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5. ledna se narodilo první smržické miminko.
Na obecním úřadě se rozhodli založit novou
tradici a Pavlovi Martinákovi přinesli dárek.

11. ledna přišli první návštěvníci do kulturního
domu zkontrolovat, co tady nový nájemce pod
novým názvem Restaurace U hřiště připravil.

Tradiční Sokolský ples přiláká každým rokem
velké množství návštěvníků. Jednou z návnad
bylo také vystoupení juniorských mistrů ČR.

Začátkem února se díky velkým mrazům mohla
využít přípojka vody a parkoviště za kulturákem  
se během pár dnů proměnilo na veliké kluziště.

21. března navštívila základní školu spisovatelka Marcella Dostálová. Prvňáčci jí na interaktivní
tabuli předvedli, jak čtou a kolik znají pohádek.

Promítání oblíbené videokroniky zaplnilo opět
sál kulturního domu do posledního místečka
a prestižní cenu Smržické lev získal J. Marek.
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Smržický zpravodaj – slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
žijeme v době překotných civilizačních změn, v době informační exploze
a zcela nových informačních technologií. Pouze v posledních asi deseti letech
celou globální lidskou společnost významně ovlivnily takové technologie jako
jsou např. mobilní telefony, internet a elektronická informační a komunikační
média. Roste rychlost šíření informací, narůstá jejich objem a mění se
způsob a forma jejich zpracování. Často můžeme slyšet, že informace, které
jsou zprostředkovány pomocí klasických médií, jako je například denní tisk,
časopisy, knihy a další tiskoviny jsou již překonány, jsou přežitkem a budou
brzy nahrazeny elektronickými médii. Nepopíráme význam všech těchto
novodobých informačních zdrojů, nicméně se stále více ukazují i jejich některé
nedostatky a slabiny, např. krátkodobost, obtížná dohledatelnost informací,
nejistá archivace. Klasické informační technologie jsou proto stále součástí naší
společnosti a současné civilizace.
V naší obci je možné získat veškeré hlavní informace na obecní nástěnce,
vývěskách jednotlivých obecních spolků a politických stran, ve zprávách
obecního rozhlasu, na zasedáních obecního zastupitelstva, na webových
stránkách obce. Nicméně se ukazuje, že ve všech těchto zdrojích postrádáme
jeden velmi důležitý aspekt a tím je kompaktnost, přehlednost, logická struktura
a časová posloupnost informací. Současné informace se neobjevují v určitých
pravidelných intervalech, v nichž se již můžeme těšit a očekávat, že si něco
nového a zajímavého přečteme o tom co se událo, děje nebo naopak připravuje
v naší obecní komunitě. Ale nejenom to, také se můžeme něco dovědět např.
z historie naší obce, o jejích přírodních poměrech, o lidech, kteří zde žili a žijí
a něco mimořádného vykonali, o myšlenkách a názorech na věci kolem nás. Právě
tuto roli by měl plnit Smržický zpravodaj, jehož první číslo dostáváte do rukou.
Tato tiskovina, která je plánována jako čtvrtletník, by měla všechny naše občany
pravidelně informovat o všech významných a zajímavých událostech v naší
obci. Měla by se také stát pojítkem naší obecní komunity. Pevně věřím, že se tak
stane a že do Smržického zpravodaje budou přispívat nejen pracovníci Obecního
úřadu, zastupitelé a spolky, ale i jednotliví občané hodnotnými příspěvky, které
nás budou nejen obohacovat, ale i myšlenkově posouvat vpřed, a že společně
budeme vytvářet něco, co bude zajímavé, příjemné a užitečné pro nás všechny.
Smržickému zpravodaji tímto přeji nejen šťastný vstup do života, ale i vitalitu
a svěžího ducha.
Prof. Aleš Lebeda
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou první číslo „Smržického zpravodaje“. Jak už název
napovídá, bude Vám postupně přinášet do vašich domovů aktuální zprávy ze
„života obce“. Doufám, že si najde svoje čtenáře a zvýší tak informovanost
a tím i aktivní účast Vás všech na dění v naší obci.
Důležitou informací jistě budou stavební akce realizované v tomto roce:
1. Obec Smržice zahájila dne 28.2.2012 předáním staveniště stavbu projektu
„Likvidace odpadních vod – kanalizace Smržice“. Obec Smržice získala v rámci
13. výzvy Operačního programu Životní prostředí dotaci na projekt „Likvidace
odpadních vod – kanalizace Smržice“. Žádost o podporu projektu byla podána
v prioritní ose 1. Zlepšení vodohospodářské infrastruktury a snížení rizika povodní,
oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení
znečištění z komunálních zdrojů. Projekt řeší výstavbu splaškové kanalizace v obci
Smržice. Celková délka nově budované kanalizace je 7,91 km. Realizací projektu
bude vytvořen předpoklad pro připojení 1360 EO na realizovanou kanalizaci.
Ukončení realizace projektu je plánováno na říjen 2013. Ostatní informace najdete
na www.opzp.cz, www.mzp.cz
2. Rekonstrukce náměstí J. F. Kubíčka bude probíhat v měsíci květnu 2012.
Jedná se o vybudování nové komunikace, chodníků, vjezdů, veřejného osvětlení
a částečně dešťové kanalizace, včetně nové výsadby zeleně. Na tuto akci obec
získala 85% dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Morava.
3. Vegetační úpravy ulice Jižní začnou koncem dubna 2012. Jedná se o úpravu
veřejného prostranství, výsadbu zeleně, dokončení výstavby chodníků
a vybudování dvou dětských hřišť. Na tuto akci obec získala 700 000,-Kč za 1.
místo v celostátní soutěži „Zelená stuha ČR v roce 2010.
4. Dokončení realizace Víceúčelového hřiště Smržice. Jedná se o dovybavení
sportovního areálu o dětské hrací prvky, výstavbu cvičné stěny na tenis, hřiště
na plážový volejbal a cvičné prvky pro dospělé. Spolu s hřištěm pro školní děti
na farním dvoře (realizováno v závěru roku 2011) bude celá tato akce stát 3,2
milionu korun. Na realizaci této akce získala naše obec dotaci ve výši 90% ze
ZIF (Zemědělský intervenční fond). Výstavba začne v dubnu 2012.
Ing. Hana Lebedová
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Matrika
V prvním čtvrtletí roku 2012 oslavili jubileum tito občané:
František Pospíšil
Růžena Hrůzová
Bohumila Polívková
Jarmila Greplová
Ludmila Strbačková
Jarmila Smékalová
Ladislav Opluštil
Marta Peková
Miroslav Novotný

