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V sobotu 6. ledna se smržická farnost zapojila
do Tříkrálové sbírky.

V pátek 12. ledna dostali občané možnost podruhé
v životě si vybrat vlastními hlasy prezidenta své
země.

V sobotu 3. února se v kulturním domě sešlo
téměř 160 návštěvníků Obecního plesu, který se
konal již po šesté.

Spolek rodičů při MŠ společně s obcí uspořádal
v sobotu 10. února Dětský karneval.

O týden později, v sobotu 17. února, pořádali
smržičtí Sokoli svůj oblíbený Maškarní bál.

V pátek 23. února se uskutečnilo promítání
videokroniky „Smržicena přelomu tisíciletí“.
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Český zahrádkářský svaz Smržice (str. 27-28)

„Obec stále nová“
(slovo starostky)

Vážení spoluobčané,
Letošní jaro na sebe nechává čekat, nicméně není to překážka pro stavební
firmy, které své závazky vůči obci již začaly plnit.
Stavební práce na nové školce byly přes zimní období přerušeny jen
na minimální dobu a nyní již jedou naplno tak, aby zahájení letošního školního
roku mohlo proběhnout právě v nově postavené školce. Součástí školky bude
i nově vybudována zahrada, kde bude dětem k dispozici například dřevěný
altán, venkovní ohniště, indiánské týpí nebo zvýšený záhon pro pěstování
rostlin. Školka bude nově oplocena a postupně doplňována herními prvky.
Z minulého roku započatá oprava kapličky u hřbitova bude dokončena v měsíci
květnu. Následně pak bude provedeno předláždění vstupního žulového
chodníku na hřbitov a rozšíření parkoviště směrem do vývozu. Tímto budou
hlavní práce v areálu hřbitova a okolí dokončeny.
V rámci postupně prováděné opravy chodníků v obci se i letos uskuteční další
opravy, a to v ulici J. Kotka a Trávníky za 500 000,- Kč.
V první polovině roku začne v rámci snížení energetické náročnosti obce
výměna všech současných svítidel na veřejném osvětlení za úsporná LED
svítidla. Investice za cca dva milióny s 50% dotací z Programu „EFEKT 2018“
se obci „vrátí“ za pět let. V případě úspěšné žádosti o dotaci bude kompletně
rekonstruováno i veřejné osvětlení v ulici Podhájí a Blíšťka.
V letních měsících bude provedeno zpevnění poslední neupravené místní
komunikace propojující ulici Blíšťku a Podhájí nákladem cca jednoho
miliónu korun.
Na jaře byly instalovány tři nové hlásiče místního rozhlasu v ul. Podhájí
a Zákantí po upozornění místních občanů na jejich nedostatečnou funkčnost.
Dále bude jako skladovací prostor pro dřevěné pivní sety zakoupena plechová
garáž, která bude umístěná na sportovním areálu. Pokračuje se v čištění
dešťové kanalizace, která byla zanesena ornicí v průběhu loňské červencové
extrémní dešťové srážky. Chystá se i oprava urnového háje respektive obnova
nátěru znečištěných stěn. Také okna na budově obecního úřadu dostanou
po 15-ti letech nový nátěr. Dokončen bude i dlouho plánovaný záměr obce
vybudovat kanalizační přípojku k rodinným domům v ulici Olší.
Letošní 100. výročí vzniku Československé republiky si v naší obci
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připomeneme hned několikrát. První připomenutí bude v měsíci dubnu
přednáškou o legionářích, v měsíci říjnu společně vysadíme lípu v parku sv.
Jana Nepomuckého a sled událostí před sto lety si podrobně vyslechneme
na „Besedě k výročí vzniku ČSR“. Poslední akcí pak bude říjnový koncert
„Na vlně První republiky“ Sester Havelkových.
Vážení spoluobčané, na všechny uvedené společenské akce vás spolu se členy
zastupitelstva obce srdečně zvu a současně přeji spokojeně prožité krásně
zelené jarní období.
Ing. Hana Lebedová - starostka obce Smržice
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Informace z matriky
V prvním čtvrtletí roku 2018 oslavili krásných 70, 75, 80, 85 a více let tito
občané:
Jaroslav Meisner
16.1.1948
J. Kotka
70 let
Marie Zapletalová
17.1.1933
Prostějovská
85 let
Bohumila Polívková
22.1.1923
Dr. Ondroucha
95 let
Jarmila Smékalová
26.1.1932
Za Kovárnou
86 let
Marie Ludvíková
27.1.1938
Gegřice
80 let
Zuzana Dostálová
3.2.1931
Zákostelí
87 let
Anna Spurná
7.2.1930
Zákostelí
88 let
Jarmila Chytilová
11.2.1932
Dr. Ondroucha
86 let
Miroslav Bohanos
13.2.1948
Zákostelí
70 let
Aloisie Finková
20.2.1948
Olší
70 let
Jarmila Moučková
11.3.1948
Olší
70 let
Zdenka Šimíčková
13.3.1925
Mlýnská
93 let
Anna Tylšarová
15.3.1930
Prostějovská
88 let
Bohuslav Kristek
18.3.1948
Mlýnská
70 let
Zdeňka Skácelová
23.3.1931
Příční
87 let
Ludmila Losová
28.3.1930
Za Kobližnicí
88 let
Antonín Burian
31.3.1948
Trávníky
70 let
Marie Zdráhalová
31.3.1925
Prostějovská
93 let
Gratulace
V neděli 18. března oslavil 70. narozeniny
pan Bohuslav Kristek. Bylo to v den,
kdy obec pozvala seniory do kulturního
domu na Přátelské posezení. Kromě
dárkového balíčku jsme měli možnost
oslavenci věnovat i hudební blahopřání
od skupiny Romantica, která celé
odpoledne seniorům hrála.
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První miminko roku 2018

Prvním občánkem naší obce se v roce 2018 stala Sylvie Hubená. Ta se narodila
23. ledna v prostějovské porodnici mamince Heleně Hubené a tatínkovi
Zdenkovi. Holčička vážila 3750 gramů a měřila 50 cm.
První miminko roku jsme navštívili doma 14. února a rodičům i novorozenému
miminku popřáli hodně zdraví a štěstí a předali malé Sylvince zlaté náušnice
a mamince kytičku.
			
