty
„Kolaps neznamená konec“, tak mohou nabýt silně pesimistický až fatalistický
pohled na náš svět. Nemělo by však tomu tak být, protože co nás čeká, to nás
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stejně nemine, zrození je integrálně spojeno i se smrtí resp. koncem. Jak říká
prof. M. Bárta ve své jiné knize „Příběh civilizace“ (Academia, Praha, 2016),
cituji: „Civilizace a kultury se rodí, vyvíjejí, dosahují vrcholu a umírají,
ne jinak to bude s naší současnou civilizací…“ To je neoddiskutovatelná
pravda. Ze všech dostupných odborných a vědeckých textů je naprosto
evidentní, že žijeme v době, kdy naše civilizace dosáhla svého vrcholu
nebo je spíše již za ním, něco starého se vyčerpává a končí. Každý konec
je však počátkem něčeho dalšího a nového (viz v Evropě např. pád starého
Říma a pozdější nástup a vzestup v období renesance). Bude tedy naprosto
nezbytné, aby naše civilizace prošla nějakým přechodným obdobím. Jak to
lze učinit, je zajímavým způsobem podáno např. v následující knize: Cílek,
V. (Ed.) Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
(Novela bohemica, Praha, 2012). Jedním z principů je obrátit se od systému
neskutečného blahobytu, nezřízeného konzumu a pohodlí ke kořenům lidství,
tj. začít opět kriticky a vážně přemýšlet o nás a světě kolem nás, odpovědně
se chovat a připravovat sebe a naše následovníky na to, co nás čeká.
Budoucnost je velká neznámá, ale také i velká výzva… V některém z dalších
čísel Smržického zpravodaje se můžeme podívat na náměty, jak a kde začít,
abychom byli na tyto změny aspoň trochu připraveni.
Poznámka pod čarou: Z událostí prvních dnů roku 2017 je zcela zřejmé, že to,
o čem píši výše, není fikce, ale zcela reálná situace. V sobotu 7. 1. 2017 otiskly
Lidové noviny (část Domov, str. 2) rozsáhlý příspěvek na téma: „Experti
sepíšou příručku pro přežití“, v němž se říká, že do konce dubna 2017
má ministr vnitra nechat odborníky speciálně sestaveného týmu zpracovat
dokument pro jednání vlády České republiky, který se má komplexně
zabývat otázkami přežití v současném světě. Tento dokument by měl mít
celkem jedenáct částí resp. kapitol, jež pokrývají i většinu rizikových oblastí
uvedených v tomto článku.
prof. Aleš Lebeda - člen Obecního zastupitelstva
a předseda Komise životního prostředí
Smržice, Vánoce 2016 						
Poznámka: Tuto knihu si mohou případní zájemci prohlédnout nebo vypůjčit
v Obecní knihovně ve Smržicích.
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Základní škola Smržice
Začátkem listopadu jsme navštívili v Restauraci u Hřiště divadelní představení
Bajky pana Ezopa od Divadélka pro školy z Hradce Králové. Představení bylo
velmi zábavné a přitom poučené – lidské vlastnosti byly přeneseny do světa
zvířat, a tak děti snadněji pochopily, jak se správně zachovat v různých
životních situacích.
V polovině listopadu se konal dvanáctý ročník počítačové soutěže
„Dobrodružství s počítačem“, kterou pořádalo Cyrilometodějské gymnázium
v Prostějově. Z naší školy se na soutěž vydala dvě čtyřčlenná družstva z 5. třídy.
Naši žáci si vedli v konkurenci dvaceti tří družstev velice pěkně a obsadili
6. místo (Pepa Crhonek, Odetta Ambrož, Dominik Pešák a Tomáš Fréhar)
a 11. místo (Míša Fink, Nik Loka, Lukáš Petřík a Ondra Vychodil). Svoje
schopnosti žáci prokázali ve čtyřech disciplínách – úprava textu ve Wordu
2016 podle dané předlohy; tvorba obrázku v programu Malování – na téma
Nekupuj zajíce v pytli; hraní logické hry „Robot Brother LabAdventure“
a vyhledávání informací na internetu. Našim žákům se soutěž líbila a už se
těšíme na další ročník.
Ve středu 23. listopadu odjelo dvacet žáků naší školy na tradiční podzimní
sportovní soutěž „Starostuv hanácké vdolek“, který letos pořádala ZŠ Vrbátky.
Žáci prvního stupně se sjeli z osmi škol do dubanské sokolovny, kde soutěžili
v devíti disciplínách zaměřených převážně na štafetové závody. Naši žáci
bojovali ze všech sil a odměnou jim bylo umístění na krásném třetím místě.
Z našich malých i větších sportovců máme radost a všem dětem gratulujeme!