4. 1. 1920
15. 1. 1921
22. 1. 1923
28. 1. 1925
8. 1. 1926
26. 1. 1932
3. 1. 1937
8. 1. 1937
17. 1. 1942

Trávníky 316
J. Krezy 43
Dr. Ondroucha 398
Zákostelí 134
Trávníky 328
Za Kovárnou 96
Příční 491
Zákantí 157
Podhájí 215

92 let
91 let
89 let
87 let
86 let
80 let
75 let
75 let
70 let

Drahomíra Janíková
Jarmila Chytilová
Věra Janečková

4. 2. 1927
11. 2. 1932
7. 2. 1942

Olší 25
Dr. Ondroucha 394
Družstevní 369

85 let
80 let
70 let

Marie Nedělníková
Zdeňka Šimíčková
Marie Zdráhalová
Danuška Mrázková
Josef Vytásek
Ludmila Fialová

23. 3. 1920
13. 3. 1925
31. 3. 1923
15. 3. 1937
17. 3. 1937
24. 3. 1942

Podhájí 207
Mlýnská 400
Prostějovská 388
Příční 21
Zákostelí 132
Prostějovská 76

92 let
87 let
87 let
75 let
75 let
70 let

50 let společného života oslavili tito občané:
Božena a Josef Opluštilovi, Blíšťka 268
Jana a Jiří Dokoupilovi, Koupelky 313

27. 1. 2012
24. 3. 2012

Zlatá svatba vyšla manželům
Dokoupilovým po 50 letech znovu
na sobotu. S rodinou to oslavili
v kulturním domě a v pondělí jim
potom přišly popřát paní starostka
s paní matrikářkou.
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Dne 19. března 2012 byli v obřadní síni přivítáni
tito noví občánci Smržic:
Adéla Kaprálová
Karolína Opluštilová
Vojtěch Vymětal
Daniel Buriánek
Zuzana Míková
Pavel Martinák

7. 10. 2011
20. 11. 2011
8. 12. 2011
16. 12. 2011
23. 12. 2011
5. 1. 2012

Zákostelí 128
Příční 491		
Koupelky 168
Prostějovská 210
Olší 26
Olší 3

V prvním čtvrtletí roku 2012 jsme se rozloučili
s těmito smržickými občany:
Karel Kulišťák (*1929)
Vlasta Smečková (*1915)
František Horáček (*1934)
Vojtěch Dostál (*1930)
Drahomíra Janíková (*1927)

