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Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou
pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července.
Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo.

Veselo bylo ve Vývoze i na druhý den ráno.
Některé rodiny si zde postavily stany a přespaly
v přírodě. Byla pro ně zajištěna také snídaně.

Pracovníci firmy Strabag budující kanalizaci
dospěli v polovině července ve svém snažení až
na hlavní ulici Koupelky a řidiči měli smůlu.

Ve stejnou dobu se pustili pracovníci Horstavu
do rekonstrukce obou mostů v ulici Blíšťka.
Smržice byly díky tomu z poloviny neprůjezdné.

Fotbalový oddíl uspořádal ve spolupráci s obcí
hudební festival Smržický kotel. Vybíralo se
vstupné 100,-Kč, což možná někoho odradilo.

Program zahájila skvělá folk rocková kapela
A.M.Úlet, kterou vystřídalo do dvou hodin ráno
dalších osm kapel. Bohužel přišlo jen 75 diváků
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Z činnosti obecních spolků (str. 16-22)

Smržice - „jedno velké staveniště“
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
jako název tohoto příspěvku o dění v naší obci v poslední době, jsem
zcela záměrně použila „Smržice – jedno velké staveniště“, což bych chtěla
doložit následujícími fakty.
Zatímco výstavba hloubkové kanalizace v obci se blíží do svého
závěru, začaly rozsáhlé stavební práce na opravě místních i státních
komunikací. V ulici Blíšťka jsou v plném proudu stavební práce na
výstavbě nové státní komunikace s plánovaným ukončením v polovině
měsíce listopadu. Zahájeny byly opravy místních komunikací nejvíce
poničených výstavbou splaškové kanalizace. Jedná se o komunikace
zmiňované již v předešlém „Zpravodaji“ (Podhájí, Za Kobližnicí, Za
Kovárnou, Gegřice a Družstevní, nově také část ulice Příční), u nichž by
opravy měly být realizovány do konce tohoto roku. U některých těchto
komunikací se rovněž plánují i následné výstavby chodníků, vjezdů a
parkovacích míst, což by se mělo uskutečnit v roce 2014.
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V současné době také pokračuje výstavba dvou mostů přes Český
potok na státní komunikaci v ulici Trávníky a Blíšťka. Realizace tohoto
rozsáhlého a pro naši obec velmi významného projektu by měla být
ukončena do 7. listopadu 2013.
Občany je postupně prováděna výstavba domovních kanalizačních
přípojek. V souvislosti s tím chceme upozornit na nutnost předem si nechat
vytyčit inženýrské sítě v místě prováděného výkopu.
V souvislosti s realizací výše uvedených staveb se obracíme na občany
s prosbou o trpělivost a toleranci, která primárně souvisí s částečným
omezením provozu a případnými dopravními komplikacemi, jež tyto
stavby nezbytně provázejí.
Na základě dobře připravené projektové dokumentace a podané
žádosti o finanční podporu, dostala naše obec dotaci na realizaci „Naučné a
poutní stezky Smržice“, která povede Vývozem směrem na Stráž. Tato
stavba bude zahájena ještě v letošním roce. S tím přímo souvisí i oprava a
osazení kamenného kříže na vrcholu Stráže, nejvyšším bodu našeho
katastru.
Nově vznikající „Územní plán Smržice“ bude veřejně projednáván,
s doprovodným odborným výkladem, ve čtvrtek 24. října 2013 a to
v budově kulturního domu ve Smržicích. Návrh Územního plánu bude
vystaven k nahlédnutí od 24.9.2013 na Obecním úřadě, dostupný bude i
v elektronické podobě na www stránkách obce.
Během podzimu opět proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Tato
akce se uskuteční ve čtvrtek 10. října od 8.00 do 15.00 hod. a to do
kontejnerů přistavených u sokolovny, hasičky a zemědělského družstva.
Následně v sobotu 12. října bude probíhat sběr nebezpečného odpadu a to
v době od 9.00 do 11.00 hod. do kontejnerů u hasičky a sokolovny.
Jako každoročně, tak i letos, bude v podzimních měsících prováděno
štěpkování větví a sběr spadaného listí. Termíny budou včas vyhlášeny
obecním rozhlasem, ale i v aktualitách na www stránkách obce.
Na podzim nás rovněž čekají předčasné parlamentní volby, které se
uskuteční 25. a 26. října 2013. Volební místnost bude v budově Obecního
úřadu ve Smržicích.
Všem občanům Smržic přeji slunný a barevný podzim, v jeho závěru
pak radostnou předzvěst svátků vánočních.
Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
Ve třetím čtvrtletí 2013 obec blahopřála k jubileu těmto občanům:
Žofie Sedláčková
Anna Jahodová
Žofie Murinová
Ludmila Kohoutková
Hana Vrtalová
Marie Kopečná
Anna Opluštilová
Jiří Dokoupil
Hubert Vondrášek
Vojtěch Smékal
Josef Dostál
Vladimír Janík
Alois Zwiener
Alena Doláková
Josefa Hvozdecká
Vlasta Musilová

27.6.1924
4.7.1938
12.7.1938
16.7.1933
19.7.1943
22.7.1922
22.7.1919
27.7.1938
11.8.1943
13.8.1926
16.8.1938
24.8.1938
24.8.1928
28.8.1938
4.9.1938
23.9.1925

J. Kotka 178
Olší 17
Zákostelí 127
Podhájí 219
Blíšťka 265
Podhájí 220
Příční 423
Koupelky 313
Prostějovská 75
Za Kovárnou 96
Mlýnská 294
Kobližnice 47
Prostějovská 444
Gegřice 90
Smržice 323
Prostějovská 442

89 let
75 let
75 let
80 let
70 let
91 let
94 let
75 let
70 let
87 let
75 let
75 let
85 let
75 let
75 let
88 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
Pan Alois Zwiener,
dlouholetý pracovník
bývalé
Šlechtitelské
stanice Smržice (nyní
firma SEMO) oslavil
v srpnu 85. narozeniny,
ke kterým mu přišla
poblahopřát starostka
obce. I přes svůj věk
oslavenec stále projevuje živý zájem o dění
v obci.
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30. září 2013 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni do života
tito noví občánci Smržic :

