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V podvečer prvního dne roku 2015 rozzářily
nebe nad sportovním areálem tisíce světel,
podbarvených hudbou a zakončených potleskem.

Novoroční atrakci, která zde byla naposled před
pěti roky, si nenechaly ujít asi dvě stovky malých
i velkých obyvatel Smržic.

Tradiční silvestrovský duel ligy mistrů smržické
pípy byl tentokrát přesunut na sobotu 3. ledna
a vyhrálo jej opět mužstvo hospody Na Kocandě.

V neděli 25. ledna přikryla Smržice bílá peřina
a konečně to začalo vypadat jako v zimě. Poslední dobou se sníh stává čím dál větší vzácností.

V sobotu 7. února uspořádala obec v květinami
vyzdobeném sále kulturního domu svůj další
ples, který zahájilo velmi působivé předtančení.

Celý večer se všichni skvěle bavili a doladila to
půlnoční tombola se spoustou hodnotných cen,
kterou vyhlásil člen zastupitelstva Ing. Jan Prášil.
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Z činnosti TJ Sokol Smržice (str. 22-24)

„Velikonoční čas“ ve Smržicích
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
máme to štěstí, že je nám dopřáno každoročně zažívat jaro a s tím
spojené svátky velikonoční. Smržická fara velikonočně naladěna se pro vás
otevře výstavou v neděli 29. března. Na výzdobě fary se tentokrát budou
podílet i nejmenší děti ze školky a školáci svými výrobky, se kterými
budou i soutěžit. Předpokládám, že pro mnohé z vás bude tato akce nejen
inspirativní, ale stane se i příjemným zážitkem před nastávajícími
Velikonocemi.
Začátkem roku začaly přípravné práce pro výstavbu nové mateřské
školy a opravu stávající školy za hasičskou zbrojnicí. Jedná se o
vypracování projektových dokumentací, které budou vycházet z loňských
studií vybraných předešlým zastupitelstvem obce. Předpokládáme, že
stavební povolení na obě dvě budovy bude vyřízeno v polovině letošního
roku. Následovat bude zajištění dotačního titulu k získání dotací, bez
kterých nelze stavby realizovat. Po těchto nezbytných krocích bude
následovat výběr zhotovitele stavby nové mateřské školy a rekonstrukce
druhé základní školy. O letních prázdninách bude dokončena rekonstrukce
základní školy u pošty opravou hygienického zařízení v patře budovy.
Další připravovanou stavbou je „urnový háj“, který bude vybudovaný
na místním hřbitově v jeho zadní části. Připravena je varianta s 56-ti
hrobovými místy, každé místo pro 12 uren. Na obecním úřadě již vzniká
seznam zájemců o tato hrobová místa.
Již v zimních měsících pokračoval v obci každoroční ořez přerostlých
stromů na veřejném prostranství. Provedena byla i prořezávka stromů
v ovocném sadu v ul. Trávníky, dále švestek v ul. Příční a v ul. Gegřice.
Ořez bude také proveden u ovocných stromů vysázených u polních cest.
V loňském roce se podařilo opravit většinu komunikací a chodníků
v obci. Proto byl ještě na konci loňského roku pořízen z dotace Operačního
programu životního prostředí čisticí stroj na úklid místních silnic a
chodníků. Od jara do podzimu bude tento stroj zajišťovat sníženou
prašnost v ulicích obce a přes zimu bude využíván k odklízení sněhu.
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V souladu s novelou zákona o odpadech budou v obci stanovena čtyři
místa na kontejnery pro použité potravinářské oleje z kuchyně, kde se tyto
budou odkládat v umělohmotných lahvích. Pro komunální odpad budou i
nadále sloužit popelnice, rostlinný odpad bude možno ukládat jednak do
domovních kompostérů a dále pak do kontejneru umístěného na parkovišti
sportovního areálu. Abychom podpořili zájem občanů třídit komunální
odpad, bude na obecním úřadě v měsíci květnu k vyzvednutí sada tří tašek
na sklo, plast a papír, a to pro každou domácnost. Sběr železa budou i
nadále zajišťovat hasiči a základní škola bude provádět sběr papíru.
Stavební odpad je možno likvidovat např. v Držovicích v areálu bývalé
cihelny. Zachována bude služba štěpkování větví dvakrát ročně.
Vážení spoluobčané, čeká nás krásné jarní období plné slunce a
nových barev, vzájemných setkání nebo také příjemného lenošení. Všeho
si užívejte naplno navzdory každodennímu stereotypu.
Obec vás zve na tyto připravované akce:
Sobota 28.3. - Výstava velikonočních dekorací s programem pro děti a
velikonoční dílničkou od 16,00-18,00 hodin na faře, soutěž o nejlépe
nazdobený velikonoční strom
Neděle 29.3. - Tradiční velikonoční výstava na faře od 14,00-17,00 hod
Sobota 4.4. - Velikonoční řetěz od 14,00 hodin ve sportovním areálu,
soutěž pro děti o to, kdo donese nejvíce vyfouknutých vajíček
Sobota 30.5. - Dětský den od 14,00 hodin ve sportovním areálu plný her,
soutěží a zábavy
Obec Smržice ve spolupráci s Moravskou vysokou školou v Olomouci
připravila pro občany zdarma semináře, které se uskuteční v obřadní síni

obecního úřadu:
Čtvrtek 9.4. v 9,00 hodin:
Seminář "Právní vzdělání a spotřebitelská gramotnost"
Pondělí 13.4. v 11,00 hodin:
Seminář "Základní počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních
kompetencí"
Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
V závěru loňského roku a prvním čtvrtletí letošního roku
obec blahopřála k jubileu těmto občanům:
Božena Prášilová
Drahomíra Konečná
František Pospíšil
Ludmila Strbačková
Bohumila Polívková
Anna Spurná
Marie Opluštilová
Josef Vychodil
Věra Kovářová
Jan Roháček
Alexi Rusinov
Zdeňka Šimíčková
František Vincenec
Ludmila Pelíšková
Ludmila Losová

29.12.1925
1.1.1945
4.1.1920
8.1.1926
22.1.1923
7.2.1930
18.2.1940
18.2.1945
24.2.1945
2.3.1940
7.3.1945
13.3.1925
21.3.1928
24.3.1935
28.3.1930

Kobližnice 56
Prostějovská 256
Trávníky 316
Trávníky 328
Dr. Ondroucha 398
Zákostelí 136
Příční 491
Kobližnice 57
Podhájí 213
Podhájí 457
Blíšťka 254
Mlýnská 400
Olší 12
Trávníky 365
Za Kobližnicí 430

89 let
70 let
95 let
89 let
92 let
85 let
75 let
70 let
70 let
75 let
70 let
90 let
87 let
80 let
85 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
V neděli 4. ledna oslavil pan František Pospíšil s rodinou krásných 95 let
a hned na druhý den mu k jeho výročí přišla popřát také paní starostka. Pan
Pospíšil se narodil
ve stejném domě,
ve kterém bydlí
dodnes a podle
svých slov fotbal
začal hrát už od
narození. Nikdy
nekouřil, k snídani
má ale nejradši
kabanos a ještě
před tím si každé
ráno na lačno dává
sklenku dobrého
červeného vína.
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První miminko roku 2015
Letošním prvním občánkem se stala malá Ema, která se narodila 9. ledna
manželům Kateřině a Miroslavu Smyčkovým. Když Emička trošku
povyrostla, navštívila
šťastnou rodinku v
jejích domě na Podhájí
paní starostka. Za obec
jim popřála hodně
zdraví a malé Emičce
šťastnou cestu životem. Jako upomínku na
tento den dostala maminka hezkou orchidej
a první miminko roku
náušnice z bílého zlata.
Tatínek sice přišel
tentokrát zkrátka, ten ale oslavil příchod Emičky na svět hned v den jejího
narození se svými kamarády v hospodě Na Kocandě.

