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SDH Smržice uspořádal ve spolupráci s obcí humanitární sbírku na pomoc Ukrajině.
Občané nosili spousty potřebných věcí, které byly odvezeny do komunitního centra.

V pondělí 14. března se občané sešli na veřejném zasedání zastupitelstva. Schválen
byl mimo jiné rozpočet obce a také dotace, které obec poskytne obecním spolkům.

V neděli 20. března pozvala obec všechny smržické seniory na přátelské setkání.
Připraveno bylo bohaté občerstvení a o skvělou zábavu se postaral Roman Pytlík.

V pondělí 21. března představila matrikářka panu starostovi pět nových občánků.
Po uvítacím proslovu jim pan starosta popřál hodně zdraví a předal dárky od obce.
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Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
na úvod bychom Vás chtěli pozdravit s přáním krásného jara, které už je
zde, a také popřát klidné prožití Velikonoc. Všichni moc dobře víme, jaká
je dnes těžká doba a co se za hrůzy děje kolem nás. Po dvouletém trápení
s covid omezeními přišlo tak dlouho očekávané rozvolnění. Všichni jsme
vzhlíželi k lepším zítřkům. Bohužel přišlo zákeřné a nelidské napadení
Ukrajiny ze strany Ruska. Tento konflikt a s tím spojené nekřesťanské
zdražení všeho, ovlivnil život každého z nás.
V naší obci se strhla vlna solidarity
a občané projevili soucit s Ukrajinci při
humanitární sbírce, kterou zorganizovala
Obec Smržice společně s našimi hasiči.
Během 3 dnů se podařilo nashromáždit
bezmála 2 tuny pomoci. Jak různých
trvanlivých potravin a oblečení, tak se
dokonce objevila i neprůstřelná vesta. Za
tento projev lidskosti a solidarity Vám
všem moc a moc děkujeme.

Obec Smržice po schválení zastupitelstvem poslala 100 000,- Kč na účet
Českého červeného kříže a dále poskytla potraviny v hodnotě 20 000,- Kč.
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Po schválení rozpočtu obce nás na jaře čeká spousta práce. V co nejbližší
době budou vyhlášena výběrová řízení na zhotovitele chodníku s pouličním
osvětlením v ulici Za Farskou a na chodník se zálivy k parkování v ulici
Mlýnská. Obě tyto stavební akce by se měly rozjet do prázdnin.
Po dokončení zkvalitní život nejen občanům v daných ulicích ale nám všem.
Hlavně v ulici Za Farskou dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, protože
dnešní situace v této ulici je velmi nebezpečná. Přibude zde pouliční
osvětlení, což zvýší bezpečnost také v nočních hodinách.
Již od začátku března probíhá v obci štěpkování větví, tato služba občanům
bude pokračovat ještě během měsíce dubna, protože je hojně využívána.

Od 1. dubna je zavedena nová služba občanům, a to možnost vyvezení
bioodpadu do kontejneru, který je umístěn na pozemku vedle OÚ. Kontejner
bude přístupný každé pondělí od 14:00 do 17:00 hod., případně po tel.
domluvě také v jiný čas. Upozorňujeme občany, že se jedná pouze o vývoz
bioodpadu většího množství, které se nevleze do biopopelnic nebo
domácích kompostérů, ty jsou určeny prvotně k likvidaci bioodpadů
z domácností.
Ve spolupráci s kulturně-sportovní komisí připravujeme v měsíci květnu
již tradiční stavění májky. Její kácení bude potom opět spojeno s kulturou,
k tanci a poslechu Vám zase zahraje country kapela. V plném proudu již
probíhají také přípravy na oslavy Smržických hodů. Po loňských hodech,
které byly občany velice chváleny, se nám snad podaří uspořádat hody
aspoň stejně úspěšné. Na tyto akce Vás všechny co nejsrdečněji zveme
a rádi se s Vámi uvidíme.
S přáním pohody a klidu na shledanou.
Ing. Aleš Moskal - starosta obce

Jiří Peka - místostarosta obce
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Matrika
V prvním čtvrtletí roku 2022 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Ladislav Opluštil

3. 1. 1937

Příční

85 let

Irena Novotná

10. 1. 1952

Ve Stežkách

70 let

MVDr. Miroslav Novotný

17. 1. 1942

Podhájí

80 let

Bohumila Polívková

22. 1. 1923

Dr. Ondroucha

99 let

Družstevní

80 let

Podhájí

75 let

Příční

88 let

Věra Janečková
Ludmila Andrejková

7. 2. 1942
13. 2. 1947

Jarmila Chumová

2. 3. 1934

Zdenka Šimíčková

13. 3. 1925

Mlýnská

97 let

Danuška Mrázková

15. 3. 1937

Příční

85 let

Anna Tylšarová

15. 3. 1930

Prostějovská

92 let

Josef Vytásek

17. 3. 1937

Zákostelí

85 let

Alena Kristková

21. 3. 1952

Mlýnská

70 let

Antonín Vybíral

23. 3. 1947

Družstevní

75 let

Ludmila Fialová

24. 3. 1942

Prostějovská

80 let

Ludmila Pelíšková

24. 3. 1935

Trávníky

87 let

Ludmila Losová

28. 3. 1930

Za Kobližnicí

92 let

Zdeněk Lošťák

31. 3. 1952

Ve Stežkách

70 let

Všem občanům, kteří oslavili své životní jubileum, srdečně blahopřejeme.

Diamantová svatba
Ve čtvrtek 24. března oslavili
významné životní jubileum 60 roků
společného života manželé Jiří
a Jana Dokoupilovi, bydlící v ulici
Koupelky. Sňatek uzavřeli v roce
1962 ve smržické obřadní síni.
Do dalších společných let jim
přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
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První občánek roku 2022

Prvním letošním občánkem Smržic se stal Jakub Opluštil, který se narodil
29. ledna v 0:15 hodin v prostějovské porodnici rodičům Radce a Jakubovi
Opluštilovým. Kubík přišel na svět s váhou 4150 g a měřil 54 cm. Prvnímu
občánkovi pan starosta předal zlatý řetízek s přívěskem a mamince kytičku.

Rodičům i malému Kubíkovi přejeme hodně zdraví a spokojenosti v životě.
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Vítání nových občánků
V pondělí 21. března byly starostou obce Ing . Alešem Moskalem slavnostně
uvítány do života tyto děti - 1 holčička a 4 chlapečci.

Victoria Tomigová * 22. 8. 2021
Dr. Ondroucha 303

Josef Svoboda * 7. 9. 2021
Za Kovárnou 615
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Zadejte nebo vložte text

Filip Trajer * 5. 11. 2021
Koupelky 159

Jakub Cveček * 13. 12. 2021
Blíšťka 306

Tomáš Horák * 21. 12. 2021
Podhájí 613

Nové občánky přivítaly svými písničkami děti z MŠ pod vedením p. učitelky
Růženy Kočí. Děti dostaly drobné dárky a rodiče finanční dar 5000,-Kč.

Opustili nás ...
† 9. 1. 2022 ve věku 68 let

Bohuslav Vejmola

(*1953) Za Kovárnou 429

Věra Protivanská

(*1934) Podhájí 342

Jiřina Kreplová

(*1932) Ve Stežkách 438

† 7. 2. 2022 ve věku 89 let

Josefa Rábková

(*1931) Kobližnice 47

† 9. 2. 2022 ve věku 90 let

Bohumil Hájek

(*1946) Kobližnice 481

† 19. 2. 2022 ve věku 75 let

Rudolf Ošťádal

(*1953) Příční 493

† 19. 2. 2022 ve věku 68 let

† 22. 1. 2022 ve věku 87 let

Jaroslava Kvapilová (*1937) Koupelky 164

† 24. 3. 2022 ve věku 84 let

Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně-sportovní komise
Na úvod roku nebyla situace kolem pandemie ještě nijak růžová. Byli jsme
proto nuceni velice oblíbený Obecní ples už podruhé zrušit.
První obecní kulturní akci si tak užili až v neděli 20. března naši dříve
narození spoluobčané. Na první jarní den pozvala obec všechny smržické
seniory na přátelské setkání v kulturním domě. Příležitosti popovídat si se
sousedy, pobavit se a zatancovat si jich využilo téměř šest desítek.

