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10. ročník - č. 1 / březen 2021

Zpravodaj najdete také na www.smrzice.cz

V druhé polovině měsíce ledna konečně pokryla naši obec krásná sněhová výzdoba
a nejčastějším komentářem mezi sousedy na ni bylo "Nemohlo to přijít už o Vánocích?

Po každé chumelenici obecní pracovníci sníh ihned uklízeli. Tam, kde přístup k chodníku
blokovala zaparkovaná auta nebo nedostupnost terénu, musela nastoupit ruční technika.

Kolem hasičské zbrojnice teď uklízel velitel jednotky hasičů Roman Bohanos ještě raději.
Uvnitř totiž konečně dostala prastará "erena" v polovině února zbrusu nového kamaráda.

Největší radost měly ze sněhu určitě děti. Sotva se obloha vyjasnila, začaly se do Vývozu
trousit celé skupinky a za dohledu rodičů si sněhovou nadílku na kopcích náležitě užívali.
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Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
už je to rok od vypuknutí epidemie covid-19. Jak moc to naše životy ovlivnilo,
se již nemusíme rozepisovat. Chtěli bychom ale všem občanům obce ještě jednou
poděkovat za to, jak tuto velmi těžkou situaci zvládají. Je důležité, najít si v této
nelehké době vždy něco pozitivního, jako je třeba čas strávený se svou rodinou.
Každá doba nám něco přináší a je jen na nás, co si z ní vezmeme.

Od konce února už podle nařízení vlády nestačilo nosit na určených místech roušky.
V reakci na nepříznivý vývoj epidemie stanovilo Ministerstvo zdravotnictví
povinnost používat respirátory, a to ve vnitřních prostorách prodejen, provozovnách
služeb a v hromadné dopravě. Na základě toho nakoupila Obec Smržice respirátory
příslušných norem. Ve čtvrtek 25. února se sešli členové kulturně-sportovní komise,
prošli celou obec a darovali všem občanům ve věku 70 a více let 215 kusů
respirátorů FFP2. Tentokrát bylo roznášení balíčků jednodušší. Respirátor stačilo
vložit podle seznamu do poštovní schránky. K osobnímu předání docházelo jen
v případech, kdy se dotyčný senior pohyboval před svým domem. Členové komise
společně po obci nachodili téměř deset kilometrů.
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Od začátku měsíce dubna se měl naplno rozjet svoz bioodpadu od občanů a systém
adresného třídění komunálního odpadu. Bohužel s dalším vyhlášením nouzového
stavu a s tím spojenými omezeními se vše muselo na čas odsunout. Nyní bychom
Vám celou akci ještě jednou osvětlili. Se změnou zákona o odpadech došlo
ke zpřísnění skládkování komunálního odpadu a byly nastaveny limity množství
komunálního odpadu na občana. Pro letošní rok to je 200 kg/rok na občana. Toto
množství se rok co rok bude snižovat, až na 120 kg/rok v roce 2029.

Vše navíc nás bude stát nemalé peníze. Dle statistik je v komunálním odpadu
až třetina bioodpadu, který sem nepatří. Je zcela zbytečné platit za bioodpad stejnou
částku jako za komunální odpad, když jeho cena je třetinová. Po uzavření
kompostárny firmy Agro Haná, kam obec vyvážela bioodpad od občanů, nastala
otázka kam s tímto bioodpadem. Roční množství bylo asi 150 tun. Tento bioodpad
byl dodnes odebírán bezplatně. Žádná kompostárna v okolí dnes nepřibírá, protože
mají naplněny svoje limity. Kdybychom oněch 150 tun vyváželi na skládku, přišlo
by to obec na 300-400 tisíc korun ročně. Podpisem smlouvy s firmou FCC o svozu
bioodpadu by náklady měly být nejméně poloviční. Velice důležitým prvkem
je samozřejmě předcházení vzniku bioodpadu, a to například mulčováním
a kompostováním v domácích kompostérech. Od roku 2016 je cena za odpady
v naší obci 430,-Kč za osobu, to však nepokryje náklady a obec doplácí zhruba
150 000,-Kč. Aby se tyto náklady zbytečně nezvyšovaly, je třeba chovat se
zodpovědně a co nejvíc třídit. Jednou možností do budoucna, jak se zbavit
bioodpadu, je vybudování kompostárny.
Když píšeme o odpadech, bohužel nemůžeme opomenout ani fakt, že v okolí
veřejných kontejnerů na tříděný odpad vznikají černé skládky. Veškerý odpad, který
uložíte jinam než do kontejneru, je brán jako černá skládka. Proto Vás prosíme,
pokud není místo v kontejneru, zkuste jiný kontejner nebo se s vaším odpadem
vraťte za pár dní. Kontejnery jsou pravidelně vyvážené a nepořádek kolem
nemohou obecní zaměstnanci denně uklízet. Děkujeme za pochopení a respektování
našeho požadavku.
Co se týče konání společenských akcí, jsme bohužel odkázáni na vývoj
epidemiologické situace. Věříme ale, že nám bude nakloněna a všechny plánované
akce, včetně hodů, se uskuteční. Všem by nám ohromně pomohlo, kdybychom
si zas mohli užívat života jako dřív.
Ing. Aleš Moskal - starosta obce

Jiří Peka - místostarosta obce
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Slovo šéfredaktora
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jak jste si jistě všimli, od 1. čísla svého desátého ročníku dostal Smržický zpravodaj
zcela novou podobu a kromě ní se změnila také tiskárna, ve které se vyrábí. Rád
bych vám proto vysvětlil důvody, kvůli kterým k těmto změnám došlo.
S Tiskárnou Jola v Kostelci na Hané byla od vzniku našeho zpravodaje v roce 2012
skvělá spolupráce. Vzhledem k tomu, že jsem tam už předchozích šest roků
nechával zhotovit všechny tiskoviny akcí Klubu českých turistů Smržice, byl jsem
tam jako doma. Finální podoba zpravodaje se vždy dokončovala až na místě
a v průběhu let se neustále zlepšovala.
Od 2. čísla v roce 2014 se mi podařilo po dohodě s obcí prosadit, aby nebyla
barevná jen obálka zpravodaje, ale také obrázky uvnitř. Jediným problémem začaly
být technické záležitosti tisku a na to navazující cena. Tiskárna Jola nemá vlastní
grafické studio a veškeré podklady se musí odesílat k výrobě tiskových desek. Přes
tyto desky se následně tiskne každá barva samostatně. Tím se samozřejmě náklady
na tisk podstatně zvyšují. V posledních letech vycházel tisk 650 kusů zpravodaje
s 32 stranami zhruba na 33 tisíc korun.
V polovině loňského roku přišla na obecní úřad nabídka od brněnské Tiskárny
Didot. Jako první nás zaujala cena. Plnobarevný tisk 700 kusů zpravodaje
s 32 stranami na křídovém papíře včetně dopravy na obecní úřad nabízela tato
tiskárna za cenu 9.065,-Kč. Jako jednorázový náklad navíc nabídla tiskárna šablonu
k tvorbě tiskových podkladů, která usnadňuje jejich přípravu a prakticky nahrazuje
grafické studio. Nabízená cena této šablony byla po slevě 3.509,-Kč a při tisku
dalších vydání zpravodaje se už nebude účtovat. Díky této poskytnuté šabloně
se editace grafiky při tvorbě zpravodaje řeší online. Příspěvky všech dodavatelů
zpracovávám doma v počítači. Potom je převedené do PDF formátu rozešlu naší
redakční radě ke kontrole. Připomínky následně zpracuji a potom už stačí zpravodaj
odeslat k tisku. Tiskárna materiál ještě jednou zkontroluje, doladí a do šesti dnů
jej vytiskne a dopraví až na obecní úřad do Smržic.
Po prozkoumání informací o této tiskárně jsme zjistili, že jejích služeb už využívá
několik desítek obcí a měst. Recenze na jejich tisk zpravodajů byly vesměs
příznivé. Na svém webu má tiskárna Didot dokonce video přímo ze svých
výrobních prostor a také video s návodem editace online. Na základě tohoto
průzkumu se obec rozhodla uzavřít s Tiskárnou Didot spol. s r.o. smlouvu na dobu
neurčitou a od prvního čísla desátého ročníku Smržického zpravodaje začala
využívat jejích služeb.
Věřím, že to bylo správné rozhodnutí a obec díky němu při zachování dosavadní
kvality zpravodaje ušetří nemalé finanční prostředky.
Zdeněk Balcařík – šéfredaktor Smržického zpravodaje
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Matrika
V prvním čtvrtletí roku 2021 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito občané:
Vladislav Smička
Františka Dosedělová
Marie Meisnerová
Miloslava Výmolová
František Látal
Bohumila Polívková
Marie Výmolová
Zuzana Dostálová
Jan Prášil
Růžena Studýnková
Milan Chytil
Jarmila Chumová
Ing. Peter Jurík
Zdenka Šimíčková
Květoslava Leitnerová
Anna Tylšarová
Eva Konečná
Bohumil Hájek
Ing. Zdeněk Zapletal
Ludmila Pelíšková
Ludmila Losová