Vítání dětí
			
Dne 26. února 2018 proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání nových občánků. Sešlo se pět miminek se svými rodiči, prarodiči a známými. Přivítáni
byli:
Viktorie Šťotová		
* 21.9.2017		
Prostějovská
Adam Lesniak		
* 1.11.2017		
Trávníky
Ondřej Pelíšek		
* 9.11.2017		
Družstevní
Jakub Lejsek		
* 28.11.2017		
Mlýnská
Sylvie Hubená		
* 23.1.2018		
Gegřice
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Paní starostka popřála rodičům a dětem hodně zdraví, štěstí a spokojený život
v naší obci. Děti dostaly hračky, pamětní knížky, sadu ručníků a maminky
kytičku a příspěvek od obce ve výši 5 000,- Kč. Dále byl vyhotoven zápis
do knihy o slavnostním uvítání do života. S kulturním programem vystoupily
děti z mateřské školy pod vedením učitelek paní Ilony Přikrylové a Hany Bittnerové. Na závěr proběhlo společné focení.
Rozloučili jsme se navždy:
Stanislav Bečička
(*1951)
		
(*1925)
Alois Cásek
		
(*1925)
Božena Prášilová
		

J. Kotka 225, zemřel 1. 2. 2018
ve věku 66 let
Ve Stežkách 299, zemřel 22. 3. 2018
ve věku 92 let
Kobližnice 56, zemřela 22. 3. 2018
ve věku 92 let
Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně - sportovní komise
Obecní ples

Plesovou sezónu ve Smržicích zahájil v sobotu 3. února Obecní ples v kulturním domě. Květinovou výzdobu v jemných bílo-zelených tónech vytvořila
floristka paní Ivana Bílá. Téměř 160 návštěvníků plesu přivítal místostarosta
Jiří Přikryl. Program zahájila dvojice mladých tanečníků z tanečního klubu
Olymp Olomouc. V první sérii předvedli ukázku standardních tanců a ve druhé části latinskoamerické tance. K tanci a poslechu hrála letos poprvé hudební
skupina No-Problém. Kolem půlnoci si hosté připravili slosovatelné vstupenky a těšili se na některou ze 79 cen. První cenou byla televize JVC, kterou obci
věnovala firma Insta. Slavnostní večer si hosté užívali nejen na parketě, gurmánské zážitky jim zajistili zaměstnanci Restaurace U hřiště. Poslední hosté
odcházeli po druhé hodině ranní s tím, že se určitě potkají na příštím sedmém
ročníku Obecního plesu.
Posezení se seniory
V neděli 18. března přivítala paní starostka Hana Lebedová smržické seniory
v kulturním domě. Letos se sešlo 61 občanů. Na úvod předvedly děti z mateřské
školy taneček „Konečně spolu“ a zazpívaly písničku „Karkulka“. Půvabné
vystoupení mělo premiéru na Soutěžní přehlídce mateřských škol v Městském
divadle v Prostějově. Oblíbená hudební skupina Romantica rozproudila
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zábavu a přiměla k tanci
všechny hosty. Sólo zahrála
všem oslavencům, zvlášť
potom Bohuslavu Kristkovi
k jeho kulatinám, které v tento
den slavil. Je prokázáno, že
tanec a hudba má pozitivní
vliv jak na fyzickou, tak
na
kondici,
psychickou
a to bylo znát ve tvářích
spokojených seniorů, kteří
do kulturního domu přišli.
Velikonoční výstava na faře
Týden před Velikonocemi, v sobotu 24. března přicházeli na faru rodiče
s dětmi, aby si společně nazdobili vajíčka nebo vyrobili zajíčka. Děti se mohly
zapojit do několika připravených her na farské zahradě. V neděli odpoledne
jarně vyzdobená fara přivítala všechny zájemce o tradiční velikonoční
dekorace. Vstupní hala byla provoněná jarními květinami, které prodávala
paní Klevetová. Výrobky z keramické dílny dětí z mateřské a základní
školy byly vystaveny v průčelí místnosti. V prvním patře bylo možné si
prohlédnout a zakoupit keramické ozdoby z dílny rodičů. Dále se návštěvníci
mohli pokochat bohatou nabídkou pestrých kraslic, proutěných věnečků
a malovaných obrázků. Novinkou byla nabídka figurek z Keramiky u kocoura
v Kandii, které si každý může podle fantazie domalovat.
Tradiční rozloučení s výstavou zajišťoval opět pan Urban. Děti dostaly
perníčky a dospělí mohli ochutnat skvělou hruškovici.
Připravujeme tyto akce:
		

26. 5.

Dětský den

		

29. 6.

Vítání prázdnin

		

30. 6.

Smržické hody, hodová zábava se skupinou Kontakt
Irena Laurenčíková - Kulturně sportovní komise
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Promítání videokroniky po dvaceti letech.

V pátek 23. února se po roční pauze občané sešli pod filmovým plátnem
kulturního domu, aby si připomenuli události, ke kterým ve Smržicích došlo
na přelomu tisíciletí. Ve zkráceném sestřihu jsem jim promítl reportáže,
natočené v letech 1998 až 2001. Tentokrát byl sál zaplněný sotva z poloviny.
Svoji roli v tom zřejmě sehrálo mrazivé počasí a také chřipka, která už měsíc
řádí v celé republice. Kdo ale přišel, rozhodně nelitoval. Diváci si mohli
připomenout, jak byla v roce
1998 zvolena nová starostka
obce, která na svém místě
vydržela do dnešního dne.
Promítáním však prošla též
spousta méně závažných, ale
neméně zajímavých událostí,
jako bylo vítání nových
občánků, Den dětí, Setkání
důchodců nebo různé akce
smržických spolků.
Největším problémem pro mne bylo do zkráceného sestřihu dostat rok 2000,
který byl na události velice bohatý. Začalo to novoročním ohňostrojem.
Starostku Ing. Hanu Lebedovou jsem tehdy natáčel dokonce v Parlamentu
ČR při převzetí obecních symbolů, které byly potom 26. srpna před občany
slavnostně uvedeny. Ve stejném roce poprvé proběhly také volby krajské
a senátní a spousta dalších událostí. Rok končil oslavou příchodu milénia.
O přestávce dostali
diváci kromě svařeného vína též malou
svačinku a program
zpestřila hádanka, v
kterém
roce
byla
uvedena do provozu
nová cyklostezka do
Prostějova. Že to byl
rok 2001 odpovědělo
správně 27 diváků, ze
kterých byla vylosována Simona Roháčková
a dostala dárkový koš. V příštím promítání uvidíte události z let 2002-2005.
Zdeněk Balcařík – Komise kulturně-sportovní
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Obecní knihovna
V prvním čísle nového ročníku zpravodaje opět představím několik novinek,
které čekají na návštěvníky obecní knihovny.

