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V sobotu 1. února přivítali starosta a místostarosta obce návštěvníky osmého Obecního plesu.
Každá dáma dostala kytičku a všechny prostory sokolovny se zaplnily do posledního místa.

Hudební kapela Domino přilákala návštěvníky na taneční parket. Velký zájem byl také
o fotokoutek a losování tomboly. Tehdy ještě naštěstí žádné zákazy kvůli pandemii neplatily.

Další akcí, kterou se ještě podařilo před zákazem shromažďování uskutečnit, byl tradiční
Maškarní bál sokolů. V sobotu 15. února se v sokolovně, vyzdobené ještě z předchozího
plesu, sešlo celkem 40 masek, ze kterých měly největší úspěch medúzy, mimina a hippies.
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Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
po odmlce způsobené pandemií a omezujícími nařízeními vlády ČR, které utlumily
chod nejen naší země ale i naší obce a znemožnili nám se potkávat, doufáme, že již
nastal čas znovu se vrátit k normálnímu stavu a chodu obce.
Chtěli bychom Vám poděkovat, že jste v této době dodržovali nařízení omezující
každého z nás a zejména poděkovat těm z Vás, kdo jste se aktivně podíleli na šití
roušek. Ty obec dále dle potřeby distribuovala zejména starším občanům.
Chod obce se však nezastavil úplně. Podařilo se nám v rámci zvýšení bezpečnosti
provozu na komunikacích získat dotaci ve výši 570 000,- Kč na rekonstrukci
a výstavbu chodníku v ulici Za Farskou a Trávníky. Tato akce by se měla rozběhnout
během podzimu. Dále byla schválena dotace ve výši 100 000,- Kč od Olomouckého
kraje na nový vůz pro smržický Sbor dobrovolných hasičů, která doplní předchozí již
schválenou dotaci 450 000,- Kč
od MV ČR. V souvislosti
s přidělenou dotací proběhlo
výběrové řízení na dodavatele
nového dopravního automobilu
a zastupitelstvo obce toto
schválilo. Hasiči se tak mohou
těšit na novou techniku, byť ji
ještě nedostanou k datu svého
140. výročí, které letos oslaví
22. srpna, ale o něco později.
Konečně tak budou mít adekvátní
náhradu za téměř 70 let staré auto,
kterým se budou nadále chlubit, ale již jen jako veteránem. Je to investice na mnoho
let a přejeme všem občanům, aby její aktivní pomoc nikdy nepotřebovali.
Dále se v současné době vyřizuje demoliční výměr na budovu vedle obecního úřadu
zakoupenou v loňském roce, kde plánujeme v příštích letech výstavbu multifunkčního
domu. Zde bychom rádi přivítali podněty občanů, co by zde případně chtěli umístit
(např. ordinaci praktického lékaře, zubaře, knihovnu atd.).
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Nejdůležitější akcí, kterou se v této době podařilo ukončit, byla ovšem rekonstrukce
staré budovy základní školy. Přes problémy, které tuto akci provázely, a málokdo už
věřil, že se nám podaří stavbu dokončit podle plánu, se tak stalo. Velkým úspěchem
bylo kladné vyřízení naší žádosti o mimořádné prodloužení termínu poskytnutí dotace
v částce 22 998 717,- Kč. Nyní nás čeká už jen kolaudace a poté stěhování. Od
nového školního roku se tak žáci ale i učitelský sbor mohou těšit na nové krásné
prostředí.
V oblasti kultury a sportu nás pandemie zasáhla asi nejvíce. Poslední akcí byl obecní
ples, který proběhl již bezmála před půl rokem. Vzhledem k některým ještě trvajícím
omezením budou hodové slavnosti v omezené míře. Ve sportovním areálu Vám
k poslechu zahraje od 16 do 18 hodin dechová kapela Frajárečka z Uherského
Hradiště a nejen pro děti budou v provozu kolotoče - Lunapark Radost. Doufáme,
že postupující rozvolňování opatření nám umožní uskutečnit všechny plánované akce
v příštích měsících.
Přejeme Vám příjemné prožití krásného léta a v dnešní době hlavně pevné zdraví.
Jiří Peka – místostarosta obce

Ing. Aleš Moskal – starosta obce
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Matrika
V období od 1. ledna do 31. května 2020 jsme popřáli těmto občanům,
kteří oslavili životní jubileum 70, 75, 80, 85 a více let:
Drahomíra Konečná
Bohumila Polívková
Zuzana Dostálová
Marie Opluštilová
Josef Vychodil
Vojtěch Kovařík
Věra Kovářová
Jarmila Chumová
Alexi Rusinov
Zdenka Šimíčková
Zdeněk Zimprich
Anna Tylšarová
Oldřich Kopecký
Ludmila Pelíšková
Ludmila Losová
Božena Vrtalová
Zdena Sokolová
Petr Šimek
Josef Mádr
Bohuslav Urban
Jaroslav Marek
Ludmila Tomášková
Eva Spurná
Jiří Novotný
Zdeněk Balcařík
Jan Kohoutek
Vlastimil Mikulášek
Jaromír Sedlář
Ludmila Kulišťáková
Božena Menšíková

1. 1. 1945
22. 1. 1923
3. 2. 1931
18. 2. 1940
18. 2. 1945
23. 2. 1950
24. 2. 1945
2. 3. 1934
7. 3. 1945
13. 3. 1925
14. 3. 1950
15. 3. 1930
22. 3. 1950
24. 3. 1935
28. 3. 1930
4. 4. 1940
5. 4. 1945
7. 4. 1945
8. 4. 1945
11. 4. 1940
11. 4. 1933
15. 4. 1932
16. 4. 1945
24. 4. 1945
7. 5. 1950
9. 5. 1932
16. 5. 1950
18. 5. 1933
31. 5. 1931
31. 5. 1932

Prostějovská
Dr. Ondroucha
Zákostelí
Příční
Kobližnice
Mlýnská
Podhájí
Příční
Blíšťka
Mlýnská
Zákantí
Prostějovská
Koupelky
Trávníky
Za Kobližnicí
Zákostelí
Blíšťka
Podhájí
Kobližnice
Příční
J. Kotka
Podhájí
Za Farskou
Ve Stežkách
Zákantí
Podhájí
Blíšťka
Podhájí
Prostějovská
Zákostelí

75 let
97 let
89 let
80 let
75 let
70 let
75 let
86 let
75 let
95 let
70 let
90 let
70 let
85 let
90 let
80 let
75 let
75 let
75 let
80 let
87 let
88 let
75 let
75 let
70 let
88 let
70 let
87 let
89 let
88 let

Všem uvedeným oslavencům ještě jednou blahopřejeme a současně se omlouváme
některým oslavencům, kterým jsme přáli opožděně z důvodu epidemie koronaviru.
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Gratulace

Ve čtvrtek 7. května 2020 oslavil 70. narozeniny náš obecní fotograf, videokronikář
a předseda KČT Smržice pan Zdeněk Balcařík. Kromě zástupců obce mu k tomuto
jubileu přišli popřát jeho
nerozluční
kamarádi.
V roce 1996 založil ve
Smržicích spolek Klub
českých turistů. V témže
roce začal s natáčením
videokroniky naší obce,
která neměla v okolí
obdoby. Její promítání
každoročně zaplnilo sál
kulturního
domu.
Věnoval se tomu celých
20 let. Od roku 2005
také připravuje pro obec
fotoalbum s komentáři
na webových stránkách
obce. V roce 2012 začala obec vydávat Smržický zpravodaj, kde se stal jeho
šéfredaktorem. V obou těchto aktivitách pokračuje dodnes. Současně zajišťuje správu
nových webových stránek obce. Ze všeho nejvíce ho ale baví práce na zahradě
a procházky po lese a po horách. V letošním roce má v nohách už přes tisíc kilometrů.
Dalším oslavencem, kterého jsme navštívili, byl pan Bohuslav Urban. Ten oslavil své
80. narozeniny 11. dubna
2020, ale z
důvodu
pandemie koronaviru jsme
mu mohli popřát až v úterý
2. června. Pan Urban byl po
dvě volební období v letech
2002-2010 místostarostou
obce. Díky svým odborným
zkušenostem, týkajících se
oboru stavebnictví, v obci
vykonával také funkci
předsedy stavební komise.
V současné době se věnuje
svému kuchařskému umění
a vypomáhá své ženě
Marušce s prací na zahradě.
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První smržický občánek roku 2020

