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Po rekonstrukci chodníků a parkovacích ploch
v některých bočních ulicích přišla na řadu také
ulice Olší, která dostala i nové vjezdy do domů.

Všechny ostatní kamenné kříže v katastru Smržic
byly v předchozích letech zrestaurovány a teď
došlo i na ten poslední na Šamanově.

Začátkem října montuje Tesařství Smyčka další
prvky, nabízející nové možnosti pohybové aktivity mládeže i dospělých ve sportovním areálu.

Drzost zlodějů už nezná mezí. V noci na 9. října
někdo ukradl na dětském hřišti v parku u dětí velice oblíbený houpací kruh zvaný „hnízdo“.

V pátek 10. října čeká volební komise v obřadní
síni obecního úřadu na občany, kteří si přijdou
v komunálních volbách vybrat nové zastupitele.

Komunálních voleb v naší obci se zúčastnilo
58,8% voličů. Z toho vyplývá, že k volbám občané Smržic přistupovali velice odpovědně.

Obsah
2 Doba adventu (slovo starostky)
			 Ing. Hana Lebedová
3 Výsledky voleb, matrika
			 Radka Odvářková
6 Památník Františka Jakubce
			 Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
8 Pamětní deska Františku Jakubcovi
			 Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.

Pamětní deska Fr. Jakubcovi (str. 6-10)

11 Základní škola Smržice
			 Mgr. Marie Zoubalová
14 Sdružení rodičů při MŠ
			 Ing. Pavla Slezáčková
16 TJ Sokol Smržice
			 Irena Laurenčíková
18 Klub českých turistů Smržice		
			 Zdeněk Balcařík

Sdružení rodičů při MŠ (str. 14-15)

20 Český zahrádkářský svaz Smržice
			 Jaroslava Smičková
22 Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
			 Miroslav Herman
24 Tělovýchovná jednota Smržice
			 Ing. Jiří Přikryl
25 Restaurace U hřiště
			 Alena Coufalová, Pavel Opluštil

TJ Sokol Smržice (str. 16-17)

26 Firma Laski Smržice, s.r.o.
			 Kristýna Klíčová
28 Farnost Smržice
			 O. Josef Glogar
Za původnost a věcnou správnost příspěvků
odpovídají jejich autoři. Názory vyjádřené
v článcích nemusejí být totožné s názorem
vydavatele a redakční rady.
1

Farnost Smržice (str. 28)

Doba adventu ve Smržicích
(slovo starostky obce)
Vážení spoluobčané,
končí rok 2014 a s ním i stavební akce zahájené a realizované v tomto
roce. Podrobněji byly popsány v posledním čísle „Zpravodaje“, proto
zmíním jen dvě záležitosti, které se dokončují. Jednou z nich je prosincová
dodávka čistícího stroje na letní údržbu místních komunikací včetně
chodníků, na který jsme získali 90% dotaci. Záměrem obce je tento stroj s
kabinou využívat také k zimní údržbě a to dokoupením kartáče a radlice na
sníh, aby čištění především chodníků bylo pohotovější a v lepší kvalitě.
Do konečné fáze vstupuje i dodávka domovních kompostérů, které
dodavatelská firma postupně naváží na dvůr obecního úřadu. Mikroregion
Kostelecko, přes který je tato záležitost vyřizována, dostane dotaci ve výši
90%. Obec se bude podí1et 10% z celkových nákladů a občané získají
kompostéry zdarma. Jejich distribuce směrem k vám občanům bude
probíhat v jarních měsících nového roku. O podrobnostech předání budete
včas informování.
Povolení stavby domovních kanalizačních přípojek pro občany se
vyřizuje na stavebním úřadě v Prostějově a předpokládáme, že bude vydáno
začátkem roku 2015.
V měsíci říjnu se uskutečnily komunální volby, z kterých vzešlo nové
složení zastupitelstva obce. Z devíti členů je pět původních a čtyři nově
zvolení. Dále byly nově obsazeny kontrolní a finanční výbor a komise pro
životní prostředí a kulturně-sportovní. V této souvislosti bych chtěla
poděkovat členům zastupitelstva obce, výborů i komisí za jejich práci ve
prospěch obce a občanů v období let 2010 – 2014. Za toto čtyřleté období
se obec „posunula“ zase o něco dopředu. Poděkování náleží i předsedům a
členům všech spolků, které v rámci svého působení v obci udržují a
obohacují náš společenský život.
Na závěr mého příspěvku se vrátím k výše uvedenému nadpisu, který
vystihuje závěr roku 2014. Rozsvícením obecního vánočně vyzdobeného
stromku vstoupila obec do období adventu. Tento čas vnímá každý z nás
trochu odlišně oproti jiným měsícům. Očekáváme vlídnost, sváteční
náladu, žádné problémy a další samé příjemné a pozitivní věci. Přeji vám,
ať je tomu skutečně tak a nejkrásnější svátky v roce – Vánoce, si prožijete
v příjemném prostředí s blízkými, které máte rádi.
Ing. Hana Lebedová
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Výsledky komunálních voleb 2014 ve Smržicích
Komunální volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily 10.– 11. října

Voleb se zúčastnilo celkem 58,8% občanů. Zapsaných voličů bylo
1367, z toho vydáno bylo 804 úředních obálek. Ve Smržicích zvítězilo
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů, které získalo 2467 hlasů
(4 mandáty). Na 2. místě se umístila Sokolská jednota–SNK s 1527
hlasy (2 mandáty), 3. místo obsadila SNK–Nezávislí 2014 se 731 hlasy
(1 mandát), 4. - 5. místo se shodným počtem hlasů 689 (1 mandát)
získaly strany KDU-ČSL a Strana svobodných občanů.
Složení Zastupitelstva obce Smržice 2014-2018 :
1. Ing. Hana Lebedová (380 hlasů)
2. Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (313 hlasů)
3. Ing. Jiří Přikryl (299 hlasů)
4. MUDr. Petra Melicherová (272 hlasů)
5. MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D. (271 hlasů)
6. Irena Laurenčíková (251 hlasů)
7. Ing. Jan Prášil (164 hlasů)
8. Mgr. Kateřina Vojtilová (119 hlasů)
9. JUDr. Martin Vrtal (95 hlasů)
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Smržice, které se
uskutečnilo ve středu 29. října 2014, byla nově zvolena starostkou obce
Ing. Hana Lebedová, místostarostou obce byl zvolen Ing. Jiří Přikryl.
Složení výborů :
Kontrolní výbor - předsedkyně MUDr. Petra Melicherová
- členové Jan Roháček a Pavel Nedbal
Finanční výbor - předseda Ing. Jan Prášil
- členové František Látal a Ctibor Kalinec
Složení komisí :
Komise životního prostředí - předseda Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
- členové Doc. Ing. Eva Křístková, PhD.,
Ing. Zbyněk Slezáček.
Komise kulturně sportovní - předsedkyně Irena Laurenčíková
- členové Radka Odvářková, Zdeněk Balcařík,
Bc. Veronika Přikrylová, Ing. Pavla Slezáčková.
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Matrika
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 oslavili životní jubileum tito občané:
Marie Žáková
Josef Opluštil
František Tesárek
Jana Gulaková
Vladislav Mrázek
Františka Dostálová
Marie Drčková
Dobromila Krejčiříková
František Zapletal
Zdeněk Kaštyl
Jana Kaštylová