Tomáš Růžička
Antonín Rutar
* 8.5.2013
* 29.5.2013
Za Kovárnou 419 Mlýnská 495

Maxmilián Šmída
* 17.6.2013
Blíšťka 622

Miroslav Zbořil
* 1.8.2013
Trávníky 397

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 jsme se naposledy rozloučili
s těmito smržickými občany:
Zdeněk Ošťádal (*1957) Koupelky 159, zemřel 11.7.2013 (55 let)
Anna Opluštilová (*1919) Příční 423, zemřela 6.8.2013 (94 let)
Drahomíra Přikrylová (*1925) Zákostelí 142, zemřela 25.8.2013 (87 let)
Marie Cásková (*1931) Za Kovárnou 408, zemřela 12.9.2013 (82 let)
František Kébl (*1939) Za Kovárnou 97, zemřel 20.9.2013 (74 let)

5

Výsledky letní soutěže 2013
v úpravě rodinných domů
Tak jako v uplynulých letech, tak i v roce 2013 vyhlásila Komise
životního prostředí naší obce soutěž o nejkrásnější výzdobu rodinných
domů a jejich okolí v průběhu letního období. Členové komise (Prof. Aleš
Lebeda - předseda, Ing. Mirka Hadačová, Dana Karhánková, Libuše
Smékalová a Jan Hájek) v průběhu jara a léta sledovali jak vypadá úprava
domů v naší obci. Rovněž v roce 2013, mezi hlavní kritéria hodnocení
patřila čistota a celková upravenost okolí domů, údržba okolních travnatých
ploch, květinová výzdoba v okolí domů a v jejich oknech, a to v průběhu
celé vegetační sezony od května do počátku září. Při výběru se komise
snažila vybrat ty rodinné domy, které v minulosti ještě nebyly oceněny.
V roce 2013 se dostalo do užšího výběru celkem 13 rodinných domů. Po
otevřeném a kritickém posouzení všech kritérií bylo vybráno k ocenění
následujících pět rodinných domů:
1) Jiří a Jana Dokoupilovi (Koupelky 313/2)
2) Karel a Jana Vychodilovi (Mlýnská 519)
3) Božena Hubálová (Prostějovská 70/2)
4) Ivana Kadlecová (Trávníky 324)
5) Tomáš a Marcela Zbořilovi (Prostějovská 112)
Výherci letošní letní soutěže splňovali ta nejpřísnější kritéria.
Květinová výzdoba a čistota jejich domů a přilehlého okolí podstatně
přispěla ke zkvalitnění vzhledu naší obce a jejího životního prostředí.
Veřejné vyhodnocení soutěže proběhlo v kulturním domě ve Smržicích
ve středu 11. září 2013 v úvodní části veřejného zasedání obecního
zastupitelstva. Všem vyhodnoceným se dostalo nejen veřejného
poděkování a uznání za významný příspěvek ke zkrášlení naší obce, ale
také jim byly předány věcné dary ve formě okrasných keřů a stromů, který
zajistila smržická zahradnická firma Arboeko. Na závěr tohoto slavnostního
aktu byla vyhlášena „Vánoční soutěž 2013“, která je zaměřena na výzdobu
domů a jejich okolí v období Vánoc.
Prof. Aleš Lebeda
člen Obecního zastupitelstva a předseda Komise životního prostředí
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Obecní knihovna
Recenze
Před koncem roku 2012 se mi dostaly do rukou dvě zajímavé knihy,
které se vztahují k Hané, Prostějovsku i ke Smržicím. Obě tyto knihy mne
svým zaměřením a obsahem natolik zaujaly, že jsem si je ihned koupil a
také přečetl. Když jsem se k nim opětovně několikrát vrátil, dospěl jsem
rovněž k závěru, že bude vhodné se o tento zážitek podělit i se čtenáři
Smržického zpravodaje. Podívejme se tedy o čem tyto dvě knihy jsou.
Tomáš Cydlík, Miroslav Macík, Romana Němcová, Dagmar
Roháčková, Oldřich Václavík