Prvním smržickým občánkem letošního roku se stal chlapeček Jakub, který se narodil
rodičům Monice a Davidovi Veselým z ulice Mlýnská. Narodil se na svátek svatého
Valentýna 14. února 2020 v prostějovské porodnici v 11:27 hodin, vážil 3700 g
a měřil 52 cm. Rodičům jsme přišli poblahopřát ve středu 11. března 2020.
Pan starosta předal malému Kubíkovi zlatý řetízek se znamením a maminku jsme
potěšili kytičkou.

Shodou okolností právě
manželé Veselí vyhráli se
svojí čarodějnicí soutěž,
kterou
na
místo
zrušeného
tradičního
pálení
čarodějnic
uspořádali 30. dubna
smržičtí sokoli a Spolek
rodičů Smržice.
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Vítání dětí

V pondělí 9. března 2020 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků.
Přivítali jsme tři děti, dva chlapečky a jednu holčičku.

Jiří Lysák
* 1. 12. 2019
Trávníky

Vendula Hermanová
* 25. 12. 2019
Podhájí

Rozloučili jsme se navždy s těmito občany:

Jan Lejsek
* 26. 12. 2019
Mlýnská

Jarmila Smékalová (*1932) Za Kovárnou 96, zemřela 8. 1. 2020 ve věku nedožitých
88 let
Zdeňka Urbanová (*1951) Kobližnice 373, zemřela 12. 1. 2020 ve věku nedožitých
69 let
Anna Zwienerová (*1929) Prostějovská 444, zemřela 20. 1. 2020 ve věku 90 let
Miloslav Fiala (*1932) Prostějovská 76, zemřel 27. 1. 2020 ve věku 87 let
František Puda (*1940) Kobližnice 61, zemřel 5. 2. 2020 ve věku 79 let
Zdeňka Skácelová (*1931) Příční 425, zemřela 2. 3. 2020 ve věku nedožitých 89 let
Josef Meisner (*1933) Olší 36, zemřel 6. 3. 2020 ve věku 86 let
Zdeněk Köhler (*1953) U Kocandy 296, zemřel 20. 3. 2020 ve věku 66 let
František Klement (*1929) Prostějovská 65, zemřel 19. 4. 2020 ve věku nedožitých
91 let
Tomáš Staňa (*1981) Blíšťka 531, zemřel 6. 5. 2020 ve věku 38 let
Marie Kéblová (*1942) Za Kovárnou 97, zemřela 24. 5. 2020 ve věku nedožitých
78 let
Radka Odvářková – matrikářka obce
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Kulturně - sportovní komise
Vážení spoluobčané,
jedinou společenskou událostí, kterou se zatím v naší obci v tomto roce podařilo
uspořádat, byl 8. Obecní ples, který se konal 1. února v prostorách sokolovny.
Události posledních měsíců zcela zastavily kulturní a společenský život ve Smržicích.
Zákazy a hygienická opatření kvůli pandemii koronaviru se postupně uvolňují, avšak
zdraví našich občanů je na prvním místě. Z toho důvodu byly do měsíce června 2020
všechny kulturní akce pořádané obcí zrušeny.
„SMRŽICKÉ HODY“
První letní sobotu 27. června ale už proběhnou ve sportovním areálu tradiční hodové
oslavy, i když s menším kulturním programem, než bylo původně plánováno. Nejen
pro děti budou k dispozici tradiční kolotoče Lunapark Radost. Hodové odpoledne
zpestří od 16 do 18 hod. vystoupení dechové kapely Frajárečka z Uherského Hradiště.
„HURÁ NA PRÁZDNINY“
V pátek 3. července v 18 hodin začne ve sportovním areálu zábavný program pro děti
a jejich rodiče, plný různých soutěží a poznávacích aktivit. Ty zajišťují především
obecní spolky. Připraveno bude také malé občerstvení a letní večer bude zakončen
promítáním filmu pro děti.
„LETNÍ KINO PRO DOSPĚLÉ“
Na pátek 24. července ve 21 hodin připravujeme ve sportovním areálu promítání
nějakého hezkého filmu. Vstup bude zdarma a prodej občerstvení zajištěn. V případě
nepříznivého počasí se promítání uskuteční v sále kulturního domu.
„LOUČENÍ S LÉTEM“
Ve čtvrtek 10. září zveme všechny seniory na projížďku na kole. Náš cíl
a místo pro relaxační pauzu s občerstvením vybereme podle aktuální situace
na cyklostezkách v okolí Smržic.
Obracíme se na všechny občany Smržic, aby postupné uvolňování nastavených
opatření, které přináší opět pocit svobody a potřebu setkávat se, brali zodpovědně
a nezapomínali na zdraví svoje i ostatních.
Kulturně - sportovní komise Obce Smržice
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Římskokatolická farnost Smržice
Milí přátelé,
všechny vás srdečně zdravím v tomto nezvyklém čase. Nařízená vládní omezení
zasáhla i naši farnost a kostel musel být uzavřený, díky médiím a on-line přenosům
bohoslužeb jsme mohli být spojeni v modlitbách. Umocněno to bylo právě v tom,
že se blížily Velikonoce, které jsou největšími svátky pro křesťany v celém
liturgickém roce. Nyní jsou bohoslužby již obnoveny a smržický kostel zase žije
čtvrtečními a nedělními bohoslužbami.
Přináším informace o stavu oprav varhan v našem smržickém kostele. Přesně před
rokem psal do zpravodaje článek smržický farář Jožka Glogar. Zde vás informoval,
že se plánuje generální oprava varhan, které byly ve velmi špatném stavu. Kompletní
opravy varhan se ujala varhanářská firma
Stehlík z Hodonína. K dnešnímu dni jsou
varhany téměř z poloviny opravené.
Varhanní měch bude pohánět nový motor.
Všechny píšťaly jsou rozebrané, čistí se,
a zvláště ty dřevěné je nutné impregnovat
proti červotočům. Také přívod vzduchu
k jednotlivým píšťalám je potřeba udělat
v novotě. Hrací stůl čeká také
rekonstrukce. Stále nás čeká mnoho
práce. Ale dá-li Bůh, tak by oprava mohla být letos ukončena.
Říká se, že „varhany jsou králem nástrojů“. Kdo jste slyšeli znít varhany při
koncertě, tak mi dáte za pravdu. Celková částka na opravu je vyčíslená na 710 000,korun, farnost se díky dotaci od obce Smržice mohla do této rekonstrukce pustit
a tento vzácný nástroj pro smržické občany zachránit. Dokončení a předání by mělo
proběhnout na závěru roku 2020. Na dokončení a doplacení této nemalé částky
se můžete podílet i vy všichni občané a zapojit se do veřejné sbírky.
Proto jestli byste chtěli přispět na opravu „svých smržických varhan“ nějakou
částkou, tak můžete na speciálně pro tento účel zřízený účet u České spořitelny
č. 5610094369/0800.
V sobotu 27. 6. v 14:00 hod. proběhne požehnání obci k patrociniu sv. Petra a Pavla,
kterým je zasvěcen náš kostel. K požehnání nám zazpívá pěvecký sbor NOTA BENE
z Prostějova. Jste srdečně zváni.
Dále vás zveme na slavnostní hodovou mši svatou, která se bude slavit
v našem kostele sv. Petra a Pavla v neděli 28. 6. v 10:00 hod.
Všem veliké Pán Bůh zaplať a určitě se uvidíme na některém koncertě ve smržickém
kostele.
Roman Nehera - trvalý jáhen
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Základní škola
Školní rok 2019/2020 byl velmi bohatý na různé akce, které naše škola pořádala.
Chtěla bych vás tímto seznámit s těmi nejdůležitějšími. Základní škola a Mateřská
škola Smržice ve spolupráci s OÚ Smržice a firmou Arboeko připravila 23. 11. 2019
vysazování stromů v rámci celostátního projektu „Sázíme budoucnost“. Děti, rodiče,
prarodiče a občané Smržic vysadili 51 ovocných stromů na prostranství obce a na
zahradu
školy.
V úterý
25. února zástupci naší školy
a OÚ Smržice převzali
v brněnském sídle nadace
Partnerství významné ocenění.
V kategorii škol a vzdělávacích institucí se stala
vítězem ZŠ a MŠ Smržice
v rámci vyhodnocení celostátní
iniciativy
„Sázíme
budoucnost“.
Hlavní
organizátorce
této
akce
Bc. Veronice Přikrylové předal cenu "Zlatý rýč" ministr životního prostředí
Mgr. Richard Brabec.
Na chodbě školy máme galerii obrazů
velikánů našich dějin, které vytvořily
děti v rámci projektového vyučování
pod vedením pana učitele Josefa Vöröse.
Na podzim školního roku 2019/2020
žáci pracovali ve čtyřech skupinách
a vytvořili tak další nová díla. Žáci jedné
skupiny vytvořili portrét vybrané
osobnosti českých dějin. Byla tak
nakreslena
podobizna
Bedřicha
Smetany, Josefa Dvořáka, Boženy
Němcové a nemohl chybět nedávno
zesnulý významný zpěvák Karel Gott.
Paní učitelky seznámily děti ve třídě se
spoustou zajímavých informací z jejich
života. Tato díla přibyla k ostatním
obrazům na chodbě a budou všem
připomínat dalekosáhlý význam jejich
představitelů pro naši vlast.
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V rámci vzdělávání společnosti DUHA, která realizuje programy primární prevence,
jsme pozvali odborníka, který přijatelnou formou seznámil žáky s nástrahami
virtuálního světa v programu pro 1., 2. a 3. třídu – Kamarádi online a pro žáky 4. a 5.
třídy v programu Děti a sociální sítě. S vývojem nových technologií se mění formy
šikany a nebezpečí, jimiž mohou být děti vystaveny. Naše děti byly seznámeny
s těmito riziky a s návody, jak se těmto nebezpečím bránit. Dále v lednu žáci 1. a 2.
třídy si prakticky vyzkoušeli na figuríně, jak pomoci svému zraněnému kamarádovi
v programu „Divadélka pro 1. stupeň základních škol o první pomoci“.