24.10.1939
15.11.1934
17.11.1944
24.11.1939
27.11.1928
1.12.1934
1.12.1928
14.12.1922
14.12.1944
18.12.1944
26.12.1944

Blíšťka 261/18
Blíšťka 268/4
Za Farskou 466
Podhájí 184/5
Příční 21
Olší 35/3
Podhájí 182/1
Zákantí 151/16
Olší 6/16
Zákantí 144/2
Olší 34/5

75 let
80 let
70 let
75 let
86 let
80 let
86 let
92 let
70 let
70 let
70 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.

Zlatou svatbu a 50 let společného života oslavili 28. listopadu manželé
Jana a Josef Kaštylovi z ulice Olší. K významnému životnímu jubileu jim
přišla za obec popřát paní starostka s paní matrikářkou.
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Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 jsme se rozloučili
s těmito smržickými občany :
Marie Jenischová (*1933) Koupelky 165/17 zemřela 9.11.2014 ve věku 81 let
*
Rozloučení s rokem 2014 a přivítání roku nového.

Jako každoročně zveme všechny občany na poslední procházku okolo
Smržic v tomto roce - „Silvestrovské šlapáček“. Sraz je ve středu
31.prosince 2014 v 10,00 hodin u Kulturního domu ve Smržicích. Přijďte
se rozloučit se starým rokem, v cíli bude pro Vás připraveno malé
občerstvení.
Ve čtvrtek 1. ledna 2015 Vás potom zveme na ohňostroj, který se bude
konat v 17,00 hodin ve sportovním areálu u Kulturního domu ve
Smržicích.
Radka Odvářková
matrikářka obce
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Památník Františka Jakubce
Jedním z velkých pozitiv politického a společenského vývoje u nás od
počátku 90. let 20. století je svoboda tisku a projevu, která zcela zásadním
způsobem ovlivnila současné české dějepisectví. Po letech zkreslování
národní minulosti mají historikové a vlastivědní badatelé možnost vybírat
si témata z historie bez ohledu na přání prorežimních ideologů. Tato
renesance se dotkla i dějin českého politického stranictví. V první řadě pak
politického agrarismu reprezentovaného za první Československé republiky
Republikánskou stranou zemědělského a malorolnického lidu. Agrární
strana byla v tomto období nejen klíčovou a nejvýznamnější politickou
stranou, ale měla také velké zázemí v podobě voličů a sympatizantů, a to
nejen na venkově, ale i v řadě českých a moravských měst. Její heslo
„Venkov – jedna rodina“ na jedné straně působilo jako magnet, na druhé
straně provokovalo politické konkurenty a podněcovalo její soupeře.
Nepochybně však strana výrazně ovlivňovala hospodářský, veřejný,
politický a kulturní život. Po druhé světové válce došlo k jejímu zákazu a
měla se ocitnout v propadlišti dějin. Proto musíme s radostí vítat všechny
historické a vlastivědné práce, které se k minulosti agrární strany a k lidem
s ní spojeným vracejí s cílem zhodnotit význam a stanovit v národních
dějinách odpovídající místo.
Nedávno vyšla knížka smržického občana, univ. prof. Ing. Aleše Lebedy,
DrSc., „František Jakubec, rolník, spolkový činitel, národohospodář,
starosta a politik, vlastenec“ (Smržice 2014, 60 stran). Byla vydána při
příležitosti odhalení pamětní desky tomuto zasloužilému místnímu
rodákovi (žil v letech 1883–1969) 28. září 2014 ve Smržicích v Zákostelí č.
128. Tisk velmi dobře zapadá do zmíněné řady publikací o agrárním hnutí.
Nejen že Jakubcovu osobnost rehabilituje a připomíná ji mladé generaci,
ale současně ukazuje, že Smržice mají v dějinách českého agrárního hnutí
na Hané významné místo jako jedno ze středisek politických a zejména
hospodářských aktivit směřujících ku prospěchu malého a středního
rolníka.
Autor práce prof. Aleš Lebeda, aby historicky věrně a současně
zajímavým způsobem přiblížil Jakubce současnému čtenáři, zvolil pro
výklad tu nejpřístupnější metodu. Provází nás životem a dílem hospodáře,
starosty obce, českého politika a senátora Národního shromáždění
Československé republiky, v chronologickém pořadí, seznamuje nás s jeho
rodinným zázemím, prací v místním Sokole, Hospodářském odboru,
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připomíná jeho aktivity v dalších spolcích v obci i v širším regionu. Je to
nejen prosté vyprávění, ale současně i hledání významu této osobnosti a
jejího přínosu Smržicím a celému kraji. Autor se přitom opírá o širokou
základnu zdrojů tvořenou
archiváliemi,
tiskem,
literaturou, ale nezapomíná ani na využití
vzpomínek.
To
vše
prokládá četnými dokumentárními fotografiemi,
takže výsledkem jeho
úsilí je zdařilá, historicky
věrná koláž textu
a
obrazového doprovodu.
Sympaticky působí ty
části textu, v nichž se
autor
snaží
nalézt
odpověď na otázku, zda
má František Jakubec co
říci současnosti, nebo je
pouze historickou postavou, která prožila sice
bohatý a plodný život,
ale ten zmizel současně
s dobou, v níž žil.
Prof. Aleši Lebedovi se
podařilo v monografii o
Františku
Jakubcovi
vytvořit kvalitní a hodnotnou , po všech stránkách zdařilou vlastivědnou práci, která na velmi
dobré úrovni reprezentuje snahy připomínat významné postavy dějin
Smržic jak doma, tak díky jinojazyčným textovým souhrnům i v zahraničí.
Lze si jen přát, aby podobných publikací vznikalo více a nemusely být
vydávány jen vlastním nákladem autora. Publikaci vřele doporučujeme
k četbě všem občanům.
Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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Pamětní deska Františku Jakubcovi
„Věřím, že nic na světě nemizí, tím méně naše skutky, čímž si vysvětluji
své přesvědčení, že má smysl o něco usilovat, o něco víc, než jen o to, co se
nějak viditelně vrací nebo vyplácí“ jsou slova Václava Havla, která se mi
vybavovala ve slunečném odpoledni neděle 28. září tohoto roku. Sváteční
atmosféra a vyjímečnost Dne české státnosti, kterým dvacáté osmé září je,
byla v naší obci umocněna významnou událostí. V blízkosti kostela sv.
Petra a Pavla byla na domě č.p. 128 slavnostně odhalena pamětní deska
smržickému rodákovi Františku Jakubcovi, hospodáři, politikovi a
vlastenci, který se zásadním způsobem zasloužil o všestranný rozvoj
Smržic jako starosta obce v době 1923 – 1931, a který se v letech 1935 –
1939 jako senátor Senátu Československé republiky podílel na formování
mladé československé demokracie.