Na úvod je přivítal starosta obce Ing. Aleš Moskal. Skvělé občerstvení všem
připravila Restaurace Rebel a o zábavu se postarala kapela Romantica Band
Romana Pytlíka. Ta také zahrála písničku pro manžele Dokoupilovy k jejich
blížící se diamantové svatbě a myslivecky laděnou písničku panu Janu
Kohoutkovi, který už brzy oslaví 90 let života. Pan Kohoutek si od kapely
půjčil mikrofon a všem přednesl velice poutavou báseň, kterou sám složil.
Všichni se skvěle bavili až do večera.
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Zadejte nebo vložte text

Co se chystá a na co se můžete těšit:
V sobotu 28. května - Kácení máje
V sobotu 4. června - Dětský den
V sobotu 25. června - Smržické hody
Ve čtvrtek 30. června - Letní kino pro děti
Irena Laurenčíková - předsedkyně komise
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Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
Měsíc leden zavedl naše děti do
zimního království, ale pořádné
chumelenice se děti dočkaly až
na konci tohoto měsíce. Hned
se pustily do stavění sněhuláků,
koulování a zkoumání sněhu či
ledu. Nezapomněli jsme ani na
ptáčky, kteří létají kolem školky
a hledají něco k snědku.
Do krmítek zavěšených na
stromech školní zahrady jim
děti sypaly zrníčka. Opět jsme
si připomněli koledování Tří
králů, naučili se, jak se jmenují,
co přináší, jaké nesou poselství.
V místním kostele sv. Petra a Pavla si děti zazpívaly koledy a měly možnost
se blíže seznámit s betlémem a historií tohoto místa. Za dětmi přijelo do
školky divadlo s milou hudební pohádkou. Dalším kulturním zážitkem byla
návštěva Městského divadla v Prostějově. V rámci projektového dne
s Malou technickou univerzitou - Stavitelé měst, věží a mostů děti získaly
předmatematické dovednosti.
Hezkým zážitkem byl pro všechny děti
výlet do Zoo v Olomouci na Svatém
Kopečku. Blíže se seznámily se
životem zvířat, chovatelé pro ně
připravili společné krmení, mohly si
pochovat afrického ježka. Dozvěděly
se spoustu zajímavostí ze zoologické
zahrady, poznávaly, kterému zvířeti
patří určitý roh, paroh, srst nebo peří.
Na památku si do školky přivezly
spoustu odměn.
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V měsíci únoru jsme se snažili v dětech vzbudit fantazii, tvořivost,
rozlišovat dobré a špatné lidské vlastnosti prostřednictvím pohádek,
rozvíjeli jsme smysl pro spravedlnost a dobro. Děti zahrály pro své
kamarády připravenou pohádku. Staly se hercem i divákem. Oslavou celého
měsíce byl karneval plný her, zábavy i muziky. V MŠ proběhlo neformální
setkání pozvaných hostů v Rodičovské kavárně. Děti si spolu s p. učitelkami
připravily představení s ukázkou činností, které běžně dělají ve školce.
Předškolní děti se intenzivně věnují všem oblastem školní zralosti
a přípravě k zápisu do ZŠ. Byly se podívat na své kamarády v první třídě ZŠ
a na svou budoucí paní učitelku.
Měsíc březen nás připravil
na nadcházející jaro, proměny
přírody, první jarní květiny
a na svět přicházející mláďata.
Za dětmi přijelo divadlo
s Indiánskou pohádkou. V rámci
tohoto měsíce děti ze třídy
Koťátek navštívily obecní úřad,
pan místostarosta dětem přiblížil historii naší vesnice a provedl je po celé budově.
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Všechny děti v MŠ dostaly zdarma 4 lekce cvičení s instruktorem
v Akademii Samba Jiu Jitsu. Měly možnost zapojit se do cvičení, které vede
k rozvoji tělesné zdatnosti, koordinaci pohybů, posílení svalového korzetu,
zlepšení obratnosti, reakcí
na pokyn a seznámily se
s anglicky mluveným
slovem, kterým mluví
i n s t r u k t o r. D ě t e m s e
program velice líbil a za
MŠ děkujeme, že jsme
měli možnost v tomto
příjemném a pohodovém
prostředí Akademie strávit
krásných 12 hodin cvičení.
Děti si po skončení zkušebních lekcí odnesly diplom s pozvánkou k dalšímu
cvičení.
Děti ze třídy Motýlků nacvičily pásmo na vítání občánků, kterým potěšily
všechny při této akci na obecním úřadě.
Na závěr měsíce jsme se rozloučili se
zimou, v průvodu jsme vynesli Moranu,
symbolicky jsme ji zapálili a hodili
do vody. Předškolní děti si připravily
každý svou malou Moranu. A pak už
přišlo na řadu jarní a velikonoční
tvoření. Celá školka rozkvetla jarními
výrobky dětí.
Mateřská škola se také zapojila do
humanitární sbírky na pomoc lidem
zasaženým válkou na Ukrajině.
Děkujeme všem rodinám, které se do
sbírky zapojily a rozdělily se
s potřebnými.
Zápis dětí do mateřské školy Smržice bude ve dnech 4. a 5. května 2022.
Přejeme všem příjemné prožití velikonočních svátků a chlapcům bohatou
pomlázku.
Za kolektiv MŠ - Bc. Veronika Přikrylová, vedoucí učitelka
Mgr. Barbora Nováková, učitelka
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Základní škola
Začátek nového roku 2022 na naší škole byl vyplněn mnoha projekty
a akcemi, které vhodně doplnily výstupy učiva ŠVP informatiky, českého
jazyka, přírodovědy, angličtiny a tělesné výchovy. V měsíci lednu a březnu
naše děti získaly mnoho informací z říše bylin a hmyzu v programech
Ekocentra Iris. Žáci 3. a 4. třídy se dozvěděli mnoho zajímavosti
o bylinkách. Pomocí bylinek si vyrobili produkty - mýdlo, balzám na rty,
koupelovou sůl a vonný polštářek. Pro žáky 3. a 5. třídy byl připraven
program se zaměřením na hmyz, se kterým se můžeme běžně setkat
kdekoliv. Oba programy byly plné aktivit, zkoumání a bádání.
V lednu se vydali žáci 3. - 5. třídy
na zimní stadion do Prostějova. Zde
celou hodinu v rámci tělesné
výchovy bruslili. Některé děti stály
na bruslích poprvé, o to více jsme
ocenili jejich snahu a chuť to
vyzkoušet. "Ostřílení" bruslaři mezi
sebou závodili, kdo dříve dobruslí
na druhou stranu, dělali hada nebo
hráli hry Rybičky, rybičky.
Naši moderní počítačovou
učebnu využíváme nejen
v hodinách informatiky,
ale napříč předměty. Žáci
čtvrté třídy měli ve čtení
úkol připravit referát na
téma: Život v pravěku. Ve
skupinkách vyhledávali
informace na internetu.
V d o k u m e n t u Wo r d