Zlatá svatba
Tramínem červeným si připili manželé Marie a Kazimír Lakomí na oslavu
padesáti let společného
života. Když se tehdy
27.2. v „pětašedesátém“
brali, obřadní síň na
národním výboře se
opravovala, a tak je
starosta Alois Vymlátil
oddával v hasičské
zbrojnici. Tenkrát ještě
Mirek netušil, že se o
třicet let později stane
také on starostou obce.
Teprve když dostali
oddací list, mohli mít svatbu také v kostele a oddával je páter Pospíšil. Paní
starostka Ing. Hana Lebedová jim do dalších společných let popřála hodně
štěstí a pevné zdraví.
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V prvním čtvrtletí roku 2015 jsme se rozloučili s těmito občany:
Vladimír František (*1959) Koupelky 162, zemřel 28.12.2014 ve věku 55 let
Jan Látal (*1941) Prostějovská 110, zemřel 20.1.2015 ve věku 74 let
Věra Ošťádalová (*1929) Prostějovská 113,zemřela 27.2.2015 ve věku 85 let
Statistika za rok 2014
Počet obyvatel k 31.12.2014
Narodilo se 6 dětí, z toho:

1703
3 děvčátka

Počet zemřelých občanů:
Migrace obyvatel Smržic:
Manželské svazky:

3 chlapci
13

44
přistěhovaných

36
odstěhovaných

6 sňatků

3 rozvody

Úhrada poplatků v roce 2015
Poplatky v letošním roce zůstaly nezměněny.
Poplatek za psa:
Platí se 100,- Kč a splatnost poplatku je do 31.3.2015 buď v hotovosti na
obecním úřadě nebo na účet obce 4920701/0100. Do specifického symbolu
uveďte číslo popisné vašeho rodinného domu, do variabilního symbolu
číslo 1341.
Poplatek za komunální odpady:
350,- Kč za osobu platí pro všechny osoby s trvalým pobytem v obci.
Splatnost je do 31.5.2015 v hotovosti nebo na účet obce 4920701/0100.
Do specifického symbolu uveďte číslo popisné vašeho rodinného domu, do
variabilního symbolu číslo 1337.
Třídění komunálního odpadu:
Obec podpoří zájem občanů o třídění komunálního odpadu možností
vyzvednout si na obecním úřadě v měsíci květnu sadu tří speciálních tašek
na sklo, plast a papír, a to pro každou domácnost.
Radka Odvářková
matrikářka obce
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Významná výročí naší obce v roce 2015
300 let od úmrtí nejvýznamnějšího rodáka obce Smržice
slavného matematika Jakuba Kresy, který se narodil 19.6.1648, zemřel
28.7.1715 a je pochován v kryptě pod Jezuitským kostelem v Brně.
150 let od založení zábavního čtenářsko-pěveckého spolku Hanák (1865),
který ve své době přispěl ke značnému rozvoji kultury a vzdělanosti v obci.
150 let od zakoupení hasičské vozové stříkačky (1865), za kterou obec
zaplatila výrobci Františku Smékalovi z Čech pod Kosířem 740 zlatých.
140 let od založení Hospodářské jednoty Prostějov (1875), na kterém se
podílel T. Podivínský ze Smržic a předsedou byl od roku 1919 F. Jakubec.
130 let od založení okrašlovacího odboru obce (1885), jehož činnost byla
zaměřena na úpravy vzhledu obce.
130 let od vzniku sochy sv. Jana Nepomuckého ve smržickém parku,
kterou zdobí nápis Svatý Jene oroduj za nás – Obci Smržické 1885.
110 let od zahájení provozu cihelny s kruhovou pecí Fr. Coufala (1905).
O 5 roků později cihelna vyráběla při ruční výrobě milion kusů cihel ročně.
110 let od zakoupení pasterizačního přístroje smržické mlékárny (1905),
která denně zpracovávala v průměru 2 000 litrů mléka.
100 let od postavení současného hřbitova na severním svahu za obcí (1915)
jako náhrady za hřbitov z roku 1835 při cestě směrem k Čelechovicím.
90 let od zřízení selekční šlechtitelské stanice (1925) smržickým odborem
pěstitelů a šlechtitelů ječmene, který sdružoval 36 rolníků.
40 let od uspořádání srazu veteránů volejbalovým oddílem Sokola (1975).
Tento sraz je od té doby pořádán vždy koncem června každým rokem.
30 let od slavnostního otevření nového objektu zahrádkářů (5.10.1985) po
adaptaci bývalé hospodářské usedlosti č. 28 Františka Spurného.
Zdeněk Balcařík, kulturně-sportovní komise
Zdroj informací:
Kniha Miloslava Peterky a kol. „Smržice příroda-historie-lidé“ 1994
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„Nebyl jsem pouhým svědkem …“
Recenze knihy
LEBEDA, Aleš: Vzpomínky a úvahy o Sametové revoluci v roce 1989
v Prostějově a ve Smržicích – počátky demokratizace naší společnosti
a jejich reminiscence. Smržice 2015. 102 s., obrazová příloha.

Není třeba zakrývat, že mnozí lidé jsou z politického vývoje po
listopadu 1989 u nás rozčarováni. Sametová revoluce, jak je
označován politický zvrat stojící na přechodu od totalitní
k demokratické společnosti, vyvolala velká očekávání, jež nebyla
v některých oblastech zcela naplněna. Dostavily se obtíže, které si lidé
nedovedli dost dobře představit, protože žili v mezinárodní izolaci a neměli
dostatek informací. Nelze však pochybovat o tom, že přelom 80. a 90. let
20. století už dnes představuje zásadní periodizační mezník v českých
dějinách a pokud jsme při obnově demokratické společnosti svědky
deficitů, přehmatů a potíží, většinou jsou dokladem hloubky úpadku
a devastace ve všech oblastech našeho života, s jehož překonáním budou
zápasit i generace přicházející po nás.
Tato zdánlivě moralizující úvaha chce uvést knihu, kterou bychom rádi
doporučili pozornosti čtenářů Smržického zpravodaje. Jejím autorem je
dlouholetý smržický občan a místní zastupitel Prof. Ing. Aleš Lebeda,
DrSc., jehož jméno reprezentuje nejen Smržice, prostějovský region, ale
také Univerzitu Palackého v Olomouci. Není pouze veřejným činitelem a
politikem, ale především významným českým vědcem, autorem mnoha
odborných prací z oblasti botaniky a rostlinné patologie, které znají
přírodovědci u nás i ve světě. Svým způsobem na okraji vědeckého úsilí
však vznikají také Lebedovy práce propagující minulost a zejména
současnost obce. Do tohoto okruhu tvorby spadá i jeho poslední
dokumentárně-popularizační knížka inspirovaná 25. výročím Sametové
revoluce 1989, která však zdaleka není okrajová.
Knížka prof. Lebedy čtenáře na první pohled upoutá svou formální
podobou. Nejedná se o klasický text, v němž by se pokoušel jako historik
přiblížit události nedávné minulosti, jichž byl svědkem, ale jako přední člen
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prostějovského a zakladatel smržického Občanského fóra také
spolutvůrcem. Práce je originální koláží tvořenou vzpomínkami, prezentací
fakt a rozhovorů z dobového tisku, přetiskem dokumentů, tabulek a
fotografií, v nichž se odráží jeho vlastní životní osud od dětství do
současnosti na pozadí novodobých českých a regionálních dějin, které
reflektuje a komentuje svým vlastním pohledem. Právě toto prolnutí
individuálního s obecným vytváří nadčasovou hodnotu Lebedovy
publikace. Pro historiografii je cenným svědectvím a dokladem toho, jak
proměny společnosti modelují životní osudy lidí. Pro sociologii je sondou
do myšlení a vnímání událostí intelektuálů a vzdělaných lidí. Pro
politologii nabízí jeden ze vzorců politického chování lidí vstupujících
poprvé na komunální scénu.
Práce prof. Aleše Lebedy se opírá o jeho dobové zápisky a vzpomínky.
V tomto smyslu je přínosem k hlubšímu, faktografickému poznání
revolučních událostí v Prostějově a ve Smržicích na prahu 90. let dvacátého
století. Domníváme se však, že toto je pouze jeden z rozměrů publikace.
Stejně cenná a přínosná je její dimenze jako diskusního příspěvku a skryté
polemiky se skeptiky, kterým se jeví proces budování demokratické
společnosti jako pomalý. Na příkladu Smržic, kdy stručně rekapituluje a
bilancuje změny v obci za čtvrt století od roku 1989, demonstruje fakt, že
poctivost, pracovitost, zápal pro dobrou věc hory přenáší a je třeba mít jen
více trpělivosti a odvahy do každodenních zápasů.
Nejen vhodně, ale také inspirativně působí v knize uvedení přehledu
životního díla autora, který sice už začíná bilancovat, pohlížet zpět a
vzpomínat, ale současně neztrácí pracovní elán a nasazení, o čemž nejlépe
svědčí veřejné akce z nedávné doby typu připomínky významného rodáka
Františka Jakubce, ale i ty zatím před veřejností skryté, které se teprve
připravují. Osvětová, kulturní a výchovná práce prof. Aleše Lebedy si
zaslouží naše ocenění.