Slavnostní odhalení pamětní desky se uskutečnilo za přítomnosti téměř
dvou stovek smržických občanů, rodinných příslušníků Františka Jakubce,
oficiálních představitelů naší obce a jejich hostů. Vlastní ceremoniál
otevřela nahrávka symfonické básně Bedřicha Smetany Vltava. Přítomné
občany uvítala starostka obce Smržice paní Ing. Hana Lebedová a společně
s vnukem Františka Jakubce panem Jaromírem Kaprálem odhalila pamětní
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desku na domě, kde F. Jakubec se svou rodinou v letech 1913 – 1947 žil a
hospodařil. Poté prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. ve svém vystoupení přiblížil
význam F. Jakubce v historickém kontextu první republiky a zdůraznil sílu
jeho osobnosti za druhé světové války a v letech tvrdé komunistické
perzekuce po roce 1948.
Slavnostního shromáždění se zúčastnil také
tvůrce pamětní desky, akademický sochař
Hynek Schreiber, který upřesnil technické
parametry svého díla. Deska o rozměrech 50 ×
70 cm a hmotnosti 40 kg je zhotovena
z hořického pískovce. Podobizna Františka
Jakubce v horní části desky byla vytesána
podle dobové fotografie z roku 1935, nápis ve
spodní části je pozlacen. Desku chrání před
povětrnostními vlivy speciální impregnační
nátěr. Vytvoření desky nebylo financováno
z obecního rozpočtu ani grantu. Na zajištění
jejího zhotovení se finančně podíleli
následující občané Smržic: Hana a Aleš
Lebedovi, manželé Roháčkovi ml., Marie a František Koláčkovi, Eva a Petr
Křístkovi, Ivana a František Látalovi, manželé Nedbalovi, Pavel Opluštil,
Bohumil Zálešák a Jiří Přikryl.
V další části slavnostního shromáždění vnučka F. Jakubce paní Mgr.
Marie Koláčková připomněla svého dědečka osobními vzpomínkami a
současně vyjádřila za jeho rodinu upřímné poděkování za satisfakci, které
se Františku Jakubcovi v letošním roce ve Smržicích dostalo. Závěr
slavnostní události patřil pěveckému vystoupení dětí místní základní školy
a státní hymně z reproduktorů místního rozhlasu.
Ceremoniál spojený s odhalením pamětní desky Františku Jakubcovi měl
velmi důstojný průběh. Na každého z přítomných zcela jistě působila síla
společného slavnostního prožitku, i přesto, že každý z nás tuto událost
vnímáme po svém a každý z nás bude přikládat význam odlišné okolnosti.
Proto i mé následující postřehy vycházejí z osobního prožitku.
Velmi mě potěšilo, kolik smržických spoluobčanů se tohoto slavnostního
shromáždění zúčastnilo. Přišli zcela spontánně, z vlastního zájmu, aniž je
k tomu někdo nutil, jak tomu bylo při obdobných „pseudoslavnostech“ v
minulosti. Bylo velmi milé pozorovat malé caparty, kteří měli ve sboru
zpívajících školních dětí své sourozence. Rovněž i skutečnost, že děti
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zpívaly oblíbenou píseň presidenta T. G. Masaryka, symbolizuje návrat ke
svobodě a demokracii v naší zemi.
Stejně tak připomenutí odkazu Františka Jakubce by bylo za minulého
režimu nemyslitelné. Jak uvádí profesor A. Lebeda ve své publikaci, jméno
Františka Jakubce bylo po roce 1948 záměrně eliminováno z obecních
záznamů a oficiálních dokumentů, sám F. Jakubec neměl možnost se
veřejně projevovat. To vše vedlo k tomu, že odkaz jeho osobnosti mizel i
z pamětí smržických občanů a nebyl předáván mladším generacím.
Osobnost
Františka Jakubce byla pro komunistický režim velmi
nebezpečná. Tento muž měl jasnou vizi, jak společnost rozvíjet a vlastním
příkladem ukazoval, jak se k cíli přiblížit: usilovnou a poctivou prací,
vzděláváním, komunikací, respektováním lidské důstojnosti.
Kladné vzory, silné lidské osobnosti a jejich osudy v nás posilují vědomí
a víru, že je možné vlastním úsilím dosáhnout něčeho pozitivního ve
vlastním životě a prospět tím i společnosti. Jejich příklad nás může vést
k zamyšlení nad tím, jací jsme my sami a motivuje nás k tomu, abychom se
těmto osobnostem přiblížili. K docenění významu jednotlivých osobností je
obvykle zapotřebí určitého časového odstupu. Odkaz Františka Jakubce se
do myslí smržických občanů navrátil až 25 let poté, co byla v naší zemi
obnovena demokracie. Stalo se tak díky panu prof. Ing. Aleši Lebedovi,
DrSc., který shromáždil a zpracoval ohromnou spoustu dokumentů o jeho
životě a zprostředkoval nám je jednak formou obsáhlé a velmi zajímavé
publikace, kterou vydal vlastním nákladem, dále pak příspěvku ve
Smržickém zpravodaji (2014, roč. 3, č. 1, s. 7-11) a aktivitami vedoucími
k vytvoření a slavnostnímu odhalení pamětní desky. Panu profesoru
Lebedovi patří naše poděkování.
Osobně považuji odhalení pamětní desky Františku Jakubcovi za jednu ze
tří nejvýznamnějších událostí, které se v naší obci v tomto roce odehrály a
které svým významem propojují historický odkaz s naší současností a
budoucím směřováním. Odhalením pamětní desky Františku Jakubcovi
dáváme najevo, že si vážíme toho, co naši předchůdci pro rozvoj obce i celé
společnosti vykonali. Druhou událostí je otevření Naučné a poutní stezky,
která symbolizuje současné úsilí o nápravu škod z nedávné minulosti a také
naši současnost, která je mnohem radostnější a uvolněnější než před rokem
1989. Třetí událostí byly komunální volby a jejich výsledky v naší obci.
Jsou signálem toho, jakou obec chceme mít. Pan Jakubec by z toho měl
jistě radost.
Doc. Ing. Eva Křístková, Ph.D.
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Základní škola Smržice
Ve školním roce 2014/2015 pracuje na základní škole 7 zájmových
kroužků, které zajišťují mimoškolní vyžití dětí. Kroužek taneční a kroužek
jógy rozvíjí pohybovou činnost a zdravotní cvičení dětí. Kroužek angličtiny
pro žáky 2. třídy je přípravkou před povinnou výukou anglického jazyka ve
3. třídě. Pro velký zájem o tvoření v keramické dílně jsme zajistili 3
skupiny keramických kroužků podle věku a schopností dětí. Na prodejní
výstavě na faře se děti pochlubily svými výrobky s vánoční tématikou. Pro
děti se zájmem o přírodu a ekologii funguje kroužek ekologický nejen
v pracovní dny, ale pořádá výlety i o sobotách.
Některé z jeho akcí:
Stoletá Hloučela 26.9. - přírodovědné aktivity, testíky, soutěže
Den stromů 18. 10. - naučné aktivity o známých i neznámých
plodech a keřích
Zasaď svůj strom 25. 10. - vysazování sazenic regionálních odrůd
třešní a švestek v sadu pod Kosířem.
Ve čtvrtek 23. 10. navštívili žáky 3. – 5. třídy zkušení lektoři a společně s
dětmi besedovali na aktuální téma dnešní doby – Nebezpečí internetu a
sociálních sítí. Děti se dozvěděly, jaká nebezpečí a úskalí internet a sociální
sítě skrývají a na co si mají dávat pozor – sdělování osobních údajů,
komunikaci s cizími lidmi a odkrývání svého soukromí. Beseda byla pro
děti zajímavá a přínosná.
Žáci 5. třídy se 6. 11. zúčastnili soutěže na CMG v Prostějově nazvané
Dobrodružství s počítačem. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: tvorba
obrázku v programu Malování, úprava textu ve Wordu 2013, vyhledávání
na internetu a hraní logických her. Děti se mohly zapojit do programu a
podělit se o svoje zkušenosti s prací na internetu.
Kromě předplatného v Městském divadle v Prostějově se sešly 19. 11.
všechny děti z mateřské i základní školy v kulturním domě na představení
známého Příběhu lišky Bystroušky.
Ve středu 26. listopadu 2014 odjelo 20 žáků naší školy na tradiční
podzimní sportovní soutěž „Starostuv hanácké vdolek“, který letos
pořádala ZŠ Vrbátky. Osm škol se sjelo do dubanské sokolovny, kde 160
žáků 1. – 5. tříd soutěžilo v devíti disciplínách zaměřených převážně na
štafetové závody. Naši žáci bojovali ze všech sil a odměnou jim bylo
umístění na nejvyšším stupni vítězů, čímž obhájili loňské 1. místo.