Pro děti a mládež:
Barbro Lindgrenová - Ukradený papoušek, Holly Kowitt - Pomsta trapáků, Jeff
Kinney - Deník malého poseroutky 1. - 10. díl, Barbara Jean Hicks - Hodný
dinosaurus, Zuzana Pospíšilová - Mokré pohádky, Sue Heaser - Modurit.
Dále byly obecní knihovně věnovány prof. Lebedou knihy s mysliveckou
tématikou.
V knihovně mne v únoru navštívily děti z mateřské školky. Děti si prohlédly
knihovnu a největší zájem byl o dětské knížky. Pro každou třídu jsem připravila
krátké ukázky z pohádkových knížek, které děti pozorně poslouchaly.
Na rozloučenou dostaly omalovánky. Věřím, že do knihovny opět přijdou, ať
už společně nebo se svými rodiči.
V měsíci březnu jsem přišla mezi žáky 1. třídy naší základní školy, aby mi
předvedli, jak už umí číst. Žáky ještě několikrát navštívím, aby mi ukázali,
jaké dělají pokroky ve čtení. Jejich umění a snahu pak oceníme na společné
akci obce a základní školy, kdy budou pasování na čtenáře.
Veronika Pospíšilová - knihovnice
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Přednáška o limitech růstu naší civilizace
a jejich důsledcích
V rámci pravidelných cyklů naučných přednášek pořádala komise životního
prostředí ve čtvrtek 5. dubna 2018 v 18.00 hod. v kulturním domě přednášku
na téma “Limity růstu a nejistá budoucnost naší civilizace. Trendy, které
ovlivní život našich dětí“. Přednášejícím byl Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.,
významný český ekolog a environmentální odborník z katedry rozvojových
studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V jednom z předchozích čísel Smržického zpravodaje (SZ 2016, roč. 5, č.
4, s. 12-20) jsem se na základě knihy „Kolaps neznamená konec“, zamýšlel
šířeji nad současným stavem naší euroatlantická/západní civilizace, jejíž
nedílnou součástí je i naše země, která se bez diskusí dostala na vrchol
svého historického vývoje. Z tohoto zamyšlení vyplynulo, že je zřejmé, že
většina z faktorů, jež se podílely na rozvoji naší civilizace se v poslední době
vyčerpává, nebo dokonce se již vyčerpala. Právě toto zamyšlení nám bylo
inspirací k tomu, abychom do Smržic pozvali odborníka, který se zabývá tzv.
udržitelností vývoje a podal nám svoje racionální vidění současného světa
a limitů růstu naší civilizace.
Z přehledné a výborně strukturované přednášky, jež trvala asi 50 minut,
a kterou sledovalo cca 25 posluchačů, ale i následující diskuse nelze v tomto
příspěvku postihnout všechno, co bylo řečeno. Pouze se zaměřím na základní
teze, faktory a fakta, jejich vliv a důsledky na naše životní prostředí a naši
civilizaci. Přednáška byla zahájena vysvětlením, co znamená pojem
„megatrendy“, a jaký je jejich význam v poznání vývoje a budoucnosti naší
civilizace. Megatrendy v podstatě představují významné a rozsáhlé změny
vývoje, které mohou změnit společnost v mnoha oblastech, například v politice,
ekonomice, technologiích, hodnotách a sociálních vztazích. K příkladům
megatrendů patří např. klimatické změny a problémy dostupnosti vody,
ropný zlom a nedostatek energie, nedostatek potravin, jež souvisí s úbytkem
zemědělsky využitelné půdy a přeměna rozsáhlých oblastí na pouště, války
a politická nestabilita a s tím související migrace. Všechny tyto faktory se
vzájemně ovlivňují a podmiňují, někdy dokonce na sebe i synergicky působí,
tzn., že se vzájemně umocňují.
Podrobněji byla diskutována otázka některých současných megatrendů
na základě globálních výzev tzv. Millennium Project (www.millenniumproject.org). Jako první byla zmíněna otázka klimatických změn a problém
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narůstajícího nedostatku vody, což je naprosto zásadní otázka přežití lidstva.
O této problematice se konala ve Smržicích na podzim v roce 2017 samostatná
přednáška (SZ 2017, roč. 6, č. 4, s. 9-13), takže se jí nebudeme podrobně
zabývat. Osobně jsem se s touto problematikou na vlastní kůži setkal koncem
února a počátkem března roku 2018 během pobytu v Jihoafrické republice,
konkrétně pak v Kapském městě a jeho okolí. Málokdo si u nás umí představit,
že pitná voda je na příděl, že si nemůžete, jak se vám zlíbí otočit kohoutkem,
že se nelze plnohodnotně umýt resp. vysprchovat, ne-li si napustit vanu
v koupelně, případně se máchat v zahradním bazénu. U nás dosud běžná věc,
zatím (situace na Jižní Moravě naznačuje, že může být hůře)… Na základě
této osobní zkušenosti mohu pouze potvrdit, že se jedná o naprosto zásadní
otázku, která již nyní vede v této oblasti k předkolapsovému stavu, ale také
prakticky a jednoznačně demonstruje, že dostatek kvalitní vody je pro přežití
lidstva naprosto zásadní otázkou. Faktem je, že v současné době ve světě
nemá přístup k nezávadné pitné vodě téměř 1 miliarda lidí (tzn. cca 15%
celosvětové populace), na všech kontinentech klesá hladina spodní vody,
nezadržitelně postupuje odvodnění velkých oblastí (viz např. oblast Aralského
jezera, Blízký a Střední Východ, některé oblasti USA a Austrálie).
Za velmi významný trend je považován výrazný nárůst světové populace,
která nyní činí asi 7,6 miliardy obyvatel, ale v roce 2050 se předpokládá již
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9,7 miliardy. S tím výrazně souvisí nejen otázka dostupnosti pitné vody, ale
i potravin. Z těchto čísel je zřejmé, že produkce potravin by se měla do roku
2050 zvýšit o 70%, aby byla adekvátně pokryta výživa lidstva. Je zde i další
aspekt, a to narůstající přelidnění některých oblastí, migrace do oblastí
velkých měst a díky tomu zvyšující se sociální napětí, které je dáno celou
řadou faktorů.
S výše uvedeným souvisí zcela zásadní otázka, a tou je poměr bohatých
vůči chudým. Skutečností je, že počet lidí žijících v naprosté chudobě se
za posledních 35 let snížil z 51% na současných cca 15%. Nicméně stále více
dochází v tomto směru k prohlubování nerovností. V roce 2014 se jmění 80
nejbohatších lidí planety rovnalo jmění 50% světové populace. Na základě
informací organizace Oxfam v roce 2016 vlastnilo 1% nejbohatších lidí
planety větší jmění než zbývajících 99% světové populace.
Je pravdou, že některé indikátory ukazují, že v řadě aspektů dochází
v globálním měřítku ke zlepšení. Např. HDP na osobu se zvyšuje, míra
chudoby klesá, počet žen v zákonodárných sborech se zvyšuje, narůstá
podíl vysoce kvalifikovaných míst, narůstá podíl gramotných lidí, zvyšuje
se podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů, rostou výdaje na zdravotní péči
obyvatel, snižuje se kojenecká úmrtnost. Naopak v některých indikátorech
dochází ke stagnaci nebo naopak k výraznému zhoršování situace. Mezi ty
zcela zásadní patří např. růst nezaměstnanosti, zvyšování emisí z fosilních
paliv, trvalý pokles dostupnosti sladké vody, pokles lesních ploch, biokapacita
(tzv. globální hektary) na obyvatele klesá, roste příjmová nerovnost obyvatel,
narůstá počet ozbrojených konfliktů a teroristických útoků, naopak výdaje
na vědu a výzkum stagnují.
Na úrovni našeho kontinentu tzv. „Bohaté Evropy“ lze pozorovat několik
megatrendů, z nichž mnohé jsou velmi alarmující. Mezi ty nejvýznamnější
patří: máme stále méně dětí, klasická rodina se rozpadá, populace rychle
stárne, zhoršuje se zdravotní stav populace (např. obezita, neplodnost) a klesá
fyzická kondice a odolnost, nastává postupný konec křesťanství a s ním
spojená sjednocující idea a cíl našeho bytí, neúměrně se zvyšuje nároková
mentalita lidí, jež pramení z příliš štědrého sociálního zajištění. Ukazuje se,
že právo usilovat o štěstí bylo vyměněno za „právo na štěstí“.
Důsledkem toho všeho je vznik zcela nového prostoru, tzv. „vakua“, které
se díky přírodním, sociálním a politickým zákonitostem musí nějak zaplnit.
To je však skutečnost, která se řadě obyvatel tzv. západní civilizace nebude
líbit, i když musí zákonitě nastat. Vědecky je tato situace vysvětlována tzv.
Teorií přerušovaných rovnovah, která říká, že nejen v přírodě, ale i v lidské
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společnosti (civilizaci)
čas od času přichází
diskontinuální, a někdy
dokonce velmi radikální, změna. Jedná se tedy
o období mezi dvěma
rovnovážnými
stavy,
které se nazývá obdobím transformace (období přechodu), které je
většinou na civilizační
úrovni doprovázeno řadou zmatků, turbulencí,
pohybu obyvatelstva,
ale i konfliktů, včetně
válečných. Povědomí
o těchto skutečnostech
by mělo patřit k základní vzdělanostní výbavě obyvatel, včetně schopnosti se s nimi fyzicky i psychicky vyrovnávat, protože platí, že kdo je připraven má zřejmou výhodu před
ostatními. Jak zdůraznil Doc. P. Nováček, přílišná sebedůvěra může naopak
být předzvěstí náhlého, rychlého a tragického pádu (viz příklad a poučení
z potopení Titaniku).
Současný svět se rychle a dramaticky mění. Některé příklady těchto změn,
včetně mnoha negativních, byly uvedeny a kriticky zhodnoceny v článku,
který jsem publikoval ve SZ v roce 2016 (roč. 5, č. 4, s. 12-20). Před pouhými
40 lety neexistoval Internet, World Wide Web, osobní počítače, mobilní
telefony atd. Nebyly zde také takové organizace jako je EU (Evropská unie),
WTO (Světová obchodní organizace), ale např. ani NATO (Severoatlantická
aliance) v naší části Evropy. Diskuse o globalizaci a geneticky modifikovaných
organismech byly v počátcích, nikdo tehdy nebyl schopen dohlédnout jejich
konkrétní důsledky. Globálně se šířící choroby (jako je AIDS) nebyly známy.
O nových způsobech válčení (hybridní a kybernetické války) bylo pouze
něco psáno v knihách science fiction, nikdo však nedokázal domyslet jejich
příčiny, ale i následky. Toto vše je dnes realitou, ponecháme to bez detailního
komentáře, nicméně je tyto skutečnosti brát vážně v úvahu.
A co budoucnost, co bude za příštích 40 let? Doc. P. Nováček s nadsázkou
k tomu řekl:„Budoucnost již není, co bývala“. Ano, budoucnost je velmi
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nejistá a v detailech těžce postižitelná. Nicméně my všichni, bychom se
k ní měli stavět vstřícně, s pokorou, s velkou dávkou odpovědnosti, ale také
osobního nasazení a nespoléhat na to, co je v naší zemi stále častěji slyšet,
tedy „To musí udělat oni“. Není však tomu tak, ti „oni“ to jsme my všichni,
v demokratické společnosti tomu ani jinak být nemůže. Nelze zde zacházet
do detailů, ale pro další a udržitelný vývoj naší společnosti lze však něco dělat.
Je tím např. zejména omezení emisí z našeho bydlení, úspornější doprava,
omezení spotřeby a tím i produkce odpadů, chovat se citlivě a odpovědně
k našemu životnímu prostředí, a řada dalších aktivit. Skutečná rovnováha
mezi přírodou a člověkem existovala pouze v době, kdy byl člověk lovcem
a sběračem. Tato doba je však nenávratně pryč, nicméně i v dnešní době
lze žít skromně, s pokorou a v přijatelném souladu s přírodou, ne se zcela
utápět v konzumním, virtuálním světě, který je zcela odtržený od reality, a tím
pádem nás také zbavuje silné a nezbytné sebereflexe, bez níž nelze existovat
a dlouhodobě přežít.
Z mimořádně zajímavé a přínosné přednášky, ale i následující diskuse,
vyplynulo jednoznačně to, že s naším světem a naší civilizací se bezesporu
něco děje, něco podstatného a zásadního, co je třeba brát velmi vážně v úvahu
a nepodceňovat to. Je naprosto zřejmé, že žijeme v době blahobytu, ale také
v době, kdy se ukazuje, že přichází období změn a narušení dlouhodobé
rovnováhy. K těmto skutečnostem je třeba se stavět racionálně, bez strachu
a emocí. Doc. P. Nováček se k těmto faktům vyjádřil s velkou dávkou pokory,
ale i vzácnými slovy významného českého básníka Jana Skácela:
A dej mi sílu snášet pokorně
co změnit nemám sil
odvahu abych to, nač stačím
na tomhle světě pozměnil
a také prostý rozum
který vždycky správně rozezná
co se změnit nedá
a co se změnit dá.
Jan Skácel
prof. Aleš Lebeda, člen Zastupitelstva obce Smržice
a předseda komise životního prostředí
15

