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1. dubna uspořádala obec ve všech historických
prostorách barokní budovy fary svoji tradiční
velikonoční výstavu plnou květin a dekorací.

Od začátku dubna začala dvouměsíční uzavírka
hlavního tahu Smržicemi a Oráč se nestačil divit,
když se obrovská mašina zakousla do asfaltu.

30. dubna uspořádala TJ Sokol svoji tradiční
akci Pálení čarodějnic, spojenou se sportovními
soutěžemi a doplňkovým kulturním programem.

K zásadním změnám došlo také na ulici Jižní.
Výsadbu nové zeleně doplnily nové chodníky
a odpočinkové zázemí pro děti i dospělé.

16. května se žáci naší školy zúčastnili atletických
soutěží Pohár starostů. V konkurenci dalších šesti
škol si vedli velice dobře a získali spoustu cen.

Velmi dobře si v jarní části sezony vedli též naši
fotbalisté. Díky tomu se zlepšilo nejen umístění
v tabulce, ale také návštěvnost jejich utkání.
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
spolu se stavbou kanalizace byly nebo ještě jsou realizovány další
stavební akce v naší obci.
V nejbližších dnech bude předávána dokončená stavba rekonstrukce
náměstí J. F. Kubíčka – prostoru, který tvoří přirozený historický střed obce
a jehož úprava změnila zásadně jeho vzhled. Přispěly k tomu nově
vybudované chodníky, vjezdy, silnice a osvětlení ulic, vybudovaná
splašková kanalizace včetně domovních přípojek a napojení dešťové vody
z rodinných domů. Nově upravené veřejné plochy a vysazená zeleň jen
podtrhly nový vzhled středu obce, na kterém se nacházejí hned tři kulturní
památky - kostel, fara a Hrůzův mlýn. Ty byly jednou z podmínek
k získání dotace z Regionálního operačního programu Olomouckého kraje.
Název „Náměstí J. F. Kubíčka“ je pracovním názvem celé stavby a na
domovních adresách občanů, bydlících v této části obce, se nic nemění.
V ulici Jižní byla ukončena úprava veřejného prostranství, výsadba zeleně
včetně vybudování odpočinkového zázemí pro děti i dospělé. Na realizaci
projektu byla použita dotace 700 000,- Kč, kterou obec získala v soutěži
„Zelená stuha ČR“ a její čerpání bylo stanoveno do konce tohoto roku.
Viditelné jsou i úpravy ve sportovním areálu, kde byl rozšířen chodník
kolem posezení a osazeny herní prvky pro nejmenší děti. Do tohoto
prostoru byla zakoupena i hojně navštěvovaná trampolína. Dále zde budou
doplněny lanové prvky pro větší děti a pro dospělé se buduje pohybové
zázemí v prostoru za kulturním domem a šatnami. K dispozici zde bude
hřiště na plážový volejbal, kuželky, venkovní šachy, hřiště na petanque,
fitness ramena a lavičky. Na asfaltovém parkovišti budou umístěny mobilní
prvky k různým sportovním hrám. Za umělohmotným hřištěm se staví
oboustranná cvičná stěna na tenis. Tato akce je realizována přes společný
dotační titul osmi obcí Regionu Haná.
Sportovní areál, spolu s nově vedenou restaurací, se tak stává vhodným
místem k setkání rodin s dětmi, ale i místem s možností pestrého
sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie.
Vážení spoluobčané, pro nadcházející letní měsíce Vám přeji příjemně
strávený čas nejen v obci, ale i na dalších zajímavých místech.
Ing. Hana Lebedová
starostka obce
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Velká výzva pro Smržice
účast ve světové soutěži
Communities in Bloom 2012
Kvetoucí sídla 2012
Smržice v národní soutěži Zelená stuha a mezinárodní soutěži
Entente Florale Europe 2011
V roce 2010 se naše obec umístila na 1. místě v národním kole soutěže
o Zelenou stuhu České republiky. Zelená stuha je udělována obcím za péči
o zeleň a životní prostředí. Díky tomuto úspěchu jsme v roce 2011
postoupili do obdobné soutěže, která ovšem probíhá již v rámci celé
Evropy. Tato mezinárodní soutěž se nazývá Entente Florale Europe
(Kvetoucí sídla Evropy). Rozsáhlé a intenzivní přípravy týkající se této
soutěže probíhaly v první polovině roku 2011 a byl do nich zapojen celý
tým pracovníků. Veškeré toto úsilí vyvrcholilo dne 14. července 2011, kdy
mezinárodní komise (11 členů z mnoha evropských zemí) hodnotila ve
Smržicích nejen kvalitu životního prostředí obce a okolní krajiny, ale
i organizaci péče o něj a možnosti jejího dalšího rozvoje. Kromě tohoto
hlavního kritéria byla hodnocena celá řada dalších aspektů, jako je např.
péče o památky, společenská a spolková činnost, zapojení spolků do aktivit
v oblasti životního prostředí, spolupráce obce s podnikateli atd. Komise
vyjádřila velké uspokojení ve vztahu ke všem hlavním hodnoceným
kritériím, což bylo následně oceněno ziskem stříbrné medaile Entente
Florale Europe 2011. Toto ocenění významně přispělo k tomu, že se naše
obec dostala z hlediska péče o životní prostředí do povědomí celé Evropy.