11

Opět přivezli pohár, který si naši malí vítězové předávají a každý den se
s ním může jeden z nich pochlubit doma. Všem dětem gratulujeme!
Naši školu reprezentovali tito žáci:
1. třída: Katka Sekaninová,Alex. Matoušek,Ondřej Prokop, Dominik Štercl
2. třída: Sofie Paszek, Dominik Grepl, Jan Kimel, Robin Kotlár
3. třída: Petra Majorová, Tomáš Fréhar, Lukáš Petřík, Kryštof Trojan
4. třída: Tereza Peková, Vojtěch Kořenovský, Petr Novotný, Jiří Vítek
5. třída: Izabela Franková, Adam Albrecht, David Klein, Martin Müller
Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 odjelo šest žáků naší školy na čtvrtý ročník
soutěže v anglickém jazyce „Funny bunny“ do Bedihoště. Soutěžili ve
čtyřech disciplínách – hra, poslech, psaní a mluvení. V letošním roce se
soutěže zúčastnilo deset párů ze 4. tříd a čtrnáct párů z 5. tříd. Obrovský
úspěch zažila dvojice čtvrťáků - Tereza Peková a Lukáš Tabery a v silné
konkurenci vybojovali 2. místo. Další dvojice 4. třídy Jiří Vítek a Jakub
Látal obsadili nádherné 5. místo. Dívky z 5. třídy Tereza Sedláková a
Viktorie Böserlová skončily v polovině ve své kategorii. Letošní ročník
soutěže byl velice vyrovnaný a rozdíly v umístění byly minimální. Žákům
děkujeme a těšíme se na další ročník.
V pátek 28. 11. se sešli obyvatelé Smržic a děti základní školy na
slavnostním rozsvícení vánočního stromu před obecním úřadem. Děti
zazpívaly koledy, přednesly básničky a tím započaly krásný adventní čas.
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Ve středu 10.12. se mohli
všechny babičky, dědečci a
rodiče přijít podívat na své
šikovné děti, které vystoupily
na vánoční besídce v kulturním
domě. Odměnou za vystoupení
bylo představení „Vánoční
show“ v divadle v Prostějově
dne 11. a 12. prosince.
V pondělí 15. 12. byla naše
škola přihlášena na program
Kouzlo adventu v Náměšti na Hané. Kromě prohlídky zámku děti
navštívily kreativní dílnu a odnesly si domů vlastnoručně vyrobený vánoční
předmět.
Ve středu 17. 12. jsme se prošli po stezce do školy v Čelechovicích na
Hané, kde jsme v aule vyslechli výchovný koncert skupiny Marbo. Děti si
na závěr koncertu společně zazpívaly známé dětské písničky.
Všechny děti a učitelky přejí občanům pěkné Vánoce a hodně zdraví do
nového roku 2015.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka ZŠ Smržice
13