Stav našeho životního prostředí očima paní Elišky Slezáčkové z Kralic na Hané:
Cestó z Kralec do Prostijova
Napravo se zdvihá Kosíř
Z drohé strane Předina,
v dálce só drahansky lese
za mnó pěkná dědina.
Naproti mně průmyslová zóna.
To je lepši nevidět.
Našo Hanó, to nám muže
kdekdo cezi závidět.
Ale co to?! O selnice
plechovke a petke.
To só naše civilizace
Pěkny védobetke!
Nikde srnka ani zajic
To je škoda veleká.
Šlápla sem do exkremento,
Ale ten je od pséka.
A tam na tem rebniko,
tam je hosi veseléch.
Ale né! To papir litá,
po solárních panelech.
Ve Valové polystyrén,
plast a žádná reba.
Vidim, že se tade dávno
někde stala cheba.
Ledi, já vás všecke prosim
opatrojte přírodo!
Potom jož vás s básničkama
otravovat nebodo.
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Základní škola
První pololetí školního roku jsme zakončili slavnostním rozdáním vysvědčení,
po kterém následovaly jednodenní pololetní prázdniny.
Druhé pololetí jsme zahájili povinnou výukou plavání žáků druhé a třetí
třídy. Výuka probíhá každé úterý na ZŠ Dr. Horáka a v Městských lázních až
do konce školního roku.
Naše škola je i letos zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a žáci dostávají
pravidelně jednou týdně porci ovoce, zeleniny či ovocného nápoje.
Dodavatelem naší školy je Ovocentrum z Valašského Meziříčí. Jejich
zaměstnanci přijeli v únoru
se svým pestrým a zábavným
programem do naší školní
družiny a s dětmi besedovali
o významu ovoce a zeleniny.
Atraktivním
programem
provázel i velký plyšový
méďa Kubík, děti se tak
mohly nenásilnou formou
aktivně zapojit a každé z nich
mělo možnost získat drobnou
odměnu. Nechyběla ani ochutnávka ovoce a společná fotka s Kubíkem.
Ve čtvrtek 8. března na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže,
které se zúčastnilo 15 dětí ve dvou kategoriích. Děti se pečlivě připravovaly,
přednesly spoustu pěkných básní a všichni soutěžící za svoji snahu a přípravu
dostaly sladkou odměnu. Do okresního kola, které se konalo koncem března,
postoupili z mladší kategorie Jakub Slezáček, Vojtěch Pika a Klaudie
Všetičková, za starší žáky naši školu reprezentovaly dívky Nellie Lysáková,
Karolína Všetičková a Kateřina Bittnerová.
Týden před Velikonocemi se konala na faře tradiční výstava. Z prodeje
keramických výrobků maminek jsme obdrželi příspěvek 1 500,- Kč a také
Karolína a Klaudie Všetičkovy a Šimon Zapletal z drobného prodeje přispěli
pro všechny děti částku 1 600,- Kč. Finanční částka bude použita na květnový
školní výlet do ZOO a zámek Lešná s programem výuky základů etiky. Výlet
se uskuteční 16. května.
V pondělí 26. března jsme se vypravili na zámek v Čechách pod Kosířem. Prošli
jsme se po zámeckém parku, navštívili jsme zámek s výkladem jarních zvyků
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a velikonočních tradic v naší zemi a zvláštnostmi
našeho regionu. Děti si vyrobily velikonoční dárek
v dílničce a odměnou jim byl dárek ve formě
čokoládového penízku a velikonočního odlitku ze
sádry.
Žáci páté třídy byli v rámci národní akce „Celé
Česko čte dětem“ v mateřské škole. Pro ně si
připravili čtení pohádek O pejskovi a kočičce
a pro ty nejmenší povídání O Palečkovi. Své čtení
doplnili kreslenými obrázky. Setkání školáků a dětí
z mateřské školy se moc povedlo a budeme se těšit
na další čtenářské setkání v tomto duchu. Hned
po Velikonocích se uskutečnila společná akce dětí
MŠ a žáků první a druhé třídy „Velikonoční zpívánky“.
Koncem března proběhla v první třídě názorná beseda „Veselé zoubky“, kterou
pořádaly pracovnice DM drogerie v rámci preventivního programu. Děti
si v ní prakticky vyzkoušely na modelech čištění zubů a také se dozvěděly,
jak o své zuby pečovat. Každé
z dětí dostalo dárkovou tašku
s kartáčkem, pastou, žvýkačkou
a
hodinami
přesýpacími
na měření času při čištění zubů.
V tomto školním roce jsme se
zaměřili na besedy o bezpečném
chování. Již proběhla beseda
s hasiči o ohlášení požáru
a bezpečném chování v krizové situaci. Tuto besedu uspořádali dobrovolní
hasiči z Vrahovic. Další plánovanou besedou bude přednáška s příslušníky
Policie ČR.
Žáci naší školy se v březnu zúčastnili výtvarné soutěže Jarní zahrádka,
pořádané Českým zahrádkářským svazem v Prostějově. Žákyně páté třídy
Mária Novotná ve své kategorii obsadila 1. místo. Na 2. místě v kategorii
polytechnické práce se umístily výrobky žáků 4. třídy.
V současné době se připravujeme na ozdravný pobyt, který se uskuteční
v měsíci červnu. Letos opět pojedeme na Severomoravskou chatu v podhůří
Jeseníků. Na tuto akci se těší paní učitelky a děti.
				