V lednu pro žáky školní družiny pracovníci Ekocentra Iris připravili zábavný
a poučný program o zvířatech, který se jmenoval "Hrátky se zvířátky".

Ve čtvrtek 30. ledna vyučující rozdali žákům vysvědčení za 1. pololetí školního roku
2019/2020. Pro naše prvňáčky to byla opravdu slavnostní chvíle. Paní učitelka
nadělila všem snaživým a šikovným žákům první třídy samé jedničky.
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V pátek 7. února žáci čtvrté a páté třídy se svými třídními učitelkami a s několika
rodiči navštívili zimní stadion v Prostějově. Po hodině bruslení odjeli zpět autobusem
do školy unaveni, ale spokojeni.

Koncem února žáci 1. a 2. třídy společně objevovali záhady ptačího světa
s pracovnicemi Ekocentra Iris.
Mimoškolní činnost je velice rozsáhlá. Vyučující se věnují dětem ve svém volném
čase. Žáci velice rádi tvoří z hlíny ve čtyřech kroužcích keramiky. Do keramického
kroužku pro dospělé dochází maminky žáků. Ve dvou kroužcích anglického jazyka se
učí základy angličtiny žáci 1. a 2. třídy. Ve škole působí klub zábavné logiky
a deskových her a čtenářský klub. Na škole působí i výtvarný kroužek. Nový
modelářský kroužek
vede pan Bc. Libor
Škobrtal. V každé
třídě jednou týdně
probíhá doučování
žáků. Chceme, aby
žáci hodnotně využívali svůj volný
čas. Naše škola
využívá finančních
prostředků projektu
Šablony II, které
jsou plně hrazeny
z Evropských strukturálních a investičních fondů. V rámci projektu již proběhlo mnoho akcí:
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Čtyři komunitní osvětová setkání s rodiči, devět školních projektů s Ekocentrem Iris,
dva výlety (Pevnost poznání v Olomouci a vycházka ze Dzbelu do Konice). Bylo
financováno působení chůvy v mateřské škole. Koupili jsme pec do keramické dílny
a nakoupili jsme didaktické pomůcky, nástěnné obrazy, didaktické materiály, hračky,
výukové programy a knihy do čtenářského klubu, hry do klubu zábavné logiky
a deskových her. Bylo financováno vzdělávání učitelů. V příštím školním roce
proběhnou další akce a nakoupíme další výukové počítačové programy.
Plánované akce jako škola v přírodě, Den Země, výlet, okresní soutěže a další
nemohly proběhnout, protože od 11. 3. byla škola uzavřena z důvodu prevence
a šíření Covidu – 19. Probíhala výuka na dálku. Nastala náročná doba pro rodiče,
protože museli učit svoje děti. Někteří dokonce ještě chodili do zaměstnání a museli
zajišťovat celý chod domácnosti. Vyjadřujeme jim obdiv a děkujeme za výbornou
spolupráci. Nelehké to měli i ředitelé a učitelé škol. Inspiraci, zkušenosti a aktuální
informace k výuce na dálku získávali z webového portálu MŠMT Na Dálku. Na web
školy do sekce Aktualit seznamovali rodiče s televizními pořady pro výuku dětí
a webovými stránkami k procvičování učiva. Do sekce Úkoly vkládali žákům
vyvozené základní učivo s odkazy na videa k dalšímu objasnění učiva a na webové
stránky k procvičení učiva, například Matýskova matematika, Školákov. Dále učitelé
spolupracovali při plnění úkolů s rodiči a žáky individuálně dle potřeby – telefonicky,
emailem. Vypracované úkoly rodiče posílali do mobilních aplikací nebo na email
učitele nebo přímo donesli úkoly do chodby školy. Učitelé úkoly opravili a odeslali
zpět.
Rekonstrukce školy Zákostelí 133 je hotová a všichni z ní máme velikou radost.
Nový školní rok bude zahájen v krásné prosvětlené budově s vybavením, které
odpovídá trendům moderní školy. Děkujeme všem, kteří se o rekonstrukci zasloužili:
OÚ Smržice, panu starostovi ing. Aleši Moskalovi, zastupitelstvu obce
a projektantovi školy ing. architektovi Pavlu Koláčkovi. V září proběhne Den
otevřených dveří, na který pozveme všechny občany.
Od 25. 5. probíhá dobrovolná výuka s přísnými opatřeními stanovenými MŠMT. Z 84
žáků do naší školy dochází 62 žáků. Děti se velice těšily do školy na kamarády,
učitele a také na výuku. Museli jsme všechny žáky rozdělit do 5 skupin do 15 dětí.
Skupiny jsou do konce školního roku neměnné a nesmí se mísit. Děti jsou v kolektivu
kamarádů šťastné a je až překvapivé, jak ochotně plní přísná hygienická pravidla.
V této nelehké současné době přejeme dětem, jejich rodičům, prarodičům a všem
občanům Smržic pevné zdraví a mnoho pěkných chvil prožitých se svou rodinou.
Věříme, že všechno proběhne bez následků a v září se sejdeme se všemi žáky
ve třídách a budeme pokračovat ve vyučování bez přísných pravidel.
Za kolektiv učitelů a pracovníků ZŠ Smržice ředitelka školy Mgr. Jana Gulaková
13