Sdružení rodičů při MŠ
Na podzim naše sdružení pořádalo několik akcí. První z nich byla
procházka do okolí Smržic. Akce byla nazvána Podzimní putování a
vydařila se i přesto, že se mnoho dětí nezúčastnilo. Počasí nám přálo a
výlet do Vývozu byl zpestřený sběrem podzimních plodů a listů a plněním
úkolů pro děti. Využili jsme nového posezení na tábořišti, kde jsme
vytvořili z listů a plodů krásné podzimní dekorace.
Další akcí byl v polovině října výlet do svíčkárny Rodas v Olomouci.
Uvítala nás velice příjemná paní majitelka s papouškem Ara na rameni,
zajímavý byl i film o výrobě svíček a možnostech tvoření. Ve svíčkárně

jsme si vlastnoručně vyrobili krásné svíčky podle vlastní představy,
vykrojili mýdla podle barvy a vůně, namalovali svícny, mohli jsme si
namíchat směs solí do koupele. Dokonce jsme si také odlili voskovky. Vše
bylo velice zajímavé a to nejen děti, ale i dospělí popustili uzdu své fantazii
a vznikly překrásné výrobky.
V neděli 26. října jsme pořádali ve spolupráci s Obecním úřadem
Soutěž o nejhezčí dýni. Parkem vedl strašidelný okruh a i přesto, že letos
byla malá úroda dýní, našly se i obří výstavní kousky. Soutěžících bylo
něco přes třicet, ale účastníků byl plný park. Kdo nesoutěžil, přišel se
14

alespoň podívat, inspirovat nebo ochutnat čajík či svařáček. Na vítěze
čekaly pěkné ceny a pro všechny děti byla připravena sladká odměna.

V kulturním domě proběhl
v neděli 7.12. od 14. hodin
Mikulášský rej, pro děti bylo
připraveno divadelní představení s pohádkou. Po něm
následovala Mikulášská nadílka
a děti si mohly zatančit s DJ
Petříkem nebo si jít tvořit do
mikulášské dílničky výrobky,
které si pak odnesly domů.
Restaurace U hřiště připravila
také speciální Mikulášské menu, s pochoutkami pro děti i dospělé.
V příštím roce plánujeme opět výlety, začátkem března budeme pořádat
tradiční Dětský karneval, Velikonoční dílničku pro děti a Dětský den.
Vážíme si spolupráce s obecním úřadem a mateřskou školou ve Smržicích,
i podpory smržických firem. Uvítáme, pokud se v příštím roce zapojí do
našich akcí více rodičů.
Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí v novém
roce 2015 a těšíme na shledanou.
Sdružení rodičů při MŠ
Ing. Pavla Slezáčková
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TJ Sokol Smržice
Drakiáda
Většinu našich akcí pro děti, pořádaných pod širým nebem, ovlivňuje
počasí, nejinak tomu bylo i
v sobotu 18. října, kdy se na
fotbalovém
hřišti
konala
„drakiáda“ a vítr ne a ne se
rozfoukat. Mnozí dostali svého
draka do vzduchu intenzivním
běháním po hřišti, jiní měli štěstí a
jakmile se drak vznesl do výšky,
tak se tam udržel dlouhou dobu,
jako
například
drak-netopýr
Lukáše Taberyho. Oceněni byli
majitelé
draků
vlastnoručně
vyrobených a nejlépe létajících.
Celkem 67 dětí odcházelo z akce spokojeno s diplomem a sladkou
odměnou.
Martinský pochod
Čtvrtý ročník pochodu za svatým Martinem jsme uspořádali druhou
listopadovou sobotu, kdy vládlo pravé dušičkové počasí. Přestože pršelo
téměř celý den, bylo velkým překvapením, kolik dětí se svými blízkými se
v danou hodinu sešlo před místní sokolovnou. Vybaveni nejrůznějšími
světýlky, lampiony a pochodněmi se všichni společně vydali osvětleným
„Údolíčkem“ za vesnici, aby přivolali „Martina“. Po cestě si poslechli
výklad pověsti o svatém Martinovi, pro děti byly připraveny drobné úkoly,
které byly letos tematicky zaměřeny na přírodní živly – vodu, zemi, oheň a
vzduch. Právě u ohně pochod končil příjezdem Martina v bílém plášti na
bílém koni. Děti si mohly koníka nejen pohladit, ale nabídnout mu i něco
dobrého. Zkrátka nepřišli ani účastníci pochodu, pro které bylo připraveno
malé občerstvení, včetně výborných, domácích martinských rohlíčků.
Cílem akce je snaha o zavedení a udržení nových tradic, při kterých se
sejdou malí i velcí, popovídají si, potěší se přírodou a krajinou, odnesou si
zážitky, které prosvětlí jejich další dny. Poděkování patří všem účastníkům
a těm, kteří pomáhali celou akci připravit, zvláště pak členům Jezdeckého
klubu Helios Mostkovice a firmě Laski Smržice.
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Cvičení
V sokolovně v současné době probíhá cvičení předškolních dětí –
sokolíčků každé úterý od 17:00 do 18:30 hod, cvičení žáků a žákyň ze
3. až 5. tř. je vždy v pondělí od 17:15 do 18:30 hod. Kurz orientálního tance
ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod.