vytvořili zajímavé texty,
ke kterým našli i obrázky. Čtvrťáci to vše zvládli naprosto samostatně
během jedné vyučovací hodiny: vyhledat, přepsat (či zkopírovat)
do Wordu, vyhledat obrázek, upravit text, uložit a mailem odeslat třídní
učitelce. Jak se jim to podařilo, můžete zjistit na školním webu.
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Koncem ledna se vydali žáci 4. a 5. třídy na okresní soutěž Dobrodružství
s počítačem, konanou v Cyrilometodějském gymnáziu ZŠ a MŠ v Prostějově.
Za naši školu vyjely bojovat celkem 4 týmy - dva čtyřčlenné týmy ze 4. třídy
a dva týmy z 5. třídy. Děvčata a chlapci soutěžili ve čtyřech disciplínách:
úprava textu ve Wordu podle předlohy, vyhledávání informací na internetu,
kreslení obrázku v programu malování (letos na téma: Láska hory přenáší)
a hraní logické hry. Naši žáci se krásně předvedli a v konkurenci celkem
dvanácti týmu obsadilo družstvo chlapců ze čtvrté třídy 2. místo (Vojta
Vymětal, Tobiáš Hájek, Dan Němeček a Jan Gebur), dívky ze čtvrté třídy
vybojovaly 3. místo (Karolína Opluštilová, Veronika Látalová, Viktorka
Smyčková a Natálka Knotková). Družsto z páté třídy (Lukáš Novotný, Dan
Pešák, Roman Šebela a Eda Janský) skončili na 6. místě a 8. místo obsadil
tým Adama Filouše, Lindy Čmelové, Adélky Bittnerové a Elišky Tesárkové.
Všichni soutěžící byli velice šikovní, krásně splnili všechny úkoly, rozdíly
v bodech byly malé.
V únoru proběhl pro žáky 4. a 5. třídy projektový den v angličtině. Naši
školu navštívila rodilá mluvčí z brněnské jazykové agentury TLC Kids.
Lektorka měla pro děti připravené aktivity zaměřené na slovní zásobu Roční
období a počasí. Dopoledne v angličtině bylo vydařené.
V pondělí 31. ledna dostali naši prvňáčci svoje první vysvědčení. Všechny
děti se radovaly ze samých jedniček a odměnou jim byla od jejich paní
učitelky pizza.
Žáci 2. 3. a 5. třídy v rámci TV jezdí do plavání, které je organizováno
v městských lázních a na ZŠ Dr. Horáka.
Naše škola se zapojila
do celostátní sbírky
"Krabice od srdce" pro
děti z Ukrajiny. Žáci
nosili krabice naplněné
výtvarnými pomůckami,
drobnými tvořivými
předměty a vlastnoručně
vyrobeným dárkem. Naše
děti donesly spoustu
krabiček a my jim za to
moc děkujeme.
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Projekt Šablony II MŠMT spolufinancován EU končí a my v současné době
plníme další projekt Šablony III. Projekt financoval ZŠ, MŠ a ŠD Smržice.
Získali jsme finanční prostředky pro chůvu v MŠ, návštěvy pedagogů
v jiných školách – sdílení zkušeností 11x, zdarma 22 webinářů a seminářů
v délce 8 hodin. Zdarma 17 vzdělávacích projektů pro žáky a děti MŠ – Lego,
Malá technická univerzita, Zdravíkov, Kosíř a další, 9 mimoškolních výletů –
ZOO Kopeček, Sluňákov, Štětovice, Pevnost poznání v Olomoci, Seč a další.
Byly financovány kluby – čtenářský, 2 keramické v ŠD (bádání s hlínou),
klub zábavné logiky a deskových her a doučování ve všech třídách,
komunitní setkání s žáky a rodiči. Z projektu byl zakoupen klavír do MŠ,
nábytek do třídy Broučků, keramická pec, dataprojektor na interaktivní
tabuli do 1. třídy, mnoho didaktických a interaktivních pomůcek, knih, her,
hraček 2 gymnastické koberce, tiskárny, kopírky, materiál a pomůcky pro
dílničky pořádané pro rodiče , děti a další…
V aprílovém dni 1. dubna přespalo 18 žáků v tělocvičně nové budovy školy
v rámci Noci s Andersenem. Program byl bohatý. Nejdříve jsme přivítali
nově zasazený strom na školní zahradě „Pohádkovník“ – ořešák, který nám
darovala firma Arboeko. Děti ještě upravily hlínu kolem kmene stromu
a pořádně ho zalily. Následovala
procházka obcí, občerstvení
v kulturním domě, návštěva
knihovny, opékání špekáčků,
večerní diskotéka a zábavné hry,
seznámení se životem a dílem
spisovatele H. CH. Andersena,
společné čtení pohádky
O cínovém vojáčkovi, zábavná
literární hra, hry v tělocvičně.
K spánku se děti uložily ve 24
hodin. Tato akce byla připravena v rámci vzájemné spolupráce
s Obecní knihovnou a s vedoucí
knihovny pí. Hvozdeckou. Děkujeme panu starostovi ing. Aleši Moskalovi
za návštěvu a financování občerstvení pro děti v kulturním domě a firmám
Arboeko a Makovec za sponzorské dary.
Mgr. Jana Gulaková - ředitelka školy
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Spolek rodičů Smržice z.s.
Letošní první komunitní akcí, která
proběhla 20. února na farním dvoře,
byl Karneval venku. Než jsme se
sešli všichni, děti si mohly vyrobit
doplněk k masce nebo do průvodu.
Letos jsme prošli obcí a průvod byl
opravdu bujarý, masky byly krásně
barevné a veselé a proto jsme
odměnily všechny. Klauni Family se
postarali o skvělou zábavu a také
nechyběly ani balónky a živá kapela.
Koláčků a koblížků byl dostatek a cenu za nejlepší koblížek obdržel Luboš
Strupek. Věříme, že příští rok již bude epidemiologická situace mnohem lepší
a karneval bude opět v sokolovně.
Prázdninová vycházka
Na konec jarních prázdnin 6. 3.
jsme připravili pro všechny
zájemce vycházku. Vycházelo se
od hřbitova a cesta vedla po
naučné stezce až na Stráž a zpět.
U každého zastavení byl nějaký
legrační úkol a pranostika
vztahující se k vrtkavému jarnímu
počasí. Cesta byla značena plyšáky,
věříme, že to se líbilo hlavně menším dětem, na Stráži pak bylo připravené
pohoštění…“náš lesní bar“. V nabídce bylo něco pro zahřátí, sladké pečivo
a různé dobroty. Rozdělali jsme oheň a příchozí si mohli opéct i špekáček.
Hostů přišlo hodně a to nás potěšilo.
Velikonoční tvoření na faře proběhne 9. dubna, program je opravdu pestrý,
ale podrobnosti napíšeme až v příštím čísle.
Během celého dubna proběhne Znovu ukliďme Smržice, budeme rádi, když
se zapojí občané a také ostatní spolky a z vašeho uklízení pošlete fotku.
Ing. Pavla Slezáčková - Spolek rodičů Smržice
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Rozhovor s uprchlíky z Ukrajiny ve Smržicích
Milí hosté z Ukrajiny,
vím, že vás k nám do České republiky a do Smržic přivedla velmi těžká