Výzva k účasti v Communities in Bloom 2012
Díky těmto dvěma úspěchům a jejich publicitě se dostalo naší obci
dalšího velkého uznání a tím je nabídka zúčastnit se světové soutěže
Communities in Bloom - International Challenge 2012 (Kvetoucí sídla –
Mezinárodní výzva 2012). Počátkem února 2012 dostala obec Smržice
pozvánku od kanadské organizace Communities in Bloom, v níž bylo
uvedeno: „Na základě pověření Communities in Bloom zveme Smržice
v roce 2012 k účasti na International Challenge“.
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Jednalo se o překvapující zprávu, ale zároveň i o velkou výzvu, kterou
nebylo možné odmítnout. Skutečností je, že do současné doby se do této
soutěže z České republiky probojovalo pouze město Zlín, které v roce 2010
dostalo nejvyšší ocenění a to „5 Blooms“ (5 Květů) za Lesní park ve Zlíně.
Zastupitelstvo naší obce tuto nominaci projednalo a doporučilo, aby se
Smržice soutěže zúčastnily s tím, že koordinátorem příprav bude předseda
Komise životního prostředí Prof. Aleš Lebeda. Dále si dovolíme velmi
stručně popsat organizaci CiB, která tuto soutěž organizuje.
Communities in Bloom (CiB) je nezisková organizace se sídlem
v Kanadě (Kirkland, Québec), která vznikla po vzoru podobných národních
organizací (např.: America in Bloom, Japan in Bloom, Britain in Bloom,
Tidy Towns of Ireland, Villes et Villages Fleuris de France) a zahájila svoji
činnost v roce 1995. Jejím základním cílem je podporovat a rozvíjet
občanskou hrdost, odpovědnost za životní prostředí a jeho zkrášlení
prostřednictvím aktivizace místních komunit. V současné době tento
program zahrnuje stovky komunit v Kanadě, ale nyní (od roku 2000)
působí i v mezinárodním resp. celosvětovém měřítku a zahrnuje řadu obcí
a měst v USA, Asii a Japonsku, a řadě zemí Evropy, které se zúčastňují
mezinárodní soutěže (International Challenge). Detailní informace
o činnosti Communities in Bloom lze najít na webových stránkách
(www.communitiesinbloom.ca).
Vlastní program spočívá v tom, že nominované obce a města
poskytnou vedení CiB potřebné požadované informace. Následně jsou pak
hodnoceny na národní nebo mezinárodní úrovni komisaři, kteří jsou
profesionály v oblasti zeleně a životního prostředí. Hodnocení probíhá
z hlediska osmi klíčových kritérií: 1) čistota a pořádek; 2) environmentální
aktivity; 3) péče o historické dědictví; 4) péče o obytné prostředí; 5) péče
o les a krajinu; 6) travnaté plochy; 7) květinová výzdoba a 8) začlenění
občanů do environmentálních aktivit obce.
Z tohoto programu mohou mít jeho účastníci užitek prostřednictvím
různých dalších mezinárodních programů a iniciativ, výměny informací
v rámci činnosti CiB, vzájemného sdílení nejnovějších poznatků
o pracovních metodách a projektech v oblasti životního prostředí.
V kontextu klimatických změn a změn prostředí k nimž v posledním
období dochází, obce a města účastnící se CiB programu mohou být pyšní a
hrdí na svoje úsilí, které poskytuje skutečné a smysluplné řešení problémů
životního prostředí, a tím je i prospěšné pro celou společnost.
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Smržice se připravují na Communities in Bloom 2012
Co jsme dosud udělali pro přípravu a naši participaci v této soutěži?
Počátkem února 2012 naše obec vyplnila a zaslala přihlášku do této
soutěže, následně jsme zpracovali a odeslali rozsáhlý dotazník týkající se
aktivit obce z hlediska hodnocených kritérií. Jedním z požadavků bylo
rovněž připravit sérii fotografií, jež charakterizují naši obec a které dodal
Z. Balcařík. Dalším úkolem bylo připravit tzv. „The Community Profile
Book“, tzn. profilující knihu o obci. V tomto případě jsme měli velkou
výhodu v tom, že pro soutěž Entente Florale Europe 2011 jsme zpracovali
velmi kvalitní barevnou česko-anglickou publikaci „Smržice – Geografie,
příroda, historie, lidé, současný vývoj a život“, která byla přijata CiB jako
adekvátní a kvalitní dokument, a to v tištěné i elektronické verzi.
V současné době probíhají další přípravné práce na realizaci tohoto
významného projektu. Byla zpracována projektová žádost pro Krajský úřad
v Olomouci, která by nám měla, v případě schválení, umožnit pokrytí části
finančních nákladů spojených s účastí v této soutěži.
Vlastní komisionelní hodnocení Smržic proběhne v sobotu 11. srpna
2012. Hodnocení bude realizovat dvoučlenná komise. Již jsme dostali
informaci o složení této komise, kterou budou tvořit dvě ženy a to Diana K.
Weiner (Pennsylvanie, USA; specialistka v oboru zahradnictví a údržby
zeleně) a Lorna McIlroy (Alberta, Kanada; specialistka v oblasti zahradní
architektury). Scénář a program tohoto hodnocení se v současné době
připravuje v koordinaci s CiB. Vlastní vyhodnocení celé soutěže se
uskuteční v kanadském Edmontonu ve dnech 10.-13.10.2012 v rámci „The
2012 National Symposium on Parks & Grounds and the National Awards
Ceremonies“.
Pevně věříme, že do přípravy této soutěže se zapojí i většina občanů
naší obce a to zejména tím, že budou dbát na čistotu a úpravu zeleně
v okolí svých rodinných domů, ale i na jejich květinovou výzdobu. Jsme
přesvědčeni, že občané pochopí význam této soutěže pro naši obec
a přispějí tak k dobrému výsledku hodnocení, ale i mezinárodní prestiži
Smržic. Tak, jdeme to toho ……
Prof. Aleš Lebeda
člen zastupitelstva obce
a předseda Komise životního prostředí
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Matrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2012 oslavili životní jubileum tito občané:
Miroslav Zatloukal
Ludmila Tomášková
Libuše Sedlářová
Jiřina Sedláčková
Miloslav Fiala
Anna Roháčková
Josef Kaštyl
Jan Kohoutek
Jana Dokoupilová
Alois Cásek
Eliška Kučerová
Božena Klapková
Jiřina Chudobová
Božena Menšíková
Miroslav Skácel
Milada Spáčilová
Oldřich Rec
Jiřina Kreplová
Žofie Sedláčková
Berta Furišová

2. 4. 1927
15. 4. 1932
16. 4. 1937
29. 4. 1932
1. 5. 1932
8. 5. 1942
9. 5. 1942
9. 5. 1932
15. 5. 1942
17. 5. 1925
23. 5. 1925
25. 5. 1942
27. 5. 1925
31. 5. 1932
2. 6. 1926
4. 6. 1932
13. 6. 1932
16. 6. 1932
27. 6. 1924
29. 6. 1932

Prostějovská 287
Podhájí 295
Podhájí 209
Podhájí 208
Prostějovská 76
Podhájí 457
Olší 34
Podhájí 219
Koupelky 313
Ve Stežkách 299
Příční 140
Prostějovská 124
Trávníky 325
Zákostelí 130
Příční 424
Za Kovárnou 410
Podhájí 185
Ve Stežkách 438
J. Kotka 178
Dr. Ondroucha 399

85 let
80 let
75 let
80 let
80 let
70 let
70 let
80 let
70 let
87 let
87 let
70 let
87 let
80 let
86 let
80 let
80 let
80 let
88 let
80 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
60 let společného života
oslavili 19. 4. 2012:
Jarmila a Vojtěch Smékalovi
Za Kovárnou 96
50 let společného života
oslavili 28. 4. 2012:
Anna a Václav Novotní
Trávníky 327
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Dne 4. června 2012 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni
tito noví občánci Smržic:

Patrik Nedělník
Adéla Piková
Dominik Kment

1. 12. 2011
21. 2. 2012
29. 3. 2012

Jižní 584
Jižní 585
Olší 346

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 jsme se rozloučili
s těmito smržickými občany:
Marie Nedělníková (*1920)
Jan Šimíček (*1922)

zemřela 16. 4. 2012
zemřel 20. 4. 2012

Podhájí 207
Koupelky 169

Poplatky
je možné hradit bezhotovostně na účet obce - číslo účtu 4920701/0100.
Do specifického symbolu uveďte číslo popisné vašeho rodinného domu,
variabilní symbol 1337, pokud se jedná o poplatek za komunální odpady,
variabilní symbol 1341, pokud se jedná o poplatek za psa.
Výše poplatku za odpady 350,-Kč/1 osobu, výše poplatku za psa 100,- Kč.
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad byl 31. 5. 2012 a poplatku
za psa dne 31. 3. 2012.
Radka Odvářková
matrikářka obce
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Stavební komise
Informace k probíhající stavbě splaškové kanalizace
Dodavatel stavby Sdružení INSTA CZ – STRABAG pokračuje ve stavbě
splaškové kanalizace. Společnost INSTA CZ provedla propojení nové
kanalizační stoky se stávající stokou v ulici Zákantí a pokračovala směrem
k centru obce. Splašková kanalizace je již provedená v ulici Zákostelí
a části ulic Zákantí, ulici J. Krezy a ulici Kobližnice.
Společnost STRABAG má kanalizaci položenou v ulicích Družstevní
a v současné době výkopové práce pokračují v ulici Za Farskou, ulici
Blíšťka a ulici Dr. Ondroucha. Plán prací na nadcházející období 14 dnů lze
shlédnout na úředních deskách obce nebo lze informaci získat přímo na
Obecním úřadě ve Smržicích.
Informace pro majitele rodinných domů v ulici Jižní
Po dokončení stoky S2.2 v ulici Za Kovárnou a propojení s dešťovou
kanalizací v ulici Jižní dojde k následné rekolaudaci (změně využití) této
dešťové kanalizace na splaškovou kanalizaci. Po oficiálním zprovoznění
této kanalizační stoky pak mohou majitelé rodinných domů žádat o jejich
kolaudace. Při kolaudaci rodinných domů bude důkladně kontrolováno
nejenom svedení splaškových vod do splaškové kanalizace, ale současně
i svedení dešťových vod ze střech rodinných domů do organizovaných
vsakovacích jam umístěných na stavebních pozemcích. Nelze slučovat
odpadní a splaškové vody s vodou dešťovou.
Další informace ke stavbě kanalizace
Stavba kanalizace, jak již bylo napsáno v předcházejícím vydání
Smržického zpravodaje, se skládá ze dvou stavebních objektů a to
kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních přípojek ukončené revizní
šachtou před každým rodinným domem. Od této revizní šachty se již budou
napojovat vlastníci nemovitostí s propojením na svou ležatou kanalizaci
před zaústěním do jímky (jímka bude vyřazena z provozu !).
V předstihu před výkopovými pracemi navštíví jednotlivé domácnosti
projektant Ing. Jiří Bajgar (tel. 774 030 349), který bude projekčně řešit
detailní napojení každého rodinného domu. Obec Smržice zajistí a zafinancuje zpracování projektové dokumentace stavby kanalizačních
přípojek, vč. zajištění všech dokladů a vydání stavebního povolení
(územního souhlasu) pro všechny občany, kteří se budou nově napojovat na
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kanalizaci. Tato povolení spoluobčané převezmou osobně na Obecním
úřadě ve Smržicích.
Povinnost napojit nemovitosti na novou splaškovou kanalizaci vyplývá
jak ze zákonů, tak i z obecně závazných předpisů pro výstavbu. Po
dokončení splaškové kanalizace bude provedena kontrola napojení
jednotlivých domácností na splaškovou kanalizaci.
Probíhající stavba kanalizace řeší odvod pouze splaškových vod. Svedení
dešťových vod ze střech rodinných domů či zpevněných ploch do této
kanalizace je nepřípustné.
Oprava chodníků nebo nové chodníky a oprava místních komunikací
v jednotlivých ulicích budou prováděny až po kolaudaci kanalizace a po
realizaci přípojek do objektů a to z důvodu, aby zpětně nedocházelo
k výkopům upraveného veřejného prostranství. Přesný rozsah úprav
a oprav těchto ploch není zatím přesně stanoven.
V případě jakýchkoliv dotazů či námětů doporučujeme obrátit se
na Obecní úřad Smržice, případně na předsedu stavební komise.
Jiří Odvářka
předseda stavební komise

Obecní knihovna
V úterý 10. dubna navštívila knihovnice první třídu ZŠ k dalšímu čtení.
Tentokrát vybrala knížku „O malé princezně“ při které děti nejen četly, ale
zároveň doplňovaly slova, která nahradily obrázky. Děti také knihovnici
vyprávěly o velikonočních svátcích a nálada u prvňáčků byla jako vždy
velmi kamarádská a veselá. Děti dostaly sladkou odměnu a knihovnice
velikonočního papírového zajíčka. Další čtení bylo v knihovně 17. dubna.
Projekt "Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka" byl zakončen 26. dubna
slavnostním pasováním dětí z první třídy ZŠ, které bylo v obřadní síni
Obecního úřadu. Obřadu se letos zúčastnili nejen rodiče, prarodiče, ale
i další rodinní příslušníci. Po slavnostním zahájení knihovnice I. Slavíčková
předala slovo paní starostce Ing. H. Lebedové, která pronesla k prvňákům
krátký proslov a potom již následovalo ono očekávané slavnostní pasování.
Děti měly "šerpy", jako správní absolventi a byly na to opravdu hrdé.
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Při pasování, které paní
starostka již tradičně provádí
pavím perem, dostaly děti knihu
krásných českých pohádek, která
při takové události nesmí chybět.
Nechyběla ani malá pozornost na
památku a sladká odměna.
Všichni přítomní byli obřadem
nadšeni a krásné jarní počasí
umožnilo také focení před
Obecním úřadem. Můžeme si jen přát, aby dětem vydržel zájem o čtení
a dále knihovnu navštěvovaly.
Jelikož za pár dnů již začnou dětem prázdniny, dospělým čas dovolených,
chtěla bych všem čtenářům popřát krásné prázdniny. Pokud budete mít
během léta čas, přijďte do knihovny, kde jsou pro Vás připraveny knihy
všech žánrů.
Ivanka Slavíčková
knihovnice

Recenze knihy
Kincl L., Kincl M.
Chráněná území Prostějovska.

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení Iris, Prostějov 2012, 112 s.
ISBN 978-80-904928-1-3.