Osobnosti Prostějovska
Klub historický a státovědný v Prostějově. Prostějov, 2012, 221 s.
ISBN 978-80-260-3058-4. (www.khsprostejov.cz)
Jako osobnost jsou většinou označováni ti jedinci, kteří se – obvykle
v pozitivním smyslu - nějakým způsobem vymykají z průměru běžné lidské
populace, kteří mají mimořádné vlohy, schopnosti a nadání, případně jsou
schopni zastávat zcela jednoznačné, neotřelé a neochvějné životní postoje,
jsou prostě něčím vyjímeční, jsou tedy osobnostmi. Díky těmto svým
morálně-volním
vlastnostem
a
schopnostem
mohou
zásadně
přispívat k pozitivnímu rozvoji společnosti. Nejedná se pouze o oblast
vědy, techniky a umění, ale i celou řadu dalších aktivit, jež přispěly nebo
přispívají nejen k poznání lidstva, ale i například k rozvoji jeho svobody a
demokracie. Takoví jedineční lidé rovněž byli a jsou i v našem blízkém
okolí, i když jak stará a věky ověřená pravda říká „je jich jako šafránu“.
Recenzovaná kniha se zabývá již nežijícími osobnostmi Prostějovska.
Autoři si vytkli poměrně nesnadný úkol, protože přesně nevymezili oblast
lidských aktivit, z nichž budou osobnosti vybírat, ale také přesně
nedefinovali časové rozpětí, kdy tyto osobnosti žily. Při výběru osobností
byla použita dvě hlavní kritéria a to vazba na Prostějov a Prostějovsko, dále
pak byl limitován počet vybraných osobností. V knize je zpracováno
celkem 100 portrétů osobností, mužů a žen, jež se na Prostějovsku narodily,
nebo zde prožily část života, případně zde zemřely. V úvodu ke knize se
píše, že se jedná o vědce, techniky, politiky, filozofy, umělce, sportovce,
vojáky, lékaře, pedagogy, kulturní a osvětové pracovníky. Jsou zde popsány
životní osudy a hlavní přínos společnosti 87 mužů, 12 žen a jednoho
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manželského páru (Karla a Karel Vojáčkovi). Z hlediska profesního v knize
však zcela výrazně převládají jedinci uměleckého zaměření (celkem 45
osob), dále pak jsou to vědci (13), pedagogové (10), politici (9), pracovníci
v oblasti kultury a osvěty (9), lékaři a technici (po 4), vojáci (3), sportovci
(2) a jeden filozof. U některých osobností se však tyto činnosti prolínají.
Převažující zastoupení umělecky zaměřených jedinců (spisovatelé, malíři,
hudebníci, herci, architekti atd.) dává knize poněkud nádech
jednostrannosti, což je zřejmě podmíněno osobním zaměřením autorů.
Většina uvedených osobností žila a působila v průběhu 19. a 20. století.
Nejstarší dva uvedené záznamy reprezentují Jan Filipec (1431 Prostějov –
1509 Uherské Hradiště; diplomat, biskup varadinský, administrátor
olomouckého biskupství), dále pak Matěj Rejsek (1445 Prostějov – 1506
Kutná Hora; stavitel, kameník a dekoratér).
Většina jedinců uvedených v knize splňuje dle mého názoru spíše
kategorii osobností lokálního a regionálního, případně národního významu.
Naopak do kategorie osobností mezinárodního a celosvětového významu,
tzn. těch jejichž dílo a myšlenky přesáhly ve 20. století hranice Evropy a
kontinentů, lze podle mého soudu zařadit pouze dva muže uvedené v této
publikaci.
Je jím jednak Prof. Ing. RTDr. Dr. h. c. Otto Wichterle, DrSc. (1913
Prostějov – 1998 Stražisko), jeden z nejvýznamnějších českých vědců a
vynálezců 20. století, který pracoval v oblasti makromolekulární chemie.
Kromě více než 200 vědeckých publikací, je rovněž autorem asi 150
vynálezů a patentů, přičemž celosvětového uznání se mu dostalo zejména
za vynález silonu a hydrogelů, včetně měkkých kontaktních očních čoček.
Byl rovněž člověkem, jak tomu u velkých osobností bývá, silných a
neochvějných postojů k věcem veřejným a politickým, což například
prokázal podpisem petice „Dva tisíce slov“ v roce 1968. Bohužel, jak to
v případě takových vyjímečných osobností bývá u nás běžné, Prof. O.
Wichterle byl vystaven dlouhodobé a těžké perzekuci ze strany
komunistického režimu, ale i přesto se nenechal nikdy zlomit. Otcem
profesora O. Wichterleho byl významný prostějovský podnikatel a
národohospodář Karel Wichterle. V souvislosti s životem Prof. O.
Wichterleho stojí rovněž za zmínku to (o tom se v knize nic neuvádí), že
jeho matka Pravoslava (Slávka) Wichterlová, rozená Podivínská, pocházela
ze Smržic z významného rodu Podivínských. Jejím otcem byl Jan
Podivínský (1850-1924; v letech 1883-1889 starosta Smržic, poslanec
zemského sněmu, významný politický a hospodářský činitel Prostějovska).
Manželkou Jana Podivínského, tedy babičkou Otto Wichterleho, byla
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Františka Podivínská (roz. Moučková, dcera Jana Moučky, v letech 19341938 starosta Smržic). I když byl Prof. O. Wichterle světově známou a
uznávanou osobností, v domácích podmínkách se dočkal uznání až po 17.
listopadu 1989, kdy byl, kromě jiného, zvolen předsedou Československé
akademie věd. Pro zajímavost stojí snad ještě uvést, že rodina Wichterlova,
ale i Podivínských, má hrobky v Pantheonu hřbitova v Prostějově. Pamětní
deska Prof. Otto Wichterleho a jeho sestry Hany Wichterlové je umístěna
na domě v Prostějově (ulice Svatoplukova č.p. 2482/53), kde oba
sourozenci v mládí žili, nyní zde sídlí pobočka Komerční banky.
V knize je rovněž uveden i medailon sestry Prof. O. Wichterleho, Hany
Wichterlové (1903 Prostějov – 1990 Praha), významné české sochařky
meziválečného období, která bývá někdy nazývána „první dámou českého
sochařství“. Období druhé světové války prožila H. Wichterlová ve
Smržicích, kde měla atelier a vilu za obcí směrem na Mostkovice. Později
tato vila a přilehlé pozemky připadly Šlechtitelské stanici, nyní zde působí
firma SEMO. Budova vily zde stojí dosud (barevná budova po levé straně
hlavního vjezdu do areálu firmy), avšak její současný vnější vzhled a
zejména pak vnitřní prostory vypadají zcela jinak. Když jsem nastoupil na
šlechtitelskou stanici v roce 1975 (v té době se stále ještě ve Smržicích
říkalo „pracuješ ve Vile“), tak v této budově bylo ještě torzo původního
ateliéru Hany Wichterlové s krásným dřevěným schodištěm vedoucím do
prvního patra, ale i její sbírkový skleník pro exotické rostliny.
Druhou světově známou a respektovanou osobnost v oblasti vědy resp.
filozofie představuje v recenzované knize Prof. Dr. Edmund Husserl (1859
Prostějov – 1938 Freiburg /Německo/), syn židovského obchodníka v
Prostějově. Vystudoval matematiku, fyziku a filozofii, po studiích působil
jako profesor filozofie na řadě prestižních německých univerzit (např.
Halle, Göttingen, Freiburg). Je zakladatelem nového směru filozofie –
fenomenologie, která se stala jedním ze zásadních pilířů moderní
filozofické vědy. Při svých cestách po světě jsem se sám opakovaně
přesvědčil, že jméno Edmunda Husserla je v kruzích vzdělanců velmi dobře
známo a respektováno, bohužel většinou je vztahován k místům jeho
hlavního životního působení tedy Německu, ne českým zemím. Na nové
radnici v Prostějově je umístěna jeho pamětní deska.
Je známo, že i Smržice byly místem narození nebo života několika
výrazných osobností (viz kniha „Smržice – příroda, historie, lidé“ /Smržice,
1994/). V recenzované knize jsou uvedeny dvě osobnosti, které se narodily
ve Smržicích, a to Jakub Kresa a Vojtěch Ondrouch. Jakub Kresa
(1648 Smržice – 1715 Brno) vystudoval filozofii, matematiku a teologii.
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Po studiích se postupně vypracoval na evropsky respektovaného
matematika, přičemž významnou část svého aktivního života prožil ve
Španělsku, kde působil 15 let jako profesor matematiky na univerzitě
v Madridu a na námořní akademii v Cádizu. Působil rovněž na univerzitě
v Praze. Jeho hlavním matematickým dílem je třídílná kniha „Analysis
speciosa trigonometriae sphaericae“, která byla ve své době hlavním
zdrojem poznatků o goniometrických funkcích. Zbytek života prožil J.
Kresa v klášteře v Brně, kde také zemřel. Pochován je v jezuitském kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve středu Brna. Na jeho počest byla po 17.
listopadu 1989 pojmenována i jedna z ulic ve Smržicích, kde se nachází i
jeho rodný dům s pamětní deskou (dům nacházející se před mlýnem a
olejnou na počátku ulice Kobližnice).
Dalším smržickým rodákem, jehož medailon je uveden v recenzované
knize, je Prof. ThDr. et PhDr. Vojtěch Ondrouch (1891 Smržice – 1963
Bratislava). V. Ondrouch byl nejstarším synem z rodiny smržického
krejčího. Vystudoval (1911-1915) bohosloví v Olomouci, pak působil na
několika místech jako kněz. V roce 1919 se však s katolickou církví
rozešel. Od roku 1919 působil jako učitel na Slovensku, přičemž v tomto
období i studoval Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kterou
ukončil v roce 1924. Od roku 1934 působil jako docent, později jako
profesor starověkých dějin na Komenského univerzitě v Bratislavě. Jeho
hlavním vědeckým zájmem bylo studium počátků římského osídlení na
Slovensku, zejména pak z hlediska numismatiky a archeologie. Mezi jeho
stěžejní díla patří knihy „Bohaté hroby z doby římské na Slovensku“ (1957)
a „Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku“ (1964).
Na jeho počest je pojmenována jedna z ulic ve Smržicích, ulice Dr. V.
Ondroucha.
Kniha „Osobnosti Prostějovska“ je bezesporu velmi zdařilým a
záslužným dílem, které významně přispívá k poznání intelektuálního
potenciálu, rozvoje ducha a tvořivosti na Prostějovsku. Jména osobností
jsou zde uvedena v abecedním pořadí, portréty všech osobností mají
jednotnou formu zpracování, včetně rozsahu (dvě strany), textová část je
doplněna vhodnými fotografiemi. Kniha je vytištěna na kvalitním křídovém
papíru. Tuto obsahově i graficky velmi zdařilou publikaci mohu doporučit
všem, kteří se zajímají o historii Prostějovska. Tato publikace by měla
sloužit i jako doporučená literatura na školách všech stupňů, zejména pak
při výuce historie a vlastivědy. Pokud se bude připravovat její druhý díl,
pak si lze jen přát, aby se v něm objevila i jména dalších velkých osobností
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Prostějovska. Jednou z nich je např. Prof. Ing. RTDr., dr. h. c., Konrád
Jaroslav Hruban, DrSc. (1893-1977), rodák z Duban, mezinárodně známý a
respektovaný vědec a vysokoškolský pedagog v oboru stavebnictví,
významný teoretik stavitelství a odborník v oboru železobetonových
konstrukcí, zakladatel projekce tenkostěnných skořepinových konstrukcí.
Další takovou mimořádnou osobností je i Prof. Ing. Josef Opletal, dr. h. c.
(1863-1953), rodák z nedalekého Studence (nyní součást obce Čelechovice
na Hané), který byl na počátku 20. století mezinárodně respektovaným
lesníkem, po roce 1918 se stal prvním generálním ředitelem
Československých státních lesů a
statků. Později pak působil jako
vysokoškolský pedagog a profesor
lesní těžby a lesního průmyslu na
Lesnické fakultě Vysoké školy
zemědělské v Brně, kde v letech
1928-1929 vykonával i funkci
rektora. Lze si jen přát, že i
některé
nežijící
smržické
osobností, jež mají regionální i
národní význam, jako byl např.
Josef Cásek, Tomáš a Jan
Podivínští, František J. Kubíček,
František Novotný, MUDr. Karel.
M. Schwarz a František Jakubec,
se objeví v dalších dílech této
publikace.
Prof. Ing. Josef Opletal (1863-1953)
Recenze další knihy bude uveřejněna v následujícím čísle Smržického
zpravodaje.
Prof. Aleš Lebeda
člen Zastupitelstva obce Smržice