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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Komise životního prostředí
Vánoce ve Smržicích v roce 2014
a vyhodnocení soutěže o nejlepší vánoční výzdobu domů
Pro zimní procházku naší obcí spojenou s hodnocením vánoční výzdoby
domů si členové Komise pro životní prostředí nezávisle na sobě vybrali
dny na přelomu roku 2014 a 2015, kdy zimní náladu navozoval alespoň
symbolický poprašek sněhu. Slavnostní bílá sněhová pokrývka tak tím
nejlepším způsobem naladila naše vnímání vánoční výzdoby domů i
zahrádek před nimi.
Vánoční výzdoba domů a předzahrádek je rozmanitá, avšak vzhledem ke
krátkému období svého působení není zdaleka všeobecně rozšířená.
Obvykle velmi pěkně působí okenní truhlíky se zimní kompozicí ze
sušených rostlin, větviček stálezelených a jehličnatých stromů a keřů a
případně i s další přízdobou. Tato dekorace vydrží s menšími obměnami
prakticky po celé zimní období. V předvánočním a vánočním období až do
Nového roku se v řadě případů objevuje decentní osvětlení v oknech,
nejčastěji v podobě jednoduchých svícnů. Dalšími drobnými dekoračními
předměty, například perníčky nebo keramikou si někteří občané zdobí
prostor mezi okny u tzv. kastlových oken. V rodinách s menšími dětmi se
objevují papírové, plastové nebo malované dekorace (hvězdy, sněhové
vločky, zimní motivy) přímo na skle. Na některých domech se objevila
světelná výzdoba a další moderní atributy Vánoc, vesměs ve velmi uměřené
podobě.
Vánoční výzdoba předzahrádek nebývá rozsáhlá, ale o to však není
potřeba usilovat za každou cenu. Právě jakási uměřenost a decentnost
výzdoby by měla k vánočnímu a zimnímu období patřit. Zvláště malebně
vyhlížejí jehličnaté stromky s drobnými světýlky žluté nebo bílé barvy.
Někdy lze podobným způsobem ozdobit i menší ovocné nebo okrasné
stromky, případně jim dodat vánoční podobu zavěšením jablíček nebo
lojových koulí se semínky pro ptactvo.
Při procházce naší obcí je vidět, že vánoční výzdoba našich domů nemá
svou ustálenou podobu a že její rozmanitost koresponduje s rozmanitostí
našich pohledů na svět kolem nás. Snažili jsme se zjistit, jak vypadala
vnější vánoční výzdoba hanáckých stavení na přelomu 19. a 20. století.
Bohužel, v tomto ohledu není k dispozici mnoho informací. Zdrojem
informací nám byla publikace Jana Rudolfa Bečáka z roku 1941 s názvem
Lidové umění na Hané: lidová kultura hmotná, přesněji reprint původního
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vydání z roku 1997. Samotným oknům je věnována jen krátká zmínka
v kapitole „Selská domácnost“, ze které citujeme: „V 18. století bývala
jizba jedinou obytnou místností selského statku. Jen v bohatších statcích
bývala ještě seknička. Byla jídelnou, zčásti i kuchyní, obývací místností i
ložnicí. Jizba stála v pořadí vedle síně s okny na ulici nebo náves. Okna
byla poměrně malá a jednoduchá. Byla nejčastěji dvě a jejich výška a šířka
byla asi 12 – 18 palců (t. j. 31 – 47 cm). Okno se otvíralo na jednu stranu,
dvojitá okna byla obvyklá až v druhé polovině 19. století. V zimě přes noc
se okno zadělalo jednoduchou otýpečkou ze slámy a přes den k vůli
osvětlení se sláma asi z polovice oddělávala. Mezi okny v létě se pěstovaly
v pernicách všelijaké voničky, zvláště muškát, bazalka, balzamina,
rozmarýn, reseda a jako domácí lék proti všelijakým nemocem mořská
cibule.“
V této souvislosti jsme si uvědomili, že jsme letos v naší obci nevyfotili
příklady pěkně a vkusně upravených domů, a to pro inspiraci a jako doklad
o naší kultuře pro následující generace.
Závěrem nám dovolte konstatovat, že Komise životního prostředí ocenila
vánoční výzdobu domů následujících občanů:
Miroslava Hadačová, Za Kobližnicí 558
Pavel Opluštil, Družstevní 368
Pavel a Alena Šilerovi, Prostějovská 72/18
Pavel Tomášek, Podhájí 214/26
Ctibor Kalinec a Olga Prášilová, Koupelky 13
Veřejné vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí
vánoční výzdobu domů se
konalo v pátek 27. února
ve smržickém kulturním
domě,
a
to
před
promítáním videokroniky
„Smržice v roce 2014“.
Ocenění občané obdrželi
od obce Smržice drobné
dárky.
Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Komise životního prostředí
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Smržice v roce 2014
K promítání smržické videokroniky „Smržice v roce 2014“ se
sešli smržičtí občané v pátek 27. února 2015. Již podvacáté jsme
měli možnost ze záznamu sledovat oficiální události nebo tradiční
sportovní či společenské akce, které se v roce 2014 v naší obci
uskutečnily, byli jsme svědky rodinných oslav, měli jsme možnost
pozorovat, jak se naše obec proměňuje díky stavebním či zahradnickým
úpravám, prostřednictvím kamery jsme viděli i obyčejné každodenní věci
kolem nás i poetickou krásu jejich detailů.
Navykli jsme si na tato každoroční promítání a při tomto dvacátém
večeru nás jistě trochu zamrzelo, že se takto setkáváme naposledy.
Pokusme se tedy o malou rekapitulaci smržické videokroniky. Při
porovnání technického zpracování je na první pohled patrný nesmírný
pokrok. Zatímco první ročníky kroniky byly pořizovány na videokazety
VHS, od roku 2004 je záznam digitální na DVD. Celkové zpracování filmů
včetně komentáře a doprovodné hudby dosahují profesionálních kvalit.
V kronice se podařilo zachytit v podstatě všechny významné události, které
se v naší obci během posledních dvaceti let odehrály – v tom spočívá
historická hodnota filmů. Je patrné, jak se měnil i vzhled domů a úprava
jejich okolí, náš životní styl, oblékání, způsob trávení volného času. I tyto
atributy tvoří součást historických reálií. Pro mnohé z nás má smržická
videokronika význam osobní – takoví jsme byli.
Naše poděkování si tedy zaslouží pan Zdeněk Balcařík za to, že v tomto
dlouhém časovém úseku byl u všech významných událostí, a že je tak
kvalitně zaznamenal. Poděkování patří panu profesoru Aleši Lebedovi za
to, že před dvaceti lety přišel s myšlenkou pořizovat o dění v naší obci
filmové dokumenty a podpořil ji v zastupitelstvu. A nejen to, řadu akcí a
aktivit pro naši obec inicioval a s podporou zastupitelstva naší obce
realizoval. Mimořádný podíl na úspěšné realizaci řady akcí má paní