životní situace, která je spojena s válkou na Ukrajině. Vaši blízcí bojují
v těchto dnech za svobodu nejen Ukrajiny, ale nás všech. Ráda bych ještě
více pomohla vašim krajanům na útěku před válkou.
Aby naši spoluobčané byli více informování o tom, co se děje a mohli
pochopit složitost stávající situace, dovolím si vám položit několik otázek.
Vaše odpovědi jsou určeny pro obecní časopis Smržický zpravodaj.
Ve Smržicích je zatím ubytováno pouze několik občanů ukrajinské
národnosti.
Možná se po tomto rozhovoru místní spoluobčané více otevřou a budeme
moci ve Smržicích ubytovat více vašich krajanů a pomoci jim tak v této
nelehké životní situaci.
Následující rozhovor je veden se dvěma ženami z Ukrajiny (Irina a Halina),
které jsou od začátku března 2022 našimi novými sousedy a bydlí se svými
blízkými v našem domě.
1. Vaše křestní jméno, věk, profese….
Irina (dále jen I), 35 let, zubní lékařka, přijela jsem s maminkou, dcerou
a synem a s rodinou kamarádky Mariany, která přijela s maminkou a synem
Halina (dále jen H), 49 let, recepční ve zdravotnictví, přijela s manželem
Vitalijem a psem Mahou.
2. Jaký byl váš život na Ukrajině do 24. 2. 2022, tedy do počátku okupace
vaší země?
I: Náš život byl šťastný, soběstačný, plnohodnotný. Měli jsme pěkný dům,
práci, ordinaci s klientelou. Pravidelně jsme se setkávali s přáteli, rodiči, nic
nám nechybělo. V současné době je náš život plný nejistoty, nevíme co bude
zítra. Všechno se neustále mění. Náš život se smrskl do jednoho kufru.
H: Náš život byl stabilní, normální, měla jsem práci, která mě bavila,
pracovala jsem na recepci v nemocnici. Ráda jsem tancovala a mým
koníčkem bylo moderování kulturních akcí.
3. Z jakého města na Ukrajině jste přijeli? Jaká tam byla situace při vašem
odjezdu?
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I: Já jsem byla v té době v Kyjevě na školení. Děti byli s manželem doma
v Dnipru. Okamžitě u nás vypukla panika, přemýšleli jsme co rychle dělat,
co bude bezpečné pro děti. Sebrali jsme doma rychle vše co nám přišlo pod
ruku a setkali jsme se ve městě Umaň, kde jsem nabrala děti a rozloučila se
s manželem. Cestou jsem ještě vzala svoji matku, která mě pomáhá. Všichni
muži ve věku od 18-60 let nesmí opustit Ukrajinu a dostali povolávací
rozkaz.
H: Bydleli jsme v Kyjevě v 16 poschodí bytového domu, tam jsme měli byt.
Nedaleko od Kyjeva jsme měli domek se zahrádkou ve vsi Zabuča, jezdívali
jsme tam v létě a na víkendy, tam už dnes nic není, ten domek je zničený.
Než jsem odjela, tak jsem zažila dva výbuchy a několik odstřelů. Několikrát
denně zněly sirény a my jsme museli co nejrychleji do krytu. Schovávali
jsme se do metra, poprvé jsme tam čekali několik hodin a pak se to
opakovalo ještě několikrát, vždy když zazněla siréna a pokyny armády,
museli jsme se ukrýt, všude vládl strach a panika. V celém městě bylo
rozmístěno vojsko, proto jsem co nejrychleji odjela. Syn mi dal psa a řekl:
„Jeď!“
4. Jaká byla vaše cesta do Smržic?
I: Mě trvala 16 dní, z Ukrajiny jsme jeli přes Moldávii, Rumunsko,
Maďarsko, Rakousko než jsme dorazili do České republiky a do Smržic. Můj
muž kontaktoval svého známého v Čechách a ten nám zprostředkoval
ubytování u vás ve Smržicích. Špatná situace byla cestou k hranicím
a potom na hranicích Ukrajina-Moldávie. Dlouhé kolony aut a nekonečné
čekání, také kontroly, kdo ze země odjíždí. Ženy a děti ano, muži ne! Přijela
jsem ještě s kamarádkou, která ale se svojí rodinou odcestovala po necelém
týdnu do zahraničí k příbuzným.
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H: Z Kyjeva jsem jela autem, jak jsem vyjela z města, cesta už probíhala bez
komplikací. Protože jsem přijela v první vlně, tak i na hranicích ještě nebyli
takové fronty, jela jsem přes Slovensko. Na hranicích Ukrajina-Slovensko
mě čekal manžel, který má na Slovensku práci, jezdí jako řidič kamionů
po celé Evropě. Pak už jsme přejeli přes Slovensko asi za 5 hodin a mířili
za naším kamarádem Sergejem do Prostějova. Ten pro nás sehnal ubytování
ve Smržicích.
5. Jste v kontaktu s vašimi blízkými na Ukrajině, funguje spojení?
I: Ano jsme v kontaktu přes Viber.
H: Ano jsme v kontaktu se synem a rodinou, ale ne vždy funguje spojení.
V Kyjevě je signál ještě dobrý, takže se synem v kontaktu jsem a
telefonujeme si. Ale v menších obcích, třeba tam, jak jsme měli domek,
signál není, není tam ani pitná voda, není tam už nic.
6. Jaké jsou Vaše první pocity z pobytu v České republice a ve Smržicích?
Co je potřeba zařídit pro Vás a vaše děti?
I: Za vše moc děkujeme, jsme vděční za pocit bezpečí, za teplo,
pohostinnost vašeho domu a všeho. Hmotné věci si zajistíme, netrpíme
nouzí ani nedostatkem. Děti již chodí do školy a jsou spokojené.
H: Českou republiku znám, s manželem jsem hodně a ráda cestovala, byla
jsem již dříve v Brně, Praze v Olomouci, mám ta města ráda a líbí se mi tady.
Humanitární pomoc nepotřebuji, nechám ji potřebnějším, mám střechu nad
hlavou a to je co potřebuji. Ve Smržicích se mi líbí, dům a zahrada mi
připomíná náš domek v Zabuči na Ukrajině.
7. Jaké je Vaše přání do budoucna (návrat, práce, další cesta)? Jak vidíte
budoucnost Ukrajiny?
I: Těžko říci, přáli bychom si, aby s námi byl můj muž, aby za námi mohl
přijet a mohli jsme být jako rodina. Už víc jak měsíc jsme se neviděli. Přeji si
najít práci v mojí profesi, učím se proto česky.
H: Když seženu dobrou práci, mohla bych tady zůstat nebo i v jiné zemi,
záleží to na práci. Ukrajina je rozbitá a postižená válkou, tak vůbec nevím,
zda by se tam dalo uživit. Ale samozřejmě mě to tam táhne, mám tam syna
a rodinu. Nikdo z nás neví, co bude dál ….
Děkuji vám za rozhovor a přeji vám a vašim blízkým, aby jste byli u nás v
bezpečí a spokojeni. Přeji ať se Vám splní přání o míru a klidném životě ve
vaší rodné zemi.
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Ing. Pavla Slezáčková - Statek Sissi