Poslední listopadový pátek se žáci naší školy sešli před školou, aby svým
kulturním vystoupením zahájili zimní čas a navodili svými koledami, básničkami a hrou na flétny předvánoční atmosféru. Po programu všichni zúčastnění
nahlas odpočítávali vteřiny k rozsvícení vánočního stromu.
V neděli 27. listopadu se konala na faře vánoční výstava, na které byly
vystaveny keramické výrobky žáků naší školy. Také zde měly prodejní
výstavu i maminky z kroužku keramiky, který vede paní učitelka Srnečková.
Z výtěžku prodeje darovaly maminky, stejně jako každý rok, naší škole
sponzorský dar ve výši 2 000,- Kč. Na výstavě prodávali také své vánoční
výrobky i manželé Všetičkovi se svými dcerami – Karolínkou a Klaudinkou.
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I od nich obdržela naše škola finanční dar ve výši 1 000,- Kč. Část darů byla
použita pro balíčky sladkostí, které přinesl 5. prosince našim dětem hodný
Mikuláš.
Dne 30. listopadu navštívili žáci 3. – 5. třídy přírodovědně-cestopisný
vzdělávací film z cyklu Planeta Země 3 000 s podtitulem „Filipíny – za obry
a trpaslíky“. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí z přírody i kultury pro nás
vzdálené země.
V úterý 13. prosince se zúčastnili žáci čtvrté a páté třídy soutěže v anglickém
jazyce FunnyBunny, kterou již několik let pořádá Základní škola Bedihošť.
Letošní ročník byl zaměřen hlavně na téma sport a olympijské hry. Žáci převážně z vesnických škol soutěžili ve všech jazykových disciplínách – čtení,
psaní, poslech a mluvení. Zvláště při té poslední se všechny děti zapotily asi
nejvíc, když odpovídaly zkoušejícím učitelkám na základní konverzační témata. Naši školu reprezentovaly dvě dvojice páťáků – Odetta Ambrož a Michael
Fink, druhý tým vytvořili Pepa Crhonek a Lukáš Petřík. Za čtvrťáky soutěžila
Sofie Paszek a Robin Kotlár. Naše žáci každý rok v této soutěži bodují a i letos
potvrdili své schopnosti a dosáhli na stupně vítězů – Odetta a Michael ve své
kategorii zvítězili. S jednobodovým odstupem se umístili i Pepa s Lukášem
na 3. místě. Také Sofie a Robin si v kategorii čtvrtých tříd vedli obstojně a vybojovali si páté místo. Naše škola se tedy může pyšnit šikovnými žáky, a proto
jim i jejich paní učitelce angličtiny děkujeme.
Spolek rodičů při MŠ připravil v polovině prosince pro předškoláky a prvňáčky
pěkný výlet do Náměště na Hané. Děti strávily příjemné dopoledne v tamním
zámku. V rámci tvořivých dílniček si vyzdobily pěkný dřevěný vánoční
stromeček. Byl pro ně připraven pestrý vánoční program zaměřený na vánoční
tradice a zvyky.
Koncem prosince navštívil
prvňáčky Černokněžník, aby je
vyzkoušel, zda poznají všechna
písmenka a umí přečíst slova
a věty. Od začátku školního
roku prvňáčci plnili projekt
vysvobození princezny. Děti
se učily písmenka a tím
postupovaly blíže k hradu,
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ve kterém byla uvězněna princezna.
Jakmile děti uměly všechna písmenka,
Černokněžník je přišel zkontrolovat.
Černokněžníka a princeznu zahrály
prvňáčkům žákyně páté třídy – Kristýna
Šťotová a Kateřina Kouřilová. Po přísném
zkoušení přečetly dívky dětem pohádku
a pak jim dávaly hádanky. Princezna
poděkovala za vysvobození a žáci měli
velkou radost, že se jim to povedlo.
V posledním prosincovém školním
týdnu se uskutečnila vánoční besídka
žáků naší školy a dětí z mateřské školy.
Na besídku se všichni žáci zodpovědně
se svými učitelkami připravovali již
od konce listopadu. Děti se těšily, jak
předvedou rodičům pohádky, tanečky,
hru na hudební nástroje, básničky
a písničky. Letošní besídka byla pestrá,
veselá a u rodičů zaznamenala velký
úspěch. Naše škola děkuje návštěvníkům vánoční besídky za dobrovolné
vstupné, za které byla zakoupena pro děti hned následující den sladká odměna.
Poslední školní den před vánočními prázdninami děti základní i mateřské školy
navštívily jako každý
rok výchovný koncert
skupiny
MARBO,
který se konal v aule
čelechovické
školy.
Děti si mohly zazpívat
známé písně, koledy
a měly možnost se
naučit i písničky nové.
Děti i paní učitelky přejí
všem občanům hodně
zdraví a spokojenosti
v roce 2017.
		