11

Komise kulturně - sportovní
Obec ve spolupráci s kulturně - sportovní komisí připravila v uplynulém
období pro své občany několik akcí. Tradiční akcí byly Smržické hody.
Jako zcela nové se uskutečnilo Vítání prázdnin ve Vývoze pro děti a rodiče.
Nezapomnělo se ani na seniory s jejich tradičním Rozloučením s létem.
Smržické hody, spojené se svátkem sv. Petra a Pavla, se konaly v sobotu
29.6. Ve sportovním areálu fotbalového hřiště byl připraven pestrý program
a na své si přišly všechny generace. Po celé odpoledne se mohly děti
vyřádit při aquazorbingu, pro starší generaci zahrála od 16:00 hod. kapela
Věrovanka. Taneční zábavou návštěvníky provázela písničkami k tanci i
poslechu skupina Romantica. Večerní program návštěvníkům příjemně
zpestřil svým vystoupením Zlatý slavík Karel Gott v podání imitátora Jana
Mlčocha.
Prázdninovou akci, kterou si komise připravila pro děti a jejich rodiče,
bylo "Vítání prázdnin", které proběhlo 4. - 5. 7. ve Vývoze. Účastníci se
sešli v 17 hod. na parkovišti u hřbitova a odtud se přesunuli na připravené
tábořiště. Po postavení stanů se všichni táborníci vydali na společnou
procházku
nad
Vývoz a na Stráž,
kde se jim naskytl
krásný výhled na
Smržice
při
západu slunce. Po
návratu
do
tábořiště
kluci
připravili klacky
na opékání a
zapálili oheň, aby
si mohl každý
opéct svůj buřt. K
táboráku
patří
kytara a zpěv,
čehož se zhostila
paní J. Schmittová a společně s dětmi a dospělými zpívali, co jim síly
stačili. Jakmile padla tma, nastal ten pravý okamžik pro stezku odvahy, kdy
se skupinky táborníků vydaly po světýlky vyznačené trase vedoucí
třešňovou alejí kolem hřbitova zpět k ohništi. Stezku absolvovali všichni
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táborníci a někteří dokonce i dvakrát. Zbytek krásné letní noci strávili
táborníci posezením u ohně a zpěvem. Ráno byla pro táborníky připravena
snídaně a po složení stanů a úklidu tábořiště se všichni rozešli ke svým
domovům. Nicméně všichni odcházeli s přesvědčením, že to byl hezký a
zajímavý vstup do letních prázdnin.