T. J. Sokol Smržice
Členové Sokola se sešli na valné hromadě v pátek 25. března, aby zhodnotili
svoji činnost v roce 2021 a zvolili si nový výbor jednoty a kontrolní komisi.

V úvodu si všichni sokolové připomněli 160. výročí založení Sokola. První
sokolská jednota Sokol Pražský vznikla v únoru 1862. Nová vlastenecká
aktivita podnítila rozvoj zakládání dalších sokolských jednot. Sokolství
ve Smržicích má dlouhou tradici, dokladem toho je založení Jízdního Sokola
v roce 1883. Tělocvičná jednota Sokol Smržice byla založena v roce 1906.
V uplynulém roce byla činnost v jednotě
závislá na vývoji epidemiologické situace.
Jakmile bylo možné cvičení v tělocvičně, tak
bylo zahájeno cvičení mládeže v oddílu
všestrannosti, trénink členů stolního tenisu
a badmintonu a dále tréninky oddílů juda a
volejbalu. Členové oddílu volejbalu trénovali
na venkovním kurtu i o prázdninách.
Výbor jednoty se podílel na přípravě zadávací dokumentace na projekt
rekonstrukce budovy sokolovny. Bylo osloveno pět projekčních kanceláří,
které měly podat nabídky do 28. března. Výběrová komise vyhodnotí
podané nabídky a vybere tu nejvýhodnější. Dotaci na úhradu projektové
dokumentace ve výši 1 milion 500 tisíc Kč poskytla Obec Smržice, za což
jí patří velké poděkování.
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Výbor jednoty udělil pamětní listy svým dlouholetým členům, kteří se
letos dožívají významného životního jubilea. Mezi jubilanty patří člen
Sokola bratr Ing. Jan Kohoutek, který začátkem května oslaví 90 roků.