Mgr. Marie Zoubalová – ředitelka školy
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Mateřská škola Smržice
Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá v tematických blocích, takže jeden
týden se děti učí barvy, druhý týden dny v týdnu, další pak geometrické tvary
a jindy zase o životě v lese…
Na únor jsme naplánovali téma zimních sportů, které se nám prolínalo
s probíhající zimní olympiádou. Ne že by probíhala výuka lyžování, sáňkování
či hraní hokeje přímo v terénu, ale děti se učily pojmenovávat sporty, namalovat
sportovce atd. Vysvětlili jsme dětem olympijskou vlajku, každý si také vlajku
vyrobil a usilovně a s nadšením jsme fandili našim olympionikům.
Naši malí sportovci proběhli všechny kontinenty s olympijskou pochodní
a po pomyslném zažehnutí olympijského ohně bylo sportovní klání zahájeno.
Každý den se konala jedna sportovní disciplína – biatlon, slalom na lyžích,
hokejový turnaj apod.
Na konci byly rozdány zasloužené medaile, zpívala se hymna a děti obdržely
i odměny. Naučili jsme se souhře a spolupráci, děti si nahlas fandily a i prohru
či neúspěch nesly sportovně a všichni
měli radost z účasti.
I letos jsme s dětmi prožili masopustní
oslavy a pochod obcí v maskách. Maminky si pro děti připravily tematické
pohoštění a děti jim za odměnu zpívaly masopustní písničky a tanečky.
V březnu proběhlo v Městském divadle v Prostějově 19. oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol
MATEŘINKA 2018. Naše školka se
zapojila s pohybově-tanečním vystoupením s názvem „Konečně spolu“. Vystoupení bylo reakcí na to, jak
dnešní děti tráví svůj volný čas. Hudebním doprovodem jim byla skladba
Vltava od Bedřicha Smetany. Naše
vystoupení sklidilo pro nápad, preciznost a nevšednost velký aplaus a potlesk. Rovněž také i organizátoři a místní
média vyzdvihla naše číslo jako jedno z naprosto nejlepších.
Na začátku roku jsme se zapojili do celostátního projektu „Celé Česko čte
dětem“. V rámci něj jsme pozvali děti z 5. třídy na společné předčítání.
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Paní učitelka Dana Srnečková
si s dětmi připravila opravdu
velmi pěkné pásmo pohádek.
Jelikož naše děti jsou velice
šikovné, tak jsme přijali nabídku
na velikonoční zdobení beránků.
Obdržených třicet beránků děti
kreativně nazdobily a ti pak byli
vystaveni v přednáškovém sále v Národním domě v Prostějově. Po skončení
výstavy byli věnováni domovům seniorů, dětským domovům a dětskému
oddělení prostějovské nemocnice. Veřejné hlasování rozhodlo, že beránci
nazdobeni naší mateřskou školou byli ti nejpěknější, získali jsme krásné
1. místo a finanční odměnu.
Před velikonočními prázdninami si
chlapci přinesli pomlázku a společně
jsme prožili velikonoční tradice.
Spolupracujeme s Českým červeným
křížem, který opět přijede do školky
s pohádkou „Jak zachránit kamaráda“.
Dále nás čeká návštěva hasičů
s preventivním programem.
Zápis dětí do Mateřské školy proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 v době
od 9 do 12 hodin. Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz, rodný list
dítěte, vyplněnou přihlášku a evidenční list potvrzený lékařem. Přihlášky
a evidenční listy si můžete vyzvednout v MŠ.
Pro nově přijaté děti do MŠ bude opět připravena „Akademie pro batolata“
s cílem lepší adaptace dítěte do kolektivu.
Koncem května nás čeká školní výlet tentokrát s plavbou parníkem po brněnské
přehradě a návštěva hradu Veveří.
Školní rok bude ukončen „Zahradní slavností“ s pasování předškoláků. Zveme
všechny rodiče a příznivce školky na společné setkání.
Prázdninový provoz MŠ je od 2. do 13. července 2018.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
Ilona Přikrylová – učitelka MŠ
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Spolek rodičů při MŠ
Ohlédnutí za akcemi, které jsme začátkem roku společně s obcí a mateřskou
školou zorganizovali.
Dětský karneval
Karneval proběhl v sobotu 10. 2. 2018 ve smržické sokolovně. Díky lákavému
programu, se během chvilky sál sokolovny zcela zaplnil. Celé odpoledne
moderovala Ina Loka, která pro děti připravila řadu soutěží, tentokrát na téma
pohádky. Nechyběl židličkový tanec, běh ve velkých botách a další vtipné
soutěže. Kromě různých her a soutěží si děti i dospělí mohli zatančit při hudbě
DJ Víti Švece.
Děti měly možnost nechat si namalovat obličej nebo si od klauna vymodelovat
balónek podle jejich přání. Spousta rodičů využila možnosti vyfotit se spolu
s dětmi panem fotografem. Na fotografie z karnevalu se budete moci podívat
odkazem z našich stránek www.srms.vesele.info.
Jídelna v sokolovně se proměnila v karnevalovou dílničku, kde si děti mohly
vyrobit drobné hračky, ozdoby a doplňky ke své masce. Část jídelny, byla
využita jako dětský koutek pro nejmenší děti. Závěrem odpoledne se losovala
tombola, první cenou byl dětský tablet, věnovaný Obcí Smržice, který vyhrála
Lucinka Silná ze Smržic, gratulujeme.
Všechny maskované děti byly krásné, porota ocenila nápaditost masek, oceněny byly masky: Šnek, Kostka z lega, malá Maková panenka a Šmoulinka
se Šmoulíčkem.
Chtěli bychom poděkovat mateřské škole za zapůjčení pomůcek, paní učitelce
Haně Bittnerové a všem, kteří nám pomohli.
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Velikonoční tvoření pro děti i rodiče
Je zvykem, že se na smržické faře před nedělní velikonoční výstavou koná akce
pro děti. Letos proběhl program pro děti v sobotu 24. 3. odpoledne. Pro děti
byly připraveny tradiční i netradiční hry s velikonoční tematikou, například
hod vajíčkem do koše, slalom s kocarem a vajíčkem, chůze na chůdách,
skákaní v pytli a další. Zatímco hry se odehrávaly venku na nádvoří fary,
uvnitř fary probíhalo malování vajíček a výroba jarních dekorací. Nejen
klukům se líbil nápad vyrobit si pytlík na kuličky. Kdo si dokázal takový
pytlík ušít a nakreslit, dostal 5 skleněných kuliček jako dárek. A mohl si jít
hned zahrát.
Nechybělo ani setí osení, opékaní hadů z kynutého těsta, výrobky z proutí.
Některé děti si dokonce přinesli ozdoby vyrobené z domu, jiné si je stihly
vyrobit na faře. Společně jsme pak vyzdobili lísky podél farské zdi a strávili
pěkné odpoledne za příjemného jarního počasí na krásném místě ve Smržicích.
Hodně nám při akci pomohli starší skauti pod vedením pana faráře Jožky
Glogara. Děkujeme.