starostka Ing. Hana Lebedová. Při každém promítání jsem si uvědomila
také to, že během roku připravuje náš obecní úřad, škola, školka, sportovní
organizace a spolky ohromné množství akcí, na nichž se mohou občané
setkávat. Je to příležitost k vytváření našeho povědomí o obci jako
komunitě, tedy společenství lidí, kteří by měli určitým způsobem
spolupracovat, aby mohli být na svou obec hrdi a cítili se v ní opravdu
„doma“.
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Oslovila jsem paní starostku Ing. Hanu Lebedovou, pana profesora Aleše
Lebedu a pana Zdeňka Balcaříka a položila jsem každému z nich několik
otázek.
Ing. Hana Lebedová:
1. V čem vidíš největší význam celého souboru „Smržické
videokroniky“?
Největší význam má z historického hlediska. Zdokumentována je
výjimečná porevoluční doba zásadních změn, ale je zde zachycena
například i doba přechodu století. Podrobně zachycených dvacet let „života
obce“ je ve stále se zrychlujícím životním tempu určitě významný a
vypovídající dokument. Oproti psané kronice zachycuje události pestřeji a
tím i zajímavěji. Proto také oceňuji ten nápad s natáčením, podporu
zastupitelů obce a vytrvalost Zdeňka Balcaříka tento nápad uskutečňovat.
2. Pokud porovnáme záběry z prvních filmů se současností, vidíme
zřetelné zlepšení vzhledu obce. Jak se za posledních dvacet let podle
tvého názoru změnilo chování lidí, jaká je současná smržická
komunita.
Změny k lepšímu se berou jako samozřejmá věc, více si těchto změn
všímá ten, který chce a dokáže porovnávat. V každém společenství lidí se
najdou optimisté a pesimisté, vždy je to o jednotlivém člověku. A jaká je
současná smržická komunita? Pestrá a proměnlivá, zdravý selský rozum tu
ale rozhodně zůstal. A toho si vážím.
3. „Smržická videokronika“ dokumentovala řadu významných
událostí. Která z nich ti přinesla největší radost?
Asi událost z roku 2010, kdy obec získala Zelenou stuhu České
republiky. Bylo to ocenění obce za celkový posun vpřed během posledních
deseti let. Nejen tedy v „zeleni“, ale i dalších aspektech, které ovlivnily
kvalitu života v obci.
4. V pátek 27.února byl udělen pravděpodobně poslední „Smržické
lev“. Kdybys měla možnost o tomto ocenění rozhodnout, komu bys ho
udělila?
Tentokrát bych vyzvedla ty nikdy neoceněné, a přesto důležité hráče,
kteří se na utváření dokumentárních filmů o Smržicích nějakým způsobem
podíleli. Ať už svým názorem nebo se „jen“ nechali zachytit kamerou.
Těmto občanům patří velké poděkování.
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Zdeněk Balcařík:
1. Čím tě natáčení a zpracování Smržické videokroniky osobně
obohatilo?
Natáčení a následné každoroční zpracování videokroniky Smržic bylo
pro mě přínosem nejen po stránce postupné modernizace technického
vybavení, ale též neustálého zdokonalování při jeho využití. Díky kameře
jsem se dostal také na místa, která bych jinak neměl šanci navštívit. Jako
příklad uvedu Valdštejnský palác v Praze, kde jsem natáčel starostku obce
Ing. Hanu Lebedovou při převzetí Zelené stuhy ČR. Hlavním přínosem
však byl pro mě jakýsi vnitřní pocit uspokojení, jednak z toho, že pro
společenský život v obci mohu něco udělat, a také z toho, že tady po mě
něco trvalého zůstane.
2. Setkával ses třeba s tím, že někdo nebyl rád, že ho natáčíš?
Vzhledem k tomu, že se během natáčení jednalo převážně o domácí
smržické „herce“ mých filmů, kteří si za ta léta natáčení na kameru v mé
ruce tak nějak zvykli, většina z nich neměla problém nechat se natočit.
Větším problémem často bylo donutit některé z nich, aby přímo na kameru
promluvili. Ve většině případů byli vstřícní také pracovníci různých firem,
kteří pro obec něco dělali. Takovým extrémem byli snad jedině
zaměstnanci Silniční správy, kteří kdysi při asfaltování vozovky v ulici
Trávníky všeho nechali a odmítli pracovat, dokud tam budu s kamerou.
3. Vzpomeneš si na situace, kdy jsi pro smích nebo naopak pro slzy
v očích nemohl filmovat?
Během natáčení pracují samozřejmě kromě kamery také emoce, člověk
není ze železa. Ve vě tšině případů to však nesmí na sobě dát znát. Ty
nejveselejší záběry provázely každoročně asi natáčení gratulací k různým
životním jubileím a naopak brečet se mi občas chtělo při některých
výkonech našich fotbalistů.
4. Od koho se ti dostalo při této práci největší podpory?
Největší podpory se mi při natáčení dostalo pochopitelně od vedení
obce. V některých vesnicích si rovněž natáčí hlavní obecní aktivity. Mít
však takto detailně zdokumentovaných prakticky pět volebních období,
včetně záběrů z každodenního života, se však pravděpodobně ještě v žádné
z obcí našeho regionu nepodařilo.
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Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. :
1. Na posledním promítání videokroniky „Smržice v roce 2014“
v pátek 27. února 2015 ti byla udělena cena „Smržický lev 2014“. Při
předávání ceny bylo zřejmé, že tě to velmi překvapilo. Jaký dojem
z tohoto ocenění máš?
Ano, bylo to pro mne velké překvapení, něco takového jsem nečekal.
Z většiny
předchozích
Lvů jsem měl dojem, že
je komise vybírá buď na
základě projevu nějakého
výrazného show, případně
směšnosti
a
zábavnosti dané situace.
Překvapující a současně
potěšující pro mne bylo
zdůvodnění, že je to na
základě intelektuálního
výkonu resp. projevu.
2. Kdybys o tom mohl rozhodnout, komu bys Smržického lva udělil a
proč?
Vzhledem k tomu, že nikde nejsou napsána jednoznačná kritéria, podle
kterých se Lev uděluje, tak je to těžké rozhodnutí. Pokud by to však mohl
být někdo zcela mimo loňský film a mělo by to být na základě
celoživotních postojů, pracovitosti a morálně-volních vlastností, tak z těch,
které jsem osobně ve Smržicích od roku 1975 osobně poznal, by to byl pro
mne bez váhání na prvním místě pan Bohumil Přikryl „Boba ze mlýna“.
Poznal jsem ho jako velmi statečného, otevřeného, prozíravého a
velkorysého člověka, který nikdy neuhýbal a byl přímočarý, který měl
rovněž i obrovský životní nadhled, na druhé straně však i velkou pokoru.
Prostě život nehrál, ale žil. Vím, o čem mluvím, toto vše se mi potvrdilo i
ve chvílích nejtěžších, byl jsem u něj ve mlýně několikrát v posledních
dnech jeho života, byla to opravdu mimořádná osobnost, skutečný Lev.

Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
Komise životního prostředí
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Přátelské setkání a povídání o víně a životě
s Doc. Milošem Michlovským
Na 6. března 2015 přijal pozvání pana prof. Aleše Lebedy do
Smržic majitel společnosti Vinselekt Michlovský, a.s. se sídlem
v jihomoravských Rakvicích. Program byl naplánován na dvě
části, v první byla diskuse vedená panem Alešem Lebedou a ve druhé
řízená degustace. Hned na úvod se
pan Doc. M. Michlovský představil
svým
typickým
rakvickým
dialektem, který mu ostatně vydržel
po celý večer, a dobrosrdečnou
povahou, kterou si získal smržické
publikum. V první části vládla

ukázková disciplína ze strany
posluchačů,
což
je
jednoznačně
zásluhou
vypravěčského talentu a
spoustě poutavých historek
pana Michlovského. V části
degustační se již publikum
přirozeně rozmluvilo, každý
se chtěl podělit o svůj
chuťový zážitek se sousedem.
Pan Michlovský je v současné době považován za špičku ve vinařském
oboru, je navíc průkopníkem řady pokrokových technologií, například
bezalkoholových vín. Za jeho úspěchem je dlouhá cesta, kdy si šel za svou
vizí. Jak sám připouští, již od šesté třídy měl jasno, že bude vinařem, a jiné
povolání si ani nepřipouštěl. V rámci studia se dokonce ocitl v Moskvě a
praxi v Sovětském svazu vykonával kde jinde než ve vinohradě. Při tvorbě
disertační práce se věnoval tématu šlechtění stolních vín. Brzy pochopil
potenciál tohoto oboru a dokázal jej využít při novošlechtění moštových
odrůd. Vytvořením pomyslného mostu mezi východem a západem, který
sloužil k vzájemné výměně rostlin, získal soubor genotypů z Francie,
Německa, ale i Moldávie a dalších států s bohatou vinařskou tradicí. Z jeho
vlastního šlechtění pochází více než 10 odrůd a další jsou rozpracovány.
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Společnost Vinselekt Michlovský, a.s patří mezi středně velké firmy ve
vinařském oboru, ale jak sám majitel říká, svou strategií spíše reprezentuje
10 malých firem. Společnost vyvinula řadu ucelených skupin vín, která
sdružují šarže s unikátní charakteristikou, původem nebo formou
zpracování. VINUM PALAVIENSE mají původ z vinic v Perné a okolí,
vápencový podklad dává vínům nezaměnitelnou, charakteristickou chuť.
CHATEAU DOWINA jsou vína
zrající v dubových sudech typu
barrique, která předají vínu svoji
charakteristickou chuť a aroma.
PRIVÁTNÍ ARCHIV jsou vybrané
šarže pro vinotéku nebo jako
originální dárek. HARMONY je
skupina vín s bohatou chutí a
aromatem.
STANDARD
je
značkou kvalitních přívlastkových
vín v celé řadě odrůd. LATITUDE – 49 je produkce vín z nejseverněji
položených lokalit kolem 49 rovnoběžky, s pomalejším zráním hroznů ale
současně vyšším výskytem kořenitých látek ve víně. BIO VÍNA jsou
produktem šlechtitelské stanice Vinselekt, která se zaměřila na šlechtění
odrůd odolnějších vůči houbovým chorobám. Výsledkem jsou např. odrůdy
Malverina a Laurot. TERRASSO jsou nealkoholická vína, která vznikají
odstraněním alkoholu z již hotových vín. Při nižší teplotě se nejprve
odstraní aromatické látky, následným zahřátím na vyšší teplotu se z vína
odstraní alkohol a na závěr se do vína opětovně přidají aromata. Výsledkem
jsou přirozeně šumivá, lehká a svěží vína s nulovým obsahem alkoholu.
Podobně lehce chutnají i nízkoalkoholová vína s 5% alkoholu.
Jak se řada z nás měla možnost přesvědčit, pan Michlovský je vizionář
s jasným cílem, kterým je produkce špičkových vín. Jak sám říká, víno se
rodí v hlavě. V ní si vinař musí ujasnit, jaké víno chce produkovat, a na
základě této představy si zvolí vhodnou lokalitu, odrůdu, podnož, tvar a tak
dále. O tom, že svoje sny umí pan Michlovský přeměnit ve skutečnost,
hovoří desítky ocenění z výstav a soutěží nejen z České republiky, ale i v
zahraničí. Setkání s panem Michlovským, včetně degustace vynikajících
vín, byl pro všechny účastníky velký a nezapomenutelný zážitek.
Ing. Zbyněk Slezáček
Komise životního prostředí
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Základní škola Smržice
Po zimních prázdninách přišel do 1. třídy naší školy
černokněžník a zkoušel děti, jestli poznají všechna písmenka.
Žáci splnili všechny jeho úkoly které jim dal a tím vysvobodili
princeznu z jeho zajetí.

První pololetí zakončily děti převzetím
vysvědčení dne 29. ledna 2015. Další
den si prožily jednodenní pololetní
prázdniny. O tom, že jsou naše děti
chytré a snaživé, svědčí průměrný
prospěch školy 1,11.
Od 3. února začali žáci 2. a 3. třídy
navštěvovat plavecký výcvik v
městských lázních a na ZŠ Dr. Horáka.
Tento výcvik bude probíhat celé druhé
pololetí.
Zápis do první třídy základní školy
se uskutečnil ve dnech 6. a 7. února.
18