V první polovině září (12.9.) se konal tradiční cyklistický výlet
„Rozloučení s létem“ pro seniory, který v letošním roce vedl po
cyklostezkách v okolí Smržic a byl zakončen ve sportovním areálu.
Připravované akce:
Pátek 1. listopadu
Pátek 15. listopadu
Pátek 29. listopadu
Neděle 1. prosince
Pátek 20. prosince
Úterý 31. prosince

Soutěž dýní (děti soutěží v parku o nejhezčí dýni)
Lampionový průvod (vzpomínka na významné dny)
Rozsvícení vánočního stromu (přivítání adventu)
Vánoční výstava na faře (prodejní výstava dekorací)
Noc na Karlštejně (Moravské divadlo Olomouc)
Silvestrovské šlapáček (rozloučení se starým rokem)

Ing. Jiří Přikryl
předseda komise
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Základní škola Smržice
Školní rok 2013/2014 byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září. Do první
třídy nastoupilo 14 žáků. Škola má v tomto školním roce 80 žáků.

O prázdninách se ve škole pilně pracovalo. Na obou budovách školy byla
provedena oprava malby. Ve dvoře mateřské školy byl nově vydlážděn dvůr
a oseta travnatá plocha. Zahrada mateřské školy je teď mnohem krásnější a
hlavně bezpečnější. Také příchod do jídelny je pro školáky upravený,
s možností posezení na lavičkách při čekání na oběd.
V tomto školním roce připravujeme pro žáky školy 7 zájmových kroužků:
Třikrát kroužek keramiky (podle věku dětí), kroužek anglického jazyka,
ekologicko-turistický, jóga pro děti, taneční kroužek pro mladší děti.
Všechny kroužky zahájily činnost od pondělí 23. září.
Začínáme zajišťovat pro žáky mnoho vzdělávacích a zábavných akcí. Již
proběhla návštěva předškolních dětí na Dopravním hřišti v Prostějově.
Účast dětí MŠ jsme zapojili do dopravní výchovy poprvé. Děti byly
nadšené a také hodně chváleny instruktory za šikovnost a vzorné chování.
Také žáci 4. třídy absolvují 30. září výuku dopravní výchovy na dopravním
hřišti, kam pojedou na vlastních kolech. Budou tak plnit průkaz cyklisty.
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Žáci 4. a 5. třídy navštíví 2. října v kině Metro naučný program „Planeta
Země 3 000“, který navštěvují každoročně. Letos jim bude promítnut
cestopisný film Madagaskar.
Pro všechny žáky základní i mateřské školy jsme objednali tři divadelní
představení v Městském divadle v Prostějově, které navštívíme během
školního roku.
V listopadu se uskuteční sportovní soutěž „Hanácké vdolek“ ve
Vrbátkách. Celkem 7 škol poměří svoje síly ve štafetových závodech
v tělocvičně. Učitelky tělocviku děti připraví a vyberou nejlepší sportovce.
V podzimních měsících se žáci zapojí také do dalších výtvarných a
ekologických soutěží dle aktuálních nabídek různých organizací. Rovněž
připravujeme několik exkurzí do místních firem.
Naše škola má v programu výchovu dětí k ochraně životního prostředí,
proto i letos pokračujeme ve sběru starého papíru na podzim i na jaře. Dále
probíhá sběr elektrozařízení v rámci programu Recyklohraní a na jaře
budeme sbírat i léčivé rostliny.
V letošním školním roce opět usilujeme o titul ,,Zelená škola
Olomouckého kraje“. S výsledky této soutěže seznámíme veřejnost
v příštím čísle Zpravodaje.
V prosinci se žáci školy zúčastní výchovného koncertu skupiny ,,Marbo“.
Rovněž uspořádáme pro rodiče a občany Smržic tradiční Vánoční besídku
s bohatým programem.
Mgr. Marie Zoubalová, ředitelka ZŠ Smržice
15