2. 1. 1951
11. 1. 1941
14. 1. 1951
15. 1. 1946
16. 1. 1951
22. 1. 1923
24. 1. 1941
3. 2. 1931
17. 2. 1951
18. 2. 1946
22. 2. 1951
2. 3. 1934
7. 3. 1951
13. 3. 1925
15. 3. 1951
15. 3. 1930
18. 3. 1941
23. 3. 1946
24. 3. 1951
24. 3. 1935
28. 3. 1930

J. Krezy
Za Farskou
Prostějovská
Družstevní
Kobližnice
Dr. Ondroucha
Ve Stežkách
Zákostelí
Kobližnice
Za Farskou
Kobližnice
Příční
Prostějovská
Mlýnská
Zákantí
Prostějovská
Šamanovská
Kobližnice
Blíšťka
Trávníky
Za Kobližnicí

70 let
80 let
70 let
75 let
70 let
98 let
80 let
90 let
70 let
75 let
70 let
87 let
70 let
96 let
70 let
91 let
80 let
75 let
70 let
86 let
91 let

Gratulace k životnímu jubileu zrušeny nebyly, probíhaly ale pouze předáním
dárkového balíčku venku mezi dveřmi. V polovině ledna tak popřál starosta obce
paní Františce Dosedělové k osmdesátinám a Františku Látalovi k sedmdesátinám.
%5

Zadejte nebo vložte text

Nejstarší občankou naší obce je paní Bohumila Polívková, která se 22. ledna dožila
98. narozenin a je stále čilá a plná optimismu. O dva dny později 24. ledna oslavila
bývalá ředitelka smržické základní školy paní Marie Výmolová 80. narozeniny.

Před 70-ti lety 22. února se narodil starosta smržických hasičů Milan Chytil.
Jak jinak by mu měl pan starosta popřát než před hasičskou zbrojnicí s novým
zásahovým automobilem. Paní Anna Tylšarová oslavila 15. března 91. narozeniny.

Třičtvrtě století uplynulo 23. března od narození pana Bohumila Hájka. Majitel
firmy Laski Ing. Zdeněk Zapletal se narodil o jeden den později 24. března,
kdy oslavil své 70. narozeniny. Tomu jsme mohli popřát přímo v jeho kanceláři.
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První občánek roku 2021
První miminko letošního roku se narodilo ve středu 3. února ve 2:55 hodin rodičům
Kristýně Dostálové a Michalu Navrátilovi z ulice Mlýnská. Chlapeček se jmenuje
Daniel Navrátil, při narození vážil 3500 g a měřil 51 cm. Pro rodiče je to druhé
miminko. Pan starosta předal mamince kytičku a malému Danielkovi zlatý řetízek
s monogramem jeho jména.

Doma na Daniela čeká jeho starší bráška
Samuel a určitě má velikou radost,
že si konečně bude mít s kým hrát.

Opustili nás …
Vladimír Sokol (*1945) Blíšťka 251, zemřel 21. 1. 2021 ve věku 75 let
Dobromila Krejčiříková (*1922) Zákantí 151, zemřela 24. 1. 2021 ve věku 98 let
Zuzana Dostálová (*1931) Zákostelí 127, zemřela 28. 2. 2021 ve věku 90 let
Jiří Sanetrník (*1931) Příční 453, zemřel 1. 2. 2021 ve věku 89 let

Sčítání lidu, domů a bytů
Po deseti letech se opět koná sčítání lidu. Tato celostátní akce začala v pátek
27. března a potrvá až do 11. května. Své údaje si budou moci občané vyplnit buď
online na webu www.scitani.cz nebo tradičně na listinném sčítacím formuláři.
Tiskopisy budou doručovat sčítací komisaři v předem stanoveném termínu nebo
budou k vyzvednutí na poštách. Sečíst se je zákonnou povinností každého občana
i cizince, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů.
Radka Odvářková - matrikářka obce
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MUDr. Petr Sedláček radí a informuje
Očkování proti covid-19
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak bojovat s epidemií onemocnění
covid-19. Aby se omezilo šíření tohoto onemocnění mezi lidmi, snížil se počet
závažných případů a současně se ochránil český zdravotnický systém, je třeba
naočkovat co nejvyšší počet obyvatel ČR. Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně
sebe, ale pomáhá také ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu,
nízkému věku nebo jiným objektivním důvodům učinit nemohou. Všechny
očkovací látky dostupné v ČR jsou vysoce účinné, bezpečné a zajišťují
požadovanou ochranu před onemocněním covid-19. Zájemcům o očkování
je aplikována očkovací látka aktuálně dostupná na jimi vybraném očkovacím místě.
Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
Po očkování je třeba vyčkat na očkovacím místě alespoň 15 minut pod dohledem
zdravotníka pro případ, že by se očkovanému udělalo špatně nebo se u něj projevila
alergická reakce.
Očkování je bezplatné pro všechny osoby pojištěné v ČR.
K provedení očkování je možné si vybrat kterékoliv očkovací místo ze seznamu
v registračním formuláři, nebo se registrovat u svého praktického lékaře.
Po ukončeném očkování obdrží očkovaná osoba certifikát o očkování.
Očkování se neprovádí v případě:
Alergická reakce po první dávce očkování proti covid-19. V tomto případě se druhá
dávka očkování nepodává.
Těhotenství a kojení.
Akutní horečnaté onemocnění nebo léčba jiného infekčního onemocnění. Očkování
je vhodné odložit na dobu po odeznění onemocnění či po ukončení jeho léčby.
Prodělání onemocnění covid-19 v minulosti. Termín, kdy lze po onemocnění
covid-19 aplikovat očkování, stanoví lékař.
Situace, které je třeba před očkováním konzultovat s lékařem:
Po očkování proti onemocnění covid-19 se mohou vyskytnout nežádoucí reakce
jako po jakémkoli jiném očkování.
Mezi nejčastější reakce po očkování patří bolest, zarudnutí či otok v místě aplikace
očkování. Běžná je také únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice nebo horečka.
Nežádoucí reakce jsou obvykle mírné a odezní do několika dní.
Jen ve zcela výjimečných případech může dojít k anafylaktické reakci.
Riziko spojené s nežádoucími reakcemi po očkování je nesrovnatelně nižší než
riziko komplikací a dlouhodobých následků, spojených s proděláním onemocnění
covid-19.
%8

V mé ordinaci byla k dispozici AstraZeneca od stejnojmenné britsko-švédské
farmaceutické společnosti založená na tzv. vektorové technologii. Očkovací látka
prošla složitým a kontrolovaným vývojem, aby byla zajištěna její maximální
bezpečnost a účinnost.
Očkovací látka AstraZeneca je určena pro všechny osoby ve věku 18 let a starší.
Aby bylo očkování co nejúčinnější, je potřeba podat dvě dávky v doporučeném
rozmezí 90 dnů (84-91 dní).
Požadovaná ochrana nastupuje jeden až dva týdny po druhé dávce. Úroveň ochrany
po očkování je dostatečná v každém věku. Do mé ordinace se mi podařilo sehnat
dávku -10 lahviček pro 100 pacientů. Díky pečlivosti sestry se podařilo naočkovat
120 pacientů v době, kdy se strhla hysterická kampaň v tisku proti této vakcíně.
Veškeré odborné výhrady byly vyvráceny a bylo potvrzeno, že tato vakcína má
stejný počet nežádoucí účinků jako ostatní vakcíny. Ani u jednoho z našich pacientů
nebyly pozorovány závažné nežádoucí účinky.