zemřel 7. 1. 2012 ve věku 82 let
zemřela 4. 3. 2012 ve věku 97 let
zemřel 4. 3. 2012 ve věku 77 let
zemřel 11. 3. 2012 ve věku 82 let
zemřela 12. 3. 2012 ve věku 85 let
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Stavební komise
Splašková kanalizace ve Smržicích
Dodavatel stavby: Sdružení INSTA CZ – STRABAG
Doba výstavby: 2012 – 2013
Zahájení výstavby: 1. 3. 2012
Stavba je členěna na 2 stavební objekty:
SO 01 – kanalizační stoky
SO 02 – veřejná část kanalizačních přípojek
Na stavbu je zpracován harmonogram prací, z kterého lze orientačně zjistit, která
kanalizační stoka v jaké ulici a v jakém časovém horizontu se bude realizovat.
Harmonogram prací, vč. koordinační situace je k dispozici k nahlédnutí na úředních
deskách, na internetových stránkách obce a na obecním úřadě. Současně bude
zpracováván i podrobnější harmonogram prací a to na období 3 měsíců.
Stavba splaškové kanalizace bude rozčleněna na 3 – 4 etapy, které budou postupně
uváděny do provozu a to z jednoho důvodu, aby vlastníci přilehlých nemovitostí
v dané lokalitě se mohli co nejdříve ke kanalizaci připojit.
Stavba splaškové kanalizace, jejímž investorem je Obec Smržice, obsahuje hlavní
kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních přípojek (odbočky), ukončené revizní
šachtou na veřejném pozemku, vždy před každým domem.
Na tyto revizní šachty se potom budou napojovat na vlastní náklady již jednotliví
vlastníci přilehlých nemovitostí, s propojením na svou ležatou kanalizaci, a to vždy
před zaústěním do stávající jímky. Jímky tak budou vyřazeny z provozu.
Realizace těchto přípojek podléhá vydání povolení od stavebního úřadu, tzv.
„územního souhlasu“.
Protože se jedná o záležitost pro občana časově náročnou a složitou, rozhodla se
obec Smržice, že v rámci urychlení a zjednodušení celého procesu prostřednictvím
vybraného projektanta, bude zajišťovat vyřízení těchto přípojek, vč. zpracování
projektové dokumentace a zajištění potřebných dokladů a to vše na náklady obce.
Tímto zcela ojedinělým přístupem, chce obec občanům být maximálně nápomocná
a chce ušetřit jejich čas i finance.
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V předstihu před výkopovými pracemi v dané lokalitě (ulici) bude jednotlivé
domácnosti navštěvovat vybraný projektant Ing. Jiří Bajgar (tel. 774 030 349), který
bude řešit detailní napojení každého domu a to vždy po dohodě s jeho vlastníkem.
O jeho návštěvě bude v předstihu informovat obecní úřad.
Důležité upozornění: nelze slučovat odpadní splaškové vody (WC, koupelna,
kuchyň) s dešťovými vodami (ze střech, ev. ze zpevněných ploch) do jedné
kanalizace. Nutno vždy oddělit. Toto bude důkladně kontrolováno zástupci obce
a společnosti VEOLIA.
Vjezdy do ulic, resp. průjezdy ulic nebudou znemožněny, ale budou částečně
omezeny - po dohodě s dodavatelem stavby.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností doporučujeme obrátit se na Obecní úřad
Smržice.

Základní a mateřská škola
Akce, které škola pořádala nebo se jich zúčastnila:
Slavnostní zakončení čtenářského projektu v 1. třídě
„Vysvobození princezny“

Žáci 1. třídy se naučili číst všechna písmenka a tím vysvobodili princeznu
ze zajetí černokněžníka. Černokněžník přišel v lednu vyzkoušet prvňáčky,
zda umí všichni číst. Zjistil, že prohrál a princeznu dětem vydal. Nakonec si
všichni společně přečetli pěknou pohádku a zazpívali písničky.

Exkurze prvňáčků v okresní knihovně

V rámci spolupráce s místní lidovou knihovnou žáci 1. třídy navštívili nově
zrekonstruovanou okresní knihovnu v Prostějově. Během prohlídky děti
plnily zajímavé úkoly. Žáci navštívili
místnosti, do kterých se návštěvník
knihovny nedostane např. sklad knih,
kancelář i s panem ředitelem. Na závěr
akce proběhla hádankářská soutěž. Děti
si odnesly z knihovny drobné odměny,
sladkosti, nové poznatky a hlavně
příjemné zážitky.
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Beseda se spisovatelkou

Naši školu navštívila prostějovská spisovatelka Marcella Dostálová. Poutavě
vyprávěla o svých dílech, převážně pohádkách a seznámila děti se svou
novou knihou Babiččiny pohádky.

Enviromentální výchova a spolupráce školy s Mysliveckým
sdružením Smržice
Naše škola navázala spolupráci s Mysliveckým sdružením. JUDr. Martin
Vrtal pořádá pro děti poutavé besedy o zvěři ve volné přírodě. Děti toto téma
velice zajímá, proto mají vždy připraveno mnoho zajímavých dotazů a na
každou besedu se těší. V zimním období děti přinesly ke krmelci zvířátkům
nasušený chléb a ovoce. Na jaře děti připevnily plakátky do přírody s prosbou,
aby zvířata nebyla lidmi rušena.

Finále okresního kola korespondenční soutěže „Voda kolem nás“
pořádané ekocentrem IRIS.
Žáci 4. a 5. ročníku plnili soubor úkolů
na zkoumání vody v okolí školy. Pokusy
byly prováděny ve třídách v rámci
výuky přírodovědy a ještě odpoledne
v ekologickém kroužku. Soutěž měla
3 kola, včetně závěrečného finále, a
účastnilo se jí 17 škol prostějovského
okresu. Naše družstvo Zeleňáčků
obsadilo ve finále 2. místo a družstvo Smržičáci skončilo na 3. místě.