K zápisu se dostavilo 25 předškoláků z naší mateřské školy i ze školek
v okolí. Děti plnily několik úkolů, které dokazovaly jejich školní zralost.
Velkým pomocníkem jim byla interaktivní tabule. Každý budoucí školák
dostal průkaz školáka a upomínkový předmět, který vyrobily děti a
vychovatelky školní družiny.
V tomto čtvrtletí žáci navštívili dvě divadelní představení v Městském
divadle v Prostějově. Starší děti /3. – 5. tř./ viděly hru „Poslední trik
Georgese Méliése“ a děti MŠ, první a druhé třídy se radovaly z pohádky
„Princezna se zlatou hvězdou na čele“.
V měsíci únoru a březnu se všechny děti zapojily v rámci výtvarné
výchovy do těchto soutěží: Cesta dvou bratří, Kytice ve váze a Jaro je tady.
Naše škola je zapojena do
projektu
„Zelená
škola
Olomouckého
kraje“
a
věnuje velkou pozornost
ekologii a ochraně přírody.
Připravila ve spolupráci s
Ekocentrem
Iris
dva
vzdělávací programy. Pro
všechny děti je to program
„Kouzlení s papírem“, kde si
žáci
zopakovali
třídění
odpadů a naučili se vyrobit
recyklovaný papír. Starší žáci
se seznámili v programu
„Kamínek
vypráví“
s
nerosty a horninami.
V současné době připravujeme program na školu v
přírodě, která se uskuteční
v týdnu od 15. – 19. června
ve Václavově v okrese
Šumperk.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka školy
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Spolek rodičů při MŠ ve Smržicích
S novým rokem změnilo Sdružení rodičů při Mateřské škole ve
Smržicích název na Spolek rodičů při mateřské škole ve
Smržicích. Dále vznikly nové stránky Spolku, přístupny jsou buď
přes oficiální web Smržic pod sekcí Spolky nebo při zadání
adresy www.srms.vesele.info. Můžete se zde dočíst nejen o akcích
připravovaných Spolkem, ale najdete tam
i tipy na výlety, rady pro zdraví, či
recepty. V rubrice pro děti jsou pohádky a
písničky, omalovánky k vytištění a
nápady pro volný čas. Stránky by měly
být nejen informativní, ale pracujeme na
tom, aby děti zároveň rozvíjely a
vzdělávaly, a to hlavně naše předškoláky.
V přípravě jsou i pracovní listy, které
mohou sloužit jako pomůcka rodičům. Ve fotogalerii najdete fotky z akcí.
Dětský karneval
Karneval proběhl v sobotu 7. března ve smržické sokolovně. Program byl
zřejmě hodně lákavý, protože se akce zúčastnilo kolem 240 osob. Tentokrát
se v soutěžích objevovalo jídlo, zdravé i nezdravé, ovoce a zelenina. Velký
úspěch měl špagetový tanec, malování na plech, krmení jedlíků a řada
dalších. Kromě různých
her a soutěží jsme viděli
moc hezké vystoupení
tanečního kroužku ZŠ
Čelechovice, děti i dospělí
se mohly protáhnout při
Zumbě s Darinou a celé
odpoledne k tomu hrál DJ
Petřík.
Děti také měly možnost
nechat si pomalovat obličej
moc šikovnými malířkami
a některé se změnily k
nepoznání. V obležení dětí
byl také klaun, který modeloval barevné balónky podle jejich přání.
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Spousta rodičů využila možnosti nechat se vyfotit spolu s dětmi Fotoboxem. Na fotografie se budete moci podívat odkazem z našich stránek
www.srms.vesele.info. Vystaveny tam budou po dobu několika týdnů.
Jídelna
v sokolovně se
proměnila v jednu velkou
karnevalovou dílničku, kde si
děti mohly vyrobit hudební
nástroj kazoo, frkačky, čelenky,
ozdobná brčka a jiné pěkné
výrobky. Paní učitelka z
mateřské školy se měla co
ohánět, aby velice tvořivým
dětem stíhala pomáhat. Tímto
bychom
chtěli
poděkovat
smržické Mateřské škole, která
nám zapůjčila pomůcky a paní
učitelce Bittnerové za pomoc.
Část jídelny byla využita jako
dětský koutek pro nejmenší
děti. K dispozici jim tu byla
malá skluzavka, stan ve tvaru
hradu, hračky a balónky.
Koutek byl v neustálém
obležení dětí, z toho usuzujeme,
že se dětem líbil.
Velkým lákadlem byla také
bohatá tombola, první cenou
byl fotoaparát, který vyhráli
Terezka a Mikuláš Lakomí ze
Studence, tak ať se jim dobře
fotí. Všechny maskované děti
byly krásné, odměnou pro ně
bylo pěkně strávené odpoledne.
V letošním školním roce ještě
připravujeme výlety, a ve
spolupráci s obecním úřadem velikonoční dílničku a dětský den.
Ing. Pavla Slezáčková
předsedkyně Spolku rodičů při MŠ ve Smržicích
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TJ Sokol Smržice
XXI. Sokolský ples
zahájil 31.ledna plesovou sezónu ve Smržicích. Před plesem musí
být celá sokolovna důkladně uklizena, případné nedostatky na
vzhledu ukryje výzdoba, kterou jsme připravovali již na začátku ledna, a
tématem byly květiny. My starší jsme si při výrobě papírových květů
vzpomněli na slavné zahrádkářské plesy, které byly pověstné velkou
výzdobou, převážně doma vyrobenou. Hudba v podání skupiny Duel a
předtančení klasických a orientálních tanců zpříjemnily hostům celý večer.
Maškarní bál
se stává centrem setkání všech lidí různých generací, kteří mají rádi humor,
nadsázku a dobrou zábavu. Letošní
průvod masek opět zaplnil celý sál a
porota složená z hostů bez masek
měla vybrat celkem pět nejlepších.
Úkol
to
byl
těžký,
protože
v posledních letech se zlepšuje
propracovanost
a
zdokonalování
masek, na druhé straně vždy přijde
někdo s nápadem a vyrazí v masce
méně náročné, ale za to vtipné. První
místo nemohl získat nikdo jiný než „Avataři“, kteří
jakoby vystoupili ze slavného filmu. Za nimi byli
„Playboy zajičci“, „Ivánek s Marfuškou“, veselý
mnich, jeptišky a skupina
kankánových
tanečnic.
Kapela Ella
band, předtančení jako z Rio de
Janeira a nabídka nápojů a pokrmů
ze zvěřiny přispěly k výborné
atmosféře celého plesu. Jak by řekl
veselý mnich Mirek Los: „byla to
špica“.
Foto Tomáš Drtil
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Ples pro děti
Aby to dětem nebylo
líto, uspořádaly sokolky na sv. Valentýna
„Ples
pro
děti“.
Slavnostně vystrojené
děti, v maskách i bez,
si
užily
soutěže,
tanečky, v přestávkách
shlédly
vystoupení
orientálních tanečnic a
ukázku ze cvičení
parkourových atletů, které předvedli Jiří Šmída, Jan Opluštil a Vojtěch
Kořenovský. Losování tomboly ukončilo veselé sobotní odpoledne
v sokolovně.
Cvičení sokolíčků
Nejmladší generace chodí pravidelně každé úterý od 17:00 hodin na svoje
cvičení do sokolovny, kde pro ně cvičitelky připravují pestrou zábavu ve
formě cvičení na nářadí, s náčiním, pohybové hry, míčové hry, tanečky,
nové písničky a básničky. Koncem roku byli do cvičební hodiny pozváni i
rodiče a kamarádi, aby společně strávili krásné předvánoční tvořivé
odpoledne se zpíváním
a tradičními vánočními
zvyky.
Karnevalové
cvičení aneb „kdo se
skrývá za maskou“ se
konalo
v
únoru.
Cvičitelky opět připravují pro děti a jejich
blízké výlet vlakem na
Bělecký mlýn nebo do
zámeckého parku v
Čechách pod Kosířem.
Informace o plánovaných
akcích
si
mohou rodiče zjistit ve
vývěskách.
Foto Lucie Smičková
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Župní přebor v plavání
10. března proběhla
soutěž v plavání, které
se zúčastnilo jedenáct
závodníků. V kategorii
starších
žáků
IV.
s přehledem
zvítězil
Filip Švec, druhé místo
v kategorii starších žáků
III. vybojoval Martin
Čmel a mladší žákyně
Barbora
Vitásková
získala bronzovou medaili. Cenné body za
umístění získali: Tereza
Peková, Adam Čmel,
David Klein, Jakub
Látal, Václav Přikryl,
Lukáš Tabery, Jiří Fink a
Pavel Fréhar. Všem patří
poděkování za reprezentaci Sokola Smržice
a obci za zajištění
dopravy
mladých
sportovců.
Připravujeme:
30. 4. - pálení čarodějnic
květen – závody na
kolečkových bruslích a
koloběžkách
5. 6. – pestré sportovní
odpoledne k MDD
27. 6. – volejbalový
turnaj veteránů

Foto Irena Laurenčíková

Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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Parkour a Freerunning
Parkour není tak úplně sport, za který ho mnozí lidé považují. Ne, parkour
je jako životní styl. My traceuři (parkouroví atleti) parkourem
nezlepšujeme pouze naši fyzickou kondici, pomáhá nám i k duševnímu
rozvoji. Takovým nepsaným ale mezi parkouristy známým heslem je:
„Překonávej překážky rychle, bezpečně a s vynaložením nejméně energie.“
Toto heslo se vztahuje právě i k naší mentalitě. Parkour nás totiž nutí
postavit se překážkám a problémům a taky k jejich překonání a řešení.
Taktéž cvičíme celé tělo zábavným způsobem. Mnozí lidé si myslí, že
děláme šílené nebo dokonce nepředstavitelné věci, při kterých riskujeme
zdraví nebo dokonce i životy. Vlastně tomu tak úplně není. Skáčeme a
trénujeme jenom tak, jak zvládneme, nepouštíme se do žádných bezhlavých
hloupostí. Každý náš trénink však začíná rozcvičením. Většinou trvá
v rozmezí 10 – 30 minut. Musíme totiž pečlivě zahřát a rozcvičit každý sval
v našem těle. Až potom přichází na řadu samotné skákání.
Mezi základní techniky patří obyčejný ale správně provedený dopad, dále
parakotoul, skok snožmo a skok z rozběhu z jedné nohy. Mezi další
techniky patří přeskoky od nejjednodušší skrčky až po přeskoky s rotacemi.