Očkování v mé ordinaci brání nedostatek očkovacích látek, stejně jako u všech
praktických lékařů.
V Olomouckém kraji dosud neobdrželo ani jednu dávku vakcíny téměř 50 lékařů,
ostatní vždy pouze pro 100 pacientů.
Všichni praktičtí lékaři při zvládnutí normální práce v ordinaci jsou schopni
naočkovat denně minimálně 100 000 pacientů, ale nedostávají očkovací látky.
Přesto jsou v době, kdy v nemocnicích chybí personál, vytvářena drahá očkovací
centra, která zvládnou celkem naočkovat maximálně 60 000 pacientů za den.
30. 3. 2021 to bylo pouze 36 604 pacientů ve všech očkovacích centrech.
MUDr. Petr Sedláček - praktický lékař
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Kulturně-sportovní komise
Letošní sčítání lidu nás motivovalo k tomu zkusit spočítat, kolik našich
spoluobčanů ještě umí mluvit hanácky. Stejný nápad mělo shodou okolností taky
Rádio Haná, které dalo na svůj web originální projekt SČITÁNI HANÁKU. Stačí
kliknout na www.scitanihanaku.cz a vyplnit stručný dotazník.

Jedním z organizátorů této akce je nadšený propagátor a zachránce hanáckého
nářečí Marek Ošťádal. Ten je už spoustu let starostou obce Náklo a také kapelníkem
kapely Stracené Ráj, která zpívá své písničky výhradně v hanáčtině. Pan Ošťádal
kandidoval v roce 2020 za obvod Olomouc do Senátu a byl tam také zvolen.
Hanáčtina tak získala snad poprvé v životě v horní komoře Parlamentu ČR své
zastoupení. Pokud se situace kolem pandemie uklidní natolik, že budeme moci
pořádat Smržické hody, jednou částí jejich sobotního odpoledního programu bude
právě vystoupení hanácké kapely Stracené Ráj.
My jsme si v naší obci sčítání Hanáků poněkud zjednodušili. Prošli jsme všechny
ulice Smržic a dělali si čárky, v kterém domě bydlí ti, kdo naší rodnou hanáčtinou
ještě mluví nebo alespoň mluvit umí. Velkou zásluhu na výsledku sčítání má bývalá
matrikářka obce Jarka Smičková, která má v této záležitosti docela jasno. Nejvíc
patnáct Hanáků jsme napočítali v ulici Olší. Po třinácti potom v ulicích
Prostějovská a Příční, po jedenácti v ulici Trávníky a na Podhájí. V dalších ulicích
to už bylo slabší nebo tam nebyl vůbec nikdo. Celkem jsme v celé naší obci
napočítali 139 spoluobčanů, pro které není hanáčtina cizím jazykem, případně
hanácky ještě pořád běžně mluví. Jednou z významných osobností, kterou jinak než
hanácky uslyšíte mluvit jen vyjímečně, je bývalý starosta obce Mirek Lakomý.
Spisovná čeština hanáčtinu postupně vytlačila a tento trend bude asi pokračovat.
Kdysi dávno se ale ve Smržicích jinak nemluvilo. Zkusme tedy hanáčtinu alespoň
jako vzpomínku na ty doby zachránit a kdo hanácky mluvíte, tak se za to nestyďte.
Zdeněk Balcařík a Jarka Smičková - členové kulturně-sportovní komise
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Plánované akce ve II. čtvrtletí
Pandemie covidu-19 zcela vymazala plánované akce z kalendáře uplynulého
čtvrtletí. Pokud bude zdravotní situace příznivější, budeme moci 29. dubna
pozorovat, jak místní hasiči postaví u obecního úřadu májku. O měsíc později dne
29. května se staneme svědky kácení máje, možná i s doprovodným programem.
První červnovou sobotu pozveme všechny děti na Dětský den, kde se mohou zapojit
do soutěží, které pro ně připraví členové obecních spolků. Připraven bude i skákací
hrad a jiné atrakce.
Na hody snad už budeme dýchat volně a bez roušek. V sobotu 26. června odpoledne
vystoupí originální hanácká kapela „Stracené Ráj“ z Nákla. Večer potom na taneční
zábavě zahraje hudební skupina Quercus. Po celý hodový víkend budou k dispozici
kolotoče.
Letní kino bude promítat v pátek 2. července večer film pro děti.
Projekt symfonického orchestru Police Symphony Orchestra "Na viděnou"
Než se hudebníci budou moci se svými
posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se
vstoupit do veřejného prostoru s novým
typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali
za cíl oživit výlepové plochy speciálními
plakáty, které díky své interaktivní složce
mohou přenést vlastníka chytrého telefonu
do koncertních sálů. Série plakátů totiž
obsahuje unikátní výtvarně zpracované
QR kódy. “Pod každým z nich se skrývá
jiná skladba z koncertů Police Symphony
Orchestra. Většina mobilních zařízení
je umí intuitivně načíst, stačí mít
k dispozici mobilní data,” vysvětluje záměr
zakladatelka orchestru Petra Soukupová.
“Pokud kód načtete, uvidíte z velké části
koncertní provedení skladeb, které má
orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová,
Jan Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho dalších.”
Aktuálně se připojilo 186 obcí a měst napříč celou Českou republikou. Jsou mezi
nimi například Karlštejn, Nové Město na Moravě, Vsetín nebo Smržice. (Aktuální
seznam zapojených je na www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou)
Irena Laurenčíková - předsedkyně kulturně-sportovní komise
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Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
Hned první týden v lednu jsme si
s dětmi zahráli na Tři krále. Vyrobili
jsme si královské koruny a šli se
podívat na betlém a postavy králů
do místního kostela. Jelikož z důvodu
vládních nařízení za námi do školky
nesmí žádné divadlo, tak si nacvičily
děti ze třídy Motýlků zdramatizované
pásmo cesty tří králů, při kterém
si všechny děti společně zazpívaly.
Měsíc únor patřil pohádkám, fantazii
a tradicím. Doslova se putovalo
z pohádky do pohádky, tato cesta je
dětem velmi blízká. Děti si prožily
měsíc plný vyprávění, čtení a hraní.
Setkaly se s kouzelnými postavami
a také předměty a tím prohlubovaly
svoji fantazii. Cílem tohoto přirozeného vzdělávání bylo rozvíjet slovní zásobu,
vytvářet u dětí kladný vztah k literatuře a prohlubovat paměť.
Celý pohádkový měsíc
jsme zakončili oslavou
masopustu a karnevalovým
dopolednem. Ve všech
třídách bylo pěkně veselo,
děti si zazpívaly, předvedly
své krásné masky a daly si
dobroty. Školkový klaun
naučil děti spoustu nových
tanečků a rozveselil celou
školku. Na fotkách se sami
můžete přesvědčit, jak jim
to slušelo. Děkujeme
pohostinství „U Býka“,
které zajistilo dětem
na tento den odměny a pro
každého nechalo vyrobit
veselý balonek.
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K velké radosti dětí se
v únoru vrátil sníh, společně
jsme si užili krásnou zimu
a všímali si také toho,
co příroda dokáže – zkoumali
jsme vrstvy ledu a pozorovali,
co voda (sníh a led) dělají při
různých teplotách, malovali
obrázky do sněhu a mrazu.
Nezapomněli jsme ani
na ptáčky a pravidelně jim
doplňovali jejich krmítka
na zahradě MŠ a pozorovali
z oken, kdo se na nich objeví.