Ekocentrum Sluňákov

Začátkem března jsme navštívili ekocentrum Sluňákov v Horce nad Moravou.
Žáci 1.a 2. třídy se zúčastnily programu „Naše Zem“ a děti ze 4. a 5. třídy,
o týden později, absolvovaly program ,,Když se řekne hlína“. Žáky 3. třídy
ještě čeká návštěva programu „Vodní čarování“.

Projekt Recyklohraní

Naše škola je zapojena do recyklačního programu Recyklohraní pod záštitou
MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a
recyklace odpadu. Žáci nosí do školy vysloužilá elektrozařízení a vybité
baterie, za které získáváme body. Za získané body si vybereme z katalogu
odměny. Získali jsme doposud 1600 bodů.
8

Pěvecká soutěž – O hanáckyho kohóta

Žák 5. třídy Jakub Fiala se zúčastnil okresní soutěže ve zpěvu pořádanou
kulturním centrem Duha. Umístil se na 1. místě a postoupil do krajského
kola, které proběhne v dubnu.

Okresní soutěž v anglickém jazyce

Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili okresní soutěže v anglickém jazyce v Bedihošti
a výborně reprezentovali naši školu.

Výtvarné soutěže

Naše škola se každoročně účastní několika výtvarných soutěží:
Cestou dvou bratří – vlastivědná tématika;
Soutěž o vytvoření loga 112 vyhlášeného hasičským záchranným sborem;
Soutěž „Ovoce v naší zahrádce“ pořádanou OV ČZS.

Dopravní hřiště

Dvakrát ročně pořádáme výjezdy na kole po stezce na dopravní hřiště v PV,
aby se děti naučily orientovat v silničním provozu a splnily průkaz cyklisty.
V nejbližší době nás čeká příprava výstavky výrobků dětí i maminek
z keramického kroužku na velikonoční výstavu na faře.
Připravili jsme také zábavné kulturní vystoupení pro důchodce při jejich
posezení v kulturním domě.

9

Zájmové kroužky

Základní škola se zapojuje a usiluje o smysluplné a přitom zábavné využití
volného času dětí v odpoledních hodinách, proto na škole žákům poskytujeme
širokou nabídku volnočasových aktivit:
1. Kroužek keramický pro začátečníky;
2. Kroužek keramický pro středně pokročilé;
3. Kroužek keramický pro pokročilé;
4. Kroužek keramický pro maminky;
5. Kroužek anglického jazyka pro žáky 1. třídy;
6. Kroužek anglického jazyka pro žáky 2. třídy;
7. Kroužek tělovýchovný;
8. Kroužek ekologicko - turistický.

Co připravujeme pro nejbližší období
Zájezd do Brna

V jarních měsících připravujeme exkurzi do nově zrekonstruované Hvězdárny
Brno a do muzea Anthropos. Také navštívíme některé brněnské památky.

Zábavné programy
•
•

Ukázka výcviku dravých ptáků na hřišti (duben)
Shlédnutí divadelního představení divadla z Hradce Králové
s názvem Africká pohádka o činnosti a životě cestovatele E. Holuba
– kulturní dům (červen). Toto představení věnujeme dětem ke Dni
dětí a bude uhrazeno z fondu KPŠ.

Ekologické programy

Živá zahrada a program ke Dni Země pořádané ekocentrem Iris
Výlet ekologického kroužku do Hipocentra Fortel o.s. v Droždíně

Škola v přírodě

Na závěr školního roku v měsíci červnu se uskuteční jako každý rok škola
v přírodě pro všechny děti ZŠ a předškolní oddělení MŠ. Týden nejen učení,
ale také turistiky, sportu, her, poznávání přírody a naší vlasti proběhne
na Severomoravské chatě v podhůří Jeseníků.
O zábavný program pro děti, karneval a jiné se postarají všechny učitelky ZŠ.
V příštím čísle zpravodaje poskytneme informace o tom, co se v tomto
školním roce podařilo, co se vybudovalo, zakoupilo a ostatní zajímavosti
a novinky z činnosti základní školy.
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Obecní knihovna
Návštěva Městské knihovny v Prostějově
6. února se 14 prvňáčků, paní
učitelka J. Gulaková a knihovnice I. Slavíčková vydali
na výlet a prohlídku Městské
knihovny v Prostějově. Zde
je už očekávaly regionální
pracovnice: J. Lošťáková,
E. Rozsívalová a J. Spáčilová. Dětem připravily prohlídku krásně zrekonstruované
knihovny.
Kromě toho byly připraveny
také krátké soutěže a hádanky, které byly odměněny malou sladkostí. Děti se
také setkaly s ředitelem Mgr. A. Procházkou a shodly se většinou hlasů, že
když namalovat obrázek, tak to rozhodně bude pan ředitel. Na závěr prohlídky byl dětem nabídnut dětský punč a sušenky. Dětem se tato akce moc líbila
a odměnily všechny velkým potleskem. Potom již následovala cesta zpět
do Smržic, v autobuse si děti sdělovaly svoje zážitky a hlavně byly spokojené, doufám, že se to ukáže i v jejich návštěvách v obecní knihovně. Od paní
učitelky dostaly všechny děti pochvalu do notýsku za vzorné chování.