Připravujeme:
26. 5. 2018 Den dětí - hry, soutěže a program pro děti, ve sportovním areálu
ve Smržicích
Ing. Pavla Slezáčková - Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Maškarní bál
Letošní maškarní bál by mohl mít pořadové číslo čtrnáct, protože první bál
v novodobé historii po roce 1989 jsme uspořádali v roce 2005. V prvním
ročníku bylo masek méně, ale každým následujícím rokem se počet masek
zvyšoval. Je to potěšující obzvláště v dnešní náročné době, že jsou lidé ochotni
věnovat svůj čas a svoje úsilí vymýšlení stále nových a originálních převleků.
V letošním roce to například byli „Vinař a jeho tři hrozny“, dále jakoby Ze
života hmyzu se zjevili „Motýl a Šváb“ a mnoho dalších. Spokojenost hostů,
kteří se pravidelně sejdou na bále, je odměnou pro kolektiv pořadatelů.

Župní ples
XVII.
reprezentační
ples
Sokolské župy Prostějovské
se po čtrnácti letech opět
konal ve Smržicích dne 3. března. Slavnostní výzdoba sokolovny se nesla
v duchu nadcházejícího šestnáctého všesokolského sletu a stého výročí
vzniku samostatného Československa. V úvodu přivítal přítomné hosty
starosta Sokolské župy Prostějovské bratr Svatopluk Tesárek. Jako první
vystoupily malé mažoretky z klubu Krokodýlek z Prostějova. V průběhu
večera přišli na řadu bratranci Šmídovi s ukázkou silové gymnastiky s vlastní
choreografií pod názvem „Já a já“, po nich vystoupili cvičenci z TJ Sokol
Přemyslovice a Kralice a předvedli část sletové skladby „Borci“. Následovala
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ukázka sletové skladby „Siluety“, kterou předvedly sokolky z Přemyslovic,
Dobromilic, Kralic a Prostějova. Jako poslední se představily ženy se skladbou
„Ženobraní“. Po celý večer hrála kapela E.S.O. O pestrou nabídku na jídelním
lístku, domácí zákusky a nápoje se postarali členové smržického Sokola.
Soutěž v plavání
Župní přebor v plavání se konal v bazénu Městských lázní v Prostějově dne
20. února. Z důvodu vyšší nemocnosti se závodů za naši jednotu zúčastnili
tři soutěžící. V kategorii starších žákyň IV. zvítězila Barbora Vitásková.
Dominik Pešák získal v kategorii starších žáků III. třetí místo. David Klein
za starší žáky IV. se umístil na 6. místě.
Sokolíčci
Cvičení navštěvují předškolní děti a mladší žáci. V letošním roce se děti znovu
zapojily do akce České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se
zvířátky“. Cílem je vést děti k pozitivnímu vztahu k pohybu, podporovat
k samostatnosti a posilovat jejich sebevědomí. Do programu každé hodiny
je zařazeno cvičení na nářadí, s náčiním, pohybové a taneční hry, relaxační
a dechová cvičení.
V současné době je v plném proudu nácvik sletové skladby „Noty“ pro děti
od 5 do 8 roků. Tuto veselou skladbu se skládacími gumami nacvičuje u nás
celkem 16 dětí a dvě cvičitelky. Děti představují noty, gumy jsou jako notová
osnova a cvičitelky houslový klíč. Skladba bude mít premiéru v sobotu 9.
června na Sletu Sokolské župy Prostějovské v hale prostějovského sportcentra
DDM, o týden později budou cvičit na krajském sletu v Přerově.
Připravujeme:
30. 4.
2. 6.
24. 6.

Pálení čarodějnic
Pestré sportovní odpoledne pro děti
Setkání volejbalových veteránů, hodová zábava
Irena Laurenčíková - starostka TJ Sokol
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Klub českých turistů Smržice
Výroční schůze

V pátek 9. února se ve smržickém kulturním domě sešlo 64 členů našeho
klubu na své 22. výroční schůzi. Přihlásili se také tři noví zájemci o členství,
Barbora a Martin Hájkovi ze Smržic a Vlastimil Klukáček z Plumlova. Naše
základna se tím rozšířila na 83 členů. Díky tomu, že se čas od času některé
z našich mladších členek narodí maličký turista a automaticky je přijat do
našich řad, daří se nám udržovat věkový průměr člena klubu na rozumné
úrovni. Velice bychom ale uvítali, kdyby o členství v našem klubu projevilo
zájem několik dalších mladých obyvatel Smržic.