Český zahrádkářský svaz Smržice
Zájezd do Lednice
V sobotu 13. července uspořádala ZO ČZS Smržice autobusový zájezd do
Lednice. Zámek v Lednici je součástí Lednicko – valtického areálu,
přírodně krajinářského celku o rozloze téměř 300 km². Především v 18. a
19. století jej ruku v ruce v souladu s přírodou budovali Lichtenštejnové.
Od roku 1996 je tato „Zahrada Evropy“ na Seznamu světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO.
Lednický zámek získal dnešní podobu v letech 1846 až 1858. Je vystavěn
ve stylu tehdy moderní anglické gotiky. Je to honosné majestátní sídlo. Tato
honosná budova, vypadající jako pohádková, sloužila šlechtě jako letní
sídlo. Náš prohlídkový okruh zahrnoval přízemní prostory, které sloužily
pánům z Lichtenštejna jako reprezentační sály, kam zvali své hosty a
přátele. První poschodí bylo zařízeno k obývání, druhé poschodí bylo pro
děti. Velká část původního vybavení byla odvezena, přesto jsme mohli
obdivovat masivní nábytek, krásné točité schodiště v knihovně, vyřezané z
jediného stromu, i původní čínské tapety s motivy květin a ptáků zdobící
zdi čínského kabinetu. Schodiště bylo vyrobeno bez použití jediného
hřebíku. Mramorové vany, klozety a stoly s mycími soupravami jsou také
původní. Nádherné jsou také mramorové krby. Zachovala se také část
trofejí z cest po Africe a Asii. Do komplexu zámku patří i historický
skleník, postavený v roce 1834. Je vysázený mnoha cizokrajnými
rostlinami. Již jeho odvážná konstrukce a zasklení mnoha tisíci malých skel
působí majestátně. Zde se nachází nejvzácnější česká skleníková rostlina,
strom 300 – 400-letého cykasu Encephalartos altensteinii. Při rekonstrukci
skleníku však byly některé rostliny nenávratně poškozeny. Na konci
zámeckého rybníka se nachází zajímavá stavba minaretu z roku 1798. Po
krátké procházce, někteří účastníci zájezdu jeli lodí po řece, jsme mohli
obdivovat tuto stavbu. 302 schodů nahoru na horní ochoz nebylo pro nás
překážkou a odměnou nám byl nádherný výhled na celý Lednicko –
valtický areál.
Zájezd se vydařil. I počasí nám přálo, nebylo takové horko jako
v předchozích dnech. Zájezdu se zúčastnilo 43 občanů ze Smržic i z okolí.
Za zdárný průběh zájezdu se zasloužila př. Jaroslava Smičková. Věřím, že
se příští rok zase sejdeme na zajímavé akci.
Jiří Vyhlídal, předseda ČZS Smržice
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Než začnu psát tenhle příspěvek do našeho zpravodaje, promiňte mi to,
ale musím se Vám s něčím svěřit. V posledním čísle zpravodaje č. 2 jsme
Smržičtí myslivci neměli žádný článek. Byl jsem velmi překvapen, když se
mne opravdu velké množství našich občanů ptalo, co se stalo s myslivci, že
tam článek nemají. Omlouvám se všem, kteří se mne na to ptali, že jsem
z důvodu zdravotních nestihl článek včas podat. A nyní tedy k vlastní části
našeho příspěvku.
Tak jako doposud, jsme spolu se základní školou pokračovali v besedách
s žáky naší školy. Zhotovili jsme obrázky naší zvěře a rozdali je žákům
s tím, že na konci měsíce června provedeme takovou malou soutěž a ty
nejlepší vyhodnotíme. Šlo prakticky o to, aby děti věděly, jak se jednotlivé
části zvěře myslivecky nazývají. Byli jsme vskutku překvapeni zájmem a
znalostmi žáků naší základní školy ve Smržicích. Protože, všichni
odpovídali velmi dobře, tak jsme nakonec odměnili všechny přítomné
sladkostmi. Přitom jsme museli dětem slíbit, že v tom budeme po
prázdninách pokračovat.
Jak také víte, žáci naší školy, ale také škola jako taková, dosáhli
významného ocenění v soutěži o „Zlatý list“ pořádané Českým svazem
ochránců přírody, Ekocentrem Iris v Prostějově. Umístění na prvním místě
v dané kategorii žáků, bylo dle vyjádření ředitelky školy Mgr. Zoubalové i
naší zásluhou, z čehož máme samozřejmě velkou radost.
Naše myslivecké sdružení se v tuto roční dobu zaměřilo jednak na
ochranu drobné zvěře, jednak na zásobení dostatečným množství vody
v oblastech, kde voda není, respektive je hodně daleko. Bylo několik velmi
horkých dnů a koroptvičky, bažantíci, zajíčci i srnčata by bez vody jen stěží
přežívala. Máme vhodně umístěné napáječky, ve kterých jsme třikrát do
týdne doplňovali čistou vodu. Z počátku jsme byli z hodně mokrého jara
nešťastní, neboť velmi deštivé týdny měly za následek úhyn vylíhnutých
bažantích kuřátek a koroptviček. Situace se však nakonec změnila a my
jsme museli rozvážet vodu, aby nastalá vedra ta kuřátka jak bažantí, tak i
koroptví a zajíčci se srnčaty přežili. Letošní rok byl vskutku na výkyvy a
změny počasí více než podařený a tak nás to stálo poměrně značné úsilí,
abychom populaci drobné zvěře zajistili k přežití.
Poměrně rychle nastal podzim a změna byla velmi rychlá. Zajistili jsme
dostatečné množství plev do zásypů. Mnoho zásypů jsme museli znova
zhotovit, neboť je mezi lidmi ještě hodně takových, kteří se nedovedou
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bavit jinak, než ničením těchto krmných zařízení. Některá krmná zařízení
jsme umístili na nových místech, kde se vyskytuje větší množství drobné
zvěře.
Mám za to, že pro nadcházející zimu, která má být dle předpovědí velmi
tvrdá, máme zajištěno dostatek krmiva jak dužnatého, tak i objemového.
Pro zdraví naší srnčí zvěře, zakoupíme ještě medikované krmivo, které
v zimním období umístíme do krmných zařízení. Spolu s dětmi naší
základní školy ve Smržicích pak budeme pečovat o zvěř. Na péči o zvěř se
budou podílet i děti základní školy. Pro tento účel jsme zhotovili jedny
jesličky ve Vývoze, kam děti v době nouze chodí zvěř přikrmovat. Jsme
rádi, že i naše malé děti mají velký zájem o dění v naší přírodě.
JUDr. Ing. Martin Vrtal
Předseda MS Smržice, o.s.