Čtení v knihovně
V úterý l4.února navštívily děti z 1. třídy, obecní knihovnu ve Smržicích.
Knihovnice měla připraveny knihy, ze kterých jim přečetla krátké ukázky.
Také prvňáci ukázali, jak jim jde čtení a skutečně některé děti četly na velkou
jedničku. Do knihovny se moc těšily a knihovnici dokonce vyrobily malé
obrázky a korálkovou veverku. Již se těší na další akce.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje projekt na
zvyšování čtenářské úrovně již od prvňáčků s názvem „UŽ JSEM ČTENÁŘ,
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“. Naše obecní knihovna ve spolupráci s první
třídou základní školy ve Smržicích se tohoto projektu zúčastní s následujícím
programem:
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Akce v rámci projektu „ Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka“
−
−
−
−
−
−
−

14.
21.
6.
20.
10.
17.
26.

února v l0 hodin čtení v obecní knihovně
února beseda se spisovatelkou M. Dostálovou
března návštěva Městské knihovny v Prostějově
března čtení ve škole
dubna čtení ve škole
dubna čtení v obecní knihovně
dubna slavnostní pasování čtenářů

Slavnostní pasování čtenářů se uskuteční 26. dubna 2012 v obřadní síni
obecního úřadu v 10 hodin a zveme na něj nejen rodiče malých čtenářů, ale
i ostatní občany.

ZO ČZS Smržice
Svaz zahrádkářů pořádá akce pro všechny občany Smržic i okolních obcí.
26. ledna 2012

5. ročník Degustace jablek

Akce se zúčastnilo 18 hodnotitelů, kteří hodnotili z 35 přinesených vzorků
jablek. Posuzovala se chuť, konzistence a aroma dužniny. Jako nejlepší byla
vyhodnocena odrůda Bohemia Gold, na druhém místě se umístila odrůda
Jonagold a třetí skončila odrůda Jonagored. Akce byla nápovědou pro ty, kteří
váhají ve výběru při nákupu nového sadbového sortimentu do svých zahrad.
16. března 2012

3. ročník Košt vlastních pálenek

V pátek 16. března v areálu smržických zahrádkářů zavoněly pálenky.
Letošního ročníku se zúčastnilo 15 občanů a hodnotili celkem 17 druhů
pálenek, pocházejících ze švestek, hrušek, jablek, třešní, meruněk a mirabelek.
Hodnotila se čistota, vůně, chuť, ovocný charakter a celková harmonie
nápoje. Nejlépe byly hodnoceny dva vzorky, meruňka přítele JUDr. M.
Vrtala a švestka přítelkyně S. Zelinkové. Druhou příčku obsadila švestka
pana V. Zapletala, o třetí místo se podělili Z. Balcařík se švestkou a přítel
JUDr. M. Vrtal rovněž se švestkou. Na závěr večera si přítomní pochutnali
na připravených chuťovkách a spokojeně se rozcházeli do svých domovů.
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Myslivecké sdružení Smržice
Naše příroda a zvěř v ní žijící – myslivost ve Smržicích
Naše myslivecké sdružení Smržice, o.s. velmi uvítalo rozhodnutí obecního
zastupitelstva, vydávat pravidelně „Smržický zpravodaj“. Rádi v něm
budeme zveřejňovat informace o dění nejen v našem MS Smržice, o.s., ale
také, a to zejména, to co se děje v naší přírodě, která ať chceme nebo ne nás
obklopuje a je sama o sobě jednou z nejkrásnějších věcí na naší planetě.
Myslivostí je podle zákona o myslivosti soubor činností prováděných
v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři, jako součásti ekosystému, dále pak
spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků,
jako součást českého národního kulturního dědictví. Tolik citace zákona. Jak
to ve skutečnosti probíhá u nás. Naše myslivecké sdružení má celkem 19
členů, z nichž většina je vlastníky polí, která pronajímá ZD Smržice. Těchto
19 členů se po dobu celého roku stará a věnuje nejen zvěři, ale také krajině,
v které tato zvěř žije. Ve spolupráci s obecním úřadem vysazujeme v krajině
vhodné dřeviny, podáváme zvěři léčivo a v době nouze ji přikrmujeme. Dík
naší paní starostce Ing. Haně Lebedové jsme uzavřeli trojstrannou dohodu
s místním Českým zahrádkářským svazem a částečně využíváme jejich
prostory pro uskladnění krmiva pro zvěř. Také jsme se dohodli, že společnou
rukou pomůžeme zahrádkářům vybudovat zakrytí prostoru před moštárnou,
aby se dal v jarních a letních měsících využívat pro potřeby jak samotných
zahrádkářů, tak i občanů naší obce. Tato akce bude realizována v roce 2012
a bude finančně podpořena Obecním úřadem.
Tolik zatím o nás a nyní něco ke zvěři
samé. V naší honitbě žije kolem 50 kusů
srnčí zvěře, přes 400 ks zajíců, přes sto
kusů bažantů, dále pak lišky, kuny a
jezevci, přes naši honitbu migruje zvěř
černá, neboli divočáci. Je zde také značné
množství divokých kachen, které hnízdí
jak na Českém potoku, říčkách Hloučeli
a Romži, tak i na vodní přepusti na Stráži,
kde jsme jim vybudovali hnízdící budky. Z dravců jsou zde především
poštolky a káně myšilov, jestřábi, straky, sojky, hrdličky a bohužel se sem
rozšířili i krkavci, kteří působí velké škody především na drobné zvěři,
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jako jsou zajíci, bažanti a koroptve. Je zde také několik druhů sov, zejména
kalousů. Zima, která se letos zpočátku zdála být velmi mírná, se projevila
v plné síle v měsíci lednu a únoru, kdy jsme přikrmovali zvěř jak dužnatým,
tak i jadrným krmivem, kterého máme dostatek. Zvěř celkem dobře
přezimovala a nyní se již chystá ke svému hlavnímu úkolu, kladení mláďat.
Již nyní si můžete všichni všimnout, že zajíc polní, který je výhradně nočním
tvorem, se hojně ukazuje během dne na polích. Jsou to zejména ramličky,
které již kojí mladé zajíčky, jež předtím vrhli na pole a během dne se k nim
musí vracet. Jsou to po zimě prakticky první mláďata, která se již pohybují
v naší přírodě. Protože jsou před námi měsíce duben, květen a červen, kdy
bude nejvíce zvěře klást svoje mláďata, obracíme se na Vás s prosbou,
abyste omezili volný pohyb Vašich psů při procházkách v přírodě a umožnili
těmto mláďátkům přežít pro ně tak nelehké údobí, kdy jsou odkázáni jen
a jen na naši ohleduplnost.