Ochrana přírody a krajiny je v současné době v popředí zájmu každé
civilizované společnosti. Zachování přírodních a krajinných hodnot je
nezbytné pro další vývoj naší civilizace. V České republice má ochrana
přírody dlouhou tradici a je zajištěna zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Prostějovsko a okres Prostějov jsou z hlediska geografických
a přírodních poměrů velmi rozmanité. Na jedné straně jsou zde rozsáhlé
a úrodné nížiny Hané, obdělávané po tisíciletí zemědělci, na straně druhé je
to Drahanská vrchovina a její blízké okolí s rozsáhlými druhotnými lesními
komplexy. Nežijeme tedy v oblasti, kde by se dala předpokládat nějaká
větší území skutečné divočiny s původní zachovanou přírodou, flórou
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a faunou. Faktem však je, že i na tomto relativně malém a intenzivně
obhospodařovaném území se nachází celá řada krajinných prvků a lokalit,
které jsou z přírodovědného hlediska něčím mimořádná a zasluhují
zvýšenou ochranu.
Právě o této problematice přehledně pojednává nedávno vydaná
publikace, která vzešla z pera dvou kompetentních autorů, a to RNDr. L.
Kincla, CSc., dlouholetého pedagoga Katedry botaniky na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a jeho syna Mgr. M. Kincla,
který je odborným pracovníkem v oblasti ochrany přírody. Tato obsahově
i graficky mimořádně zdařilá publikace v ucelené podobě přibližuje
problematiku chráněných území na Prostějovsku. Po stručném úvodním
slovu se čtenářům dostává základní informace o ochraně přírody v České
republice a o systémech a způsobu péče o chráněná území. Hlavní část
publikace pak tvoří přehled všech chráněných území na Prostějovsku, jejich
přesná geografická lokalizace a výstižná charakteristika. Čtenář bude
překvapen, jaké množství chráněných území se nachází v kulturní o po
tisíce let osídlené krajině Prostějovska. Celkem se jedná o 47 území, která
jsou podle významu členěna do tří kategorií v rámci tzv. maloplošně zvláště
chráněných území (MZCHÚ). V přehledu je jako první uvedena kategorie
národní přírodní památky (NPP), kam patří celkem tři lokality (Hrdibořické
rybníky, Růžičkův lom a Státní lom). Dále se zde hovoří o přírodních
rezervacích (PR), kterých je na Prostějovsku celkem 12. Nejdelší je přehled
a charakteristika tzv. přírodních památek (PP), jichž se na Prostějovsku
nachází celkem 32. U všech těchto chráněných území jsou uvedeny
základní informace o tom, kdy byla vyhlášena, jakou mají výměru, na
jakém katastrálním území se nacházejí, jaká je jejich nadmořská výška
a jaké jsou geografické souřadnice (GPS středu). Vlastní popis všech těchto
území je vysoce profesionálně zpracován, včetně výstižné charakteristiky
předmětu ochrany, ohrožení a způsobu ochrany. Text je doplněn desítkami
mimořádně zdařilých barevných fotografií. Závěrečná část knihy je
doplněna výkladovým slovníčkem odborných pojmů, který velmi vhodně
doplňuje textovou část a bude zvlášť užitečný pro laickou veřejnost.
Z hlediska katastru obce Smržice je třeba konstatovat, že se na něm
nenachází žádné chráněné území. Faktem však je, že v nedalekém okolí
Smržic je chráněných území hned několik. Týká se to zejména katastru
obce Čelechovice na Hané, kde se v rámci Natura 2000, což je soustava
chráněných území evropského významu, nachází evropsky významná
lokalita (EVL) Kosíř – Lomy, a přírodní park Velký Kosíř. Jak je
v publikaci uvedeno, jedná se o komplex suchých strání se zbytky sadů,
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významné lokality s vápnomilnou vegetací a paleontologické lokality se
zkamenělinami prvohorní mořské fauny, dále pak lokality s řadou vzácných
a ohrožených druhů rostlin a živočichů v místech Kosířských vinohradů,
okolí Státního a Růžičkova lomu (oba NPP) a lokalita Vápenice (PP, katastr
obce Slatinky). V rámci přírodního parku Velký Kosíř jsou uváděny ještě
dvě chráněná území, a to PR Andělova zmola (katastr obce Čechy pod
Kosířem), kde je předmětem ochrany komplex teplomilných doubrav, a PP
Studený kout (katastr obce Slatinky), kde je předmětem ochrany lesní
porost s matečnými hnízdy mravence lesního. Katastrem obce Smržice
protéká říčka Romže, na jejímž toku se nachází PP Pod Zápovědským
kopcem (katastr Kostelce na Hané), kde je předmětem ochrany meandrující
tok Romže a navazující lužní les, v němž roste řada vzácných druhů
orchidejí.
Závěrem lze říci, že se jedná o první takto pojatou monografii
zaměřenou na chráněná území Prostějovska. Tuto obsahově i graficky
mimořádně zdařilou publikaci lze doporučit všem, kteří se zajímají
o přírodu a krajinu Prostějovska, její ochranu, flóru a faunu tohoto území,
také studentům a pedagogům všech typů škol, zemědělcům, lesníkům
a myslivcům, tedy všem, kteří mají něco do činění s přírodním prostředím
kolem nás. Lze si jen přát, aby tato publikace byla nejen zdrojem informací
a poučení, ale aby také vedla občany k zájmu a péči o přírodní prostředí,
které nás obklopuje. Zájemci o tuto publikaci mohou kontaktovat
Regionální sdružení Iris v Prostějově (www.iris.cz), případně si ji zapůjčit
v Obecní knihovně ve Smržicích.
Prof. Aleš Lebeda

Základní a mateřská škola
18. dubna
Uskutečnil se zájezd na hvězdárnu a do muzea Anthropos v Brně.
26. dubna
Na Obecním úřadě proběhlo slavnostní pasování dětí první třídy na čtenáře.
16. května
Žáci naší školy se zúčastnili sportovních atletických soutěží Pohár starostů.
Žáci 1. třídy získali 1. místo, žáci 2. a 3. třídy 2. místo a žáci 4. a 5. třídy
1. místo. Této soutěže se každoročně účastní 7 základních škol z okresu.
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2. května
Děti se zapojily do akce
Den Země, zaměřené na
ekologii a ochranu přírody. Akci se spoustou
soutěží a zajímavých
naučných programů pomohlo škole zorganizovat
prostějovské Ekocentrum
Iris.
12. května
Žáci ekologického kroužku podnikli výlet na kolech na náměstí T.G.M.
v Prostějově, kde se zúčastnili zábavného a poučného programu o přírodě.
23. května
Všechny děti základní školy navštívily Výstavu kosmonautiky v Olomouci.
2. června
Děti si vyjely vláčkem do Droždína, kde se povozily na koních.
11. - 16. června
Děti absolvovaly tradiční akci Škola v přírodě na Severomoravské chatě
s týdnem plným soutěží, her, zábav a turistiky.
Našim mladým chovatelům se podařilo ve voliéře v parku odchovat první
snůšku tří korel, které jsou již připraveny na chov dětem, jenž o ně
projevily zájem. Další 4 vajíčka snesla korela v druhé polovině června.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka školy