Spolek rodičů Smržice
Spolek rodičů Smržice v sobotu 22. 2. 2020 organizoval „Dětský karneval“. Akce
proběhla ve smržické sokolovně, dětí společně s rodiči přišlo tolik, že jsme se do
sokolovny sotva vešli. Celé odpoledne jsme strávili při skvělé muzice DJ Páji
a mnoha tanečních soutěžích. Překvapením pro všechny přítomné byla návštěva
superhrdinů. Společně se superhrdiny proběhla soutěž v přetahované, při které
si poměřili své síly i někteří odvážní tatínci. Novinkou letošního karnevalu byla
virtuální realita od firmy CZC.cz, kterou návštěvníci mohli vyzkoušet zcela zdarma.

Setkala se s obrovským zájmem dětí i dospělých. Tradičně proběhly soutěže, letos
jsme si při nich vyzkoušeli naše superschopnosti. Nechyběla ani soutěž o nejhezčí
masku, vyhodnoceni byli Spongebob, želva Ninja, Sněhurka s trpaslíkem a malinká
Elsa. Kdo chtěl, mohl se nechat vyfotit v improvizovaném fotoateliéru, který zařídila
firma PV Foto. Děti hojně využily možnost nechat si namalovat obličej. Nechyběly
ani karnevalové dílničky a losování cen, první cenou byl tablet. Součástí karnevalu
bylo také bohaté občerstvení. Děkujeme všem návštěvníkům za pěkně strávené
odpoledne.
Velikonoční tvoření pro děti i rodiče 4. dubna na smržické faře nemohlo být
realizováno, tak jsme podpořili alespoň tvoření domácí. Některé nápady byly ke
stažení na našich stránkách, jiné si rodiče s dětmi našli sami. 1. 4. jsme vyhlásili
fotosoutěž Velikonoce 2020, vyhodnoceny byly fotografie v kategoriích „nejveselejší
Velikonoce“, „nejtradičnější Velikonoce“ a „nejoriginálnější Velikonoce“.
V kategorii Nejveselejší Velikonoce vyhrál snímek „ Každé ráno bose od února
v rose“ od Kvapilovic gangu. Další fotografie jsou k vidění na našich stránkách.
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Oslava Velikonoc tak jak jsme zvyklí nemohla proběhnout, proto vznikla myšlenka
dát o sobě vědět a spoluobčanům alespoň symbolicky popřát hezké svátky jinak.
Každý, kdo se zúčastnil, donesl do parku sv. Jana Nepomuckého velikonoční symbol,
např. nazdobené vajíčko, stužku či jinou ozdobu. Do této akce, která u nás proběhla
velmi ukázněně, se přidalo i několik obcí v České republice, například Chomoutov
u Olomouce, Dětřichov nad Bystřicí, Klecany, Jistebnice u Tábora. Potěšilo nás,
že jsme byli inspirací pro ostatní. A zdravotní procházka v nouzovém stavu byla hned
veselejší.
Náš spolek se zapojil do programu pomoci seniorům. Naše nabídka pomoci nebyla
využita přímo v obci, proto jsme nabídli pomoc Domovu pro seniory v Čelechovicích
na Hané. Před Velikonocemi naše děti nakreslily přání a vysely osení a jako dar jsme
je věnovali seniorům. Náš nápad se setkal s mnoha kladnými reakcemi, jsme rádi, že
se nám podařilo seniory potěšit v nelehké době.
Na velikonoční víkend byla pro děti naším spolkem
připravena soutěž „Hledej velikonočního zajíčka“.
Děti měly najít tři z pěti velikonočních zajíčků
schovaných po obci a s jedním z nich se vyfotit. Soutěž
probíhala od pátku až do pondělí. Všechny zúčastněné
děti byly odměněny balíčkem dobrot.
Ani během května jsme nezaháleli a vymýšleli, co by
podle daných omezení šlo realizovat. Na květen jsme
měli naplánovanou přednášku o produkci nulového
odpadu - Zero Waste.
Přednáška určitě proběhne, plánujeme ji na podzim. Abychom se alespoň částečně
drželi tématu, vyhlásili jsme výzvu - Ukliďme Smržice. Víme o hodně místních,
kteří si už automaticky na procházku do přírody berou igelitku a během chvilky
ji mají plnou. Patří jim veliké díky a odměnou jim i nám bude pěknější prostředí,
ve kterém žijeme.
Zároveň bych chtěla požádat rodiče, ať děti vedou k tomu, že co si do přírody
donesou, by si měly i odnést. Jsem vděčná za to, že žijeme v pěkné obci se spoustou
zeleně a máme příjemná místa kde se scházet. Je to však také velká zodpovědnost,
o zeleň musíme umět pečovat a především si ji chránit.
I přes deštivé počasí jsme podnikli
v neděli 31. 5. 2020 dobrodružný výlet
ke Dni dětí s názvem "Po stopách
indiánů". Autobusem jsme dojeli do
Vojtěchova a pak šli po červené značce
pod největší skalní okno na Moravě
a vystoupali na Zkamenělý zámek.
Následně
jsme
putovali
zpět
do Vojtěchova.
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V hospůdce "U posledního Mohykána" nás čekala zasloužená odměna. Cestou nám
částečně pršelo, ale když jsme zašli do lesa, bylo to hned lepší. Během trasy jsme
hráli hru, na jejímž konci byl ukrytý poklad. Díky blátivé cestě jsme si skoro všichni
z výletu dovezli dokonalé maskování. Děti byly spokojené, rodiče unavení a i když
nám počasí nepřálo, výlet se vydařil.