Tak jako každým rokem, tak i letos počátkem března (10. 3. 2012) uskutečnilo naše sdružení, ve spolupráci s Obecním úřadem, sběr odpadu v okolí
Smržic, zejména pak v příkopech na přístupových komunikacích, ale i kolem polních cest a v okolní krajině a oblasti Stráže. Bylo sebráno více než
30 pytlů nejrůznějšího komunálního odpadu, který se bohužel opakovaně
objevuje v našem okolí díky nezodpovědnosti řidičů, ale i některých občanů
naší obce a obcí v okolí. I touto aktivitou vyjadřují naši myslivci pozitivní
vztah k naší přírodě a okolní krajině.
JUDr. Ing. Martin Vrtal
Předseda MS Smržice, o.s.
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TJ Sokol Smržice
V těchto dnech si připomínáme, že první sokolská jednota vznikla v Praze
před 150 lety – 16. února 1862. Od samého počátku byla kromě tělocvičných
a sportovních aktivit důležitou náplní sokolské činnosti mravní výchova a
rozsáhlá společenská a kulturní činnost. 150 let není v historii krátký úsek,
zvláště když byl provázen mnohými nelehkými etapami, hraničícími i
s možnou likvidací českého národa. V těchto těžkých chvílích sokolové nikdy
nechyběli v předních řadách těch, kteří se nevzdávali, bojovali za rodnou
zem, demokracii a svobodu, často i za cenu nejvyšší, vlastního života.
Oslavy 150. výročí založení Sokola zahájilo 10. března 2012 slavnostní
zasedání Výboru České obce sokolské v pražském Karolinu, vyvrcholí pak
v létě XV. všesokolským sletem.
Při této příležitosti vydala Česká národní banka pamětní stříbrnou minci
v hodnotě 200 Kč.
Sokol Smržice bude mít na všesokolském sletu svoje zástupkyně, které
nacvičují skladbu žen pod názvem „Česká suita“ s hudbou Antonína Dvořáka.
Počátkem roku uspořádali sokolové ve Smržicích Sokolský ples a Maškarní
bál s výzdobou ve stylu „kosmická fantasy“, v programu vystoupili juniorští
mistři ČR ve standardních tancích, studenti Cyrilometodějského gymnázia

15

v Prostějově a s moderním tancem Veronika Špičáková. Velkou popularitu
získává Maškarní bál, protože letos přišla většina návštěvníků v maskách.
Příjemná hudba, dobré jídlo a pití přispělo k veselé náladě až do brzkých
ranních hodin, akorát si Mirek Los posteskl, že tam chyběli ti jeho vrstevníci
a neměl si s kým popovídat třeba o fotbalu.