ZO ČZS Smržice
Padesáté výročí založení organizace
V letošním roce oslavila ZO ČZS Smržice padesát let své činnosti.
Založení organizace se uskutečnilo 18.4.1962. a zakládajícími členy byli
přátelé Alois Blahušek, Martin Doubrava, Richard Vacula, Martin Fiala,
Danuše Mrázková a František Mach. Koncem roku již měla ZO 20 členů.
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Předsedou organizace byl př. Alois Blahušek, iniciátor přednášek
o pěstování ovocných stromů, provádění různých variant řezů, roubování
a jejich zmlazování. Jako učitel dovedl svojí osobností při výkladu upoutat
pozornost na svoji přednášku. Dále se pro potřeby členů objednávaly
ovocné stromy, hnojiva, sadby brambor, česneku a další zahrádkářské
potřeby. Př. Blahušek vedl ZO do roku 1973, kdy byl zvolen předsedou př.
Bohumil Zdražil. Do tohoto roku se členská základna rozrostla na 79 členů.
V roce 1974 byla uspořádána první výstava ovoce, zeleniny a květin.
Od následujícího roku byl uspořádán reprezentační ples s dekorační
výzdobou a předtančením. Tato tradice pokračovala do r. 1990. V roce 1978
byla zakoupena hospodářská usedlost za 100.322,- Kč. ZO neměla celou
hotovost, proto 30.000,- Kč byla bezúročně zapůjčena od členů na dobu
pěti let. Následovala nákladná rekonstrukce budovy a její přizpůsobení
k potřebám zahrádkářů. Adaptační plán navrhl a nakreslil př. Karel Peka.
Kromě odborné práce a nákupu materiálu se vše provádělo za pomoci
členů zdarma. V upraveném objektu byla zřízena moštárna, jenom díky
vynaložení velkého množství obětavé práce především př. Bohumila
Přikryla a Jaroslava Marka. Na vybavení moštárny byla poukázána dotace
40.000,- Kč od tehdejšího ÚV ČZS v Praze. Adaptace objektu byla
ukončena a zahrádkářský areál byl slavnostně otevřen 5.10.1985. Také byl
zprovozněn výkup ovoce, o který se starali př. Vincenc Hón, Bohumil
Přikryl a Rostislav Kaprál. Celý rok se pracovalo na zahradě, kde se
pěstovaly brambory, hrášek, okurky a česnek. Během zimního období se
konala příprava výzdoby na plesy. Začalo se s propůjčováním objektu pro
osobní a společenské akce, pro občany a organizace.
V roce 1985 měla ZO nejvíce členů, a to 140. Př. Zdražil vykonával
předsednickou funkci do roku 1990, kdy byl zvolen starostou obce. Od
tohoto data byl předsedou př. Petr Vytásek. Od této doby začalo členů
ubývat, zájem o zahrádkaření slábne. V roce 2007 byl zvolen předsedou př.
Jiří Vyhlídal. V tomto roce nás opustil př. Bohumil Zdražil. Ve dvouletém
intervalu se konají výstavy ovoce, zeleniny a květin, členové se zúčastňují
okresních výstav i podzimní výstavy Flora Olomouc, konají se odborné
přednášky, degustace jablek a vlastních pálenek.
V roce 2009 byla podepsána smlouva mezi ZO a Telefonicou O2 Czech
Republic o pronájmu prostor pro stavbu technologického zařízení. Tato
smlouva nám zajišťuje pravidelný přísun financí po dobu 10 let. V roce
2010 byla organizací podána žádost o dotaci na projekt Výměna oken
a vchodových dveří u budovy ZO. Žádost byla schválena a projekt za
463.157,- Kč realizován.
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Od tohoto roku také existuje spolupráce s Mysliveckým sdružením
Smržice, stvrzená uzavřením Rámcovou dohodou o spolupráci v roce 2011.
Tohoto článku využívám jako pozvánku pro všechny občany Smržic na
návštěvu všech akcí pořádaných ZO Smržice. Budeme se na Vás těšit.
Jiří Vyhlídal
předseda ZO ČZS

Jarní úklid
Jarní úklid probíhal v budově zahrádkářů stejně jako každý rok v měsíci
dubnu. Letos se díky zúčastněným pěti členkám povedlo najednou umýt
všech 25 oken. Tím, že máme okna nová, nepatří již tato práce k téměř
hororové záležitosti. Další členky pak vypraly metry záclon. O zkrášlení
našeho dvora se každý rok na jaře stará př. Jaroslav Marek. Předpěstuje
muškáty a osází truhlíky. Sám pečlivě dbá na to, aby pelargonie po řadu
měsíců krásně a bohatě kvetly, zkrášlovaly dvůr a všem dělaly radost. Také
byly na dvoře vysázeny okrasné dřeviny. Panu Markovi a všem přátelům
ZO, kteří se zúčastnili jarních prací, patří obrovský a upřímný dík.
Marie Urbanová

Den v přírodě
23. května připravila ZO zájezd pro všechny, kteří chtěli strávit den
s přáteli v přírodě. Hlavním cílem bylo zahradnické centrum Doubravice
nad Svitavou a prohlídka pštrosí farmy. Někteří z nás viděli tyto největší
ptáky světa pštrosy africké naživo poprvé. Farma se zabývá jejich
šlechtěním a výrobou produktů z pštrosího masa. V zahradnickém centru
jsme viděli velké množství rostlin i novinek, např. nemrznoucí muškát.
Nakoupili jsme plné koše sazenic květin. Dalším cílem bylo arboretum
Šmelcovna v Boskovicích. Zaujalo nás svým přírodním prostředím,

které střídaly osázené plochy okrasných rostlin a květin. Zajímavý
byl také zoo-koutek a pohádkové bytosti výtvarnice Vítězslavy
Klimtové. Celý den se vydařil nejen zásluhou všech zúčastněných,
ale také díky krásnému slunečnému počasí.