TJ Sokol Smržice
Smržický volejbal
Volejbalistům pozvolna končí bohatá letní sezona, která byla plná soutěží a
turnajů na vlastním hřišti i v okolí. Pravidelný trénink, posilování a
udržování kondice jednotlivých hráčů, přinesl velmi dobré výsledky
v umístění v jednotlivých soutěžích:
8. června 2013 – II. smíšené družstvo vybojovalo 2. místo na turnaji
v Čelechovicích na Hané. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev z blízkého okolí.
22. června – I. smíšené družstvo hrající I. Hanáckou ligu v Prostějově
odehrálo finále soutěže a umístilo se na 13. místě z celkového počtu 35
družstev.
29. června na hody byl uspořádán 38. ročník „Srazu veteránů“, po uvítacím
projevu a fotu na tribunce za hřištěm následovalo utkání účastníků srazu na
venkovním hřišti. Současně s těmito zápasy hrály v tělocvičně ženy
rekreačního volejbalu svá utkání. Po ukončení zápasů následovala
prohlídka výstavky z historie a současnosti volejbalu a potom posezení pod
lipami, kde se mohli všichni účastníci srazu setkat a zavzpomínat se svými
vrstevníky. Příjemná hodová nálada pokračovala i na tanečním parketu, kde
dlouho do noci tančili sportovci místní i přespolní.
13. července – II. smíšené družstvo přivezlo z turnaje v Konici, kde se
utkalo 10 družstev, velmi dobré 3. místo.
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17. srpna byl na našich hřištích v sokolovně uspořádán „Memoriál Aloise
Doseděla“, na turnaj přijalo pozvání 5 družstev z Hanácké volejbalové
ligy, naši hráči získali 3. místo. V úvodu vedoucí oddílu Alois Lakomý
vzpomněl na významnou osobnost smržického volejbalu – pana Aloise
Doseděla, na jehož počest se turnaj konal. Lojza, jak mu všichni sokolové
říkali, zasvětil svůj život volejbalu, byl pokračovatelem zakladatelů
volejbalu ve Smržicích, byl úspěšným hráčem a potom i trenérem mládeže
a vychoval řadu reprezentantek, působil ve volejbalovém svazu
v Prostějově a potom jako starosta Sokola Smržice. Při závěrečném
ceremoniálu převzali vedoucí vítězných družstev hodnotné ceny.
24. srpna – I. smíšené družstvo absolvovalo turnaj v Křenůvkách, kde se
z 8 celků umístili na 4. místě.
31. srpna – I. smíšené družstvo hrálo turnaj v Určicích, kde přijelo celkem
15 družstev a smržičtí vybojovali 6.místo.
7. září byl na místních hřištích v sokolovně uspořádán turnaj smíšených
dvojic – DEBL-MIX 2013, jehož se zúčastnilo 7 dvojic jak z našeho
oddílu, tak z Hanácké volejbalové ligy v Prostějově. Vítězem se stala
domácí dvojice – Nová + Joch, kteří si sladkou chuť vítězství znásobili
zakrojením do hezkého dortu, který upekla členka oddílu Romana
Minátová.
Alois Lakomý, vedoucí oddílu volejbalu TJ Sokol Smržice.
Člen Sokola Smržice na Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě
dospělých
Člen naší tělocvičné jednoty Jiří František st. se
zúčastnil 7. - 8. září 2013 Mistrovství ČR
v Rokycanech v terčové lukostřelbě jako
hostující člen v TJ Sokol Kostelec na Hané
v oddílu lukostřelby. Soutěžil v kategorii Senior –
reflexní luk, což je i olympijská disciplína.
V individuálním závodě obsadil 9. místo
nástřelem 1089 bodů. V soutěži týmů získal
spolu s Oldřichem Malým a Zdeňkem Smolkou
stříbrnou medaili za 2. místo.
Týmové výsledky: 1. Arcus Plzeň, 2. LK 1997 TJ
Sokol Kostelec na Hané, 3. Lukostřelba
Prostějov. Individuální výsledky: 5. místo Zdeněk Smolka – 1166 bodů, 8.
Oldřich Malý – 1112 bodů a 9. místo Jiří František – 1089 bodů.
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Pohádkové údolí
Konání šestého ročníku „Pohádkového údolí“ (14.9.2013), s tématem
„Řemeslo má zlaté dno“, bylo ohroženo. Počasí se každou chvíli měnilo a
v sobotu dopoledne se k dešti přidal silný vítr. Po poledni ale vysvitlo
sluníčko, tak jsme si řekli, zkusíme to venku, ale nemůžeme do údolíčka,
protože je tam bláto, tak jenom v nejbližším okolí sokolovny, uvidíme, zda
nějaké děti přijdou. Před druhou hodinou už stála na startu řada dětí a jejich
rodičů, všichni v teplém oblečení a holinkách, nezbytný byl deštník a
pláštěnka. Obdobnou výbavu měly i všechny pohádkové bytosti. Sokolskou
bránou prošlo přes šedesát dětí a jednou tolik dospělých. Děti měly
uhodnout, v které pohádce najdou příslušná řemesla.

U každé zastávky plnění
úkolů a razítko do pasu, u
kováře dostaly za splnění
úkolu čerstvě vykovaný
hřeb.
Polámaného
mravenečka musely děti
přenést na nosítkách k
doktorovi, vyšetřit ho a
poslechnout mu srdíčko.
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Švadlenky od pyšné
princezny potřebovaly
navlékat nitě a přišívat
knoflíky, což děti dobře
zvládly. Zahradníci je
naučili, jak správně zasít
semínka a zapeklitý úkol
–
uplést
vánočku,
dostaly od kuchařů.
Mlynář s mlynářkou dali
dětem za úkol, aby
vybraly z několika vzorků obilí to správné, z kterého se mele mouka na
pečení chleba. Na mysliveckém stanovišti děti poznávaly podle obrázků
polní a lesní zvěř. Chůvě pomohly děti ukolébavkou uspat malou princeznu
a tu velkou se snažily rozesmát, deváté razítko do pasu dostaly na konci
putování od krále a královny za splnění posledního úkolu a jako odměnu
balíček sladkostí. Přes všechny obavy se pohádkové odpoledne vydařilo ke
spokojenosti návštěvníků i sokolů.
Připravujeme:
11. října - „Drakiáda“
9. listopadu – „Martinský pochod“
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol

Klub českých turistů Smržice
V závěru července podnikli členové a příznivci Klubu českých turistů
Smržice týdenní zájezd za turistikou, tentokrát na Střední Slovensko.
Ubytování v hotelu na břehu přehrady Palcmanská Maša nemělo chybu a
na celý týden byl připraven výběr tras od příjemných procházek až po
náročné celodenní túry. Zavítali jsme při nich do Slovenského Ráje,
Nízkých Tater a Stolických vrchů a uprostřed týdne jsme si užili relaxační
den v termálním koupališti Vrbov. Přálo nám také počasí, takže jsme se z
týdenního pobytu ve slovenských horách vraceli nadmíru spokojeni.
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V sobotu 7. září uspořádal náš Klub českých turistů Smržice pro všechny
příznivce cyklistiky 15. ročník největší cykloturistické akce našeho
regionu, Smržická šlapka. Silniční trasy 30, 53, 66 a 94 km směřovaly do

oblasti lesů kolem Repech, Protivanova a Běleckého Mlýna. Pro náročné
jsme připravili novou trasu 140 km do Hostýnských vrchů, během které
zdolali tři vrcholy tohoto pohoří, Hostýn, Tesák a Troják. Ještě náročnější
cyklisté mohli se Smržickou šlapkou vyjet dokonce až na vrchol Pradědu
a po návratu do Smržic měli na tachometru rovných 184 kilometrů. Na této
trase se měřil čas a nejrychlejší jezdec byl ohodnocen hezkým pohárem.
Letos jej získal Filip Lázna z Prostějova, který trasu zvládl v neuvěřitelném
čase 6:10 hod. Většina účastníků však do Smržic nepřijela lámat nějaké
rekordy, ale pohodově se projet a nádherné počasí k jejich příjemnému
zážitku z jízdy výrazně přispělo. Majitelé horských kol si mohli vybrat z
tras 10, 14, 28, 40 nebo 59 kilometrů, které směřovaly do oblasti Velkého
Kosíře. Měli tak ideální příležitost vyzkoušet si nejen vlastní fyzičku, ale
také novou rozhlednu na Kosíři. Cenu pro nejmladšího účastníka dostal
teprve čtyřměsíční Jan Slezáček ze Smržic, kterého vezla jeho maminka ve
vozíčku na trase 30 km. Cenu pro nejstaršího získal Karel Ošťádal, který je
sice rovněž ze Smržic, bydlí ale v kosteleckém Domově pro seniory. Ve
svých 87 letech zvládl trasu 30 km. Díky ideálnímu cyklistickému počasí
měla letošní Smržická šlapka rekordní počet 1015 účastníků.
Zdeněk Balcařík
předseda KČT Smržice
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Firma LASKI Smržice
Článek převzatý z Deníku 21.8.2013
KATEŘINA SLOUKOVÁ