Mgr. Marie Zoubalová - ředitelka školy
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Spolek rodičů při mateřské škole
Něco málo z činnosti našeho spolku během konce roku 2016.
V říjnu jsme organizovali společně s Obecním úřadem Soutěž „O nejhezčí
dýni“. Soutěžních dýní se letos sešlo 41 a jednalo se o opravdu originální
kousky. Zúčastnilo se také mnoho smržických občanů, kteří se přišli jen
podívat, a tak v parku Jana Nepomuckého bylo plno. Pro všechny byl připraven
čaj nebo svařák a pro soutěžící děti pak i sladká odměna. Největší počet hlasů
získaly děti z Mateřské školy Smržice se svými včelími medvídky.

V prosinci jsme přivítali příchod sv. Mikuláše, zlobivého čerta a hodného
anděla v kulturním domě, všem dětem donesl bohatou nadílku. Asi byly
smržické děti hodné, nebo si sv. Mikuláše udobřily pěknými písničkami,
nadílku dostaly všechny. Následovala pohádka „O čertících“ a povídání
o čase adventu (o pověrách a obyčejích) od loutkového divadla PRONITKA
z Prostějova. Bylo to pěkné a zajímavé připomenutí českých vánočních tradic.
V sále kulturního domu nechyběl stromeček nazdobený dětmi ze základní
školy, který nám už připomínal, jaké radostné období se blíží. Během
odpoledne si děti vyrobily drobné dárečky v tvořivých dílničkách. Také si
mohly zatancovat nebo se nechat vyfotit na památku. DJ Klásek nám tak pěkné
vyhrával, že se nakonec roztancovali i mnozí dospělí. V příjemném prostředí
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při vynikající obsluze Restaurace
U hřiště nám bylo tak dobře, že se
nám ani nechtělo domů.
V polovině prosince Spolek rodičů
zajistil výlet dětí z mateřské školy
na zámek do Náměště na Hané, pro
doplnění počtu jely i děti z první
třídy základní školy. Konala se
tam speciální prohlídka „Kouzlo
adventu“, která byla rozdělena
do tří částí. Nejdříve jsme si poslechli vyprávění o vánočních zvycích, tak
jak zde probíhaly dříve, prohlédli si krásně nazdobené historické prostory
zámku a podívali se na krátkou scénku z pohádky o čarodějnici. V další části
prohlídky si děti vyrobily vánoční ozdobu. Na závěr si všichni prošli řemeslný
jarmark a výstavu ručně vyráběných skleněných baněk.
Na zámku se děti také nasvačily a pak je autobus odvezl zpět do Smržic. Všem
se na prohlídce moc líbilo a dítka navíc měla radost z vlastnoručně vyrobené
ozdoby.
Připravujeme:
Dětský karneval ve smržické sokolovně proběhne 11. 2. 2017 od 14 hodin.
Těšíme se na krásné masky, bude zajištěno občerstvení a skvělá zábava (hry,
soutěže, tvoření, fotokoutek), vystoupení tanečního kroužku z Čelechovic
na Hané, dále malování na obličej a klaun s balónky atd.
Velikonoční dílničku pro děti 8. 4. 2017 na smržické faře pořádá spolek
rodičů při MŠ ve spolupráci s kulturně-sportovní komisí. Během sobotního
odpoledne si děti budou moci zaset vlastní osení, vyrobit si velikonoční
dekoraci, upéct hada z těsta atd. Aby se ani dospělí nenudili, bude akce
obohacena vystoupením hanáckého dětského souboru Klásek a Kláseček
z Kralic na Hané. Krojovaní tanečníci předvedou, jak se dříve na Hané děti
bavily. Pro všechny zúčastněné bude připraveno občerstvení. Dalším bodem
sobotního programu bude hodnocení velikonočních stromečků, budou se opět
zdobit lísky rostoucí podél farské zdi.
Budeme rádi, když nás na našich akcích podpoříte svojí účastí a děkujeme
za Vaši přízeň. V novém roce Vám přejeme jen to nejlepší a hodně radosti
s našimi nejmenšími.
Ing. Pavla Slezáčková - Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Drakiáda
Drakiáda vyšla až na druhý pokus, ale zato se vydařila. Více jak padesát dětí
přišlo v sobotu 15. října na fotbalové hřiště vyzkoušet si svého draka. Nejvýš
a nejdéle létal drak malého Pavla Martináka. Diplom za draka vlastní výroby
dostala rodina Dostálova a Slezáčkova. Všichni účastníci si užili krásný
podzimní den a radost z pohybu.