Další měsíc na nás čekalo vítání jara. Místo
tohoto krásného prožitku přišlo nařízení
vlády o uzavření všech mateřských škol,
a tak nám nezbylo než se s dětmi spojit
alespoň distančně. Předškolní děti
intenzivně pracovaly nadále na přípravě
k zápisu a pokračovala jim povinná výuka
distančně, kterou jim paní učitelky
připravovaly s velkým nadšením a skvělou
odezvou od dětí i rodičů. V naší školce však
nezapomínáme ani na mladší děti, kterým
jsme posílaly také úkoly off-line, které
plnily především v přírodě a tím se
i vzdělávaly. V rámci týdne ekologie třídily
odpad, počítaly sběrná místa v obci atd. Jaro
děti vítaly hledáním rozkvetlých květin,
land art uměním, skákáním panáka a setím
semínek. Před Velikonocemi jsme pro děti
připravily Jarní stezku v údolíčku, kde na ně
čekalo 7 stanovišť s úkoly. Za jejich splnění
si mohly vyzvednout v průjezdu školy
velikonočního zajíčka.
Děkujeme rodičům za jejich nadšení
a spolupráci při této formě vzdělávání.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ Smržice
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Základní škola
Po vánočních prázdninách se v novém roce 2021 do školy vrátili k prezenční výuce
žáci první a druhé třídy. Děti 3., 4. a 5. ročníku zůstaly doma a jejich výuka probíhá
distančně. Od 1. března 2021 se všichni žáci 1. – 5. třídy vzdělávají z domova.
I děti z MŠ nechaly třídy prázdné. Přeškoláci také plní úkoly distanční výuky, které
jim paní učitelky MŠ připravují. Budovy školy osaměly.
Žáci naší školy se k distanční on-line výuce připojují přes aplikaci Microsoft
Teams. Všichni vyučující se snaží učivo žákům co nejvíce zpřístupnit. Na webové
stránky školy do sekce “Úkoly pro žáky” uveřejňují týdenní plány učiva
pro všechny třídy. Jsou to základní informace o probíraném učivu a také tzv. opora
pro žáky a rodiče v případě, že technika zklame. Pro 4. a 5. třídu jsou to vlastně
zápisy učiva s návodnými obrázky, které si žáci vlepují do sešitů. Podle těchto
plánů učitelé vyučují online. Téměř všechny děti mají počítače, tablety nebo
telefony s kamerami. To umožňuje, aby na sebe žáci a učitelé viděli a aby výuka
na dálku pro děti nebyla zkostnatělá, nezáživná, ale naopak, aby byla zajímavá
a pestrá. Vyučující připravují pro děti vyučovací hodiny pomocí různých online
nástrojů, například sdílí obrazovku "tabule", kterou si připravují ve studiu Active
Inspire. Pouští žákům videa, zvukové nahrávky do angličtiny, využívají výukové
on-line aplikace, např. Wordwall, kde se dají vytvořit interaktivní aktivity
(např. spojování slov, řazení, kvízy, přiřazování, anagramy, hádání slov, pexeso,
osmisměrky...). Žáci třetí třídy dostávají pravidelně k vyřešení on-line únikovky,
kde si procvičují probrané učivo. Aplikace Microsoft Teams umožňuje i práci
ve skupinkách, kterou také vyučující využívají. Paní učitelka vytvoří skupinky, žáci
pracují v menším počtu, jsou díky tomu více aktivní a pak může všechny skupinky
průběžně navštěvovat, kontrolovat a usměrňovat jejich činnost. Děti ze 4. třídy
v této aplikaci plní úkoly on-line a po jejím skončení - vyučující hned vidí, jak si
děti vedly a na jejich chyby hned reagují popřípadě je probírají."
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Žáci dostávají i praktické úkoly v rámci výchov. Například žáci 4. třídy vyráběli
masky na karneval, stavěli sněhuláka, uvařili jednoduchý pokrm a pečovali
o pokojové rostliny. Páťáci take pomáhali v rámci domácích prací.

Děti posílají fotografie z těchto činností, které uveřejňujeme na stránkách školy.
Zpětnou vazbou pro hodnocení jsou splněné úkoly, které nám děti zasílají
vyfotografované do aplikací. Po určité době žáci přinesou sešity do chodby školy,
které učitelé opraví a v určitém termínu si je jednotlivě žáci odnesou domů. Děti
také velice rádi posílají fotografie a videa z přípravy na výuku, například čtení
článků a listy z písanky.
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Rodiče i prarodiče prvňáčkům při on-line výuce pomáhají a jejich součinnosti
si velmi vážíme a děkujeme za ni. Paní učitelky se velice snaží, aby byly děti
spokojené a učení je bavilo. Využívají různých her ve výuce, mají krátké
tělovýchovné chvilky s plyšovými zvířátky, říkají si básničky před psaním, zpívají,
hrají si běhací diktát, to znamená, že děti mají poschovávané kartičky čísel a nosí
výsledky. Děti také plnily výzvu v rámci Prvouky – jaro. Počítaly stromy a keře
na zahradě. Vyučující vymyšlí různé zábavné aktivity například barevné dny.
Prvňáčci měli sluníčkový den, kdy si musely obléct něco žlutého včetně paní
učitelky. V on-line výuce se snaží učitelé organizovat výuku tak, aby byla co nejvíc
podobná té školní, včetně přestávek.
Vychovatelky školní družiny připravily pro žáky aktivitu v přírodě Velikonoční
stezka za barevnými zajíčky. Cílem akce je dostat děti ven s rodiči do přírody. Děti
musí nalézt 10 karet s úkoly dle plánku Smržic, zapsat odpovědi do křížovky
a vymalovat zajíčky dle pokynů. Výslednou tajenku s vymalovanými zajíčky rodiče
vyfotografují mobilem a pošlou paní vychovatelce na email. Odměnou bude sladká
odměna a jednička z tělesné výchovy od vyučujících.
Využili jsme nepřítomnosti žáků k provedení potřebných oprav ve škole. Tyto
opravy zajišťuje náš zřizovatel Obec Smržice. Jsme velice vděčni zejména
za instalaci protihlukových obkladů v jídelně školy a ve třídě mateřské školy.
Připravili jsme též zápis do 1. třídy, který se bude konat během dubna bez
přítomnosti dětí.

Přejeme všem, zejména našim žákům, aby se situace s Covidem zlepšila, aby se
konečně mohli vrátit do svých tříd. Moc se na ně těšíme.
Mgr. Jana Gulaková - ředitelka školy
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Spolek rodičů Smržice
Na začátku roku se náš spolek zaměřil na zhodnocení a dlouhodobější plánovaní
své činnosti. I když nebylo možné se setkat, díky moderním technologiím jsme se
spojili a dohodli na dalších aktivitách. Také jsme zapracovali na vzdělávání. Vedení
spolku se zúčastnilo několika online školení a zajímavých seminářů s Nadací Via,
která nás již rok podporuje. Pro grantisty jsou tato školení zdarma a díky nim jsme
v kontaktu s podobnými neziskovými organizacemi a spolky z celé republiky.
Můžeme si tak navzájem sdílet informace, pomáhat si a povzbudit se. Novinkou je
založení facebookové stránky - Spolek Smržice, najdete tam aktuality a různé tipy
na prorodinné činnosti.
První letošní aktivitou pro veřejnost byl program na jarní prázdniny - Jarní
prázdniny doma. Jak název napovídá, jarní prázdniny strávilo mnoho dětí doma.
Abychom je nějak smysluplně zabavili, při čekání na lepší časy, vymysleli jsme
různé činnosti a hry pro děti i rodiče. Některé aktivity byly „na doma“ a za jinými
musely děti vyrazit ven. Program byl od pondělí 15. 2. do pátku 19. 2. Pro každý
den se na spolkových stránkách a také ve vývěsce na hasičce objevilo něco
nového.Naštěstí nám v tomto prázdninovém týdnu dost nasněžilo, takže jsme si
mohli užívat sněhu a zimních radovánek. Nejvíce se nám z celého týdne líbil výlet
na Stráž, kde byl připraven „lesní bar“ příchozí si tam mohli opéct špekáček, dát si
něco na zahřátí a dokonce i sladkou tečku. Cesta se dala absolvovat na běžkách
nebo se sáňkami. Další vydařenou aktivitou byl výlet vlakem na Bělecký mlýn. Jeli
jsme po rodinách, navštívili jsme Bílovický hrad a cestou si zahráli pohybové hry.
Velkou atrakcí bylo na Běleckém mlýně otevřené výdejní okénko s občerstvením,
také to byla prima tečka za naším prázdninovým týdnem.
V sobotu 27. února byl původně
naplánovaný Dětský karneval.
Potom to vypadalo, že by mohl
být alespoň společný masopustní
průvod obcí. Kvůli omezením
jsme se rozhodli na poslední
chvíli nachystat samoobslužnou
karnevalovou stezku, nazvanou
Zatoulané masky. Karnevalové
masky a kostýmy se každoročně
těší, až přijde jejich chvíle.
Vypukne karneval a začne
karnevalové veselí, letos ale
bylo všechno jinak. Maskám to
bylo líto, a tak se vydaly alespoň
na procházku.
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Venku se maskám zalíbilo
a nechtělo se jim zpátky
do skříní. Rády by se
ještě chvíli s ostatními
maskami pobavily. Děti
měly za úkol masky najít.
Zatoulané masky hledalo
ve Smržicích asi sedmdesát dětí, některé také
za doprovodu rodičů.
Připraveno pro ně bylo
po obci 9 stanovišť
s legračními úkoly a také
sladkými odměnami.
Za splnění úkolu si děti
samy mohly vzít odměnu.
V ulicích jste mohli potkat různé pohádkové postavy ale také kosmonauta, zvířátka
nebo postavičky z Minecraftu. Akce se vydařila díky dobrovolníkům a ukázněnosti
všech zúčastněných.
Pokračování v sázení stromů a uvědomění si ochrany životního prostředí si bereme
se spolkem jako další z cílů. V čase, kdy nám byl umožněn jen omezený pohyb
po katastru obce jsme si všimli několika míst, které by stálo za to znovu zvelebit.
Zvláště v této době jsme velmi ocenili, v minulosti vybudované cyklostezky,
lavičky a přístřešky a hlavně to, že máme kam chodit na procházky. Vážíme si
pěkného okolí Smržic a chtěli bychom se více zapojit do péče o něj. Během jarních
dní se chystáme obnovit dětské hřiště ve Vývozu a do budoucna vytvořit několik
nových herních prvků ve spolupráci s Obcí Smržice.