V letošním roce neoslavíme jen výročí 100 let od vzniku naší republiky.
Důvod k oslavám má rovněž náš Klub českých turistů. 11. června 2018 si
připomeneme 130. výročí od jeho založení.
Projekt „100 let republiky, 130 let v pohybu“
nabízí ideální příležitost obě významná výročí
stylově oslavit. V nabídce je sto pochodů, sto
výletů, sto kulturních zážitků. Do projektu jsou
pořadatelsky zapojeny všechny oblasti KČT.
Vydejte se s rodinou nebo skupinou přátel do
přírody za zdravím a poznáním! Na všech
akcích si zájemci mohou zakoupit sběratelské
brožury, do nichž lze získat z každého pochodu
razítko a samolepku. Program najdete na www.100letvznikurepubliky.cz.

Smržické vandr

14. ročník našeho „vandru“ se do výše uvedeného výročního projektu
nedostal. Také na této akci ale můžete v sobotu 19. května přijít obě letošní
významná výročí svojí pohybovou aktivitou symbolicky oslavit.
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Údolím řeky Krounky

Na sobotu 17. března jsme si naplánovali vítání jara v údolí řeky, která sbírá
své vody v severních svazích Žďárských vrchů. Počasí nám ale program
poněkud upravilo a z vítání jara bylo nakonec loučení se zimou. V okolních
lesích zatím nic nekvetlo a pod
nohama to hezky křupalo. Řeka
Krounka má ale své neodolatelné
kouzlo v každém ročním období.
Její meandry prochází několika
skalnatými úseky. Chvílemi jsme
šli těsně kolem vody a za chvilku
se zas na řeku dívali z výšky. Na
pár místech nám trasu dokonce
zpestřil pokus o ferraty, kdy
cestu kolem skal jistily řetězy.
Dalším hezkým zpestřením byla
zastávka na hradě Rychmburk,
jehož okrouhlá věž ze 14. století
byla vidět už z velké dálky.
Závěr akce byl ve městě Skuteč.

Autobus se sice podařilo zaplnit do posledního místa, prestiž Smržic ale
tentokrát zachraňoval jen předseda klubu a celá pětičlenná rodina Hájkova.
Zdeněk Balcařík - předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Teploty za okny už pomalu stoupají a vše kolem nás se začíná zelenat a barvit.
Většina z nás se už nemohla dočkat, až s prvními jarními paprsky konečně
vyrazí na zahrádku, set, sázet. První jarní květiny už téměř odkvétají a na jejich
místo se tlačí další a další.
Letošní první aktivita zahrádkářů byla inventarizace majetku.
Po ní následovala „Degustace jablek“. Přítomní „ochutnávačí“ hodnotili 15
druhů jablek a nejvíce jim chutnal druh Jonagold od pěstitelky př. Boženy
Tesárkové, na druhém místě se umístil stejný druh jablka – Jonagold, ale od př.
Ing. Miroslava Kaprála a třetí příčka patřila jablku Idared, kterou přinesla př.
Hana Ošťádalová. Mezi hodnotiteli nechyběl ani letos žák Kubík Slezáček.
V únoru se uskutečnil již 8. ročník „Koštu pálenek“. Vzhledem k tomu, jaká
byla v loňském roce malá úroda ovoce, našim občanům se přece jen dařilo