Plánujeme:
Neděle 2. 8. 2020 „Piknik proti samotě“, který proběhne i v ostatních obcích v celé
České republice, v této aktivitě jakož i v jiných aktivitách nás podporuje Nadace Via
– „Živá komunita." Posezení se sousedy s doprovodným programem a foto
výstavkou „Oblíbené místo v obci“.
Pátek 28. 8. 2020 „Rozloučení s prázdninami“ – táboření ve Vývozu, stezka odvahy
pro děti, opékání špekáčků.
Září - Vycházka za smržickými poklady- vycházka po památkách v obci
3. 10. 2020 Putování za Podzimníčkem – tradiční podzimní vycházka a tvoření
z přírodnin
Sobota 17. 10. 2020 „Soutěž o nejhezčí dýni“ - majitel nejhezčí vyřezané dýně bude
odměněn, park sv. J. Nepomuckého
Ing. Pavla Slezáčková – Spolek rodičů
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Letecko-modelářský kroužek Smržice
Již od mládí se věnuji leteckému modelářství. Shodou okolností jsem byl v loňském
roce osloven, zda bych v rámci pořádání oslavy dne dětí nezorganizoval ukázku
leteckých modelů. Tuto nabídku jsem přijal a společně s kolegy z modelářského
klubu LMK Prostějov jsme tuto akci uspořádali. Děti měly možnost si prohlédnout
různé modely, některé vyzkoušet a rovněž z připravených dílů si model postavit.
Tato akce byla úspěšná a o letecké modelářství děti projevily zájem. Proto jsem
následně oslovil paní ředitelku ZŠ Smržice o spolupráci při vzniku leteckomodelářského kroužku ve Smržicích. Paní ředitelce se nápad líbil, vyšla mi vstříc
s poskytnutím učebny a zázemím pro realizaci kroužku.
V září 2019 jsem navštívil čtvrtý a pátý ročník ZŠ, kde jsem oslovil žáky, zda by měli
zájem navštěvovat letecko-modelářský kroužek na ZŠ Smržice. Celkem se přihlásilo
8 dětí, které navštěvují kroužek do současné doby.
V kroužku se děti učí manuální zručnosti, osvojí si základy řezání, broušení, lepení,
lakování, čtení plánků a prací podle výkresové dokumentace. Seznámí se se základy
leteckého modelářství, aerodynamiky a meteorologie. Letecké modelářství není jen
o stavění modelů, ale i o létání s těmito modely při tréninku i na soutěžích, což nabízí
jedinečnou možnost pohybu v přírodě na čerstvém vzduchu a v kolektivu přátel.
Letecké modelářství je technický sport, který podporuje tvořivost, zručnost,
trpělivost, soutěživost, ale také smysl pro fair play. Všechny nabyté zkušenosti
a dovednosti mohou prostřednictvím modelářství rozvíjet a tím se připravovat
na budoucí život.
Každý začátek je těžký, ale děti jsou šikovné a již pokročily od první vlaštovky přes
papírové modely k balsovým házedlům, se kterými měly první křest v březnu
letošního roku v soutěži volných modelů,
pořádané LMK Prostějov na Vojenském letišti
v Prostějově. V kategorii „Házedla mladší
žáci“ obsadily naše děti druhé a třetí místo.
V rámci kroužku jsme navštívili kroužek
leteckých modelářů DDM v Prostějově, kde
jsme se seznámili s jejich prací a podělili
o zkušenosti při stavbě modelů. Do budoucna
nás čeká několik soutěží. Z nich nejdůležitější
je Krajský přebor Pardubického kraje, na který
se musíme náležitě připravit a doufáme, že
naše píle a úsilí bude odměněno... třeba
i postupem na Mistrovství ČR mládeže.
S prací dětí a fungováním kroužku jsem velmi spokojen a zároveň s velkou podporou
rodičů a paní ředitelky ZŠ Smržice Mgr. Jany Gulakové. Tímto bych chtěl všem
poděkovat.
Bc. Libor Škobrtal
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Sbor dobrovolných hasičů
První schůzky Mladých Hasičů v novém roce
Od začátku ledna se začali Mladí Hasiči pomalu připravovat na nový soutěžní
a výcvikový rok. Na prvních schůzkách jsme navštěvovali místní sokolovnu, kde
jsme cvičili, pochodovali a zkoušeli jsme, jak nám po zimě půjdou štafety.
Úklid základny a oprava mašiny
Od konce ledna jsme se věnovali s našimi vedoucími opravě naší mašiny, na které
Mladí Hasiči odpracovali 6 hodin, při kterých brousili a připravovali díly. Dohromady
se však na opravě
mašiny odpracovalo
přes 270 hodin a to
díky
Miroslavu
Smyčkovi,
Radku
Chytilovi a Romanu
Bohanosovi. V tuto
chvíli už je mašina
kompletně
hotová,
připravena na soutěže.
Dále proběhla oprava
časomíry,
kterou
provedl Lukáš Babica.
Chtěli bychom také
poděkovat
Obci
Smržice za pořízení
nové kádě na požární
útok.
Odznaky odborností
Mnozí z Mladých Hasičů získali odznaky odborností, což je například odbornost
strojník, preventista, cvičitel a další. Získání odznaků je důležité pro Jarní kolo Hry
Plamen. Proběhly také 3 schůze, na kterých se řešily přípravy na oslavy 140 let sboru
a rozpočet. Dále bychom chtěli poděkovat TJ Sokol Smržice za možnost využívat
prostory sokolovny na cvičení. A co nás čeká dál? Jarní kolo Hry Plamen, oslavy
140 let sboru a spousta soutěží.
Aktuální informace a fotografie naleznete na nástěnce sboru a na Facebooku
a Instagramu SDH Smržice
Matěj Tesárek – člen SDH Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Začátek roku opět provázelo náš myslivecký spolek několik společných akcí
a bohužel z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirem, bylo i mnoho
aktivit zrušeno.
Mimo tradiční přikrmování zvěře v době nouze byla v lednu svolána naše první
společná brigáda na výřez Bezu černého na mezích v lokalitě Mrchovisko. Počasí
nám přálo a přimrzlá oranice umožňovala pohodlný přístup k tomuto plevelnému
keři, zabírajícímu prostor pro nízké bylinné patro, které je mnohem vhodnější, co by
životní prostor drobné zvěře. Účast členské základny, našich stálých honců
i příznivců smržické myslivosti byla hojná. Práce nám šla od ruky a tak jsme se mohli
okolo poledne rozejít s pocitem, že již máme hotovo a opět jsme svým dílem přispěli
ke zlepšení životních podmínek, především zajícům a bažantům, kteří se hojně
vyskytují v naší honitbě.

Další, opět tradiční akcí pořádanou naším spolkem, bylo uspořádání setkání
s našimi manželkami, kterým se touto společenskou událostí snažíme poděkovat
za to, že nám v průběhu roku umožňují věnovat se časově velmi náročnému koníčku,
jakým myslivost je. Večer se neobešel bez zvěřinové večeře, o kterou se postaral pan
Marcel Palánek, Milan Jančík a jejich pomocníci. Zlatým hřebem večera byla bohatá
tombola, ve které se losovalo nejen o věcné ceny, ale také o několik kusů zajíců, které
jsme si zamrazili z podzimních honů. Všem, kteří se starali o naše žaludky i zábavu
velmi děkuji za jejich ochotu a pomoc.
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Začátkem března jsme uspořádali výroční členskou schůzi našeho spolku. Na schůzi
bylo přizváno i několik vážených hostů a to starosta obce Smržice Ing. Aleš Moskal,
místostarosta obce pan Jiří Peka, předseda představenstva Zemědělského družstva
Smržice pan František Spurný a předseda Okresního mysliveckého spolku Prostějov
pan Jan Toman. Vzhledem k tomu, že již vypršel pětiletý mandát výboru MS, bylo
nutno v rámci výroční členská schůze uspořádat volbu výboru nového.
Veřejnou volbou si členská základna zvolila výbor v původním složení a to JUDr.
Ing. Martin Vrtal, Vlastimil Korec, Stanislav Obručník, Miroslav Herman a nově
i Martin Galíček. S ohledem na vládní opatření ohledně koronaviru, se již nepodařilo
uspořádat setkání výboru, kde bychom si formálně ustanovili funkce. Je ovšem velký
předpoklad, že se ve výkonu dosavadních funkcí nic nezmění a tudíž bude
pravděpodobně výbor doplněn pouze o nového místopředsedu pana Martina Galíčka.
Jmenovaným gratuluji a přeji mnoho zdaru při výkonu jejich funkcí v MS Smržice.
Dalším bodem schůze bylo udělení vyznamenání za zásluhy o myslivost našemu
dlouholetému členovi a finančnímu hospodáři panu Stanislavu Obručníkovi.
Vyznamenání mu bylo předáno předsedou OMS Prostějov panem Janem Tomanem.
Z celého srdce panu Obručníkovi gratuluji a děkuji za jeho dosavadní práci a přínos
smržické myslivosti.
Důležitou událostí,
kterou
je
nutno
vyzdvihnout je skutečnost,
že
naši
adepti MUDr. Jana
Zahálková a dcera
našeho mysliveckého
hospodáře Veronika
Korcová,
řádně
složili první zkoušku
z myslivosti a stali se
tak držiteli loveckého
lístku.
Na
tuto
skutečnost navazuje
další,
poslední
událost naší schůze
a tou je jednohlasné
přijetí slečny Korcové za člena čekatele do našich řad a z toho plynoucí pasování
do mysliveckého stavu. Pasován byl i náš druhý člen čekatel pan Filip Šášek
a to naším předsedou JUDr. Ing. Martinem Vrtalem.
Vážení čtenáři, spoluobčané, přeji Vám v této nelehké, koronavirem obestřené době,
především pevné zdraví, štěstí a ať toto období všichni bez úhony přečkáme.
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S ohledem na skutečnost, že bylo první letošní vydání Zpravodaje odloženo a vychází
až nyní, doplňuji ve zkratce události ze života smržických myslivců v druhém
kvartálu.
V uplynulém období nás ve věku nedožitých 91 let opustil náš dlouholetý člen a přítel
pan František Klement. Rodině zesnulého vyslovuji upřímnou soustrast a přeji mnoho
sil k překonání této bolestné události.