Sázíme budoucnost
V tomto projektu jsme během
dvou let vysadili již 70 stromů.
Z celkového počtu jich 17 bylo
zasazeno v sobotu 27. 3. 2021.
Druhově zde byly zastoupeny
duby, lípy, javory a břízy, sázelo
se ve Vývozu a podél polních
cest, vedoucích z Vývozu
na Stráž. V této aktivitě nás
podpořilo mnoho dobrovolníků,
Obec Smržice a finančně také
Nadace Via a Česká Spořitelna,
děkujeme.
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Znovu ukliďme Smržice
Je to výzva pro všechny smržické občany na měsíc duben. Při procházkách
si
vezměte s sebou 1-3 igelitky (plasty, sklo a směsný odpad), rukavice nebo pytlíky
na ruce a posbírejte odpadky, které na své trase potkáte. Zapojte děti a mládež.
Když uvidí, kolik toho posbíráte, jistě si dají pozor, aby po sobě v přírodě příště nic
nenechaly. Vytříděné odpadky pak vyhoďte do kontejnerů tříděného odpadu v obci,
ostatní odpad do odpadkových košů. Když nám pošlete fotku na vlapa@email.cz
a popis místa, kde jste uklidili. Údaje budou zaneseny do společné mapy na našich
stránkách www.spoleksmrzice.cz . Fotky pak budou vystaveny na sousedském
pikniku v parku 2. 8. 2021.
Rádi bychom se účastnili informovanosti občanů ohledně třídění odpadu.
Již ke konci minulého roku měla proběhnout přednáška na téma
„ZeroWaste“ (volně přeloženo „Žádný odpad“). Setkání při přednášce bohužel stále
není možné, ale můžeme si pomalu začít naše možnosti uvědomovat a získávat
nové návyky. Nic nejde ze dne na den, bude to chvíli trvat, ale kdy jindy začít než
teď a jak jinak než postupně.
Věříme, že na třídění PLAST-SKLO-PAPÍR jste si už zvykli. I když se to zpočátku
zdálo těžké, dnes je to ve většině domácností téměř samozřejmost. Další tříditelnou
složkou je bioodpad. Pokud máme štěstí a vlastníme domek se zahrádkou, pak je
ideálním řešením problému „Kam s bioodpadem?“ vlastní kompost, tedy
kompostér. Před nějakým časem byly obcí distribuovány. Pro zahrádkářské nebo
zahradnické účely by měl být kompost samozřejmostí. Kompost se postará
o veškerý biologický odpad ze zahrady, stráví většinu kuchyňských zbytků
a dokonce přemění v přírodní hnojivo i to, co by se jinak odložilo do popelnice
se směsným odpadem. Uvádí se, že téměř 40 % domácího odpadu může být
zkompostováno. Ve městech je možné využít popelnice na bioodpad,
ale na venkově s přihlédnutím k tradici, bychom se přikláněli k využívání
kompostérů jak v domácnostech, tak i vybudování obecního kompostéru. Ušetříme
hned dvakrát, nebudeme tolik platit za odvoz odpadu a ještě ušetříme za nákup
drahých hnojiv. Humusové látky z kompostu využijeme při pěstování zahradních
rostlin, určitě budou zdravější než ty hnojené.
Víte, co do kompostu patří? Můžete si to podrobně nastudovat na internetu, návodů
je tam dostatek. Pro začátek ale stačí, když se naučíme do něj ukládat zbytky ovoce
a zeleniny, zahradní odpad (listí, trávu, části rostlin). Věřím, že mnoho z nás to již
dělá, vždyť Hanák si své rodné země vždy vážil a chránil ji. To co ze země pochází,
mělo by se jí i vrátit.
Těšíme se, až se budeme moci osobně potkat na našich naplánovaných akcích,
kde by měly být zařazeny i osvětové přednášky týkající se právě odpadů. Věříme,
že to již bude brzy. Sledovat aktuality můžete na našich stránkách
www.spoleksmrzice.cz nebo na facebookových stránkách - Spolek Smržice.
Ing. Pavla Slezáčková - Spolek rodičů 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
Už rok jsme online! V měsíci březnu to bylo přesně rok, co jsme museli kvůli
omezením přesunout svoji činnost na dálku. V létě sice proběhl náš tradiční letní
tábor, ale přes podzim jsme různě střídali online a prezenční činnost. Nyní v době,
kdy není možné scházet se v klubovnách, probíhají schůzky formou konference
přes aplikaci Google meet.