Osmdesátiny v tomto roce oslaví bratr Josef Kaštyl, bratr JUDr. Martin
Vrtal a bratr Alois Lakomý, vedoucí oddílu volejbalu. Bratr Aloš Lakomý
se celý svůj život věnuje volejbalu, jako hráč, trenér a rozhodčí. Od roku
1975 organizuje „Setkání veteránů“ a volejbalové turnaje. Všem
jubilantům děkujeme za jejich činnost a podporu Sokola a přejeme
hodně štěstí, zdraví a životního elánu.

Výbor jednoty vyslovil poděkování za dlouholetou činnost
místostarostovi jednoty Kazimíru Lakomému, který ukončil svoji
aktivní činnost ve výboru jednoty.
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Odešel bratr Bohumil Hájek
Ve věku nedožitých 76 let zemřel aktivní člen sokolské jednoty Bob Hájek.
Spolu se svou ženou Hanou se několik desítek let věnoval cvičení
nejmladšího žactva a pomáhal při nácviku sletových skladeb. Jako
pořadatel nechyběl na žádném ze sokolských plesů a na sportovních
akcích pro mládež. Od roku 2008 se účastnil akcí pro děti pod názvem
„Pohádkové údolí“, jako pan král vítal s úsměvem v sokolovně všechny
děti, které došly do cíle. Svoje královské žezlo předal až v roce 2020 svému
nástupci. Zůstane zapsán v našich srdcích pro svoji dobrotu, srdečnost
a laskavost.
Připravujeme:
30. dubna Pálení čarodějnic
25. června Hodová zábava
Irena Laurenčíková - starostka T. J. Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Naši činnost jsme zahájili výroční schůzí, která byla letos schůzí volební.

Přesto, že má náš klub 26 let, byla to naše 25. valná hromada, protože
ta loňská musela být kvůli pandemii zrušena. Do sálu kulturního domu
dorazilo 52 členů klubu a všichni byli nadšeni, že se můžeme zase scházet.
Jako hosté přišli také starosta a místostarosta naší obce. Po vyhodnocení
finanční situace a aktivity členů v loňské sezoně proběhla volba nového
výboru. Po zprávě o stavu naší členské základny jsme přijali dvě nové členky
klubu a minutou ticha se rozloučili se dvěma členy, kteří nás v loňském roce
opustili. Byli to navíc dva nerozluční kamarádi Jiří Sanetrník a Slávek Urban.
Oba se do našeho klubu přihlásili hned po jeho
založení. Byli to členové velice aktivní a pomáhali
také jako pořadatelé na našich největších akcích.
Z našich výletů žádný nevynechali, účastnili se
jich s manželkami a bylo s nimi vždycky veselo.
Opravdu nikdo z nás nečekal, že nás pár
dnů po výroční schůzi navždy opustí
náš dlouholetý člen klubu a skvělý
kamarád Bob Hájek. Do našeho spolku
se přihlásil se svojí Hankou hned rok
po jeho založení a o deset let později
tam přihlásil i zbytek rodiny. Účastnili
se většiny akcí a spoustu let nám Bob
dělal také ústřední postavu při naší akci
Výstup za Mikulášem na Kosíř. Budeme
na něho s úctou vzpomínat.
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Vítání jara
Letošní první výlet za turistikou jsme nasměrovali do okolí Hustopečí.

a

Přihlásila se na něj spousta smržičáků a poprvé jsme také využili služeb
autobusové dopravy Konečný. Na nejdelší trasu vystoupila část účastníků
ve městě Klobouky u Brna. Cestou do Hustopečí si užili spoustu kopečků,
historické památky, větrný mlýn a také zajímavou rozhlednu Nedánov.

Trasa vedla většinou lesem, prošli jsme také dvě zajímavé obce Boleradice
a Kurdějov. Bylo tam několik hospod a všechny zavřené. Na trase byla také
spousta památek, jako kaple svaté Barbory a větrný mlýn.
￼25

Naším hlavním cílem byla rozhledna na Starém vrchu a okolní
mandloňové sady. Ty byly v době největšího rozmachu botanickým
unikátem nejen u nás, ale v celé Střední Evropě a rostlo zde až 50 tisíc
mandloní. Pěstování se ale stávalo neekonomickým a sady se postupně
zmenšovaly. V posledním desetiletí však dochází k jejich částečné obnově.

Před deseti roky byla na okraji sadu
postavena 17 metrů vysoká rozhledna,
která ještě víc posílila atraktivnost tohoto
místa. O historii pěstování mandloňů
jsme se dozvěděli z informačních tabulí.

Měli jsme kliku, že mandloně zrovna začaly kvést. Až jsme se nabažili
jejich vůně, sešli jsme do Hustopečí, kde pivečko taky nevonělo špatně.
Zdeněk Balcařík - předseda Klubu českých turistů Smržice
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Manželská turistika
Koncem roku 2020 nás oslovili manželé Jana a Zdeněk Balcaříkovi ze Smržic
s myšlenkou pokusit se vytvořit nový rekord a zapsat se tak do České knihy
rekordů. Jako správní turisté, kteří už toho za společně prožitá léta
nachodili více než dost, se rozhodli, že každý den v roce obohatí své
každodenní činnosti společnou procházkou nebo túrou. Takový nápad se
nám moc líbil, takže jsme domluvili podmínky registrace rekordu, které bylo
potřeba splnit a manželé mohli začít plánovat trasy. Na první túru vedoucí
na Velký Kosíř se vydali hned 1. 1. 2021 a jelikož od tohoto vrchu bydlí jen
pár kilometrů, byla to jasná volba i v rámci jejich novoroční tradice.
Na nejvyšší vrchol Hané vedly jejich kroky nejčastěji – celkem se na něj
vydali 51krát. V týdnu manželé Balcaříkovi vyráželi většinou na kratší trasy
po okolí Smržic či do Prostějova. O víkendu se zase věnovali dálkovým
pochodům, při kterých poznávali krásy naší země v nejrůznějších koutech
České republiky. Pan Balcařík mi na konci každého měsíce poslal trasy,
stažené z aplikace Sports Tracker a doplněné společnými fotkami. Díky
tomuto jeho svědomitému přístupu jsme měli po ukončení rekordu velmi
zajímavé statistiky. Společně v průběhu roku 2021 nachodili na svých
každodenních procházkách a túrách 6 419 km, což v průměru představuje
17,6 km za den. Při svých výšlapech pokořili také nejvyšší vrcholy Čech,
Moravy a Slezska – Sněžku, Praděd i Lysou horu. Během 365 dní se jim
podařilo v rámci jejich turistiky zdolat převýšení 67 322 m a nejdelší trasa
jednodenního pochodu měřila 53 km. Každý z nich také spotřeboval během
roku 4 páry sportovních bot Salomon. Splnění novoročního předsevzetí bylo
pro Balcaříkovi časově velice náročné. Jako pozitivní přínos si ale
pochvalovali zejména zlepšení fyzické kondice a spoustu společně
stráveného času. Do České databanky rekordů Agentury Dobrý den byli
zaregistrováni 21. ledna 2022 v Pelhřimově a jejich výkon se objeví v dalším
vydání České knihy rekordů. Tu aktuální si můžete objednat až do konce
dubna za sníženou cenu 399,- na adrese bara@dobryden.cz. Pro slevu
uveďte kód SMRŽICE.
NAVŠTIVTE MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT V PELHŘIMOVĚ.
OTEVŘENO MÁME DENNĚ OD 9 DO 17 HODIN.
BUDEME SE TĚŠIT NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
Barbora Zavadilová - Agentura Dobrý den Pelhřimov
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Český zahrádkářský svaz
Je za námi první čtvrtletí roku 2022, ve kterém jsme svědky doby, kterou
jsme si nedovedli představit, že se může stát. Zahrádkáři odsuzují agresi
Ruska vůči Ukrajině. Na pomoc Ukrajině jsme zakoupili za cca 4 000,- Kč
trvanlivé potraviny a dětské pleny, které jsme předali na sbírku, kterou
pořádala obec a hasiči.
Jarní počasí u nás probouzí zimou ospalé smysly. Dlouhé večery jsou již
minulostí. Je čas na těšení se na slunce, nové začátky, které nám
bezpochyby dá pobyt i práce na zahradách. Jarní práce jsou v plném tempu
– sejeme, sázíme .
Koncem února se uskutečnil
v našem areálu již 12. ročník
Smržického koštu. Více jak
dvě desítky nejen mužů, ale
také žen koštovalo 13 vzorků
slivovice a ještě 7 vzorků
ostatních pálenek.