Marie Urbanová
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Honební společenstvo Smržice
Dne 12. dubna 2012 proběhla ve Smržicích valná hromada Honebního
společenstva Smržice. Měla za povinnost jednak zvolit honebního starostu,
místostarostu a honební výbor, který může být tří až pětičlenný. Měla též
rozhodnout, kdo bude po dalších deset let pečovat o honitbu Smržice,
včetně zvěře v ní žijící, krajinu a krytinu, kterou tato zvěř ke svému životu
potřebuje. Žádost o pronájem honitby projevili tři zájemci: 1) Myslivecké
sdružení Smržice o. s.; 2) pan Svatoslav Jahoda, který chtěl zřídit soukromou honitbu a 3) Zemědělské družstvo Smržice. Valná hromada po
zvážení všech pro a proti rozhodla honitbu opět pronajmout Mysliveckému
sdružení Smržice o. s., které ze tří žadatelů o pronájem, prokázalo nejlepší
dosavadní péči o celou honitbu. Dále členové Honebního společenstva
Smržice zvolili staronovým starostou Bohuslava Kristka a místostarostou
Vlastimila Korce. Do výboru Honebního společenstva (dále jen HS) byli
zvoleni: Ing. Jan Kohoutek, Stanislav Obručník, Josef Vaca, JUDr. Ing.
Martin Vrtal a Jindřich Vytásek. V průběhu valné hromady vedení HS
zjistilo, že řada občanů – členů HS přesně neví, co to vlastně Honební
společenstvo je a kdo je jeho členem. Proto jsme se rozhodli, na doporučení
pana Prof. Ing. Aleše Lebedy DrSc., že celou tuto záležitost objasníme
nejen členům HS, ale i ostatním občanům Smržic.
Členem Honebního společenstva (HS) se stává každý občan naší obce,
případně občan jiné obce, jehož pozemky jsou v hranicích honitby Smržice.
Pokud tento občan nechce být členem HS, může z něj vystoupit a to tak, že
to oznámí dopisem jednateli HS panu Ing. J. Kohoutkovi, případně přímo
starostovi panu B. Kristkovi. Členství pak končí ke konci kalendářního
roku, v němž oznámení přišlo, ale pozemky zůstávají dál v honitbě. Pokud
občan pozemky zdědí a v termínu jednoho měsíce po nabytí dědictví
neoznámí, že nehodlá být členem HS, stává se automaticky členem HS.
Nájem z pozemků se vyplácí vždy jednou za tři roky a činí 5,- Kč
za jeden, byť by i započatý hektar, což znamená např. v případě vlastnictví
0,8 ha částku 15,- Kč za tři roky. Na jednání valné hromady může být
přítomen pouze vlastník honebního pozemku. Ten obdrží jeden hlas za
každý byť i započatý hektar. Pokud je více spoluvlastníků, musí se dohodnout, kdo za ně bude na valné hromadě hlasovat, protože se hlasování na
valné hromadě může účastnit pouze jeden z vlastníků. Pokud se nechce
valné hromady účastnit, může udělit plnou moc komukoliv, kdo není
zbaven svéprávnosti a tento zmocněnec pak hlasuje jménem zmocnitele.
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Valná hromada se svolává vždy před koncem desetiletého období
a rozhoduje o pronájmu honitby a orgánech HS.
Věříme, že jsme Vám vše podstatné objasnili. Pokud budete mít zájem
o podrobnosti, máte možnost se obrátit na člena výboru JUDr. Ing. M.
Vrtala, který Vám rád poskytne požadované informace. Uvedený člen
výboru HS Smržice je Ministerstvem zemědělství ČR schválen jako lektor
a věříme, že Vám poskytne dostačující odpověď. Stanovy Honebního
společenstva Smržice budou zveřejněny na webových stránkách obce
Smržice.
V závěru této informace bychom Vás všechny chtěli poprosit, pokud
půjdete do přírody se svými pejsky, abyste je nepouštěli volně do polí,
protože nyní je období, kdy zvěř klade svoje budoucí potomstvo a tito malí
a bezbranní tvorečkové jsou snadnou kořistí volně pobíhajících psů.
Věříme, že i Vy chcete, aby v naší krajině bylo stále dost krásně
vybarvených bažantů, koroptviček, křepelek, pobíhali zde zajíci i srnčí
zvěř. Již tak je dost predátorů, kteří lovnou zvěř decimují, proto Vás
prosíme o pochopení, za což Vám předem děkujeme.
Za MS Smržice a Honební společenstvo Smržice
JUDr. Ing. Martin Vrtal