a přinesli 15 vzorků svých pálenek z různého ovoce, převažovaly mirabelky.
Nejlépe všem chutnala pálenka z višní od pěstitele Zdeňka Balcaříka. Vzorek
pálenky z meruňky od Kateřiny Rybaříkové, potažmo př. Vojty Zapletala byl
druhý a na třetím místě se umístil vzorek pálenky z hrušky, př. Jirky Novotného.
První tři vítězové obdrželi nejen krásné medaile ve tvaru lahvičky, které nám
každoročně vyrábí z keramiky přítelkyně Milada Spurná, za což jí děkujeme,
ale i vtipné diplomy.
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Týden před Velikonocemi, 23. března, se konala výroční členská schůze, řídila
se programem, který všichni obdrželi písemně. Po přivítání členů a hostů,
přednesla zprávu o činnosti za uplynulý rok předsedkyně př. Alena Kristková,
přivítala a představila nové členy – Evu Šebelovou, Marii Zapletalovou
a Michala Karhánka. Na závěr poděkovala těm, kteří pomáhají při úklidu
a údržbě celého areálu a také při organizování a zajišťování akcí pořádaných
našim svazem. V neposlední řadě poděkovala za finanční výpomoc
zastupitelstvu obce a za další sponzorské příspěvky.
Rozbor hospodaření za rok 2017 podala pokladní př. A. Stančíková, zprávu
revizní komise předložila př. H. Ošťádalová, plán činnosti a předběžný
rozpočet na rok 2018 přednesla tajemnice př. J. Smičková.
V diskusi vystoupili a pozdravili výroční členskou schůzi všichni pozvaní
hosté – Mgr. př. V. Ambrožová, členka republikové rady ČZS v Praze
a místopředsedkyně Územního sdružení ČZS Prostějov, zástupce ZO ČZS
Olšany u Prostějova, zástupce ZO ČZS Držovice, členka zastupitelstva
naší obce - MUDr. P. Melicherová, zástupci spolků naší obce: TJ Sokol –
V. Reichstädterová, SDH – M. Chytil, Myslivecký spolek – F. Zapletal, J.
Vychodil a JUDr. M. Vrtal.
I nadále pronajímáme náš areál ke společenským událostem a rodinným
oslavám, rezervace na tel. č. 728 341 872.
Závěrem chceme popřát všem občanům, aby rok 2018 byl nejen úspěšný
v jejich osobním životě, ale aby nám přinesl zdraví, pohodu a občanský klid.
Život je příliš krátký na to, abychom ho prožili ve zlobě, nenávisti a nečestnosti.
Jaroslava Smičková - Jednatelka ZO ČZS
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Myslivecký spolek Smržice
V uplynulém zimním období se odehrálo několik událostí, které obohatili
náš myslivecký život, a to jak po odborné, tak i společenské stránce. Jako již
tradičně proběhlo setkání s manželkami v Restauraci U hřiště ve Smržicích.
O bohaté občerstvení se nám postaral personál restaurace i náš člen Marcel
Palánek. Po večeři nás čekala štědrá tombola, ve které bylo pro šťastné
výherce připraveno mnoho cen,
včetně těch, které nám věnovala
jménem obce paní starostka.
Děkuji všem, kteří se podíleli
na přípravě společenského
večera i dárcům cen do tomboly
za jejich snahu a obětavost.
Další
významná
událost
v našem mysliveckém životě
bylo konání Výroční členské
schůze našeho spolku. Hlavní
událostí schůze bylo pasování
na myslivce a přijetí za člena MS
slečny Jany Palánkové a dále
pasování na myslivce našeho
člena pana Martina Galíčka.
Tímto ovšem ceremoniály
večera neskončily, neboť došlo
i na udělení vyznamenání
třetího stupně za zásluhy
o myslivost, a to panu Marcelu
Palánkovi, Ladislavu Šupovi,
Pavlu Pudovi, Jiřímu Hájkovi
a Miroslavu Hermanovi. Konání výroční schůze završila oslava šedesátých
narozenin našeho člena pana Ladislava Šupa, který měl pro své kamarády
zajištěné výtečné pohoštění. Všem pasovaným a vyznamenaným členům MS
i našemu jubilantovi panu Šupovi srdečně gratuluji.
V polovině března proběhla v Žárovicích tradiční přehlídka trofejí ulovené
spárkaté zvěře v předchozím mysliveckém roce. Součástí přehlídky je
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i „Zpráva hodnotitelské komise“ která obsahuje hodnocení trofejí a statistiku
chovu a lovu zvěře na okrese Prostějov. Při prostudování tohoto dokumentu
jsem narazil na několik zajímavostí, o které bych se chtěl rád podělit. Jako
pozitivní informaci jsem hodnotil fakt, že byl za sledované období 20042017 minulý rok nejúspěšnější co do počtu tzv. medailových srnců, a to 12
jedinců, kteří dle mezinárodních kritérií C.I.C. splnili parametry a byli bodově
ohodnoceni jeden zlatou, dva stříbrnou a devět bronzovou medailí. Na tomto
příkladu je vidět, že se na našem okrese daří plnit poslání myslivců a zvyšovat
citlivou selekcí chovnou hodnotu celé srnčí populace. Další, bohužel již ne
příliš lichotivé výsledky, přináší statistika odlovu zvěře drobné. Jak jsem již
naznačoval v minulých vydáních Smržického zpravodaje, životní podmínky
zvěře jsou neustále omezovány civilizačními projevy i tlakem chráněných
predátorů a toto se podepisuje na úbytku zvěře. Pro porovnání bylo v roce
2007 uloveno na okrese Prostějov 4 400 zajíců a 1 884 bažantích kohoutů,
o deset let později tedy v roce 2017 to již bylo jen 1 118 zajíců a 793 bažantích
kohoutů. V mezidobí se tyto stavy různě lišily, ale vždy s klesající tendencí.
Především u zvěře bažantí, kde je lovem obhospodařován jen kohout, lze
snadno ilustrovat, jak zásadní vliv má lidská činnost na početnost populace
drobné zvěře. Na vysvětlenou musím uvést, že bažantí zvěř žije v hejnech
a hlavním faktorem, který pozitivně ovlivní populační nárůst, je zachování
správného poměru pohlaví v hejnu. Na jednoho bažantího kohouta je třeba
mít v hejnu minimálně 4 a více slepic. V případě, že by byl poměr v hejnu
nevyvážený a kohouti by početně převyšovali bažantí slepice, nenechají
kohouti slepičky sedět na vejcích a takzvaně je „ošlapávají“. Tím dochází
k rušení slepiček při zasedání, a tedy k narušení procesu hnízdění. Pozastavení
odlovu bažantích kohoutů je tedy kontraproduktivní a celou situaci ilustruje
i to, že bažantí slepice, které nejsou lovem obhospodařovány, i přes snahy
myslivců z našich honiteb z důvodu nevhodných podmínek mizí.
Smržičtí myslivci se proto rozhodli odstranit keře bezu černého, který
zaplevelil části honitby a obnovit tak bylinné pásmo, takzvanou krytinu pro
zvěř. V souvislosti s tím letos uspořádali a ještě uspořádají několik brigád.
K likvidaci vyřezaných křovin jsme již využili štěpkovač, za jehož zapůjčení
děkuji obci. Nutno také vyzdvihnout práci našich stálých honců, kteří, byť
nejsou členy MS, svou aktivní prací a přístupem velmi napomáhají rozvoji
myslivosti ve Smržicích.
Miroslav Herman - Jednatel MS Smržice
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Firma LASKI
na Techagru 2018
Smržická firma LASKI trvale inovuje svoje výrobky čímž si drží náskok před
konkurencí i firmami, které jejich starší stroje začali kopírovat. Na letošním
veletrhu Techagro v Brně představila hned několik naprostých novinek. Veletrh se konal od 8. do 12. dubna 2018.
Inovovaná fréza na pařezy F 460
Na veletrhu se představila inovovaná fréza F460, která zastupuje nejdéle
vyrábějící řadu fréz firmy LASKI. První model s označením F450 se začal
ve Smržicích vyrábět už roku 1994. Letos stroj prošel výraznou a přesto nenápadnou designovou úpravou. Stroj bude poprvé osazen spalovacím motorem
se vstřikováním.
Autonomní fréza na pařezy F 500 HR
LASKI si do Brna přichystala naprostou
světovou novinku v oboru. Autonomní fréza na pařezy F500HR. Stroj vychází z časem prověřeného modelu F500H. Nově jde
o nejmenší stroj firmy LASKI na dálkové
ovládání. Navíc je fréza vybavena vyspělou
elektronikou, která se postará o automatické
odfrézování pařezu. Obsluha zajistí jen přistavení stroje k pařezu.
Nová fréza na pařezy PredatorP 56 RX
První představení odborné veřejnosti čekalo
novou profesionální frézu na pařezy na dálkové ovládání Predator P56RX. Stroj vychází z úspěšné frézy P50RX. Nový Predator je
osazen novým ekologickým motorem Kohler
KDI a novým silnějším pásovým podvozkem.
Nový zahradní štěpkovač LS 95 ES
Úspěšnou řadu malých zahradních štěpkovačů LS95 doplňuje nový LS95ES. Výkonný
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a konstrukčně jednoduchý stroj LS95 firma LASKI vybavila elektrickým pojezdem využívaným na frézách F460.
Nový štěpkovač s benzínovým motorem LS 160 P
Další naprostou novinkou je štěpkovač
LS160P, který vychází z výkonného
LS160DW. Nový stroj
LS160P je vybaven novým benzínovým motorem se vstřikováním.
Výkonnost stroje je nadále vysoká a při tom
šetří životní prostředí
a náklady na pořízení i provoz.
Nový drážkovač TR 120 H s pásovým podvozkem a možností připojení dalšího
zařízení
TR120H je vrcholný typ z řady drážkovačů firmy LASKI. Stroj dokáže hloubit souvislou drážku hlubokou 1200 mm a širokou 200 mm a pomocí odnímatelné radličky ji zase
zahrnout.
Drážkovací nástroj lze zaměnit
za jiná přívěsné zařízení. Např.: mulčovač,
fréza na pařezy, kartáč
atd…
Je vidět, že i na hanácké
vesnici se vývoj žene
neustále kupředu. Navíc
výrobky místních firem
jsou na naprosté světové
špičce a určují směřování oboru, kterému se věnují.
Firma LASKI je toho zdárným příkladem.
Ing. Lukáš Beránek marketing
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V sobotu 3. března se uskutečnil XVII.
reprezentační ples Sokolské župy Prostějovské,
na kterém byly i ukázky sletových skladeb.

Pracovníci
stavební
firmy
se
pustili
do dokončovacích prací na novém mostě.

V neděli 18. března pozvala obec všechny
smržické seniory na tradiční přátelské posezení.

Na nedělní odpoledne 25. března připravila obec
v prostorách fary svoji tradiční Velikonoční
výstavu.

Na sobotu 31. března připravil pan V. Obr z Čech
pod Kosířem podívanou - připomínku historické
osobnosti císaře Karla I.

Součástí přednášky pořádané komisí životního
prostředí 5. dubna bylo předání ocenění občanům
za nejhezčí vánoční výzdobu.
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