Martinský pochod
V sobotu 12. listopadu bylo chladno a sychravo, přesto se za soumraku
u sokolovny sešlo několik desítek dětí a dospělých. Všichni společně
se za svitu lampionů vydali na pochod za svatým Martinem. Pranostika
o Martinovi a sněhové nadílce opět nevyšla, ale Martin na bělouši byl letos
opravdový, a to doslova. Martin Galíček si zopakoval jezdecký výcvik,
osedlal si bílého koně z jezdeckého klubu Helios Mostkovice a přijel na louku
nad tábořištěm. Natěšené děti si mohly koníka pohladit nebo mu dát pamlsek.
Dole na tábořišti vzplál oheň a sokolky rozdávaly čaj a martinské rohlíčky
od Aničky. Poděkování za uskutečnění akce patří firmě Laski Smržice a všem
účastníkům a pořadatelům.
Cvičení sokolíčků
Oddíl předškolních dětí „Sokolíčci“ se zapojil do celoročního projektu pod
názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který připravil odbor
všestrannosti České obce sokolské v Praze.
Projekt podporuje první zájem dětí o aktivní sportování, vede k týmové
spolupráci, radosti ze splnění úkolů. Plnění úkolů by mělo dětem přinášet
potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich
samostatnost při zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit
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vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let. V našem oddílu se
do projektu zapojilo celkem 25 dětí podle věkových kategorií. Děti obdržely
deníky, do kterých si za splněný úkol nalepí příslušnou samolepku.
Setkání s Mikulášem
Cvičení „Sokolíčků“ se čas od času zpestří tím, že děti přijdou do hodiny
v převleku. Na svátek svatého Mikuláše se tělocvična zaplnila malými andílky
a čerty.
Když Mikuláš zavítal za dětmi do cvičení, tak jeho první dotaz byl – jestli
rády cvičí, a co nejraději. Děti s radostí předvedly kotoul, šplh na laně, skákání
na trampolínce. Některé děti zpívaly nebo přednesly básničku. Mikuláš byl
spokojen a obdaroval děti dobrotami a ovocem.