Tři zaměstnanci, jedna kancelář a malá dílna. Tak vypadala společnost
LASKI Smržice na svém začátku. Dnes, po více než dvaceti letech, vyváží
prakticky do všech kontinentů, konkrétně do 45 zemí, a zajišťuje tak práci
lidem z prostějovského regionu. „Za každým úspěchem stojí pracovití
lidé,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro Deník ředitel společnosti Ing. Zdeněk
Zapletal.
Čím se firma LASKI zabývá?
Vyrábíme a prodáváme speciální komunální stroje, jako jsou například
frézy na pařezy, štěpkovače, drážkovače, vysavače listí nebo zametací
kartáče.
Z malé obchodní společnosti se stala úspěšná výrobní firma. Jak se vám
to podařilo?
Usilovnou prací. Za každým úspěchem stojí práce, práce a zase jen práce.
Důležitá je inovace výrobního sortimentu, modernizace strojového
vybavení a používání pokrokových technologií.
V čem je společnost LASKI jedinečná?
Tím, že jsme dokázali vyplnit mezeru na evropském trhu v oblasti výroby
fréz na pařezy a dalších komunálních strojů. Pak především tím, že se nám
podařilo dát dohromady kolektiv odborníku, kteří toto vše dokázali.
Do jakých koutů země vyvážíte své produkty?
Vyvážíme prakticky do všech kontinentů. Mimo všech států EU hodně
výrobků putuje například do Ruska, Chile, na Nový Zéland a jinam. Nikdy
dříve by mě ani nenapadlo, že budeme frézy a štěpkovače vyvážet třeba na
Island.
Jak dlouhá je historie firmy? Vzpomínáte si na své začátky?
Naše firma byla založena v roce 1992, má tedy více než dvacetiletou
tradici. Začínali jsme v jedné kanceláři a s jednou malou dílnou ve třech
lidech. Nechybělo nám ale nadšení. Dnes zaměstnáváme 52 pracovníků. Za
tu dlouhou dobu se firma změnila a postupně se vyvíjí. V současné době
rekonstruujeme administrativní budovu, plánujeme také výstavbu další
nové části. Neustále budujeme další a další výrobní haly a vymýšlíme
inovace našich výrobků. Každý rok máme dvě až tři novinky.
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Zaměstnavatelé v dnešní době mají problém sehnat kvalitní a zkušené
pracovníky. Kde hledáte vy?
Právě to je problém způsobený nikoliv podnikatelskou sférou, ale spíše
organizací školství. Dnes se vám na inzerát přihlásí spousta manažerů, ale
se strojírenskými profesemi je to horší. Situace se sice mění mírně k
lepšímu, ale stále je co zlepšovat. Řešení vidím v tom, když se
zaměstnavatel podílí na přípravě kvalifikovaných pracovníků a na jejich
výchově. Spolupracujeme proto se Švehlovou střední školou v Prostějově a
Sigmundovou střední školou Lutín. Zabezpečujeme praxi jejich studentů
a tím si „vychováváme“ naše potencionální zaměstnance.
Kdybyste měl jmenovat největší úspěch, kterého firma dosáhla, který by
to dle vás byl?
Především to, že fungujeme, že jsme schopni zajistit obživu jak našim
zaměstnancům, tak spolupracujícím firmám.
Máte ale i řadu dílčích úspěchů. Prozradíte alespoň některé z nich?
Podařilo se nám získat distributory na všech kontinentech země. To je podle
mě obrovský úspěch. Významný byl pro naši firmu rok 1993, kdy jsme od
americké firmy Kohler získali oficiální zastoupení na prodej spalovacích
motorů Kohler na území České republiky, Slovenska a Polska. Český
reprezentant Tomáš Suchánek získal v roce 1993 první místo na mistrovství
Evropy v ultralehkém létání, o rok později titul mistra světa. Motor pro
vítězné letadlo jsme připravili my, zároveň jsme tento letoun pomohli
upravit a vyladit. V roce 1998 přišlo ocenění Nejlepší výrobek Grand prix
pro frézu na pařezy na výstavě Techagro v Brně. Nejdůležitějším oceněním
v historii firmy byla zlatá medaile Grand Prix Silva Regina 2008 za
ucelenou řadu drtičů a štěpkovačů. Ocenění je pro nás o to cennější, že bylo
uděleno jedinému českému výrobci v silné mezinárodní konkurenci. Tím
jsme se zařadili mezi nejvýznamnější evropské a světové výrobce této
techniky. Loni jsme získali ocenění Firma roku Olomouckého kraje 2012.
Je to hlavně ocenění práce všech našich zaměstnanců, ohodnocení dvacet
let trvající tvrdé práce.
(zkráceno redakční radou)

Restaurace U hřiště
Nabízíme všem občanům možnost pravidelného i občasného stravování
– polední menu. Na 31.12. vás zveme na SILVESTROVSKOU ZÁBAVU.
Hrát bude skupina ELLA-BAND, předprodej vstupenek od 4. listopadu v
restauraci. Přijďte s námi přivítat nový rok 2014.
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Občané z ulice Podhájí si to opravdu užili.
Po dokončení kanalizace začala výstavba nové
silnice, které předcházela přeložka plynu.

Na konci srpna dorazilo budování kanalizace až
ke kulturnímu domu. Pracovníci firmy Strabag
jsou rychlí, a tak to provoz výrazně neomezilo.

2. září přivítala Mgr. Jana Gulaková ve třídě své
prvňáčky, Seznámila je s tím, co je čeká, popřála
jim hodně štěstí a rodičům hodně trpělivosti.

První sobota v září patří už tradičně cyklistům.
Smržická šlapka a ideální počasí jich tentokrát
přilákaly rekordní počet přesahující tisícovku.

Další cyklistickou akcí, určenou výhradně
smržickým seniorům, bylo Loučení s létem.
Po cyklostezkách najeli rovných deset kilometrů.

Loučení s létem končilo po absolvování trasy
tentokrát ve smržickém kulturním domě, kde
obec pro seniory zajistila občerstvení.
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