Na závěr bych chtěl zmínit, že mnoho lidí nás má za vandaly. Avšak vůbec
tomu tak není. Právě naopak, místa, na kterých trénujeme, se snažíme
udržovat čistá, už jenom kvůli vlastnímu bezpečí. Je sice pravda že situace
je v nynější době mnohem lepší než před asi 6 lety, kdy se tento fenomén u
nás začal pomalu šířit. Všem, kteří chtějí s tímto sportem začít, doporučuji
najít si odborného trenéra.
Jiří Šmída
TJ Sokol Smržice
25

Klub českých turistů Smržice
V pátek 23. ledna se členové klubu sešli na své výroční schůzi.
Součástí programu bylo tradiční vyhodnocení aktivity členů
klubu v předchozím roce, a představení akcí nové turistické
sezony. Kromě dvou hlavních akcí, kterými jsou Smržické vandr a
Smržická šlapka, se v průběhu roku uskuteční 14 jednodenních zájezdů za
turistikou do různých lokalit naší republiky a jeden zájezd týdenní do

Novohradských hor. Všechny zájezdy jsou přístupné veřejnosti. Do klubu
byli na výroční schůzi přijati čtyři noví členové. Všichni se ostatním
představili tím, že povstali, jen
jeden z nich musel být
vyzdvižen. Tříměsíční Marek
Kašpárek, který se narodil
dvěma členům našeho klubu na
podzim loňského roku, nám
zlepšil průměrný věk z 53,4 na
52,6 roku a už se těšíme, až s
námi vyrazí někam na túru.
Počet členů klubu se tím ustálil
na šťastném čísle 77.
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Letošní zima
byla podle té
loňské, alespoň
pokud jde o sníh
podstatně lepší, a
tak jsme naši
novou turistickou
sezonu
mohli
konečně zahájit v
běžecké stopě. V
sobotu 21. února
se naším cílem
staly
Jeseníky.
Díky nádhernému
slunečnému počasí, čerstvě napadlému prašanu a perfektně vyfrézované stopě jsme si
společně užili 21 km dlouhou túru ze Skřítku přes Alfrédku do Karlova.
Další naplánovanou akcí bylo už Rozloučení se zimou, na které jsme jeli
do oblasti Malé Hané.
Převážná většina z 34
účastníků zájezdu se vydala
na delší navrženou trasu z
Jevíčka
přes
Velké
Opatovice do Letovic.
Cestou nás čekala spousta
zajímavostí. Jednou z nich
byl skalní útvar Zkamenělá
svatba. V cíli jsme měli v
nohách rovných 20 km.
Při naší následující akci
28. března už přivítáme
jaro. Projdeme se po trase z Klobouk do Hustopečí a v závěru procházky
nás bude čekat rozkvetlý mandloňový sad s rozhlednou.
V dubnu se už naplno rozjedou přípravy na naši hlavní akci sezony
Smržické vandr, jehož jedenáctý ročník se uskuteční v sobotu 23. května.
Zdeněk Balcařík
předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Činnost zahrádkářů v prvním čtvrtletí roku
Zimu máme za sebou, nastává období jara, které jsme už
všichni toužebně očekávali a těšili se na první jarní sluneční
paprsky a na co hlavně – samozřejmě na práce na svých
zahrádkách. A co dělali zahrádkáři?
V lednu uspořádali „Degustaci jablek“, nahromadilo se 19 odrůd a
přítomní občané vyhodnotili jako nejlepší jablko Rubín od našeho člena
přítele Ing. Ivo Kotrleho.
V únoru se sešli
členové a hosté na
výroční členské schůzi.
Našimi hosty byli
kromě hasičů, sokolů a
myslivců také starostka
obce,
přátelé
zahrádkáři z Olšan a
Držovic a také členka
Územního
sdružení
zahrádkářů Prostějov,
přítelkyně Ambrožová,
která je i členkou celorepublikové rady v Praze.
Na 11. března 2015 jsme pozvali všechny naše občany na přednášku s
tématem „Ošetřování a choroby meruněk a broskví“, kterou velice
poutavým způsobem přednesl náš člen, přítel RNDr. Rudolf Trojan za
asistence přítele Ing. Ivo Kotrleho. Společenská místnost v přízemí budovy
se zaplnila do posledního místa nejen našimi spoluobčany, ale také
zahrádkáři ze sousedních obcí – Držovic, Olšan, Vrchoslavic a Prostějova.
A co budou dělat zahrádkáři nyní? Začnou pravidelné brigády, každé
pondělí od 14 hodin do 18 hodin, takže se mohou zúčastnit i ti, co jsou v
zaměstnání. Čeká nás práce na dvoře, zahradě, kde se budou kácet staré
stromy a vysazovat mladé, sázet se budou letničky a upravovat záhonky.
Čeká nás i pravidelné sečení trávy a v neposlední řadě úklid celé budovy a
moštárny, mytí oken, praní záclon atp. Také bychom letos chtěli kromě
renovace parket zmodernizovat kuchyň a společenskou místnost v přízemí.
To vše bychom sami finančně nezvládli bez dotace od obce, za což
zastupitelstvu obce děkujeme.
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A nyní zveme všechny naše občany na již tradiční „6. smržêcké košt“,
které se ôskôtečni v pátek 10. dôbna 2015 o pěti odpoledne v areálô
zahrádkářu. Doufám, že jste jako praví Hanáci textu porozuměli. Tak
přijďte všichni, kdo máte rádi slivovičku, ať můžete okoštovat jakou má
váš soused, kamarád, známý a samozřejmě ji náležitě ohodnotit.
Vstupenkou na tuto akci je při příchodu vzorek vaší pálenky o obsahu 0,3
litru s nápisem z čeho je vypálená, např. švestka, meruňka, třešeň atp. a
vaším jménem. Pokud svou pálenku nemáte, a přesto byste se rádi této akce
zúčastnili, tak zaplatíte vstupné 50,- Kč. Malé občerstvení bude pro
všechny připraveno.
Těší se na vás zahrádkáři.
Jaroslava Smičková
tajemnice ZO ČZS Smržice
„Nové“ parkety u zahrádkářů
Koncem ledna byla v budově ZO ČZS Smržice provedena
rekonstrukce parket na sále v prvním poschodí. Silně znečištěné
ale kvalitní dubové a jasanové parkety bylo již nutné přebrousit a
nalakovat. Provádělo se několikeré broušení kvůli nečistotám a
také pro srovnání podlahy. Již po přebroušení se ukázala krásná
skladba a mozaika parket. Následovalo trojí nanesení laku a také výměna
starých lišt za nové. Po zaschnutí a vytvrzení laku působí sál noblesně a
reprezentativně.
V
tak
příjemném prostředí se budou
akce daleko lépe konat.
Podzimní
výstava
ovoce,
zeleniny a květin se bude letos
konat v krásném prostředí.
Rekonstrukce trvala týden a
kvalitně ji provedla firma
Rudolf Chytil z Držovic.
Zafinancovat tuto akci nám
pomohla dotace Obce Smržice,
za což srdečně děkujeme.
Těším se na setkání s občany
Smržic na akcích v tomto pěkném sále.
Jiří Vyhlídal
předseda ZO ČZS Smržice
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Vážení spoluobčané, zimní sezona je pomalu za námi a je mým
úkolem zhodnotit, co nám toto období přineslo a jaké si z toho
vzít ponaučení. První věc, která nenechává klidným mě a ani
většinu slušných lidí, kterým není lh ostejné jejich životní
prostředí, je velká spousta odpadků okolo cest v našem okolí. Je skutečně
s podivem, že se v době, kdy obecní úřad pravidelně několikrát za rok
zdarma pořádá sběr velkoobjemového i nebezpečného odpadu, najdou
jedinci, kteří se neštítí vyhodit ze svého auta sadu pneumatik, vysloužilou
elektroniku a dokonce i celou kuchyňskou linku i se spotřebiči. Výčet toho
co v naší přírodě nacházíme po těchto „lidech“ je skutečně bohatý a nejen
nám myslivcům nezbývá nic jiného než obléct rukavice, zapojit za vlastní
auta přívěsné vozíky a ve svém volném čase ve spolupráci s obecním
úřadem tento nepořádek uklidit.