V našich mysliveckých řadách je letos i několik jubilantů. Gratuluji a přeji pánům:
Josefu Vychodilovi (75), Josefu Novému (70), Stanislavu Obručníkovi (65) a Ivoši
Kejíkovi (60) k jejich životnímu jubileu vše nejlepší, hodně štěstí, a především
do dalších mysliveckých let pevné zdraví.
S uvolněním vládních opatření jsme
mohli uskutečnit také brigádu na
úklid odpadků vyhozených okolo cest
a také na opravu mysliveckých
zařízení. Po brigádě došlo při
společném posezení na gratulace
oslavencům a také na pasování na
myslivce naší adeptky Ing. Milady
Procházkové, která úspěšně složila
zkoušku
z myslivosti.
V květnu
se opět sešli členové a honci našeho
spolku za účelem vysečení břehů
Českého potoka na ulici Blíšťka.
Účast na brigádě byla velmi hojná,
brigádníci sehraní, a tak nám stačilo
jedno odpoledne a bylo posečeno.
Všem zúčastněným děkuji za jejich
snahu o údržbu veřejné zeleně.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Ještě než zasáhl naši zemi zákeřný koronavirus, stačili jsme u nás zorganizovat
několik akcí.
Jako první akce byla v lednu „Degustace jablek“. Z 24 druhů jablek vyhodnotili naši
„ochutnávači“ jablko IDARET přítele Martina Vrtala, na 2. a 3. místě se umístila
jablka BRAEBURN a JONAGOLD.

V pátek 28. února se uskutečnil
již 11. ročník „Koštu pálenek“.
Koštovalo celkem 26 „koštérů“
a vybírali z 20-ti vzorků
pálenek. Nejvíc bodů, tedy
první místo obsadila pálenka
z mirabelek, přítele Michala
Karhánka. Na druhém místě
se umístila pálenka z broskví
od paní Jany Harvilikové a třetí
příčku získala pravá slivovice –
švestka,
od
paní
Zdeny
Nevrklové. Součet bodů u všech
vzorků byl velice vyrovnaný,
v mnoha případech rozhodoval jeden bod. Ale jak se říká, není nutné vyhrát,
ale zúčastnit se!
22

Dne 11. března se vydala skupina
zahrádkářů na tematický zájezd, který
pořádal SZP z Prostějova, jehož členkou je
i naše členka přítelkyně Hana Ošťádalová,
a tato nám zajistila místa v autobuse.
Původně se mělo jet do Rájce na zámek, kde
probíhala výstava kamélií, jenže zrovna od
11. 3. musely být všechny zámky, hrady atp.
uzavřeny. Zvolili jsme tedy náhradní
prohlídku, a to Zahradnictví Lebiš
v Boskovicích. Sám pan majitel nás provedl
svými skleníky a podal nám o všech
rostlinách vyčerpávající výklad. Na závěr
si mnozí nakoupili krásné petrklíče
a různá hnojiva. Dále jsme se jeli podívat
do jeskyně Výpustek ve Křtinském údolí,
kde jsme se dověděli velice zajímavé věci.
Nemohli jsme vynechat návštěvu známého
poutního místa - významnou památku barokní architektury, chrám Jména Panny
Marie ve Křtinách. Pan farář nám na rozloučenou pustil jednu z největších zvonkoher
ve střední Evropě. Účastníci, kteří to na poslední chvíli nevzdali, se vraceli sice
trochu unaveni, ale spokojeni.
Na pátek 20. března byla naplánovaná výroční členská schůze, kterou jsme museli
odložit na neurčito.
Co se týče zvelebování našeho areálu, tak se nám díky panu Ivo Blahovi podařilo
zlikvidovat náletové dřeviny v zahradě na pozemku za stodolou, které vyrostly
na místě, kde v minulosti byla navážka stavebního materiálu ze zbořeného domu a nic
se s tím nedělalo. Pan Blaha se svým strojem nám vybagroval dřeviny i s kořeny
a srovnal povrch. Pak následovalo několik brigád, kde se vybíral kámen a různý jiný
odpad. Obec nám poskytla postřik na zlikvidování plevele, který na místě vyrostl.
Obec nám byla také nápomocna při sběru velkoobjemového odpadu, odvezla nám
dvě vlečky odpadu.
Protože se situace s koronavirem uklidňuje, svoláváme na 3. července 2020
odloženou výroční členskou schůzi.
Omezené možnosti cestovat, zrušené kulturní akce i zavřené restaurace nám pomohly
objevit, jak krásně je na našich vlastních zahradách. Mohli jsme si je užívat tak jako
nikdy předtím. Strávit na nich příjemná odpoledne s rodinou nebo přáteli. Na závěr
přeji všem pěkné nastávající léto, prázdniny a dovolené. Užívejte si sluníčka při
relaxační práci na zahrádkách, sklízejte plody své práce a mějte se báječně!
Jaroslava Smičková – jednatelka ČZS Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Výroční schůze

V pátek 24. ledna 2020 se sešlo 72 členů KČT Smržice na své 24. výroční schůzi.
Prvním bodem programu byla výroční zpráva předsedy klubu. Po uvítacím proslovu
si měli členové klubu a hosté možnost připomenout svoji minulou turistickou sezonu
v téměř hodinovém filmu, sestříhaném z fotografií, pořízených na akcích roku 2019.

Výroční schůze byla premiérou nejen pro dva nové členy, kteří se do klubu přihlásili.
Svůj křest si zde užila také nová provozní kulturního domu Lucie Ambrožová se
svým personálem. Pro novou Restauraci Rebel u Hřiště byla večeře a další
občerstvení naší výroční schůze první velkou akcí, kterou zajišťovala. Všichni jsme
byli s jejími službami velice spokojeni.

Vítání jara

První akcí naší turistické sezony 2020 mělo být v sobotu 21. března „Vítání jara“
v mandloňových sadech nedaleko Hustopečí. To už ale v naší zemi týden platil
nouzový stav a zákaz shromažďování většího počtu osob. Jak v naší republice
narůstal počet nakažených koronavirem, omezení se postupně zpřísňovala a všechny
jarní turistické akce jsme byli nuceni zrušit.