Volejbal pro dospělé je každé úterý od 18:00 hod a v pátek od 17:30 hod.
a od 19:00 hod. Florbal ve čtvrtek od 19:00 do 21:00 hod. Badminton se
hraje ve středu nebo v sobotu, dle objednávky na tel. čísle 724 332 720.
Opravy v sokolovně
V letošním roce byla dokončena výměna veškerých starých,
nevyhovujících oken za nová, plastová, z prostředků Olomouckého kraje a
částečně z vlastních zdrojů, zapravení bylo provedeno zdarma členy TJ
Sokol. Díky příspěvku od Obce Smržice byly pro sokolovnu vybudovány
dodavatelsky dvě přípojky k hloubkové kanalizaci a provedena částečná
modernizace sociálního zařízení. Rekonstrukce jídelny byla financována
z 50 % z prostředků Olomouckého kraje a zbytek z vlastních zdrojů. Tato
místnost je využívána i pro soukromé akce s menším počtem návštěvníků.
TJ Sokol připravuje:
Sokolský ples - 31. ledna 2015, Maškarní bál - 21. února 2015.
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Po velice úspěšné akci pro cyklisty Smržická šlapka měl na závěrečnou
čtvrtinu roku 2014 náš klub připravenu pětici akcí, spojených s turistikou.
V sobotu 11. října jsme
odjeli na Jižní Moravu,
protože nastalo tradiční
období burčáku. Hezkou
procházku z Milovic kolem
Novomlýnské vodní nádrže
do Rakvic jsme zakončili
posezením ve sklípku s
přiléhavým názvem Vinný
chrám a malou ochutnávkou
produktů zdejších vinařů.
Další akcí bylo 25. října putování do Čenkovic a byl o ni velký zájem,
přihlásilo se celkem 51 turistů.
Autobus nás ráno vysadil v
obci Mladkov, odkud jsme
vyšlapali přes Vysoký kámen
na Suchý vrch. Ze zdejší
rozhledny ale nebylo vůbec nic
vidět kvůli mlze, která by se
dala krájet. Vystoupali jsme
ještě na Bukovou horu a potom
už sešli rovnou po sjezdovce
do známého lyžařského areálu
Čenkovice. Sněhová děla byla už připravena, ale lyžaři si musí ještě nějaký
čas počkat. Zato my jsme měli za sebou 18 našlapaných kilometrů.
Na sobotu 8. listopadu jsme
naše turisty pozvali na podzimní
procházku jihozápadem Valašska.
Máme však smůlu, od rána prší a
zůstalo to tak po celý den. Hrad
Lukov byl ale moc hezký a z pod
deštníků podzimem krásně vybarvená krajina také neměla chybu.
Na delší trase jsme ušli 21 km.
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Poslední zájezd v tomto roce jsme podnikli v sobotu 29. listopadu. Naším
cílem byla tentokrát
krajina kolem Jevíčka.
Nejvyšším bodem trasy
byl kopec Hušák, proto
jsme se domluvili, že
vstupenkou do autobusu
bude tentokrát plyšák.
Na skalnatém vrcholu to
už vypadalo jako v zimě
a my jsme se zde se
všemi našimi plyšáky
nezapomněli vyfotit.
Závěrem naší turistické sezony je každoročně výstup za Mikulášem na
Kosíř. Tentokrát nám jej
ale trochu zkomplikovalo
počasí. Zima přišla sice
jen na jeden den,
ledovice však lámala
stromy a státní podnik
Lesy ČR, od kterého
musíme mít každoročně
povolení pořádání akce,
nám výstup na nejvyšší
hanáckou horu zakázal.
Náš Mikuláš, anděl i čert však byli už na akci připraveni, proto jsme zvolili
náhradní řešení. Akci jsme
přemístili do státního lomu
nad Čelechovicemi n.H. a
kdo to nevěděl, musel jít
cestou na Kosíř kolem a
viděl nás tam. Kolem
stovky turistů s dětmi se
tam v průběhu dopoledne
vystřídalo, táborák na
opečení špekáčků také
plápolal a bylo tam dobře.
Zdeněk Balcařík, předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Je tady opět konec roku. Ještě ve stručnosti, co se u zahrádkářů událo.
Kromě napojení areálu na hloubkovou kanalizaci, o které byla zmínka v
minulém čísle zpravodaje, se nám podařilo částečně zrekonstruovat sociální
zařízení i v prvním poschodí, díky tomu, že dotace od obce na kanalizaci
nebyla celá vyčerpána. Po dohodě se starostkou obce jsme mohli dotaci
dočerpat na výše uvedenou akci. Děkujeme obci za poskytnutí finanční
dotace na rok 2014. Do kuchyně se dokoupil drobný inventář. Na zahradě
se vykácely staré stromy a provedla se výsadba 12 kusů mladých ovocných
stromů.
V měsících září a říjnu
až do 5. listopadu 2014
proběhlo naše tradiční
moštování
ovoce.
Protože v letošním roce
byla slabší úroda ovoce,
tak se to odrazilo i na
množství
vyrobeného
moštu. Necelých 16 tun
ovoce, převážně jablek,
se proměnilo na 7 600
litrů moštu. I tak patří
poděkování našim „moštérům„ , př. Markovi, př. Zelinkové a př. Rusinové,
kteří tuto službu pro občany nejen místní, ale i přespolní vykonávají.
Poslední akcí v
letošním roce bylo v
pátek 21. listopadu
hezké
“Předadventní
posezení“, na kterém se
podával s p e c i á l n í
jablečný punč s alkoholem i bez něj a k
němu výborné jablečné
zákusky z dílny Aničky
Stančíkové.
Některé
přítomné dámy přišly
jenom tak posedět,
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odpočinout si, načerpat síly před náporem úklidu, pečení a příprav na ty
nejkrásnější svátky v roce. Některé si vyrobily věnce a svícny, těm co si
netroufly samy na výrobu, jsme jim věnce vyrobily my / Anička, Jarka /.
Také zde proběhla výměna receptů na cukroví. Akce se zúčastnily i děti,
které za pomoci dospělých vyráběly také věnečky. Všechny pak zaujal 14-ti
letý Martin Zapletal, vnuk př. Rusinové, svou šikovností, který sám vyráběl
pěkné adventní věnce a ozdoby. Všichni pak odcházeli s dobrým pocitem,
že za pár dní, na první adventní neděli, si budou moci zapálit svíčku na
svém věnci.