V únoru uspořádali smržičtí myslivci již tradiční setkání s manželkami.
Společné posezení s občerstvením a tombolou je poděkováním našim
manželkám za trpělivost a toleranci, kterou s námi mají při našem časově
náročném koníčku. Po celý večer nám zpříjemňovali hrou na borlici trubači
slečna Adéla Korcová a pan Jan Kikal z Lesnické školy v Hranicích na
Moravě. Jmenovaným, ale i celému kolektivu personálu Restaurace U
hřiště, kteří se o nás po celý večer příkladně starali, velmi děkujeme.
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V našem
kolektivu
smržických
myslivců máme několik kamarádů, se
kterými jsme měli možnost oslavit jejich
životní jubileum. Ze srdce přejeme hodně
zdraví, štěstí a životních úspěchů panu
Josefu Vychodilovi, Františku Zapletalovi
k jejich sedmdesátinám a panu Stanislavu
Obručníkovi k jeho šedesátinám. Pánové,
děkujeme za Vaši dosavadní činnost
v našem sdružení a Váš velký přínos pro
naši krásnou českou myslivost.
V minulém vydání Smržického
zpravodaje jsem žádal majitele pejsků,
aby byli ohleduplní ke zvěři a zbytečně
své miláčky nenechávali při procházkách přírodou štvát po zimě zesláblou
zvěř. Bohužel ne všichni si mou žádost vzali za vlastní. Následkem jedné
takové lehkovážnosti tu máme zdokumentovaný případ z konce února, kdy
v lokalitě cyklostezky do Držovic volně pobíhající pejsek místního
chovatele zadávil jednoho zajíce. Pro příklad uvádím, že úhynem jedné
zaječí mámy přijde naše příroda v průměru o 4-5 dalších zajíců, které
mohla v letním období vychovat. Opět tedy žádám naše spoluobčany, aby
v nadcházejícím jarním období, kdy dochází ke kladení mláďat, drželi své
pejsky dostatečně pod dozorem, aby nedocházelo ke zbytečnému stresování
a úhynu volně žijící zvěře.

Lokalita smržické honitby je jedna z mála na okrese Prostějov, kde se ještě
v udržitelném počtu vyskytuje drobná zvěř, např. zajíc polní, bažant obecný
a koroptve. Snažme se prosím toto přírodní bohatství zachovat pro další
generace.
Miroslav Herman
jednatel MS Smržice
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Farnost Smržice
Milí přátelé, jak známo, jednou z důležitých schopností člověka
(kterou se mimo jiné liší od zvířat) je schopnost slavit. Náš
živočišný druh jsme zvyklí nazývat „homo sapiens“, člověk
moudrý (i když v některých případech by se o tom dalo s úspěchem
pochybovat). Kterýsi moudrý muž ale přidal velmi pravdivé označení
„homo festivus“ - člověk slavící - a je smutné jakékoli společenství lidí,
které neumí nebo dokonce nechce slavit ...
...a to je důvod, proč píšu: protože křesťané slaví rádi a spolu, srdečně
vás všechny za Smržickou farnost zvu na tři slavnosti. První je hned na
začátku dubna a hned nejvýznačnější: Velikonoce. Pro každého křesťana
slavnost nad slavnosti, hlavní svátky roku, proto je slavíme několik dní.
Centrální část tvoří Velikonoční třídení, podle staré tradice nazvané:
Zelený čtvrtek (večer): připomínka Ježíšovy poslední večeře, kterou konal s
apoštoly, než byl zrazen a nespravedlivě odsouzen k smrti ukřižováním.
Velký pátek: den Ježíšovy smrti na kříži, vykoupení ze zajetí zla a hříchu.
Proto je kříž znamením křesťanů.
Bílá sobota: připomínka času, kdy Ježíš ležel v hrobě – jeskyni. Den ticha a
meditace.
Neděle Vzkříšení (která se ovšem začíná slavit už v sobotu v noci, tzv.
vigilie, noční bdění), centrální slavnost Velikonoc: Ježíš je živý, přemohl
smrt a spoluúčast na věčném životě dává i nám.
Bohoslužby ve Smržickém kostele budou takto: Zelený čtvrtek
(2.dubna) ve 20:00 hod, Velký pátek (3.dubna) v 16:00 hod, Bílá sobota
(4.dubna) ve 20:00 hod. V neděli Vzkříšení (5.dubna) v 8:30 hod.
Velikonoce nejsou bohudík zdaleka tak zkomercionalizované jako
Vánoce; také proto jsou působivější a pronikají do hlubin rozumu i srdce,
dotýkají se lidského života v jeho utrpení i smrti, radosti i naději ve
vítězství života.
Pokud jste dočetli až sem, nabízím vám další dvě slíbené pozvánky.
- V pátek 29.května od 18:00 celoevropská akce Noc kostelů:
návštěvníkům bude nabídnuta pestrá paleta všeho, co je v kostele (i z
kostela - z věže) k vidění i slyšení. Podrobnosti se včas dovíte z plakátů.
- V neděli 28.června „Smržické hody“, tzv. patrocinium, slavnost
patronů naší farnosti, apoštolů sv. Petra a Pavla. Ale to je ještě daleko,
to už možná budete mít v rukou nový Zpravodaj.
Pěkné Velikonoce přeje a na společné slavení se těší
P. Jožka Glogar sdb, administrátor farnosti
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V pátek 27. února se sešly téměř dvě stovky občanů na jubilejním dvacátém promítání smržické
videokroniky Zdeňka Balcaříka.

Starostka obce Ing. Hana Lebedová po skončení
promítání autorovi filmu za dvacet roků jeho dokumentování života v obci moc poděkovala.

Přátelské povídání o víně a životě bylo tématem
setkání, na které Prof. Aleš Lebeda pozval vinaře
Doc. Miloše Michlovského z Rakvic.

Stejný sál naplnil ve čtvrtek 19. března seminář
o kompostérech. Rozdávaly se zde smlouvy, na základě kterých si je občané mohou vyzvednout.

Na první jarní den vyšlo nejen krásné počasí, ale
též výdej kompostérů. Jeden byl vystavený a dalších 300 čekalo na dvoře na nové majitele.

V neděli 22. března pozvala obec všechny smržické seniory na přátelské posezení, spojené
s dobrou večeří a hudbou k tanci i poslechu.
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