I přes to, že se tyto schůzky rozhodně nevyrovnají prezenční činnosti v klubovně,
snažíme se jim dávat nějaký smysl a těšíme se, až se budeme znovu moci potkávat,
něco si zahrát, něčemu novému se naučit. V nadcházejících jarních měsících zatím
individuálně připravujeme letní tábor a doufáme že se nám jej podaří uskutečnit.
V sobotu 27. března se 2 zástupci družin zúčastnili sázení stromů v rámci akce
Sázíme budoucnost, kterou pořádal Spolek rodičů Smržice. Sázelo se v údolíčku,
bylo vysazeno několik desítek stromů.
Úklid Romže – Ukliďme si Česko
Během března též proběhl individuální úklid
Romže. Uklizena byla část od stezky směrem
na Prostějov po splav. Ve volném čase jsme
sbírali odpadky pohozené volně kolem koryta
řeky. Dohromady jsme posbírali několik pytlů
plastového, kovového a nebezpečného odpadu.
Byla též opravena lavička nacházející se
u kříže nedaleko od stezky.
Matěj Tesárek - rádce družiny
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Seznámení s naším panem farářem
V prvním čísle letošního zpravodaje vám představíme
p. Emila Matušů SDB, který působí jako duchovní správce
a administrátor farností Smržice a Vrahovice.
Emile, mohl by ses prosím čtenářům zpravodaje představit? Odkud pocházíš,
co jsi vystudoval….
Pocházím z dědinky Trnava, to je u Zlína, kde jsem žil do svých tří let, potom jsme
se s rodinou přestěhovali do Zlína, tam mám trvalé bydliště dodneška. Od svého
dětství jsem hodně pomáhal mamince v kuchyni, už v 5. třídě jsem napekl vánoční
a velikonoční cukroví. No a v té době jsem věděl, že se stanu kuchařem. Stalo se,
tomu řemeslu jsem se vyučil na hotelu Moskva ve Zlíně. Po dokončení školy jsem
tři roky vařil, přitom studoval, ale už od prvního ročníku mi bylo jasné, že půjdu
studovat teologii. Mezitím byla vojna, kterou jsem také strávil v kuchyni. V r. 1977
jsem byl vysvěcen na kněze. Moje první kaplanské působiště bylo v Holešově.
Jak jsi se dostal k víře?
Víru jsem dostal v rodině. Jen pro odlehčení – v prvním ročníku střední školy jsem
si zjistil, že kuchaři se dožívají nízkého věku, oproti kněžím a je pravda, že když
jsme měli ročníkové setkání kuchařů po 50 letech, tak jsem tam byl jediný kluk a
ostatní již mezi námi nejsou. Takže kněžství mně vlastně zachránilo život. (smích)
Mohl bys nám přiblížit svoji práci, co je tvojí náplní dne?
Moje práce spočívá v modlitbě a hlásání evangelia. Nejdůležitější je, že tady jsem
pro ostatní. Ve většině času je to neviditelná, ale velmi důležitá práce.
Máš nějakého koníčka nebo zálibu? Čím naplňuješ svůj volný čas?
Tak dřív jsem hrával fotbal i hokej a takové ty normální klukovské věci, ale potom
se to všechno nahrnulo přes tu odbornost a většinou jsem studoval teologii.
No a koníček z dětství – vaření mi zůstal dodnes. Každý doma máte v kuchyni
jednu kuchařku, já jich mám několik desítek a je to moje velká záliba, díky které
jsem se dostal také k bylinkám.
Velmi často se lidé ptají, jak se může Bůh dívat na utrpení lidí, kdyby Bůh
existoval, jak by mohl dopustit zlo, nemoci, války…
Je to složitější otázka, ale tyto věci nepřichází od Boha, ale Bůh nám dává sílu
a oporu tyto věci zvládnout. Nikdy nepřipustí nic, co bychom nezvládli unést.
Je tady pro nás, je naší oporou.
Myslíš si, že postupem doby se mění postoj a zásady církve?
V těch zásadních otázkách se určitě nemění a měnit nesmí, ale přístup, jak působit,
jak vnímat skutečnosti, to se skutečně mění. Po Druhém vatikánském koncilu
vstoupily do církve takzvané antropologické vědy, do té doby byly v církvi
opatření, které vedly člověka strachem a po tomto koncilu se hodně změnilo.
Zásady a postoj se tedy nemění, ale výrazy mohou být pro dnešního člověka špatně
chápány.
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Jakou radu bys dal lidem ke zlepšení mezilidských vztahů?
Nežijte jen sami pro sebe, všímejte si potřeb druhých. I oni potřebují vaši lásku
a váš čas.
Setkal jsi se někdy osobně s papežem? Co toto setkání pro tebe znamenalo?
Setkal jsem se vícekrát, s Pavlem VI., Janem Pavlem II. a bylo to velice silné
setkání, které se nedá s ničím porovnat. Svatý otec je velmi silná osobnost, za toto
setkání jsem velmi vděčný.
Na kterou dobu svého života nejraději vzpomínáš, nebo se vracíš? Za co jsi
ve svém životě nejvíc vděčný?
No, tak já jsem vždy prožíval ty své štace velmi intenzivně, ale nejraději
vzpomínám na dobu svého prvního působiště. Takové srovnání, když se loučím,
nebo přicházím do nové farnosti, to loučení je naplněné vztahy a přicházení zase
očekáváním. Tak jsem přemýšlel, co je lepší? Loučení je projevem lásky a přivítání
plné naděje. Nikdy jsem nepřemýšlel, že jsem někde navždy, každý rok jsem čekal
přesun a očekával změny. Tohle je na mém životě to krásné, poznávání nových lidí,
osudů...
Zpravodaj vychází v době pandemie a různých omezení, chtěl bys občanům
při této příležitosti něco vzkázat?
Tak hlavně ať dají strach pryč, bude lépe. Ale proč by mělo být lépe? K čemu
chceme směřovat náš život? Asi co nás teď nejvíce trápí je, že jsme zavřeni doma.
Měli bychom najít svůj smysl života pro druhé, a tak je třeba si uvědomit, kolik
času věnujeme každý sám sobě a kolik věnujeme pro druhé.
Panu faráři děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme pevné zdraví
do nadcházejících let.
Za farní radu - Bc. Veronika Přikrylová a Alice Spurná

Máme ve Smržicích kulturní památku?
V rámci aktuální diskuse o programu obce na následující období a v souvislosti
s připravovaným nákupem stavební parcely č. 128/2 (bývalá farská stodola) jsem se
zajímal o možnost občanského využití smutného areálu smržické fary. V územním
plánu obce, schváleném v roce 2018, se uvádí, že farská zahrada je plocha
občanského vybavení, určená pro výstavbu školy a mateřské školky. I zaradoval
jsem se, neboť např. nyní v programu rozvoje zmiňovaný dům pro seniory je jistě
stavbou občanské vybavenosti, která by mohla být výrazným impulsem k obnově
a ušlechtilému využívání farského areálu všemi občany. Základní podmínkou pro
nějakou realizaci je však konsolidace majetkového vlastnictví, neboť faru
a hospodářské budovy s větší polovinou přilehlého hřiště vlastní Obec Smržice
a ostatní parcely, včetně velkého ovocného sadu, pak Římskokatolická farnost
Smržice.
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Na Magistrátu města Prostějova jsem byl upozorněn na možné překážky každého
investičního záměru spočívající ve specifikaci plochy pro školu a školku i existenci
kulturní památky. Korespondencí s olomouckým pracovištěm Národního
památkového ústavu mi bylo vysvětleno, že Rozhodnutím Ministerstva kultury
č.j. MK 15948/2010 OPP ze dne 18.8.2010 byl hospodářský objekt včelína
na pozemku parc. č. 127/1 v k.ú. Smržice, spolu s farní zahradou (162/1) a ohradní
zdí na parcele 163/2, prohlášen kulturní památkou.
V odůvodnění tohoto
rozhodnutí se uvádí, že „se jedná o nesporně kvalitní příklad výjimečně
dochovaného zděného barokního včelína, který je zajímavým dokladem
hospodářského využití farních komplexů, a jako takový nemá v regionu obdoby.
Také farská zahrada, na níž se objekt nachází, tvořila v minulosti nezbytnou součást
hospodářského zázemí farnosti a dodnes vytváří pro navrhovanou památku ideální
přirozené prostředí. Její prohlášení v celistvosti, včetně ohradní zdi je neméně
důležité i pro zachování komunikačních vztahů se zbylým areálem fary“. Dle
názoru Národního památkového ústavu „areál fary ve Smržicích s sebou stále nese
hodnoty, pro které existuje důvod nadále jej chránit jako celek. V dané souvislosti
upozorňuje, že i zdánlivě nepotřebné stavby, stavby dokonce v havarijním stavu,
mohou být zachovány a najít své další uplatnění, pokud vlastníci či jiné zájmové
skupiny pochopí význam takové památky a najdou pro ni udržitelné a smysluplné
využití“.
Po přečtení výše uvedeného rozhodnutí jsem
se zastyděl, neboť jsem
jako dlouholetý smržický
občan tuto kulturní
památku vůbec nevnímal
a současně jsem se
zaradoval, že takový
skvost ve Smržicích
máme. Hned jsem prošel
www stránky obce, ale k
mému překvapení jsem
zjistil, že žádnou zmínku
o této kulturní památce na internetu neprezentujeme. Vydal jsem se tedy poprvé
cíleně přímo na farskou zahradu a musím potvrdit, že v konfrontaci s Rozhodnutím
ministerstva kultury to byl opravdu zážitek. Marně jsem na nynějším ovčíně hledal
barokní prvky a snažil se pochopit smysl odůvodnění, dle kterého nemá včelín
v regionu obdoby. Ani po týdnu nemohu uvěřit, že je takový rozdíl mezi nedávným
rozhodnutím Ministerstva kultury a smržickou skutečností. Těch otázek je
samozřejmě víc, včelín je až absurditou, ale jak nabádá památkový ústav, pokusme
se pochopit význam místních historických staveb (farské budovy, sokolovna),
nadchněme se a obnovme ve Smržicích krásu, u které se nejen četní turisté,
směřující z Prostějova na Kosíř, rádi zastaví.
Ing. Jiří Smékal - zastupitel Obce Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Vážení a milí spoluobčané, všichni jsme doufali, že ten letošní rok bude lepší než
minulý, ale zatím to tak není, ba ještě horší, tak musíme věřit, že se to co nejdříve
změní.
Vzhlem ke stávající pandemické situaci
jsme nemohli pořádat žádné akce. Nic nám
ale nebránilo v tom, abychom nechali
odborně ořezat přerostlé stromy třešní
na zahradě.
Zemědělské družstvo nám vyvezlo tři
traktorové
vlečky odpadu z loňského
moštování. Darovalo nám také plachty
na pokrytí plochy vyčištěné po náletových
dřevinách a stavební sutě, za přítomnosti
přítele
R. Stančíka, M. Karhánka
a Ing. M. Kaprála. Vedení ZD Smržice
tímto děkujeme za poskytnutou pomoc
a velice dobrou spolupráci.
Celou zimu jsme se těšili a plánovali,
co vysejeme, zasadíme, které záhony
obměníme nebo doplníme. A konečně
tu máme vytoužené jaro a s ním i spoustu
práce ma našich zahrádkách, zahradách.
Tak ať vám jde všechno od ruky. Nezapomeňte
také při tom relaxovat a kochat se pohledem na
vámi obdělané, upravené záhony, oseté
i osázené.
Opět něco z Kalendária časopisu Zahrádkář:
„Duben je ten pravý měsíc zahradníkův.
Ať jdou do háje milenci se svým velebením
máje. V máji stromy a květiny jenom kvetou,
ale v dubnu vyrážejí...“
(K. Čapek, Zahradníkův rok).
Z pranostik na duben: V dubnu hrom – nebojí
se mrazu strom. Na svatého Marka, zasej
oharka.
Na závěr přeji krásné jaro, prožité ve zdraví. Těšíme se na vás při setkávání se,
jakmile nám to vláda dovolí.
Jaroslava Smičková - jednatelka ČZS Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů
Nový dopravní a technický automobil Renault Master
Po krásných bezmála 70-ti letech ve službách výjezdové jednotky Smržice má naše
Pragovka RN AS-16 nového a dlouho očekávaného parťáka. Dne 10. února nám
firma Mototruck s.r.o. předala nový dopravně technický hasičský speciál značky
Renault Master 4,5t s označením DA-L1T. Na tento dlouho očekávaný automobil
jsme získali dotace od Ministerstva vnitra a Olomouckého kraje. Největší mírou
se ale na financování DA podílela Obec Smržice a její zastupitelé v čele
s Ing. Moskalem. Tímto jim vyslovujeme obrovské díky.