Župního přeboru v plavání (21. 2. 2012) v lázních v Prostějově se zúčastnilo
5 žáků: nejrychlejším plavcem byl Filip Švec, o něco pomalejší byli Lukáš
Stančík, Martin Čmel, Šimon Bátěk a nejrychlejší z dívek byla Gabriela
Švecová.
Valná hromada T.J. Sokol Smržice proběhne 30. 3. 2012 v sokolovně.
Župní soutěž ve všestrannosti – sportovní gymnastika a šplh bude 24. 4.
2012 v Prostějově, žáci a žákyně již nacvičují v sokolovně soutěžní sestavy.
Akce „Pálení čarodějnic“ bude 30. 4. 2012 v areálu sokolovny, děti v maskách uvítáme, nejzajímavější dostanou malé dárky, pro všechny budou připraveny zajímavé soutěže a pro dospělé občerstvení s posezením.
Závody na kolečkových bruslích a koloběžkách se budou konat 11. 5. 2012
na cyklostezce.
Pestré sportovní odpoledne pro děti k MDD bude 1. 6. 2012 v areálu
sokolovny.
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Klub českých turistů Smržice
Největší a dá se říci, že také nejaktivnější turistický spolek našeho regionu,
vstoupil do nové sezony 2012 se sedmdesáti pěti členy. Nejmladšímu z nich
jsou 4 roky a nejstaršímu 87 roků, průměrný věk členů klubu je 48 let. Dvacet
pět členů klubu je ze Smržic a ostatní členové jsou z Prostějova a okolních
vesnic. V loňském roce oslavil náš klub 15. výročí od svého založení.
Jednou z posledních akcí minulé sezony byla procházka po cestičkách, kopírujících koryto říčky Romže. Některá místa byla však tak zarostlá, že jsme se
museli doslova prosekávat křovinami. Romže nás dovedla až k hotelu Bělecký
Mlýn, kde byl závěr celé akce. Dohodli jsme se na tom, že se tento kouzelný
kout přírody pokusíme opět zpřístupnit veřejnosti. Po dohodě s vlastníky pozemků chceme tuto trasu vyčistit od náletových dřevin a opatřit turistickými
značkami. Naučná stezka kolem Romže by navazovala na žlutě značenou turistickou trasu, vedoucí přes Smržice.
Co připravujeme :
Také na letošní rok naplánoval výbor klubu 15 turistických akcí pro veřejnost.
V následujícím čtvrtletí se můžete těšit na tyto z nich:
Sobota 14. dubna
Zájezd vlakem z Prostějova do Nové Hradečné, pěší turistika s výběrem tras
od 7 km do 20 km s výstupem na 601 metrů vysoký skalnatý vrchol Bradlo s
krásným výhledem, opředený pověstmi (Moravský Blaník).
Sobota 28. dubna
Zájezd autobusem do okolí Černé Hory s návštěvou skalního útvaru Krkatá
bába a exkurzí v opraveném vodním mlýně v Býkovicích s ukázkou mletí.
Sobota 19. května
Největší klubová akce Smržické vandr, která si během předchozích šesti ročníků získala takovou popularitu, že se na její 7. ročník v loňském roce sjel
rekordní počet 1470 účastníků. Start letošního „vandru“ je tradičně od sedmi
do deseti hodin ve sportovním areále za kulturním domem a připraven bude
opět velký výběr pěších tras i tras pro cyklisty na horských
nebo silničních kolech.
Celoroční kalendář našich akcí a podrobnější informace
o nejbližších z nich najdete na našich webových stránkách:
www.kctsmrzice.cz
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TJ Smržice - oddíl kopané
Fotbalový oddíl TJ Smržice zakončil po sérií vítězných zápasů velice úspěšnou loňskou sezonu vítězstvím nad prvním mužstvem ve své třídě a přezimoval na třetím postupovém místě tabulky.

Nyní se mužstvo intenzivně připravuje na sezonu novou. O prvním březnovém víkendu hráči absolvovali soustředění v Jeseníkách. Teď na začátku jara
probíhají přípravné zápasy a za tím prvním mistrovským zajíždí mužstvo
hostovat 8.dubna do Tištína.
Fyzickou kondici hráčů zlepšují nejen pravidelné tréninky, ale též účast
na brigádách v okolí obce. Jedna z nich se uskutečnila 18.března ve Vývoze,
kde dochází k zásadním terénním úpravám. Hráči družstva mužů i dorostenců během dopoledne celý prostor
vyčistili před následným osetím
a výsadbou upravených svahů.
Oddíl kopané pořádá v sobotu 14.
dubna 2012 od 14 hodin sportovní a zábavnou akci pod názvem
„Zábavné odpoledne pro děti“
na sportovním areálu ve Smržicích.
V případě nepříznivého počasí akce
proběhne v kulturním domě.
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Restaurace U hřiště
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás prostřednictvím prvního vydání Smržického zpravodaje informovali o znovuotevření restaurace v kulturním domě ve Smržicích s novým nájemcem a také s novým názvem RESTAURACE U HŘIŠTĚ. Děkujeme Všem, kteří nás již navštívili a Vás ostatní srdečně zveme. Jsme také rádi,
že i pro některé z místních občanů jsme již mohli uspořádat rodinnou oslavu
a doufáme, že ke spokojenosti zákazníka. To je také náš cíl, aby od nás hosté
odcházeli spokojeni. Některé z akcí budeme pořádat pravidelně.
Proběhly už zajímavé akce, jako VALENTÝN, SVATEBNÍ DEN, ZVĚŘINOVÉ
HODY. V současné době připravujeme vše na otevření oblíbené venkovní
zahrádky, včetně speciálního jídelníčku a pochutin z grilu. Kalendář akcí,
jídelní a nápojový lístek i týdenní menu najdete také na našich nových
webových stránkách: www.restauraceuhriste.cz