Připravujeme:
28. ledna – Sokolský ples
18. února – Maškarní bál
Irena Laurenčíková - Starostka TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Slováckými vinohrady
V sobotu 1. října jsme si vyjeli na náš oblíbený podzimní výlet za burčákem.
Právě v tento den, jen rok po sobě, se narodily dvě členky našeho klubu.
Popřáli jsme jim hned v
autobuse a ony každému z
nás nalily štamprlku, aby
nám cestou nebylo špatně.
Potom už jsme si to užívali
na trasách mezi vinohrady.
Ty začínaly v Hodoníně a
pokračovaly přes Dolní
Bojanovice a Poddvorov.
Poslední zastávkou byla
rozhledna Na Podluží.
Spoustu možností ochutnat
čerstvě vyrobené produkty
zdejších vinařů jsme měli
už cestou. Cíl pochodu byl
v areálu vinných sklepů
Nechory u Prušánek, kde
jsme také od pořadatelů
akce z KČT Hodonín dostali krásný barevný diplom.
Další odměnu jsme si domů
dovezli v tekutém stavu.
Povodím Moravice
Další moc hezkou vycházkou,
při které jsme si užili barvy
podzimní krajiny, byl zájezd
do povodí řeky, pramenící jen
3 km od vrcholku Pradědu.
My jsme si prošli její dolní
část, zastavili se v zaniklých
lázních Jánské koupele a výlet
zakončili u přehrady Kružberk.
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Okolím hradu Starý Jičín
53 turistů přilákal poslední zájezd letošní sezony. Po velice zajímavé
prohlídce hradu ze 13. století, jehož pozůstatky prochází postupnou
rekonstrukcí, jsme se vydali na trasu do Nového Jičína. Prohlídku města
jsme si zpestřili dobrým
obědem a pokračovali až do
Štramberka. Zdejší specialita
„štramberské uši“ byla přímo
ideální ke kafíčku, po kterém
to nahoru k rozhledně Trúba
šlapalo skoro samo. Nejdelší
trasa vedla až do Kopřivnice
a ušli jsme při ní 25 km. Ten,
kdo si chtěl trasu zkrátit,
popojel občas autobusem.
Za Mikulášem na Kosíř
Na závěr sezony pořádáme už tradičně výstup na nejvyšší hanáckou horu
Velký Kosíř. Tentokrát jsem si to užil dvojnásob, protože jsem hned ze
Smržic vyrazil s ostatními převlečený za čerta. Cestu nám a hlavně dětem
zpestřilo prostějovské ekologické
sdružení Iris, které u sadu připravilo malé předvánoční zastavení s
hravými a tvořivými aktivitami.

Potom jsme už společně vyšlápli na
vrchol Kosíře, kde na děti čekal náš

Mikuláš s andělem a dalším čertem.
Dětí přišla spousta, ale docela nás
mrzelo, že téměř žádné ze Smržic.
Zdeněk Balcařík, předseda klubu
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Jsme na prahu roku 2017, tak vám všem na úvod popřeji jménem výboru
zahrádkářů i jménem svým hlavně dobré zdraví, hodně štěstí, pohody
a optimismu.
Ještě ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím roku 2016.
Přes různé předpovědi, že nebude co moštovat, tak se přece jen moštovalo,
sice ne tolik co vloni a bez front, přesto naši „moštéři“ Staňa Zelinková, Dana
Köhlerová a Vladimír Kouřil rozdrtili cca 25 tun ovoce, převážně jablek, méně
hrušek, z nichž nateklo na 15 000 litrů moštu.
Na zahradě se zastříhaly všechny mladé stromky a ošetřily před zimou. Dále se
pokračovalo ve vysekávání a kácení náletových dřevin. Děkujeme touto cestou
firmě Laski, která v rámci testování nového stroje nám poštěpkovala všechny
větve a ještě navíc pokácela některé suché stromy.