První výjezd s novým DA
Dne 6. března nás starosta obce povolal k zabezpečení a uzavření ulice
Šamanovské, kde bylo plánované kácení stromů v zatáčce pod hřbitovem.

Komunikaci jsme uzavřeli naším novým Masterem na křižovatce u sokolovny
a Erenka odkláněla dopravu na křižovatce Dubany, Držovice a Olšany. Všechno šlo
jak po másle a dopravu jsme odkláněli necelou hodinku.
Více o naší činnosti naleznete na našem facebooku SDH Smržice.
Miroslav Smyčka - jednatel SDH Smržice
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Myslivecký spolek Smržice
Vzhledem k opatřením zamezujícím volný pohyb osob se v našem mysliveckém
životě mnoho neudálo. Museli jsem oželet tradiční setkání s manželkami i konání
výroční členské schůze.
V době, kdy naše zvěř nejvíce strádala jsme se pouze krátce sešli abychom zajícům
rozvezli řepu, kterou nám zajistil prostřednictvím společnosti Rols Lešany pan Jan
Toman. Účast na této brigádě byla hojná, a tak bylo krmivo velmi rychle rozvezeno.

Při projížďce honitbou jsem si ověřili, že je naše hospodaření se zvěří správné
a populace zajíce polního je v katastru Smržic velmi početná. Ostatně v lokalitách
okolo bývalé drůbežárny či za hřbitovem se o tomto může přesvědčit každý z nás.
Na těchto polích se na suché vojtěšce pohybují desítky zajíců, kteří jsou vidět
i ze silnice. Zajíci tak při letošním honcování vytvořili krásnou podívanou,
jak říkáme po myslivecku „svatebních průvodů“, která potěšila snad každého
milovníka přírody.
Všem, kteří se podílí na dobrém zazvěření naší honitby tímto velmi děkuji za jejich
snahu.
Fotografie byla pořízena v době, kdy neplatila povinnost zakrytí dýchacích cest
ve venkovních prostorách. Péče o zvěř je chápána jako hospodářská činnost,
na kterou se vztahuje výjimka nařízení vlády o setkávání osob.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Další vlna pandemie činnost našeho turistického spolku téměř zastavila. Díky
nařízení vlády o zákazu shromažďování jsme se na začátku roku nemohli sejít ani
na naší výroční schůzi. Ta měla být po čtyřech letech dokonce schůzí volební,
museli jsme ji ale o rok odložit.
Zrušeny musely být také naše letošní první dvě turistické akce. Při první z nich
jsme se chystali přivítat jaro v mandloňových sadech u Hustopečí a druhá
směřovala do Hornosvatecké vrchoviny. Namísto toho jsme nesměli díky zákazům
opustit ani katastr své obce. Podle mého názoru byl tento zákaz dost pošetilý.
Pohyb na čerstvém vzduchu je totiž to nejlepší, co v současné situaci může člověk
pro své zdraví udělat. Byl to také zákaz dost nespravedlivý, protože některý katastr
má rozlohu jen pár hektarů a některý zase mnohokrát víc.
Pro ty z občanů, kterým pohyb přírodou chyběl, jsme připravili možnost, jak si jej
alespoň v omezené míře užít. Vyznačili jsme čtyři významné body našeho katastru
tabulkami Severní pól, Jižní pól, Dálný východ a Divoký západ. Stačí si
v programu Mapy.cz zadat obec Smržice. Ukáže se vám mapa katastru a hned vám
bude jasné, kde se tyto body nachází.
Kdo všechna čtyři označení najde
ať už pěšky nebo na kole, u každé
tabulky se vyfotí a fotky pošle
na adresu balcom@email.cz, dostane
od našeho klubu pamětní list
a sladkou odměnu. Akce platí
do konce měsíce dubna a pozvánku
na ni najdete také na webu obce
www.smrzice.cz.

Hned po vyhlášení této akce si ji
začali smržičtí občané, kterým pohyb
nevadí, s nadšením užívat. A kdo jiný
by měl mezi prvními obejít smržický
katastr, než starosta a místostarosta
obce? Do svého snažení zapojili také
členy svých rodin. Do velikonočních
svátků už našlo všechna čtyři
významná místa našeho katastru
17 smržických občanů.
%28

Sotva vláda omezení pohybu rozšířila z katastrů na okresy, rozšířili jsme také pole
naší působnosti. Zjistil jsem souřadnice GPS nejvzdálenějšího bodu hranic okresu
Prostějov ve směru na sever, na jih, na východ a na západ. S manželkou jsme
potom vyrazili do terénu a čtyři hraniční body okresu jsme vyznačili.