V kategorii slivovice se umístil na 1. místě vzorek př. Hany Ošťádalové,
2. místo získal vzorek př. Vladimíra Kouřila a 3. příčku získal vzorek
př. Vladimíry Kouřilové. V kategorii ostatních pálenek se umístila na
1. místě jablkovice př. Jiřího Novotného, na 2. místě broskvovice paní
Havrlíkové a 3. místo obsadila meruňkovice paní Rybaříkové.
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Všichni vyhodnocení obdrželi medaile, tentokrát ze dřeva, které nám
vyřezala Terezka Spurná, za což jí i touto cestou moc děkujeme.
Samozřejmostí pro vyhodnocené byl také diplom.

Také vzorky které nevyhrály byly vynikající, rozdíly v hodnocení byly
minimální. Po oficiální části koštu mohli všichni zůstat a dále chutnat.
Děkujeme všem, kteří vzorky přinesli a těšíme se na další ročník.
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V březnu se několik našich členek připojilo k zájezdu Klubu českých turistů
Smržice do Hustopečí s procházkou do mandloňových sadů. Tento výlet se
všem velice líbil. Děkujeme turistům za krásný zážitek u rozkvetlých
stromů mandloní. Hezky voněly a z rozhledny na ně byl krásný výhled.

Na závěr nezbývá, než popřát krásné jaro, ať jsou další dny obdobím
radosti, zdraví a štěstí.
Jaroslava Smičková - jednatelka ZO ČZS Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Začátkem roku se myslivci ze Smržic zúčastnili odchytu zajíců u našich
kamarádů v Oseku nad Bečvou. Plán odchytu byl 54 zajíců, reálně
se podařilo odchytit téměř 70 kusů zaječí zvěře která poslouží k zazvěření
honiteb v Čechách i na Moravě. Vzhledem k tomu, že byl plán odchytu
překročen, byla část zajíců vrácena zpět do svého domácího prostředí.
Zřejmě největší senzací
přesahující hranice naší republiky,
byl nález uhynulého vlka na okraji
smržické honitby. Vlk k nám dle
výsledků analýzy DNA doputovat
ze západu rakouských Alp a jeho
životní putování skončilo
u dálnice v místech mezi
D r ž o v i c e m i a O l š a n y. D l e
vyjádření pracovníků Agentury
ochrany přírody, měl tento vitální
samec namířeno do nížinných
oblastí Polska, kde chtěl nalézt
vhodnou vlčici a založit novou
smečku.
Myslivci i naší stálí honci ze Smržic
se jako každou zimu postarali
o dostatečné přikrmování zvěře
dužnatým i objemovým krmivem.
Výsledky celoroční péče o zaječí zvěř byly
patrné ve zprávě z chovatelské přehlídky
OMS Prostějov, ze které plyne, že v chovu
zajíce polního jsou myslivci ze Smržic
nejúspěšnější na okrese. Letošní
chovatelskou přehlídku doprovázela
i živá hudba v podání pracovníků podniku
Vojenských lesů a statků divize Plumlov.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Junák - český skaut z.s.
Družina Klokani a šestka Orlíci Smržice,
21. oddílu Kapky Rosy a 6. oddílu Mustang střediska J. K. Prostějov
Téma schůzky - ekologie
V úterý 1. 2. 2022 jsme se opět sešli
n a p r a v i d e l n é s c h ů z c e d r u ž i n y.
Tentokrát bylo tématem schůzky téma
poslední dobou velmi probírané –
ekologie. Snažili jsme se přijít na kloub
tomu, jaký dopad má vlastně třídění
plastů a jak můžeme snížit tvorbu
odpadu třeba i u sebe doma. Nakonec
se vše podařilo zachytit také na papír
do myšlenkové mapy, která nám teď
zdobí klubovnu.
Plnění odborek
Dobu kdy – junáci – plnili bobříky dle knihy Jaroslava
Foglara pomalu vzal čas. Tito bobříci se v našem
skautském prostředí pomalu proměnili na odborky.
Odborka má za cíl rozvoj členů v oblastech,
ve kterých nějakým způsobem vynikají, na které jsou
šikovní. Jednu z nich také splnil jeden z členů naší
družiny – Vojtěch Pika. Svým „kulinářským“ uměním
splnil všech podmínky pro udělení odborky Kuchař.
Bratře Vojto, gratulujeme!
Trignis 2022 Praha
Celostátní vzdělávací setkání
4. 3. - 6. 3. 2022
V Praze se uskutečnil už několikátý
ročník setkání Trignis. Několik
zástupců našeho střediska i naší
družiny se ho zúčastnilo. Trignis je
nové skautské vzdělávací setkání
zaměřené na duchovní, skautský,
společenský a kulturní rozvoj.
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„Trignis znamená „troj-oheň“. Pro nás jsou to tři základní principy skautingu,
které osvěcují naši skautskou cestu a směrují ji k životu ve službě Lásce. Oheň
je symbolem duchovního života už tisíce let. Je nejen krásný, svítí i hřeje
a svou neustálou proměnlivostí ukazuje dynamiku života. Současně spojuje
viditelné s neviditelným, což je právě přesným vyjádřením duchovního života
v našem světě. Dřevo, které oheň živí, jiskra, která mu dává popud –
a neviditelný kyslík, bez něhož by vůbec nevznikl. A samozřejmě:
společenství těch, kteří se kolem ohně scházejí.“
(zdroj: Jiří Zajíc – Edy)
Výprava do Bukové
Od pátku 18. 3 do neděle 20. 3 se uskutečnila
první „jarní“ výprava mladších členů.
Tentokrát do menší vesničky Buková, jež leží
nedaleko od Protivanova. V sobotu jsme
navštívili hrádek Špacírštějn, který leží
v lese kousek od Lipové, a u něj jsme si také
uvařili oběd. Výpravu si všichni moc užili
a těšíme se, až se opět o něco oteplí
a budeme moci někam vyrazit.
Pedagogické okénko:
Skauting jako příležitost pro mladé aneb v čem je skautská výchovná
metoda tak jedinečná.
Rozhodli jsme se, že v nadcházejících pár číslech smržického zpravodaje
se vám budeme snažit představit skauting a jeho metody výchovy.
Skauting je celosvětové hnutí, které má za cíl výchovu se sebevýchovu
mladých lidí. Co to vlastně v praxi znamená?
Ve skautském hnutí se snažíme vychovávat děti k tomu, aby se z nich
jednou staly osobnosti se silným morálním kompasem, kteří se nepotřebují
povyšovat nad ostatními a mají zdravou sebeúctu. Nejsou to samozřejmě
všechny charakteristiky dobrého skauta nebo skautky, ale tyhle příklady
jsme použili záměrně. Dobrá sebeúcta a sebehodnocení je vlastně takový
základní stavební kámen pro další rozvoj dítěte. Těžko můžeme čekat,
že nějaké dítě bude dosahovat skvělých výsledků v nějaké činnosti, když
si bude myslet, že je úplně k ničemu nebo že mu to a ono nejde a nikdy
nepůjde. Jak přispět k takové zdravé sebeúctě?
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Věříme tomu a koneckonců nejsme sami, že jednou z možných odpovědí
je bezpodmínečná láska. Slovo „láska“ je v dnešní době dosti zkreslené.
Pojďme se od toho trošku oprostit a kouknout na to z druhého úhlu
pohledu. Bezpodmínečná láska neznamená, že si někdo, koho jí zahrneme,
může dělat cokoliv, ale že jej máme rádi takového, jaký je a nezáleží při tom
na tom, jestli donesl pětku ze školy, na kterém místě v soutěži se umístil
nebo jaký má názor na náš oblíbený film. Je to zkrátka přátelství bez
podmínek a existuje, protože dítě je tím, kým je. Pokud se bude dítě přijímat
takové, jaké je, může se dál soustředit na pozitivní rozvoj svého charakteru
a nebude si muset například před ostatními něco dokazovat nevhodným
chováním zkrátka proto, že je se sebou spokojené. A protože nejde
o všedovolující výchovu, můžeme si ve výchově dovolit nastavit i určité
mantinely, aby bylo jasné, jaké chování už je za hranicemi. A zakončíme
tuto rozpravu tím, že stejně jako nejde o všedovolující výchovu, nejde ani
o tu ochranářskou a že má hodnotu nechat děti dělat dětské věci, i když
to občas znamená, že se v něčem pěkně tak říkajíc vymáchají.
A to je vlastně ta skautská „sebevýchova“. Jinak řečeno: „učím se tím,
že něco dělám.“ Při naší každodenní činnosti se snažíme děti učit
k samostatnosti, umět se postarat o sebe, ale i o druhé. A to je tím největším
přínosem skautské výchovy.
A co nás ještě čeká?
Intercamp ve Francii 2022
- mezinárodní setkání skautů a skautek. Letos se bude konat v Alsasku
ve Francii a zúčastní se ho několik členů z naší družiny.
Central European Jamboree 2022
- setkání skautů a skautek zemí Visegrádské čtyřky. Letos se bude konat
prvních čtrnáct dní v srpnu na pražském Výstavišti v Holešovicích.
24. 4. 2022 – mezinárodní den skautů a skautek
- 24. dubna se ve skautském prostředí slaví mezinárodní den skautů
a skautek. Jde o den svátku svatého Jiří patrona skautů. My ho oslavíme
společně s našimi bratry z Prostějova na prostějovském náměstí
T. G. Masaryka.
Kolektiv skautů
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Farnost Smržice
Krátké zamyšlení k velikonočním svátkům.
Milí přátelé,
před krátkým časem jsme si připomněli první jarní den. Je to čas, kdy se začíná
příroda probouzet ze zimního spánku. Dny jsou delší, je více světla, více tepla
a člověk začíná po zimě ožívat a radovat se z nových jarních dní.
Také křesťané slaví po astronomickém jaru Velikonoce, které jsou
nejvýznamnějším křesťanským svátkem a oslavou zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Z pohledu liturgie to jsou nejdůležitější a nejkrásnější obřady z celého
roku.
Velikonoční třídenní začíná Zeleným čtvrtkem, kdy si při mši připomínáme,
jak Ježíš při poslední večeři ustanovuje Eucharistii, je pak zrazen a zatčen
v Getsemanské zahradě.
Dalším dnem je Velký pátek. Je to den, kdy je Ježíš odsouzen, ukřižován
a umírá. Tento den se nikde ve světě neslaví mše svatá. V tento den probíhají
velkopáteční obřady, při kterých se čtou pašije o umučení Ježíše Krista. Také se
při těchto obřadech uctívá kříž.
Celou Bílou sobotu se bdí u Kristova hrobu. Večer začíná Velikonoční vigilie,
která začíná obřadem bohoslužbou světla – před kostelem se žehná oheň
a průvodem se svícemi se vchází do kostela. V kostele pokračuje bohoslužba
slova – čtou se texty z písma o celých dějinách spásy. Dále probíhá křestní
bohoslužba – žehná se velikonoční svíce „paškál“ a obnovuji se křestní
závazky. A končí se slavením Eucharistie – slaví se Kristova oběť.
Při mši v neděli Zmrtvýchvstání Páně se slaví Kristovo zmrtvýchvstání,
vítězství nad smrtí a vykoupení celého lidstva. Také se žehnají pokrmy.
Jak vidíte, Velikonoce jsou velmi bohaté na události a slavení. Tímto bychom
vás chtěli pozvat na výše uvedené obřady do našeho smržického kostela, které
budou začínat v těchto hodinách:
• Zelený čtvrtek – 18:00 hod
• Velký pátek – 15:00 hod Křížová cesta a v 15:30 hod velkopáteční obřady
• Bílá sobota – 20:00 hod
• Neděle Zmrtvýchvstání Páně – ještě se domlouvá (bude na vývěsce kostela)
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Věřím, že se uvidíme na některém z obřadů a budeme společně prožívat tyto
krásné chvíle Velikonoc.
Prožíváme období, kdy je slyšet o aktivistech, kteří s cílem upozornit na oběti
agresivní a nesmyslné války vůči Ukrajině, polévají červenou barvou jakýkoli
majetek, který patří Ruské federaci.
Křesťané o Velikonocích neplní kbelíky červenou barvou, ale scházejí se
k bohoslužbám, při kterých se čtou pašije - příběh o umučení a smrti Ježíše
Krista. Také naše Smržická farnost si o Velkém pátku připomene ty, kteří
nasazují své životy nejen za Ukrajinu, ale také za naši zemi a ostatní evropské
národy. O Velikonoční neděli pak oslavíme společně událost Zmrtvýchvstání,
která dává smysl a učí nás porozumět oběti Ježíše Krista i všem současným
obětem boje za pravdu a spravedlnost.
Jménem celé místní církve ve Smržicích vám přeji pokojné a požehnané
velikonoční svátky.
Josef Klinkovský, SDB - administrátor farnosti
Roman Nehera – trvalý jáhen