Vážení spoluobčané, vůně jehličí, světla svíček, cukroví a koledy, to vše
patří k Vánocům, stejně jako sváteční atmosféra a vlídné slovo. Právě v
tuto dobu bychom si víc než jindy měli uvědomit, že tím nejkrásnějším
dárkem k Vánocům je úsměv, porozumění, pohlazení a vzájemná úcta.
Myslím, že to platí jak pro děti, tak i pro nás starší. Užijme si tedy v klidu
vánoční chvíle. Do nového roku 2015 přeji všem, jménem výboru ČZS,
kromě pevného zdraví, štěstí a pohody i hodně krásných okamžiků s lidmi,
které máte rádi.
Jaroslava Smičková
tajemnice ČZS
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Vážení spoluobčané. Dnešní článek do Smržického zpravodaje bude
zaměřen na podzimní činnost smržického mysliveckého sdružení. Krom
samozřejmého doplnění krmných zařízení v naší honitbě obilnými plevami,
senem, jadrným krmivem-ječmenem, pšenicí, kukuřicí a dužnatými
plodinami, jako je mrkev, jablka a další. Nastala i doba konání honů na
drobnou zvěř.
Jak tomu bývá v našich zemích již po tisíc let, je podzim a myslivci tak
zúročují výsledky své celoroční péče o zvěř. Na úvod bych chtěl seznámit
laickou veřejnost, že samotnému konání plánovaného honu předchází jarní
a letní sčítání zvěře. Výsledky sčítání stavu volně žijící zvěře v našem
katastru, zejména zajíců a bažantů, jsou poté nahlášeny orgánu Životního
prostředí Magistrátu města Prostějova a Honebnímu společenstvu Smržice.
Na základě výsledku sčítání zvěře je tedy stanoven plán odlovu, kterým je
regulován přírůstek lovené zvěře do početního stavu odpovídajícímu
smržické honitbě. Tento početní stav je stanoven vyhláškou ministerstva
Zemědělství a stanoví počet kusů zvěře, který je takzvaně minimální
-nejnižší možný, pro zdravou reprodukci zvěře a normovaný, to znamená
nejvyšší možný počet kusů zvěře z pohledu životního prostoru a
dostupnosti obživy v dané lokalitě. Cílem konání honů je tedy mimo jiné
zachování zvěře v krajině, v rozmezí minimálního a normovaného
početního stavu.
A nyní již k samotným honům, které se konaly ve smržickém katastru.
Na prvním honu nám počasí příliš nepřálo a celý den velmi vydatně pršelo.
I přes nepřízeň počasí byla účast hojná a všichni myslivci vydrželi v silném
dešti a dokončili náš společný úkol.
Na druhém konaném honu
ve Smržicích nám zpříjemnili atmosféru trubači
z Lesnické školy v Hranicích
na Moravě. Jejich dovednost
hry na borlici navodila tu
správnou atmosféru v duchu
mysliveckých tradic. Tímto
jim velmi děkujeme za jejich
překrásný
doprovod
v
průběhu celého dne.
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Náš myslivecký hospodář Vlastimil Korec se zaměřil i na prohledání
porostů pro případ, že by se tam ukrývala i nějaká ta kmotra liška. Jeho
předpoklad se potvrdil a na druhém honu byl jeden lišák skutečně uloven.

Odlov této myslivosti škodící psovité šelmy
je velmi důležitý, neboť nejen, že zejména
z jara decimuje hnízda nově vylíhnuté
zvěře, ale je i šiřitel vztekliny a prašiviny.
Vzteklina je sice v ČR bez momentálního
pozitivního nálezu, nicméně prašivina, která je přenosná a může být pro
naše čtyřnohé miláčky i smrtelná, se v naší smržické honitbě občas
vyskytuje.
Žádám tímto naše spoluobčany, aby v nadcházejícím zimním období
brali ohled na volně žijící zvěř. Při procházkách krajinou nenechávejte
prosím volně pobíhat své pejsky. Uvědomte si, že Váš pejsek při prohnání
zajíce či srny přijde domů, dostane najíst, napít a lehne si do teplého
pelíšku. Naopak zvěř, kterou pejsek prohnal, nachází svou potravu ve
zmrzlém stavu, bez možnosti dostatečného přísunu vody a musí uhnaná
ulehnout na zmrzlou zem. Tato stresová situace v kombinaci s mrazem
může zvěři způsobit zápal plic a následný úhyn. Velmi děkuji za
respektování této žádosti.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem Mysliveckého sdružení Smržice
i jménem svým, hezké prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů
do nadcházejícího roku 2015.
Miroslav Herman
jednatel MS Smržice o.s.
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Tělovýchovná jednota Smržice
Jednotlivá mužstva oddílu mají za sebou podzimní část soutěžního
ročníku 2014/2015 a všechna si vybrala lepší i horší zápasy. Nyní je čeká
zimní pauza, kterou využijí nejen k odpočinku, ale i k poctivé zimní
přípravě.
Nejmladší kategorií, která nastupovala pravidelně v okresní soutěži je
mladší přípravka, která pod vedení trenéra Josefa Spanilého přezimuje na
5. místě se ziskem 9 bodů a skóre 35:54. Mladší žáci teprve sbírají

zkušenosti ze zápasů ve starší věkové kategorii a po jediné výhře se dělí
s týmem FC Kralice na Hané o poslední místo v okresním přeboru
mladších žáků. Mužstvo trénuje Ondřej Bokůvka. Nejstarší mládežnická
kategorie je zastoupena mužstvem dorostu, které v podzimní části soutěže
nastupovalo v krajské soutěži Olomouckého krajského fotbalového svazu.
Dorostenci pod vedení Miroslava Martináka a Pavla Lose získali v průběhu
podzimu 32 bodů a skóre 54:26 a v tabulce po podzimní části soutěže
přezimují na 4. místě za Chomoutovem, který má stejný počet bodů, ale
lepší skóre.
Mužstvo mužů po podzimní části a dvou předehraných kolech z jarní
části soutěže, ve kterých dokázali vyhrát na hřišti prvních Vrahovic a po
domácí remíze, porazit v penaltovém rozstřelu Olšany, obsazuje 11. místo
s 15 body a skóre 30:56.
Ing. Jiří Přikryl
člen výkonného výboru TJ Smržice
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Restaurace U hřiště
V době adventu si mohli naši hosté poslechnout koledy, zapálit si svíčku
na adventním věnci a ochutnat nejrůznější speciality. O první adventní
neděli to byla skořicová jablíčka a horký zázvorový nápoj, druhá adventní
neděle nabízela vánoční lidové jídlo Kubu, čertovské červené pivo nebo
křehký závin s mákem
a
višněmi.
Třetí
stříbrná neděle byla
potom ve znamení
ochutnávky vánočního
cukroví. O zlaté neděli
mohli hosté ochutnat
naši domácí horkou
čokoládu, lívanečky
se šlehačkou a horkým
lesním ovocem a
speciální štědrovečerní
punč.
Chybí vám ještě poslední dárek pod stromeček? Věnujte dárkovou
poukázku do naší restaurace. Její hodnotu si můžete určit sami.
O vánočních svátcích pořádá naše restaurace tradiční Štěpánskou zábavu
dne 25.12. 2014 od 20 hodin. K tanci a poslechu vám bude hrát skupina
FUNNY MELODY.
V roce 2015 pro vás chystáme spoustu akcí:
Již 17. ledna od 13 hodin pořádáme SVATEBNÍ DEN ve spolupráci se
zahradnickým centrem Marciánová a rádiem HANÁ. Přijďte s námi prožít
příjemné odpoledne, ochutnat svatební cukroví, dobré víno i naše výrobky.
Dále připravujeme ZABÍJAČKOVÉ A ZVĚŘINOVÉ HODY, v únoru
potom VALENTÝNSKÉ menu nejen pro zamilované.
Přejeme všem občanům Smržic hodně zdraví, štěstí a pohody
v novém roce 2015.
Alena Coufalová a Pavel Opluštil
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Firma Laski, s.r.o. Smržice
„Světová komunální technika s českými kořeny“
Ve Smržicích vyrábí firma Laski, s.r.o speciální komunální stroje jako
jsou frézy na pařezy, štěpkovače, drtiče nebo drážkovače. V České
republice prodáváme především městům, správám povodí, lesoparkům
apod. V produkci této profesionální komunální techniky je Laski evropskou
jedničkou.
Přes devadesát procent produkce jde hlavně na export, firma vyváží do
více než padesáti zemí světa. Nicméně poptávka v České republice je
menší, s ohledem na velikost země, a proto i kvůli tomuto faktu zde není
potřeba tolik strojů jako třeba v USA, Velké Británii, Francii nebo v Rusku.