Adventní posezení u punče s výrobou vánočních dekorací se stalo již tradicí
a u smržických žen má velký ohlas. Přes dvě desítky žen vyráběly různé vánoční
dekorace, a aby jim šla dobře práce, tak se posilňovaly zahrádkářským speciálním
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punčem. Většinu vyrobených dekorací jsme pak vystavovaly na faře při vánoční
výstavě, konané první adventní neděli. Nutno podotknout, že přišly i děti, ty
samozřejmě dostaly teplý mošt. Simona a Matěj Tesárkovi vyrobili moc hezké
vánoční dekorace. Při této příležitosti zahrádkáři poděkovali a předali malou
odměnu Matěji Tesárkovi za jeho účast v okresní soutěži „Mladý zahrádkář“,
kde obsadil krásné druhé místo.

V měsíci prosinci se zabudovaly nové vchodové dveře ze dvora, vybírali jsme
ze čtyř nabídek, byla vybrána nejnižší nabídka – cena 28 500,- Kč. Přispělo
se tak k zateplení chodby v přízemí budovy. Volba to byla dobrá, vzhledem
k letošním vysokým mrazům.
Zveme na ochutnávku jablek, která se uskuteční ve středu 8. února 2017 v 16,30
hodin v areálu zahrádkářů.
A dále zveme na již osmý ročník Koštu pálenek, který se bude konat v pátek 10.
března 2017 v 16,30 hodin v areálu zahrádkářů. Jako vstupenka je 0,25 l pálenky
s nápisem z jakého ovoce se pálilo a jménem majitele. Přijít může i ten, kdo
nepálil, vstupné je v tom případě 50,- Kč.
Jaroslava Smičková - Jednatelka ZO ČZS
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Myslivecký spolek Smržice
V uplynulém období proběhlo několik tradičních mysliveckých aktivit, které
patří k našim neodmyslitelným činnostem spjatým s podzimem a začátkem
zimy. Do připravených krmných zařízení jsme pro naši zvěř nachystali
dostatek sena, obilných plev, kukuřičných klasů a krmné řepy. K naší
myslivecké tradici také patří i konání honů, kterými je zúročena péče myslivců
o chovanou zvěř a zároveň se jedná o významnou společenskou událost, která
posiluje občanský život v naší obci.
Tento článek bude bohužel zaměřen na negativní jevy, které výsledky
činnosti nejen našeho mysliveckého spolku značnou měrou podlamují.
Z celorepublikového pohledu lze dnes říci, že především drobné zvěře citelně
ubývá. Z některých druhů dříve běžně myslivecky obhospodařované zvěře,
například ještě v padesátých letech hojně se vyskytující koroptve polní, je
dnes již ohrožený druh. Další druhy jako ve Smržicích běžně se vyskytující
zajíc polní a bažant obecný jsou dnes na většině území České republiky také
již spíše vzácností než každodenní běžnou realitou. Tento jev lze tedy očekávat
i v naší honitbě a bohužel jsem přesvědčen, že tato chvíle již nastává. Důvodů,
proč dochází k tomuto jevu, je několik, ať už se jedná o moderní technologie
používané v zemědělství jako jsou výkonné stroje, chemické ošetření plodin
a škůdců, rozvoj dopravy i společensky stále oblíbenější aktivity ve volné
přírodě jako jsou různé sporty, turistika, kynologie atd. Byl bych nerad, aby se
kdokoli z těch, kterých se uvedené důvody týkají, cítil dotčen. V principu jsme
to totiž my všichni, kteří nepřímo přispíváme ke stále se zhoršujícím životním
podmínkám pro naši zvěř. Kdo z nás nejí chléb z obilí vypěstovaného na poli,
kdo z nás nejede do práce či na nákup autem, všichni se občas rádi projdeme
v přírodě. Bohužel tyto civilizační jevy mají za následek úbytek především
drobné a srnčí zvěře, které nově vznikající podmínky jednoduše nesvědčí.
Další, a to velmi významný jev, který se objevil v naší honitbě, je pytláctví.
Dne 4. 12. byl na hranici mezi honitbou Smržic a Olšan zaznamenán případ
ulovení srnce střelnou zbraní, pravděpodobně kulovnicí z okénka automobilu.