Informace k realizaci výměny oken kostela sv. Petra a Pavla
Smržice.
Z důvodu havarijního stavu oken našeho kostela sv. Petra a Pavla bylo
v loňském roce zahájeno jednání s Národním památkovým ústavem
v Olomouci pro vydání závazného stanoviska na jejich obnovu.
Z provedeného průzkumu a odborného zhodnocení restaurátorské dílny
p. Zajíčka ze Senice na Hané vydal NPÚ rozhodnutí o výrobě nových oken.
Došlo tak k přehodnocení rozhodnutí před třemi lety, kdy se měly okna pouze
restaurovat. Z pohledu realizace je toto řešení z dlouhodobějšího hlediska
jistě výhodnější, zejména pro zachování delší životnosti. Okna budou
zhotoveny jako kopie stávajících s použitím původního kování, ale
s výhodami řešení například použitého lepeného modřínového hranolu
s kvalitním krycím nátěrem nebo nových dřevěných okapnic, které zabezpečí
lepší odvod dešťové vody. Z důvodu zvýšení bezpečnosti budou také okenní
výplně zajištěny zasklívacími lištami a otvírky, které budou ve většině
případů fixně kotvené do rámu. To vše musí být v souladu s požadavky NPÚ,
který výrobu oken dozoruje.
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V kostele se nachází celkem
13 kusů chrámových oken.
Realizace obnovy oken
vzhledem k náročnosti jak
výrobně-montážní, tak také
finanční musí být rozplánována na více etap. Pro
letošní rok je plánováno
vyměnit 4 ks oken. Rozpočet
pro 4 okna činí více než 1 mil.
korun. Z tohoto důvodu je
akce podmíněna finanční
pomocí jak z prostředků
dotace naší obce, ale také
z dotačního programu pro
Olomoucký kraj na obnovu
kulturních památek, kde byly
podány žádosti. Nutné bude
také použití vlastních zdrojů.
Tímto bychom chtěli
poděkovat smržickému
zastupitelstvu za schválenou
obecní dotaci, která se významnou měrou podílí na realizaci. Doufáme,
že i přes přísná kritéria přidělení dotačních titulů bude letošní akce
Smržický kostel je z hlediska architektonického, urbanistického
a uměleckořemeslného pozoruhodnou stavbou nesoucí v sobě řadu
významných historických prvků a konstrukcí. Výrazným způsobem
se uplatňuje v celkovém urbanismu obce i širšího okolí. Slouží jako
společensky funkční stavba, kde se konají nejen pravidelné bohoslužby
(slavení eucharistie), ale i slavení svátostí (křtu, manželství, svěcení),
rozloučení s blízkými (pohřeb) nebo koncertní vystoupení a jiné kulturněspolečenské akce.
Pevně věříme, že se nám společným úsilím bude dařit okna postupně
obnovovat a zachovat tak funkčnost našeho kostela i pro další generace.
S přáním požehnaných Velikonoc,
Karel Vychodil – člen farní a ekonomické rady farnosti Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů Smržice
Výjezdy a zásahy v první dekádě tohoto roku
V první čtvrtině roku 2022 ohlásila siréna třikrát výjezdy k zásahu. První
zásah se konal dne 13. 1. Šlo o technickou pomoc při nehodě na křižovatce
mezi Smržicemi a Mostkovicemi. Další zásahy se konaly 12. 3. a 13. 3.
Humanitní sbírka na pomoc Ukrajině
Od středy 2. 3. do pátku 4. 3. proběhla v čase 16.30 – 18.00 humanitní sbírka
na pomoc Ukrajině. Sesbíralo se mnoho materiálu včetně dek, dětských
plen, powerbanek apod. Celkově bylo vybráno a předáno přes 6 m3
materiálu. Všem občanům, kteří přispěli, patří velké díky.

Výlet do hasičského muzea v Čechách pod Kosířem
Dne 28. 1 jsme vyjeli na výlet do hasičského muzea R. A. Smékala v Čechách
pod Kosířem. Počasí sice nepřálo, ale i přes to si všichni výlet moc užili.
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Narozeniny naší Ereny – Praga RN AS 16
Letošní rok oslaví naše „Erena“ své 71. narozeniny. Ano, opravdu. Už
sedmdesát jedna let zachraňuje životy smržických občanů a jejich domovy.

Je neuvěřitelné, že i po takové době je stále pojízdná a v případě potřeby
připravená k zásahu. Letos byla také složena technická kontrola vozidla.
Při položení otázky: „čím pojedeme v pátek na výlet?“ byla odpověď
nejmladších hasičů jasná, a tak se vyjelo naší „Erenou“ směr Náměšť
na Hané a Čechy pod Kosířem.
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Matěj Tesárek - SDH Smržice

Kulaté výročí firmy LASKI
Laski slaví v letošním roce 30 let působení na tuzemském i zahraničním
trhu. Firma byla založena v roce 1992. Začínala jako malá firma, čítající tři
zakládající členy a postupně se rozrůstala. Pracoviště tvořila jedna kancelář
a jedna dílna. Začínali jsme jako prodejci náhradních dílů, ty ale postupně
začala nahrazovat výroba vlastních strojů.
Velkým milníkem bylo získání zastupovaní motorů firmy KOHLER pro
Českou republiku, Polsko a Slovensko. Později jsme se stali i zástupci firmy
LOMBARDINI. Tyto motory prodáváme, servisujeme a montujeme
do našich strojů. Dokonce jsme motorem KOHLER osadili UL letadlo a pilot
pan ing. Suchánek získal s tímto strojem v roce 1993 na Mistrovství světa
v ultralehkém létání 1. místo. Pro LASKI a motory KOHLER to byla výborná
reklama. Od samého počátku firma všechny vydělané peníze firma věnuje
do vývoje a výzkumu. První ve firmě vyvinutý a vyráběný stroj jsme
z kapacitních důvodů prodali do firmy Desta Děčín. Naši vlajkovou loď
tvořila a stále tvoří fréza na pařezy. Byl to náš druhý stroj, který jsme celý
kompletně vyvinuli v naší firmě. Stroj zaujal i komentátora TV pana Přemka
Podlahu z Receptáře a opakovaně pak stroj představil při výstavě Země
živitelka v České televizi. Další stroje nenechali na sebe dlouho čekat
a získávaly ocenění na mezinárodních výstavách.
Firma začínala pomalu, bez úvěrů a státních dotací. Objížděli jsme všechny
evropské výstavy a předváděli naše stroje. Postupně se značka LASKI
stávala známější i v zahraničí než v tuzemsku. Brzy jsme si získali zákazníky
z celé Evropy a následně i z dalších zemí. Mimo všechny Evropské země
dodává firma do Austrálie, Indie, Izraele, Chile, Nového Zélandu, USA,
Japonska a dalších zemí. Po fréze na pařezy následovaly další stroje, které
v současné době neustále vyvíjíme a zdokonalujeme: Frézy na pařezy,
štěpkovače, vysavače listí a drážkovače.
Během třiceti let jsme se vypracovali na moderní výrobní firmu čítající
8 výrobních hal a více jak 70 zaměstnanců. Řada našich zaměstnanců
pochází ze Smržic. To vše jsme dokázali díky usilovné práci, bojovnosti,
spolupráci a optimismu. Za svou 30-ti letou historii jsme vyvinuli přes sto
typů strojů. A tímto rozhodně nekončíme. Každý rok toto číslo úspěšně
zvyšujeme. Za svou práci získáváme významná ocenění, a to nás utvrzuje
ve skutečnost, že se ve smržickém podniku vyrábí špičková a kvalitní
komunální technika, která má v České republice i ve světě velmi dobré
renomé.
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Jsme také hrdí na to, že LASKI jako značka reprezentuje obec Smržice
po celém světě. Mezi naše ocenění patří například Firma roku Olomouckého
kraje, které jsme obdrželi opakovaně, v roce 2017 byla firma ohodnocena
Štikou českého průmyslu a řadu dalších. Výrobky firmy, s ohledem na svoji
vysokou technickou úroveň, získaly spoustu ocenění na mezinárodních
veletrzích, a to zlatými medailemi Grand Prix.
Jak se již stalo zvykem, jsou stroje firmy Laski v celosvětovém měřítku
na technologickém vrcholu. Není tedy divu, že se nám povedlo předběhnout
konkurenci a disponujeme štěpkovačem LS 160 AB, který je osvobozen
od veškeré neefektivní hydrauliky a neobsahuje tudíž ani gram oleje. Jako
jediní můžeme stroj označovat čistě elektrickým. Nejedná se ovšem o jediný
unikát, díky implementaci nejmodernějších technologií je náš štěpkovač
vybaven inteligentním řízením štěpkovacího procesu. Úsilí a přelomové
inovace, které provázely vývoj tohoto unikátního stroje, byly odměněny
udělením Patentu. Z nadstandartních vychytávek jmenujme integrovanou
nabíječku a plnohodnotnou síťovou zásuvku 230V pro přidaná zařízení jako
jsou bruska, svářečka, motorová pila a bez problémů i rychlovarná konvice.
Pevně doufáme, že se nám tento trend podaří udržet i do dalších let.
Samozřejmě děkujeme všem zaměstnancům, distributorům i zákazníkům,
bez kterých by dnešní úspěch firmy nebyl možný. Poděkování patří i všem
představitelům obce, se kterými byla po celé období skvělá spolupráce,
a samozřejmě všem občanům Smržic. Doufáme, že značka LASKI bude
nadále patřit mezi světovou špičku profesionální komunální techniky.
Ing. Zdeněk Zapletal - ředitel společnosti Laski s.r.o.
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