Jsme rádi, že vám u nás chutná a stále častěji využíváte naší nabídky
poledního menu. Na akce s větším počtem vydaných jídel nebyla zdejší
kuchyň dimenzována, proto bude ve dnech 2. - 11. dubna 2012 probíhat její
úprava. V tomto období bude zajišťovat polední menu hostinec Na Kocandě
za podpory našeho personálu. V případě pěkného počasí bude i v tomto
období od 15 hodin v provozu venkovní posezení za kulturním domem
s nabídkou nápojů a různých pochutin k pivečku.
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Firma Laski s.r.o.
Dovolte nám využít možnosti prezentovat naši firmu LASKI v prvním čísle
Smržického zpravodaje. Firma LASKI s.r.o. v březnu slaví 20. výročí, proto
si dovolujeme krátce připomenout její historii.
Nejdříve se firma zabývala prodejem zemědělských strojů a náhradních
dílů pro zemědělské stroje a traktory. S rozvojem firmy došlo postupně k
přechodu z původní obchodní činnosti k vývoji a výrobě vlastních strojů.
Firma Laski začínala s třemi zaměstnanci a v současné době zaměstnává 46
pracovníků.
Od americké firmy KOHLER získala obchodní zastoupení pro prodej
motorů Kohler a Lombardini pro ČR, Slovensko a Polsko. Právě s motorem
Kohler CH25, který firma připravila pro ultralehká letadla, získal Ing. Tomáš
Suchánek v roce 1993 první místo a následně v roce 1994 první místo na
mistrovství světa v ultralehkém létání.
Úspěch slavila firma LASKI také s prvním vlastním výrobkem, do té doby
v Evropě ojedinělým, frézou na pařezy F450. Tato fréza, se v různých
modifikacích vyrábí 18 roků a je jedním se stěžejních výrobků firmy. Fréza
získala ocenění GRAND PRIX Techagro 1998. V průběhu let pak získaly
ocenění i další výrobky firmy na různých mezinárodních výstavách.
V současné době se ve firmě LASKI vyrábí více jak 40 vlastních výrobků.
Stroje jsou určeny pro komunální použití. Jedná se o řady fréz na pařezy,
štěpkovače, drtiče, vysavače na listí, drážkovače a jiné. Z celkového objemu
je 85% vlastní produkce exportováno do více jak 45 zemí celého světa.
Postupem času se podařilo vybudovat moderní, fungující firmu, která má
k disposici 4000 m2 výrobní plochy, vybavenou moderní technologií.
V průběhu 20 let firma vybudovala několik výrobních hal, skladů, servisních
středisek, obrobnu CNC, konstrukční kancelář a zázemí pro zaměstnance.
Firma Laski reprezentuje nejen svoji značku, ale i obec Smržice v celém
světě. Každoročně pořádá Den otevřených dveří, na kterém se v loňském
roce zúčastnilo více než 60 obchodních partnerů z celé Evropy.
Rádi bychom Vás všechny srdečně pozvali na náš výstavní stánek v Brně na
mezinárodní výstavu TECHAGRO 2012, kde bude představeno 5 nových
výrobků firmy. Jedná se o novinky firmy pro rok 2012.
Další zajímavé informace o firmě Laski najdete na našich webových
stránkách www.laski.cz
Váš Laski team
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Základní škola navázala spolupráci s myslivec-    
kým sdružením a jeho předseda JUDr. M. Vrtal
uspořádal pro děti besedy ve volné přírodě.

Začátkem března zahájili pracovníci Sdružení
INSTA CZ-STRABAG výstavbu prvního úseku
kanalizace, na kterou obec získala dotaci.  

16. března se v areálu zahrádkářů uskutečnil  
Košt vlastních pálenek. U každého ze 17 vzorků se hodnotila vůně, chuť a celková harmonie.

17. března uspořádala Restaurace U hřiště další
velkou akci Svatební den. Dvě módní přehlídky,
svatební tabule a menu a doprovodný program.

V půli března začaly práce na úpravě terénu
ve Vývoze, kde bude posezení s ohništěm.
Smržičtí fotbalisté potom celý prostor vyčistili.

Firma Laski oslavila v březnu 20. výročí svého
založení. Během té doby vybudovala na 4000 m²
několik výrobních hal s moderní technologií.
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