Šlapkovandr

Hlavní akci naší sezony Smržické vandr jsme nezrušili, jen o nějaký čas odložili.
Výbor našeho klubu rozhodl o jejím spojení s akcí Smržická šlapka. V sobotu 5. září
se tedy do našeho sportovního areálu nesjedou jen cyklisté, ale budou připraveny také
klasické trasy pro pěší turisty. Do té doby dojde, doufejme, k dalšímu uvolnění
zákazu shromažďování většího počtu osob na jednom místě, protože na každé
z těchto akcích se každoročně schází kolem tisícovky účastníků.
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Zahájení turistické sezony

Omezení a zákazy kvůli pandemii se naštěstí koncem května začaly uvolňovat. Díky
tomu jsme mohli na sobotu 6. června naplánovat první klubovou akci v Jeseníkách.
Do Koutů nad Desnou jsme jeli vlakem a cestou důsledně dodržovali hygienické
předpisy. Na nádraží za pomoci roušek a v našem vagoně za pomoci naší slivovice.

Na trase dlouhé 22 km jsme vystoupali kolem Hučivé Desné do Sedla pod Vřesovkou
a kolem Kamenného okna na Červenou horu. Přes Vřesovou studánku jsme se potom
vydali na 1377 m vysoký vrchol Vozka. Nahoře dost foukalo a trošku i zapršelo,
sestup kolem potoka Hučava dolů k nádraží v Branné byl potom už docela příjemný.
Původně s námi měli jet do Koutů n. D.
také naši cyklisté s tím, že si projedou
96 km dlouhou trasu až do Smržic
a Prostějova. Když ale konečně přestal
kopat koronáč, začaly pro změnu kopat
České dráhy. Z Prostějova do Olomouce
udělali výluku a cyklisté měli smůlu.
Museli si naplánovat úplně jinou trasu
z Jedovnice, kam je zavezl cyklobus.
Zdeněk Balcařík – předseda KČT Smržice
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T. J. Sokol Smržice

Maškarní bál
V sobotu 15. února smržičtí sokolové pořádali již po šestnácté tradiční Maškarní bál.
O příjemnou náladu se postarala stejně jako vloni kapela „Citrus“ z Olomouce.
Diskotéku ve sklepě uváděl oblíbený DJ Petr Petřík. V zahajovací promenádě se
představily všechny masky a zapojily se i do židličkového tance. Porota sestavená
z řad přítomných hostů v civilu měla možnost hodnotit a vybrat ty nejpovedenější.
Nejvíc hlasů získala čtveřice Medúz, na druhém místě byla skupina Miminek,
následovala početná parta Hippies z Plumlova, za nimi se umístili Křižáci a Batman
s partnerkou. Vyhodnocené masky obdržely za svoje nápadité kostýmy malý dárek.
Sokolové přichystali bohatou tombolu, losy šly doslova na dračku. Motivace byla
velká, protože první cena byla televize na příjem signálu DVB-T2. I přes to, že
tentokrát byla oproti předcházejícím ročníkům menší účast zejména z důvodu
nemocnosti, ples se podle ohlasů přítomných hostů vydařil. Panovala zde doslova
rodinná atmosféra. Už teď se těšíme na příští ročník a s předstihem zveme všechny.
Přichystejte masky a v roce 2021 opět v únoru se těšíme na viděnou.
Závody v plavání
Sokolská župa Prostějovská uspořádala 3. března v Městských lázních v Prostějově
závody v plavání, kterých se zúčastnilo
celkem 86 závodníků. Z naší jednoty
se do soutěže zapojilo 7 závodníků.
V kategorii mladších žáků II. se umístil
na 2. místě Vojtěch Pika, uplaval 25 m
v čase 21,51 s; na 3. místě byl Matyáš
Spurný s časem 22,22 s. Mezi nejlepší
dívky se zařadila Tereza Petříková,
která získala 3. místo, uplavala 25 m
v čase 26,23 s; bramborovou medaili
si odnesla Sofie Boserlová s časem
27,11s. Mladší žáci III. plavali trať
dlouhou 50 m. 4. místo získala Nikola
Palásková, s časem 54,34 s; na dalších
bodovaných místech se umístili Karolína Kočibová a Matyáš Ptáčník. Všem
závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci naší tělocvičné jednoty.
Plán akcí na druhou polovinu roku 2020:
Sobota 27. června - p. Jindřich Vytásek – hodové posezení s muzikou DJ Petříka
Sobota 12. září - Pohádkové údolí
Sobota 7. listopadu - Martinský pochod
Bc. Petra Tesárková, Irena Laurenčíková – T. J. Sokol Smržice
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SEMO Smržice
NEZASEJEŠ, NESKLIDÍŠ
Kdo nezaseje, ani nesklidí - my to tady prostě zavřít nemůžeme! Nejde začít vysévat
a vysazovat někdy jindy, než jsou agrotechnické lhůty. A ty jsou u osivářských
porostů ještě přesnější. Zakládáme nyní totiž porosty, aby bylo co vysévat i na jaře
příštího roku.

Podniková prodejna je otevřena ve speciálním režimu (udržování rozestupů, omezení
počtu zákazníků na prodejně, obsluha s ochrannými pomůckami). Pokud chcete svůj
nákup na prodejně urychlit na maximum – vytvořte si na e-shopu objednávku. Jako
možnost doručení zvolte osobní odběr na prodejně. Jakmile bude zboží připraveno,
budeme vás kontaktovat a jen si jej přijedete vyzvednout. Poštovné je v tomto případě
zdarma. Zásilkový prodej přes e-shop běží normálně. Jen prosíme o trpělivost –
pracujeme v omezeném počtu a snažíme se, co možná nejrychleji, vykrýt velké
množství objednávek. Děkujeme zákazníkům za ohleduplnost a přejeme všem pevné
zdraví!
Ing. Jan Prášil - SEMO a.s.
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Firma LASKI
Firma LASKI, s.r.o. přeje obyvatelům Smržic pevné zdraví a mnoho optimismu.
S radostí si můžeme všichni poblahopřát k obdivuhodnému zvládnutí probíhající
krizové situaci. Avšak nezapomínejme, že okolní svět na tom není tak dobře, jako
Česká Republika. Ve firmě LASKI jsme stejně jako všichni přistoupili
k bezpečnostním opatřením. Od nošení roušek po rozvolnění obsazenosti pracovišť.
Zrušil se veletrh v Brně, pro který jsme měli připraveno nejvíce radikálních novinek
v naší historii a omezili jsme přísun dílů z ostatních zemí. Avšak výrobu ani vývoj
jsme nezastavili. Dokonce shodou okolností jsme během tohoto období vyvíjeli stroje
pro zdravější životní prostředí v obcích. Informace o nových stroje na LPG
a akumulátory najdete na Facebooku firmy LASKI.
Nyní se již připravujeme na další výstavu evropského významu a to GALABAU
v Německu, které se koná 16 až 19. 9. 2020.

Firma LASKI s.r.o. se zapojila do celostátní pomoci během pandemie koronaviru.
Uvědomujeme si, že nejvíce ohrožení jsou naši nejbližší, a to senioři. Z tohoto
důvodu firma LASKI s.r.o., zakoupila do Domova pro seniory v Kostelci na Hané,
Koncentrátor Philips EverFlo Q. Dne 8. 6. předal tento dar osobně pan ředitel
Ing. Zapletal panu řediteli Domova pro seniory v Kostelci n. H. Davidu Ševčíkovi.
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Světová premiéra bezkonkurenčních strojů
Ještě v únoru tohoto roku byly přípravy čtyř světových novinek firmy Laski pro
Techagro v plném proudu. Pandemie koronaviru však nabourala plány a mezi dalšími
stovkami akcí zavřela i největší středoevropský veletrh svého druhu. Máme proto
jedinečnou možnost představit novinky alespoň zprostředkovaně. Laski vychází
vstříc ekologii i úsporám. Legislativní tlak zásadně omezuje použití spalovacích
motorů v podobě doposud známé. Nové emisní normy Stage V. nás nutí přecházet
na komplikovanější standarty spalovacích motorů. Alternativní cestou, kterou
testujeme a zavádíme je využití LPG. Jako v jiných odvětvích i u nás spočinul
hledáček vývoje na elektrifikaci našich strojů. Čistě akumulátorový pohon s nulovými
emisemi, žádnou hydraulikou, efektivnějším využitím energie, snadnější údržbou
a optimalizovaným výkonem, který dnes nemá ve světě konkurenci,“ říká konstruktér
Laski Filip Kandus.
Inovace posouvají hranice
Za pozornost stojí především čistě elektrické štěpkovače, které se skrývají pod
typ. označením LS 95 A a LS 160 A.
Zatímco jiní výrobci zachovávají