Svědek události neprodleně informoval Policii České republiky, která zahájila
vyšetřování. Dalším případem potvrzujícím tento nešvar je nalezení diabolky
pod kůží na honě uloveného zajíce. Abych předešel případným spekulacím,
musím podotknout, že zvěř ulovená legální cestou podléhá poměrně přísnému
režimu mysliveckého hospodaření, kterému předchází jarní a letní sčítání zvěře
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a několikanásobnému schvalovacímu procesu plánu odlovu nejen na úrovni
vedení Honebního společenstva (sdružení majitelů honebních pozemků), ale
i orgánem Životního prostředí Magistrátu města Prostějova. Ten je vázán
platnou legislativou jasně definující kolik zvěře může v dané honitbě být,
aby se přirozeně uživila a z toho plyne počet zvěře určené k odlovu. Naproti
tomu zde stojí jedinci, kteří se neštítí ulovit prakticky jakoukoli zvěř dle svého
uvážení. Nedělám si iluzi, že tato individua řeší chovnou hodnotu daného kusu,
popřípadě to, zda je jimi lovená zvěř v režimu hájení z důvodu březosti, kojení
narozené či vedení mladé zvěře a podobě. Zaznamenané použití vzduchovky
k odlovu zajíce svědčí o tom, že tito lidé nemají ani potuchy o etice lovu,
kdy je třeba použít zbraň s dostatečnou účinností, aby zvěř při zásahu, jak
říkáme „zhasla“ a nebyla vystavena zbytečným útrapám. S rozvojem techniky
můžeme očekávat, že aktivity pytláků nebudou provozovány jen ve dne, ale
i v noci za použití nočního vidění, které je již na trhu běžně dostupné. Členové
našeho sdružení jsou již vybaveni zařízeními pro noční vidění, kterými jsou
připraveni kontrolovat případné nekalé praktiky nezvaných návštěvníků naší
honitby.
S ohledem na závažnost situace tímto vyzývám spoluobčany, kterým není
lhostejné dění v jejich okolí, aby byli obezřetní a aby se v případě zaznamenání
podezřelých aktivit obrátili na linku 158.
Vážení spoluobčané, do nadcházejícího roku 2017 Vám všem (krom pytláků)
přeji hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Miroslav Herman - Jednatel MS Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Družstva oddílu kopané mají za sebou podzimní část ročníku 2016/2017.
Mužstvo mužů má tak za sebou polovinu ročníku v krajské soutěži I. B třídě. Pod
vedením Petra Gottwalda dokázalo ve vyšší soutěži 5 krát zvítězit a se ziskem
15 bodů a skóre 23:29 je aktuálně na 10. místě. V nově vzniklé meziokresní
soutěži dorostu se smržické družstvo po polovině sezóny dělí o 2. a 3. místo
s družstvem FC Hvozd. Nejmladší kategorii příchozí zima zahnala do haly, pro
trénování využívají smržické a čelechovické sokolovny. Zimní část roku je pro
přípravku pravidelně vyplněna řadou halových turnajů. Pod společnou hlavičkou
Futsal Čelechovice / TJ Smržice se zúčastnili například turnajů v Pohořelicích,
Bruntále, Šternberku a v Praze. Turnaj v Praze byl pro kategorie starší i mladší

přípravky a kluci tak společně strávili celý předvánoční víkend v Praze. Trenéři
jim pobyt zpestřili prohlídkou vánoční Prahy. Kluci si tento výlet pro změnu
zpříjemnili 3. místem na sobotním turnaji mladších přípravek a v neděli starší
přípravka, za kterou nastoupili i hráči mladší kategorie, v turnaji zvítězila.
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Oddíl kopané děkuje za finanční a materiálovou podporu jeho činnosti Obci
Smržice a všem sponzorům, díky nimž mohly být pořízeny nové tréninkové
pomůcky, nové sady dresů pro přípravku a mužstvo mužů. Dále jsme mohli
v letní pauze provést provzdušnění a propískování trávníku.
Program zimní přípravy mužstva mužů:
7. 2. 2017 - zahájení zimní přípravy
11. 2. 2017 - Kralice