V letošním roce se firmě, jako jedné z mála, podařilo proniknout na
náročný trh USA a díky získané certifikaci EPA můžeme exportovat do této
země. Pro firmu je to podstatný krok, protože všichni konkurenti jsou
v USA a na trh je obtížné proniknout a právě díky tomu se firmě podařilo
navýšit výrobu o 40 % v roce 2014 oproti roku 2013. V příštích letech
plánuje Laski posílit na trzích v Jižní Americe a v Kazachstánu.
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V letošním roce firma a její výrobky získaly řadu ocenění jak na
mezinárodních veletrzích, tak i v soutěžích. Mimo stříbrnou medaili za
výrobek F360SW na veletrhu Techagro 2014 byla firma vybrána mezi
finalisty soutěže „Firma roku Olomouckého kraje“ a dále mezi tři
nejúspěšnější společnosti v soutěži AMPS ČR Rodinná firma roku 2014.

Aby si udržela krok s konkurencí, firma ročně investuje značnou část
prostředků do výzkumu a vývoje.
V letošním roce byla vyvinuta celá
řada nových strojů jako je
štěpkovač LS 160DW, frézy na
pařezy F360SW, F460SW aj.
Dnes má firma téměř šedesát
zaměstnanců, z nichž více jak
polovina jsou občané Smržic.
Dovolujeme si touto cestou všem
zaměstnancům
poděkovat
za
celoroční kvalitní práci a rovněž
bychom rádi poděkovali zastupitelstvu obce za nadstandardní spolupráci
v tomto roce a popřáli mnoho úspěchů do roku 2015.
Za firmu Laski Kristýna Klíčová
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Farnost Smržice
Zvony
Odedávna ohlašovaly zvony zlé i dobré zvěsti, zněly slavnostně i smutně,
ale každý byl hrdý na to, že v naší obci jejich hlas zní. A jak bolelo poslední
zvonění před prvním i druhým "zrekvírováním" - zabavením zvonů pro
válečné účely...
Nynější zvony byly instalovány až v roce 1975. Elektromechanický
systém zvonění po téměř čtyřicetileté službě vyžadoval důkladnou opravu.
Díky dotaci Obce Smržice se podařilo zrekonstruovat mechaniku
rozhoupávání zvonů i elektroniku ovládání - spínání. Mechanický systém
kol, řetězů a motorů byl nahrazen lineárními motory, které rozhýbávají
zvony elektromagneticky, bezdotykově a tedy velmi měkce. Hlas zvonů
zůstal stejný, na jaký jsme zvyklí, ale podle času zvonění si teď můžeme
seřizovat hodinky. Současně jsme zrekonstruovali elektrickou rozvodnou
skříň, která byla ve velmi špatném technickém stavu.
"Půlnoční"
S předstihem srdečně zveme všechny do Smržického kostela na tzv.
"půlnoční" mši na slavnost Narození Ježíše Krista, která ale bude sloužena
už ve 21:00 hod. Bezprostředním pozváním na ni bude slavnostní hlas
zvonů ve 20:30 hod. Při mši bude zpívat smržický sbor.
Následující den - Boží hod vánoční, jak se dřív nazýval – bude sloužena
mše v 8:30 hod.
"Živý Betlém"
Další pozvánka je na tzv." Živý Betlém", scénku spisovatelky Marie
Holkové "Herodes" v provedení smržických dětí 25. prosince v 16 hodin v
našem kostele. Všichni budeme pozváni k jesličkám, zazpíváme si staré
koledy i nové vánoční písničky s kytarou. Také zde zazní hlas zvonů a
poděkování za ně.
Přání k Vánocům
Milí přátelé, advent je pro křesťany dobou přípravy na Vánoce, na niterné
setkání s Bohem v dítěti Ježíši, který je proto lidem velmi blízký. Prožitek
tohoto doteku Boha-Lásky nejen o Vánocích vám za celou Smržickou
farnost přeje
O. Josef Glogar, administrátor farnosti.
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Ve středu 29. října pozvalo nové zastupitelstvo
občany do kulturního domu na své ustavující
zasedání s volbou starosty a místostarosty obce.

Starostkou obce byla na další volební období
zvolena Ing. Hana Lebedová. Zastupovat ji bude
nový místostarosta obce Ing. Jiří Přikryl.

V pátek 14. listopadu uctili zástupci obce spolu
s dětmi a jejich rodiči průvodem obcí na místní
hřbitov výročí 28. října a 17. listopadu.

Na tradičním rozsvícení smržického vánočního
stromu přivítal občany prof. Aleš Lebeda a děti
daly k lepšímu koledy a hezké básničky.

První adventní neděle byla tradičně ve znamení
vánoční výstavy na smržické faře, která potěšila
oko i duši a nabídla různé vánoční dekorace.

Hezké vánoční dekorace vytvořila po celé obci
hned první den v prosinci příroda. Ledovka, ale
nepotěšila řidiče a na pár místech lámala stromy.
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