TJ Sokol Smržice
Oslavte s námi 150 let v pohybu
Česká obec sokolská byla oceněna „Evropskou cenou za uměleckou
a kulturní činnost“. Toto mezinárodní ocenění získal Sokol za to, že je
nositelem stále živé organizace, v níž pohybová kultura, mravní výchova
a vzdělávání členů spolu s uměleckými a rozličnými kulturními aktivitami
tvoří harmonický celek. Tuto cenu znázorňuje soška „Zlatá Europea“, která
patří všem těm, kteří stáli u zrodu, budování i obnovy sokolského hnutí
nejen v České republice, ale také ve všech zemích světa, v nichž byly a jsou
myšlenky Miroslava Tyrše a Jindřicha Fűgnera trvale zakotveny. Na počest
letošních oslav 150. Výročí vzniku Sokola se konal 10.6. Župní slet
v Prostějově, Krajský slet v Přerově dne 16.6., vyvrcholením pak bude XV.
všesokolský slet v Praze ve dne 30.6. – 7.7.2012.
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Župní soutěže
Soutěže ve šplhu a sportovní gymnastice se zúčastnilo 9 cvičenců,
nejlépe si vedli Filip Švec, který získal ve své kategorii 2. místo a Adam
Albrecht získal 3. místo.
Na soutěž v atletice se přihlásilo 12 cvičenců, nejlepší umístění získal Filip
Švec, který přivezl diplom za 3. místo.
Přeborníkem ČOS v sokolské všestrannosti pro rok 2012 se stali:
Gabriela Švecová 1. místo ve své kategorii (2003-2005), v kategorii
žáků (2001-2002) získal 2. místo Filip Švec a na 4. místě byl Martin Čmel.
Všem gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci TJ Sokol Smržice.
Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna byla na sokolském dvoře připravena vatra k pálení
čarodějnic. Akci předcházel zajímavý program, ve kterém vystoupily
nejmladší děti z tanečního kroužku a následovalo orientální taneční
vystoupení žen z klubu „Jahanara“. Pro všechny děti v převlecích i bez nich
byly nachystány zajímavé soutěže. Po závěrečném tanci kolem ohně byli
všichni pozváni na občerstvení. Díky krásnému počasí poseděli účastníci
dlouho do noci.
Závody na kolečkových bruslích a koloběžkách
Na letošním ročníku, který se konal 11. května, nebylo mnoho
závodníků, ale za to si někteří mohli projet stanovenou trať i dvakrát po
sobě a vylepšit si svůj osobní rekord, za vydatného povzbuzování publika.
Pestré sportovní odpoledne pro děti k MDD
Zajímavý kulturní i sportovní program byl připraven
pro děti 8. Června v sokolovně. Účastníci soutěží mohli
změřit svoje síly, postřeh
a obratnost, těm nejlepším byl
vystaven
diplom,
sladká
odměna čekala na všechny
bez výjimky.
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol
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Klub českých turistů Smržice
Na měsíc duben připravil spolek pro své členy a příznivce dva zájezdy,
spojené s turistikou. Při prvním z nich vystoupili na vrchol Bradlo
v Hanušovické vrchovině a při druhém na skalní útvar Krkatá bába
nedaleko Černé Hory. Dopravu všech zájezdů klubu zajišťuje smržická
dopravní společnost Vojtila Trans svým 50-ti sedadlovým autobusem
Mercedes-Benz, který je ve většině případů do posledního místa obsazen.
Měsíc květen patřil přípravě a
realizaci největší klubové akce a
také největší turistické akce celého
regionu. Smržické vandr si během
sedmi dosavadních ročníků získal
nejen velkou popularitu, ale též
spoustu příznivců a ani jeho
letošní osmé pokračování nebylo
výjimkou. Svoji roli sehrálo také
ideální počasí, a tak se na startu
tentokrát zaregistroval rekordní
počet 1637 účastníků. Na pět připravených pěších tras se jich vydalo 352
a ostatní dali přednost jízdě na bicyklu, ať už po některé ze čtyř silničních
cyklotras nebo čtyř cyklotras terénem pro horská kola. V cíli ve smržickém
sportovním areálu na účastníky čekalo kromě diplomu a medaile také
skvělé občerstvení s posezením pro více než 300 lidí, dvěma výčepními
místy a grilem, které zajišťovala nová Restaurace U hřiště.
Hlavní červnovou akcí klubu byl dvoudenní zájezd k našim jižním
sousedům. První den podnikli
turisté výstup na nejvyšší vrchol
Dolního Rakouska 2076 metrů
vysoký Schneeberg, kde ještě
místy ležel sníh, a během
druhého dne zdolali po více než
150-ti
dřevěných
lávkách
a žebřících známou Medvědí
soutěsku, plnou hučících kaskád
a vodopádů.
Zdeněk Balcařík
Více informací najdete na www.kctsmrzice.cz
předseda KČT Smržice
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TJ Smržice – oddíl kopané
Fotbalový oddíl mužů si vedl ve své III. třídě OFS pod vedením trenéra
Jaroslava Řeháka velice úspěšně. Už na podzim se mužstvo skvělými
výkony vypracovalo na třetí postupové místo tabulky a v jarní části soutěže
si hráči svoji pozici ještě o jedno místo vylepšili. Z 26-ti zápasů sezony jich
mnohdy i velice výrazným rozdílem 18 vyhráli, 3x remizovali a 5x
prohráli. Dařilo se jim i střelecky. Ze všech mužstev tabulky III. třídy OFS
nastříleli svým soupeřům nejvíce gólů - celkem 95 a jen 29 míčů skončilo
v naší brance. Pomyslným králem střelců našeho mužstva se stal Josef
Filgas s 18 góly před Robinem Kotlárem, který jich vstřelil 12.
Cílem letošní sezony byl postup
do II. třídy OFS a to se podařilo
splnit. V posledním utkání zvítězili
naši fotbalisté na domácím hřišti
nad mužstvem Pavlovic výrazným
rozdílem 11:1 a upevnili si tak
druhou příčku v tabulce. Přímo na
hřišti následovala velkolepá oslava,
na grilu se točilo sele, pivo teklo
proudem a díky teplé noci zde
někteří z hráčů dokonce přespali pod širým nebem.
Dobře si vedl také náš fotbalový
potěr. Oddíl žáků v současné době
trénuje Miroslav Martiňák a pod
jeho vedením skončili naši malí
fotbalisté ze čtrnácti mužstev na
pátém místě tabulky Okresního
přeboru žáků.
Více informací o smržickém fotbale můžete získat na našich nových
webových stránkách www.tjsmrzice.cz, kde najdete rozpis hráčů a výsledky všech utkání, ale také fotografie a krátká videa ze všech zápasů jarní
části soutěže, které pro nás pořizuje videokronikář obce Zdeněk Balcařík.
Jiří Hubál
předseda oddílu kopané
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Zemědělské družstvo Smržice
Zemědělské družstvo Smržice vzniklo v prosinci roku 1992 transformací
Jednotného zemědělského družstva Vrbátky. K dnešnímu dni je to již
výlučně družstvo vlastníků. Zabývá se pěstováním komodit výlučně pro
potravinářské účely a chovem skotu.
Zemědělské družstvo Smržice se tedy zabývá jak rostlinnou výrobou,
tak i výrobou živočišnou, přestože současným trendem je živočišnou
výrobu omezovat. Zaměstnává v průměru 35 osob.
Naše firma chová přibližně 1000 ks dobytka, z toho asi 200 ks dojnic,
300 ks býků na výkrm, 2 plemenné býky, zbytek tvoří telata, jalovice
a krávy masných plemen.
Pokud jde o rostlinnou
výrobu, Zemědělské družstvo
Smržice obhospodařuje cca 930
ha orné půdy. Z celkové výměry
sejeme ročně 150 ha ječmene,
300 ha pšenice, 150 ha řepky
ozimé, 100 ha kukuřice a 150 ha
cukrové řepy, zbytek jsou
pícniny
a
hrách
krmný.
Zemědělské družstvo Smržice
vlastní 2 kombajny zn. Claas,
2 traktory John Deer, 2 traktory Zetor Forterra a několik traktorů starších
typů. V posledním období se potýkáme s problémem, který nás velmi tíží,
a to úbytkem půdy, kterou bychom mohli obhospodařovat.
Domníváme se, že na úrodné Hané by se měly pěstovat komodity
především pro potravinářské účely a ne pěstovat okrasné stromy, neměly by
se stavět na orné půdě fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice.
Občané České republiky by tak nemusili konzumovat nekvalitní potraviny
exportované “kdoví odkud”.
Na závěr bychom vyslovili přání, aby Zemědělské družstvo Smržice
zůstalo fungujícím mechanismem tak, jak tomu bylo dosud.
Rostislav Přikryl
předseda ZD Smržice
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U příležitosti 20-ti let působení firmy LASKI, pořádáme předváděcí akci
„Den otevřených dveří“, který se bude konat 20. září 2012 v areálu
firmy LASKI.
Na akci, Vám mimo jiné představíme novinky pro rok 2012:
Frézy na pařezy PREDATOR P50RX /s adaptéry/, PREDATOR P38 R
Štěpkovače LS150 DW, LS 200 T, LS150/TS, LS150/27
Drtič KDO 90 D, dále ještě uvidíte
drážkovače, vysavače listí a mnoho
jiného, provedeme Vás také nově
zbudovanými prostory naší firmy.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Váš Laski team
www.laski.cz