u svých strojů vždy podávací hydrauliku, Laski zvolilo jinou cestu a podávací
mechanismus řeší stejně jako pohon řezacího systému rovněž elektromotorem. Oba
štěpkovače tak lze směle označit za jediné plně elektrické stroje ve své kategorii.
Historická i průkopnická
Pařezová fréza s elektro pojezdem byla jedním z prvních výrobků firmy již před více
než čtvrt-stoletím, tehdy samozřejmě ve verzi se spalovacím motorem. I ta se
po tříletém vývoji dočkala akumulátorové inovace.
Fréza s mozkem
Skutečným unikátem je však fréza semi-autonomní F 500 HR. My jdeme ještě dál,
zapojili jsme inteligentní elektroniku, které pouze přes dálkový ovládač nastavíme
parametry pro frézování a poté již je fréza schopna odfrézovat celý jeden záběr
na pařezu zcela sama. A jsem si jist, že ani tady nekončíme,“ dívá se do budoucnosti
Zdeněk Zapletal.
Ing. Filip Kandus – Laski Smržice
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Firma ARBOEKO
Stejně jako v mnoha dalších Smržických firmách běžela jarní sezona v Arboeku
naplno. Letos k pracovnímu oblečení přibyla ještě rouška. Ale ani ta trocha nepohodlí
navíc zaměstnance školek nezbrzdila. Naopak ani my v Arboeku jsme nepřestali
myslet na lidi v „první linii“ a proto počátkem května věnovala naše společnost všem
pracovníkům infekčního oddělené Nemocnice Prostějov voucher na nákup rostlin.
Při předávání daru zazněla mimo jiné tato slova: „Arboeko neumí vyrábět ventilátory
a dokonce ani šít roušky, ale naše stromy a keře mohou přinést trvalou radost těm,
kteří statečně odvedli svou práci v době, kdy to bylo velmi potřeba.“

Také ve školkách se letos objevilo několik novinek.
V zimním období jsme na naše polnosti instalovali asi 70 kusů ptačích budek.
Od jejich opeřených nájemníků jsme očekávali, že nám pomohou snížit četnost
výskytu škůdců. K našemu potěšení byla na jaře více než polovina budek zabydlena
vrabci a sýkorami. Ač se to nezdá, tito drobní pěvci jsou skutečnými pracanty.
Při krmení mláďat navštíví budku až 380 krát za den a pokaždé přinesou mláďatům
zobák plný housenek a škodlivého hmyzu. Jejich pomoc bude tedy velmi vítána.

30

U ptactva zůstaneme. Hraboší kalamita loňského roku nás přivedla na myšlenku
zlepšit podmínky pro dravé ptáky. Poštolky či káňata se v našich školkách běžně
vyskytovaly i v minulých letech. Jak je známo, k vyhlížení kořisti tito dravci potřebují
vyvýšené místo. Rozhodli jsme se vsadit na biologickou formu boje proti hlodavcům
a pro dravé ptáky jsme na naše polnosti instalovali vysoká bidýlka, která těmto
pomocníkům zajistí lepší rozhled, a doufáme, že i bohatší kořist.
Do třetice o vodě. Již delší dobu jsme svědky všeobecného úbytku srážek, jejich
nerovnoměrného rozložení v rámci
roku a poklesu zásob podzemní
vody. Zimy bez sněhu a suchá a teplá
jara posledních let drasticky
prohlubují vláhový deficit. Také
v Arboeku tento problém bedlivě
sledujeme a snažíme se s vodou
hospodárněji nakládat.

V letošním roce tak byla ve smržických školkách podstatně rozšířena plocha, která je
zavlažována kapkovou závlahou. Kvůli zpoždění dodávek materiálu v důsledku
koronavirové krize bylo zpočátku nutné zavlažovat novou výsadbu klasickými
pásovými zavlažovači. Systém kapkové závlahy byl úspěšně předán a spuštěn
až na konci dubna tohoto roku.
Rádi zmíníme, že projekt a samotnou realizaci provedli pracovníci šikovné české
firmy AZ Aqua.
Ač stále věříme ve vláhově bohatší jara, je jisté, že na vodu z nebes se již plně
spoléhat nemůžeme. Do budoucna tak počítáme s rozšiřováním kapkové závlahy
i na další plochy našich školek.
Martin Prokeš - ARBOEKO, s.r.o.
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Restaurace Rebel u Hřiště
Co nového na hřišti….
Restaurace Rebel u Hřiště se s krizovou situací v rámci omezení spojených
s pandemií koronaviru vypořádala, tak jako většina ostatních. Došlo na drobné
opravy. Vymalování hlavních chodeb a pak toužebné vyhlížení povolení otevřít.
Ovšem po otevření jsme si v kombinaci s pivovarem Rebel nachystali opravdu
pěknou akci. Jako představení nového piva v nabídce jsme udělali dvoudenní akci na
nové ultra hořké jedenáctistupňové pivo, které jsme čepovali za krásných dvacet
korun. Dle množství návštěvníků a spokojených výrazů se jednalo o opravdu
povedenou akci.
Hned v následujících dnech
náš Rebel Team poděkoval
maminkám
během
MDŽ
speciální cenou na Frappé,
které jsme prodávali za 15
korun. Asi nemusím moc
zdůrazňovat, že ve spojení
s krásnou nedělí se akce opět
velice povedla.
Co se týče budoucnosti,
chystáme hned několik akcí se
zvýhodněnou cenou, promo
dárky spjatými s některými
druhy v sortimentu a také
všemožné kulturní programy.
K divadlu, které je v plánu na
podzim, by se ještě mohlo
přidat i venkovní kino a v plánu
je, že dokonce výběr filmu
bude na hostech samotných v hlasování pár týdnů dopředu.
Doporučujeme sledovat naše stránky na facebooku, kde veškeré novinky a akce
dáváme s předstihem dopředu. Najdete je tam jako: „HŘIŠTĚ U REBELA
RESTAURACE SMRŽICE“
Každopádně doporučuji sledovat, co Rebel Team chystá, protože určitě všechny své
plány a nápady neprozrazujeme dopředu a necháváme si spoustu věcí jako
překvapení….
Nezbývá, než popřát krásné slunečné dny a co nejhezčí zážitky v naší restauraci.
Bc. Martin Tomiga – REBEL TEAM
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Od poloviny března zasáhla celou ČR a naši obec vlna omezení kvůli pandemii koronaviru.
Také 75. výročí „Dne vítězství“ museli zástupci naší obce tentokrát uctít bez účasti občanů.

Rekonstrukci staré školní budovy naštěstí žádná omezení nezabrzdila a stavba pokračovala
úspěšně dál. V polovině dubna byly interiéry téměř hotovy a dokončovala se úprava podlah.

Ve čtvrtek 4. června mohlo být konečně svoláno letošní první veřejné zasedání zastupitelstva.
Díky tomu byla mimo jiné schválena účetní závěrka za minulý rok a návrh rozpočtu na rok
2020. Odsouhlaseno bylo též přijetí dotace na nové hasičské auto a jeho výběrové řízení.
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