Tato akce si získává příznivce mezi zdatnějšími turisty a je velkou výzvou. Místa
jsou totiž od sebe dost vzdálena. Ideální bude objet si je postupně na kole, nebo se
do jejich prostor dopravit vlakem nebo autem a přes každé z nich si udělat hezkou
procházku zpestřenou hledáním. Splnění se opět oznamuje zasláním čtyř svých
fotek s označením hraničních bodů okresu na adresu balcom@email.cz.
Za odměnu každého čeká hezký diplom na památku. Tou největší odměnou je ale
jistě zdravý pohyb v přírodě. Akce platí do konce měsíce dubna. Na sobotu
23. května chystáme Smržické vandr, pokud to ovšem situace dovolí.
Zdeněk Balcařík - předseda KČT Smržice

Leteckomodelářský kroužek ve Smržicích
Na podzim roku 2019 jsme zahájili činnost leteckomodelářského kroužku při
Základní škole ve Smržicích. Již v březnu 2020 byla činnost kroužku přerušena
vyhlášením nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru ( SARS CoV-2) na území
České republiky a s ním spojených restrikcí. Během této krátké doby jsme však
stačili postavit pár házedel, se kterými si v únoru 2020 zkusili neoficiálně
zasoutěžit na soutěži volných modelů v Prostějově, která byla pořádána Svazem
modelářů ČR-LMK Prostějov. Účast jsem jim umožnil z důvodu, aby získali
zkušenosti, viděli jak taková soutěž probíhá a že modelaření není jen o stavbě
modelů, ale i o létání a sportovním zápolení. Možná se ptáte proč neoficiálně,
to proto, že se může účastnit kalendářových soutěží Svazu modelářů ČR pouze
soutěžící s platnou licencí. Licenci soutěžící získá vstupem do některého
z pobočných spolků Svazu modelářů ČR. Soutěžit se zalíbilo hned třem klukům
z kroužku a stali se členy LMK Prostějov. Po rozvolnění opatření se 27. 6. 2020
konal Krajský přebor mládeže Pardubického kraje na letišti v Ústí nad Orlicí, kam
jsme se společně s kroužkem leteckých modelářů při DDM Prostějov vydali.
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Kluci vytvořili výbornou pětičlennou partu a vzájemně si pomáhali
a povzbuzovali. Počasí nám také vyšlo skvěle a můžu říct, že výsledky ještě lépe.
V dvanáctičlenné skupině mladších žáků v kategorii Házedla jsme získali hned dvě
medaile. První místo obsadil Matyáš
Vymětal, třetí místo Lukáš Hájek, páté
místo Alexandr Kaprál (všichni ZŠ
Smržice) a šesté místo Filip Krepl (DDM
Prostějov). Denis Schiller (DDM Prostějov)
obsadil v juniorech první příčku. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o postupovou soutěž
na Mistrovství republiky mládeže ČR,
postup si vybojoval Matyáš Vymětal
a Denis Schiller. Lukášovi Hájkovi postup
utekl o 5 vteřin (postupový limit je 150
nalétaných vteřin). Mistrovství ČR mládeže
se mělo konat v září 2020, ale z důvodu
výskytu pandemie bylo odloženo na zatím
neurčený čas v roce 2021.
Je velká škoda, že kroužek nemohl a zatím
nemůže fungovat, protože kluci měli velmi
dobře našlápnuto a pevně věřím, že jim elán
vydrží a po rozvolnění se vrhneme plně
do práce.
Bc. Libor Škobrtal - předseda LKM Prostějov
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Brazilské Jiu Jitsu ve Smržicích
Kdo z vás by si nepřál vidět bývalou mateřskou školku ve Smržicích opět plnou
života? Již brzy budete mít příležitost navštívit zrekonstruované druhé podlaží,
které bude sídlem první akademie brazilského Jiu jitsu v okrese Prostějov.
Po letech bude budova otevřena veřejnosti a děti i dospělí budou mít možnost
naučit se jedno z nejefektivnějších bojových umění, které v Česku získává na stále
větší popularitě. Dojo (akademie) bude vedeno brazilci, takže lidé budou mít
možnost naučit se tento sport od trenérů, kteří mají přímé napojení na zakladatele
Jiu jitsu z prvního desetiletí 20. století.
Trenérem a zároveň vlastníkem akademie je Leandro Rodrigues.
Narodil se v Brazílii v Sao Paulu, které patří mezi jedno z nejlidnatějších velkoměst na světě. Se svojí českou manželkou
Ludmilou se potkali v Londýně a po letech života v uspěchané
metropoli se rozhodli usadit v Česku v poklidnějším prostředí
a uskutečnit Leandrův sen o založení Jiu jitsu akademie. Leandro
je také perkusionista, a proto jméno 'Samba Jiu Jitsu' vyjadřuje
spojení jeho lásky k hudbě a bojovému umění.
Brazilské Jiu jitsu je bojové umění, které v Brazílii vzniklo před více než 100 lety,
a proto má mnoho společných prvků s Judem. Jiu jitsu je velmi prospěšné nejen
pro dospělé ale i pro děti a to z hlediska fyzického, psychologického a morálního
vzdělávání. Techniky a cvičení používané v Jiu jitsu podporují vývoj zdravého
a atletického těla a to tak, že se zaměřují na budování rychlosti, pružnosti,
rovnováhy a síly.
Jiu jitsu je komplexní sport. Vyžaduje užívání intelektu, intuice a umění používat
naučené principy v reálném životě, jednat pod tlakem a také myslet rychle
a reagovat vhodným způsobem v závislosti na dané situaci. Z hlediska morálního
Jiu jitsu učí (nejen) děti disciplíně, respektu, odvaze, pokoře a soustředěnosti.
Leandro má v úmyslu vybudovat Jiu jitsu tým od základů. Lekce jsou proto
určeny pro začátečníky a předchozí zkušenost není nutná. Všichni si přijdou na
své, a to jak děti a mládež od 4-17 let, tak i dospělí včetně žen v lekcích určených
pouze pro ženy.
Pokud se chcete naučit nový sport a přitom se vrátit do kondice a nebo si ji udržet,
získat nové přátele nebo si vybudovat sebevědomí, tak Jiu jitsu může být
výbornou volbou a řešením.
Rezervujte si dva týdny Jiu jitsu zdarma (jen pro prvních 25 lidí) a zjistěte,
co vám Jiu jitsu může nabídnout a jak vám může obohatit nebo dokonce změnit
váš život. Rezervace na webové stránce: sambajiujitsu.com
Den otevření akademie bude oznámen v následujících týdnech.
Pojďte do Jiu jitsu!
Ludmila Rodrigues
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Firma Laski
Firmě Laski se daří i době covidu
V únoru 2021 firma vyrobila jubilejní 3000. kus drážkovače zeminy.

Drážkovač zeminy TR 120 HI
Do prvního čtvrtletí 2021 firma Laski za celou dobu své působnosti vyrobila:
6500 kusů fréz na pařezy
2050 kusů vysavačů
3300 kusů štěpkovačů
1500 kusů jiných strojů.
Podle objednávek, které firma denně přijímá na další stroje to vypadá, že bude tento
rok úspěšný.
Horší je to s dodáním některých komponentů do výroby. Tam jsou dlouhé dodací
lhůty, někdy i 6 až 7 měsíců. Tím se prodlužuje i výroba samotných strojů
a zákazníci si tak musí počkat déle než jsou u firmy LASKI zvyklí.
LASKI, s.r.o., Smržice
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O údržbu zeleně v obci se vzorně stará zahradník Martin Přichystal. Začátkem února ji dělal
také ve Vývoze a zhrozil se. U několika vzrostlých stromů místy osekaná kůra a jeden
mladý stromek zlomený. Pokud u poškozování zeleně někoho uvidíte, nahlaste to na obec.

Dalším nešvarem se stalo odhazování odpadků hlavně PET lahví v přírodě. Dost oblíbeným
cílem se stal potok Viklička, kolem kterého vede cyklostezka do Držovic. Je sice hezké
udělat brigádu a posbírat to, hlavně by se ale měli ti, kteří to tam hážou, nad sebou zamyslet.

Před velikonočními svátky si hodně obyvatel vyzdobilo své příbytky. Plno vajíček, kuřátek
a oveček, které byly jako živé. Jediné živé zvířátko bylo ale k vidění na Prostějovské ulici.

Tato budova má opravdu pestrou historii. Původně hostinec U Chytilů se v roce 1952
proměnil na Mateřskou školu. Nejdříve s původní štukovou výzdobou (foto vlevo), která se
v 70. letech někam ztratila. Dnes se modernizuje 2. poschodí a bude tam Akademie Jiu jitsu.
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