SEMO Smržice
Vážení spoluobčané,
v sobotu 28. července 2012 vás zveme k návštěvě firmy SEMO Smržice.
Připravíme pro Vás zajímavé informace o nových odrůdách a pěstování
rajčat, paprik, okurek i cibulí. Ale hlavně – ukážeme vám naživo to, co
jsme schopni Vám pro vaši zahrádku nabídnout. Provedeme Vás porosty
zelenin, budete se moci podívat
na čističku semen i baličku.
Den otevřených dveří
bude probíhat v sobotu
28. července 2012
od 10.00 do cca 16.00.
Rádi Vás uvidíme.
Pracovníci SEMO a. s.
22

Splněný sen

aneb smržický občan po stopách Rallye Dakar
Bacil zvaný Dakar, mě nakazil v roce 2004, při mé první účasti na
nejslavnější a nejtěžší rallye světa - Rallye Dakar. Tu jsem tehdy díky
seznámení s naším předním dakarským matadorem, Ivošem Kaštanem,
absolvoval v sedle Hondy XRV 750 jako novinář po asistenční trase.
Dojezd do senegalského Dakaru a především cílová rampa u Růžového
jezera, mě ale vítala i v dalších letech, a to dokonce i v posledním roce
afrického Dakaru v roce 2008, kdy byla Rallye Dakar pro nebezpečí
teroristického útoku zrušena ve třetím dni technických přejímek
v portugalském Lisabonu. Závodníkům mohl ředitel závodu rallye zakázat,
ne tak mě, který měl navíc pod sebou nového Transalpa a toužil jej prověřit
náročnou cestou. Od té doby jezdím do Dakaru pravidelně a od roku 2009
sebou beru i další zájemce, toužící poznat tento kouzelný kout světa
a mimo jiné také stanout na nejzápadnějším cípu afrického kontinentu.
Samotné Růžové jezero je doposud živou vzpomínkou na Rallye Dakar
a jistě není bez zajímavosti, že koncentrace soli je zde ještě mnohem vyšší
než ve známějším Mrtvém moři v Jordánsku. Mých dosavadních osmnáct
cest na černý kontinent je snad dostatečnou kvalifikací pro to, abych byl
průvodcem, který dokáže zařídit i nemožné. Svoji mentalitou jsem se za ta
léta dokázal značně přiblížit africkému myšlení. Poslední cesta, ze které
jsem se právě vrátil, byla o to zajímavější, že se podařilo naplnit můj limit tedy já plus tři další motocykly. Jsem děsně rád, že řidičem jednoho z nich,
byl od první chvíle našeho setkání, veselý chlapík, kterému úsměv na tváři
nezmizel ani v nejtěžších chvílích. Borec, který hýřil vtípky a arabským
a africkým obličejům se představoval zásadně česky, svým typickým „ Já
sú Franta z Bohuňova“, což záhy doplnil o „své“ Smržice. To se to potom
jede, když máte v partě člověka, který nijak neskuhrá, vítá každý váš nápad
vedoucí ke zpestření trasy a přestože ještě nemá v sedle motocyklu velké
zkušenosti (tedy, nyní již ano) zvládne i ty nejtěžší úseky s radostí ve tváři.
Mohu zcela svědomitě prohlásit, že Franta Kollmann (jistě jste už dávno
poznali, že je řeč právě o vašem krajanovi) je tím nejlepším a také
nejvděčnějším účastníkem, kterého jsem kdy k Růžovému jezeru dovedl.
A to neříkám proto, že mi Franta půjčil na cestu svůj druhý motocykl. Naše
jarní cesta byla totiž ohrožena opravou mého motocyklu a Franta k mému
velkému překvapení nabídl svůj stroj. Yamaha XT 600 to k překvapení
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ostatních zvládla bez problému a já mohu vedle poděkování Frantovi za
toto úžasné gesto, ještě navíc prohlásit, že zatím z žádných dosavadních
motocyklů jsem se na mé vytipované západosaharské duně, nesvezl tak,
jako právě s šestistovkou XT. Jsem opravdu rád, že jsem pomohl dalším
třem Čechům, splnit jejich letitý sen. Ovšem cesta do Dakaru, to není jen
Růžové jezero. Zvládnout během měsíce oněch zhruba 14 000 km,
představuje projet nekonečné španělské pláně, vystoupat do výšek
marockého Atlasu, zvládnout stovky kilometrů mauretánské pouště,
překonat náročné africké pisty, bojovat s chladem i vedrem (teploty se
pohybují mezi nulou a 40°C), ale i s nástrahami přírody i lidské podlosti.

Smržičák František Kollmann (druhý zprava) na zpáteční cestě Marokem

Není tedy lehké vzít na takovou cestu lidi o kterých toho moc nevíte.
U Franty jsem ale neměl sebemenších pochyb. Při loučení na Rozvadově
vždy účastníkům kladu na srdce: „Nezapomeňte, že jste byli se Šímou,
nerad bych se dočkal opačné interpretace“. Franta je ale čestnou výjimkou.
U něj mi nedělá problém říci: „Franto, jsem rád, že jsem tam byl s tebou“.
Jaroslav Šíma - cestovatel, dobrodruh, fotograf a v neposlední řadě
motocyklový novinář
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19. května bylo ve sportovním areálu plno.
Největší turistická akce v regionu Smržické vandr
přilákal na start rekordní počet 1637 účastníků.

26. května uspořádala obec ve spolupráci se Sdružením rodičů MŠ dětský den. Skákací hrad, různé
soutěže a jízda na koni byly velkým lákadlem.

Na začátku června se blížily stavební úpravy
centra obce do finále. K novým chodníkům
a silnici přibylo též nové osvětlení a zeleň.

Dobrá spolupráce mezi zahrádkáři a myslivci
vyvrcholila v polovině června stavbou pergoly,
kterou myslivci postavili v objektu zahrádkářů.

Sportovní areál byl doplněn kvalitní trampolínou
a herními prvky pro děti. Hned po svém uvedení
do provozu byla obě zařízení ve stavu obležení.

21. června si připravily učitelky mateřské školy
hezké rozloučení s malými předškoláky a paní
ředitelka školy je pasovala na adepty 1. třídy.
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