14-16 umělka PV

19. 2. 2017 - Konice

14-16 umělka Konice

26. 2. 2017 - Tovačov

14-16 umělka PV

5. 3. 2017 - Klenovice 15-17 umělka PV
12. 3. 2017 - Plumlov

16-18 umělka PV

18. nebo 19. 3. 2017 - Brodek u Prostějova (termín a hřiště budou upřesněny)
25. nebo 26. 3. 2017 - mistrovské utkání v Kožušanech
Jiří Přikryl - člen výkonného výboru TJ Smržice
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Jaký byl rok 2016 ve firmě Laski?
Rok 2016 byl pro smržickou firmu Laski, s.r.o. opět úspěšný po všech stránkách.
Získala významná ocenění, dařilo se výrobě, investovala do nových výrobních
strojů, narostl export a vzrostl počet zaměstnanců.V roce 2016 opustilo brány
smržického podniku přes tisíc
nových strojů. Do výroby bylo
zařazeno 10 nových a inovovaných
výrobků, včetně celé nové řady
zahradních štěpkovačů.
Trvalé inovační úsilí firmy bylo
v dubnu korunováno dvojitým
oceněním na veletrhu zemědělské
techniky „Techagro 2016“.
Tato výstava však nebyla jediná.
Firma Laski prezentovala své
výrobky dále na výstavách v Anglii, Francii, Německu, Belgii, Bulharsku,
Finsku, Švýcarsku, v ČR to byly výstavy v Český Budějovicích, Křtinách,
Špindlerově Mlýně, Prostějově a v Havlíčkově Brodě.
V prosinci se firma Laski probojovala do užšího finále Exportní ceny (cena
je pod záštitou agentury CzechTrade
a pod patronátem Ministerstva průmyslu
a obchodu). Toto umístění svědčí o tom, že
firma se svými exportními úspěchy stále
patří mezi nejlepší české exportéry.
V průběhu roku firma finančně podporovala
různé akce z blízkého okolí, jako je například
Smržické vandr, Smržická šlapka, mikulášská
besídka MŠ, dětský karneval, plesy a jiné.
V tomto trendu firma plánuje pokračovat i v roce 2017.
V roce 2017 bude firma slavit krásných 25 let existence.
A plánů do nového roku má ještě daleko více.
Do nového roku 2017 přeje firma Laski všem občanům
Smržic pevné zdraví, spokojenost, pracovní a rodinnou
pohodu.
Ing. Jana Beránková - marketing
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O první adventní neděli 27.listopadu uspořádala
obec tradiční vánoční výstavu na faře.

V sobotu 3. prosince uspořádal Spolek rodičů
při MŠ Smržice Milulášské odpoledne. Na úvod
programu zahrálo dětem prostějovské loutkové
divadlo Pronitka hezkou „Pohádku o čertících“.

V nedělní 25. prosince na Boží hod připravila
Smržická farnost pro návštěvníky kostela Živý
betlém. Za své vystoupení sklidily jak děti, tak
i hudebníci od všech přítomných velký potlesk.

V tradičním fotbalovém souboji zástupců dvou
smržických hospod zvítězilo mužstvo U Byka,
které bylo doplněno hráči Kocandy.

Tradiční obecní akcí na zakončení roku je
Silvestrovské šlapáček. Na procházku kolem
Smržic se tentokrát vydalo 60 velkých a malých
smržičáků a jejich tři čtyřnozí kamarádi.

Budín je se svojí nadmořskou výškou 269
metrů je druhým nejvyšším kopcem smržického
katastru. Je také ideálním místem pro společnou
fotku.
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