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Po roční pauze zahrádkáři opět uspořádali svoji
nádhernou výstavu ovoce a zeleniny. Bylo na ní
190 vzorků a navštívili ji také žáci naší školy.

Na nejvyšším bodě smržického katastru Stráž byl
zrestaurován kříž z roku 1878, ke kterému obec
vybuduje Vývozem novou poutní stezku.

V prvních dnech měsíce října byla hloubková
kanalizace i její přípojky v ulici Za Kovárnou
dokončeny a mohlo se začít s asfaltováním.

Začátkem října také výrazně pokročily práce
na budování nového mostu v ulici Trávníky.
Firma Horstav má ještě měsíc na jeho dokončení.

Sokolská drakiáda se letos vrátila na fotbalový
trávník. Sedm desítek dětí přišlo s draky různých
tvarů a velikostí, jenom ten vítr zase chyběl.

Sdružení rodičů MŠ a obec Smržice uspořádali
další ročník soutěže o nejhezčí halloweenskou
dýni, které se v parku zúčastnilo 27 dětí.
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Z činnosti obecních spolků (str. 14-22)

„Smržice v období adventu“
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
zanedlouho začne nový rok, rok 2014, je proto vhodné si krátce
připomenout důležité události roku 2013 v naší obci.
Rozhodně nejdůležitější událostí tohoto roku byla pokračující výstavba
hloubkové kanalizace v obci, která byla koncem měsíce listopadu
ukončena. Završila se tím etapa výstavby inženýrských sítí ve Smržicích.
Více jak deset let od vydání stavebního povolení a opakované snaze o
získání dotace, se konečně podařilo dokončit toto dílo, nejsložitější a
nejnáročnější stavbu v novodobé historii naší obce. Každého z Vás se tato
stavba nějakým způsobem dotkla. Mnozí z Vás již začali budovat domovní
přípojky, ostatní se chystají v novém roce napojit své nemovitosti na
hloubkovou kanalizaci. Rozhodně dokončením této náročné stavby se pro
obec otevírá možnost dále zvelebovat obec, tak jak se již letos po výstavbě
kanalizace částečně podařilo např. v ulicích Blíšťka, Podhájí, Družstevní,
Gegřice, Kobližnice a Za Kovárnou. V těchto aktivitách bychom chtěli
pokračovat i v nadcházejícím roce 2014. V této souvislosti žádáme občany,
aby své domovní kanalizační přípojky vybudovali na veřejné ploše co
nejdříve, tj. před plánovanou opravou chodníků, zpevňováním vjezdů,
budováním nových parkovacích míst a zálivů a výsadbou zeleně, a to
především v ulicích, kde byla opravena komunikace v celé své šířce.
Další významnou stavbou byla oprava dvou mostů přes Český potok
v ulici Trávníky a Blíšťka. Stavbu zajistila a financovala Správa silnic
Olomouckého kraje p.o. Opravou došlo ke zvětšení šířky a průtočnosti
mostů, což přispěje ke kvalitnější a bezpečnější jízdě motorových vozidel,
ale také k rychlejšímu odtoku vody při záplavových deštích.
Výše uvedené stavby byly zdárně dokončeny a já děkuji Všem
občanům za trpělivost a respektování jistých omezení, kterými si
v souvislosti s tím museli projít.
Neméně významnou akcí bylo zahájení zpracování „Územního plánu
Smržice“, dokumentu, který by měl zajistit dlouhodobý rozvoj obce na
dalších deset až patnáct let. Tento dokument prošel v měsíci říjnu veřejným
projednáním s řadou připomínek a námitek.
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V letošním roce se začalo i se stavbou “Naučné a poutní stezky“, která
začíná ve Vývoze u hřbitova a končí na Stráži u nově opraveného
kamenného kříže. Na tomto místě je také plánována výstavba menší
smržické rozhledny. Celá stavba, jejíž dokončení bude v příštím roce, by
měla být kolaudována v květnu 2014.
Ještě se krátce vyjádřím k nedávnému pokusu o diskreditaci mé osoby,
ale i celého zastupitelstva obce. Tuto kampaň vytvořil jeden smržický a
jeden další občan, kteří se pokusili pomocí zneužití skutečností, lží,
manipulací a urážek vytvořit účelovou kampaň, v rámci které povolali do
obce dokonce i organizaci Transparency International. Zástupci této
organizace však po podrobném prozkoumání situace jasně prohlásili, že
nebylo nic porušeno. Je proto zřejmé, že tato kampaň byla vytvořena jen
z osobních důvodů, neznalosti a zejména nedostatku argumentů. Její
součástí bylo i vylepení anonymního pomlouvačného letáku, který byl
vyfotografován a zaslán do novin, aby byl efekt ještě větší. Celou záležitost
jsem již uvedla na pravou míru v tisku, na internetu i na zasedání
zastupitelstva obce.
Celé to považuji za nejnižší způsob politického boje či vyjádření
osobních antipatií. S touto kampaní vyjádřili svůj nesouhlas také všichni
členové zastupitelstva obce prohlášením z 21.10.2013 a i další, např.
předseda ZD. Přestože se podobné události stávají i v jiných obcích, věřím,
že ve Smržicích toto nebude pravidlem zvláště vždy, když se blíží volby.
Pevně věřím, že Ti občané, kteří chtějí a vidí věci sami a nezaujatě, na
základě vlastních zkušeností posoudí, co se v obci již podařilo udělat, a jak
na tom Smržice v porovnání s ostatními obcemi jsou.
Rozhodně nás všechny ještě čeká příjemný závěr roku v podobě
svátků vánočních. Svátků, na které se těšíme, scházíme se v rodině,
vzpomínáme a něco si přejeme.
Přeji Vám, ať se ty letošní svátky vánoční pěkně vydaří, radujte se i
z maličkostí, dobrých lidí kolem sebe a nezapomeňte na smích, ten určitě
léčí, a bude předzvěstí a zárukou dobrého zdraví po celý příští rok.

Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 obec blahopřála
k jubileu těmto občanům:
Anna Novotná
Petr Urban
František Krejčiřík
Stanislav Kaprál
Vladislav Mrázek
Marie Drčková
Zakov Christo
Ludmila Vodáková
Jan Vykopal
Dobromila Krejčiříková

7.10.1938
13.10.1943
10.11.1943
17.11.1943
27.11.1928
1.12.1928
10.12.1943
12.12.1938
12.12.1928
14.12.1922

Trávníky 327
Kobližnice 373
Zákantí 151
Olší 2
Příční 21
Podhájí 182
Trávníky 330
Příční 81
Mlýnská 322
Zákantí 151

75 let
70 let
70 let
70 let
85 let
85 let
70 let
75 let
85 let
91 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
Pan Vladislav
VladislavMrázek
Mrázek
Pan
zz ulice
ulice Příční
Příční se
sekoncem
koncem
listopadu
listopadu dožil
dožil po
poboku
boku
své
své manželky
manželky Dany
Dany kráskrásného
jubilea 85
ného životního
životního jubilea
85
Popřát
k němu
let.let.
Popřát
mu mu
k němu
připřišla
paní
starostka
šla paní starostka s paní
smatrikářkou.
paní matrikářkou.

Paní Ludmila Vodáková
Paní Ludmila Vodáková
bydlí na rohu ulice Příční.
bydlí na rohu ulice Příční.
Ve čtvrtek
čtvrtek12.
12.prosince
prosince
Ve
jí jí
obecpopřát
přišla
za obec
popřátpaní
paní
přišla za
starostka
a
předala
jí
k
starostka k jejím krásnýmjejímnarozeninám.
krásným 75. narozeni75.
nám malý dárek.
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Ve čtvrtek 5. prosince 2013 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni
do života noví občánci Smržic

Matyas Tomiga
*16.9.2013
Příční 79

Martin Tabery
* 23.9.2013
Mlýnská 572

Ondřej Vybíral
*28.9.2013
Družstevní 534

Ve třetím čtvrtletí roku 2013 jsme se naposledy rozloučili
s těmito smržickými občany:
Alena Pudová (*1946), Kobližnice 61, zemřela 1.10.2013 (67 let)
Zdeněk Šnobl (*1947), Prostějovská 114, zemřel 14.10.2013 (66 let)
Karel Pelc (*1943), Družstevní 273, zemřel 23.11.2013 (70 let)
Vlasta Vrtalová (*1929), Za Kovárnou 429, zemřela 11.12.2013 (84 let)
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Komise kulturně - sportovní
V pátek 15. 11. připravila kulturně - sportovní komise pro děti a rodiče
tradiční lampionový průvod, kterým si připomínáme významné dny
československé historie (28. říjen den vzniku samostatného státu a 17.
listopad, který je dnem boje za svobodu a demokracii). Průvod dětí s
lampiony vyrazil od základní školy na místní hřbitov, kde byl položen

věnec a zapáleny svíčky u pomníku padlých. Krátký projev o významu
těchto dní přednesla paní učitelka Srnečková a na jeho závěr všichni
zúčastnění zazpívali státní hymnu.
V pátek 29. listopadu se ulice
Smržic rozsvítily do vánoční
atmosféry a před základní školou se
sešli občané k rozsvícení smržického
vánočního stromu. Po krátkém
programu dětí ze základní školy,
které zazpívaly koledy a zarecitovaly
básničky s vánoční tématikou, bylo
na pokyn paní starostky odpočítáno
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rozsvícení velkého vánočního stromu před obecním úřadem. Následně se
všichni zúčastnění přesunuli na dvůr fary, kde bylo připraveno malé
pohoštění. Pro děti byly připraveny buřty na opékání a teplý čaj, rodiče
nepohrdli horkým punčem.
První adventní neděli 1.12. proběhla v prostorách fary tradiční vánoční
výstava pořádaná obcí, kde se můžou občané inspirovat vánoční výzdobou.

Na této vánoční výstavě si mohli návštěvníci zakoupit výrobky s vánoční
tematikou. Své umění zde předvedl také smržický kovář Jiří Spurný.
V pátek 20. prosince pořádá komise zájezd do divadla pro seniory z naší
obce, tentokráte do Moravského divadla v Olomouci na muzikál „Noc na
Karlštejně“.
Kulturně-sportovní komise zve občany na připravované akce:
1) V úterý 31. prosince 2013 Silvestrovské šlapáček,
2) V sobotu 1. února 2014 Obecní ples pořádaný v kulturní domě,
3) V pátek 28. února 2014 tradiční promítání událostí z naší obce
„Smržice v roce 2013“,
4) V neděli 23. března 2014 „Setkání s důchodci“ v kulturním domě.
Ing. Jiří Přikryl
předseda komise
7

Základní škola Smržice
Od začátku školního roku proběhlo v základní škole mnoho akcí a aktivit.
Žáci 4. a 5. třídy se začátkem října zúčastnili v kině Metro naučného
programu Planeta Země 3000, jehož součástí byl cestopisný film
Madagaskar.
V rámci divadelního předplatného navštívily děti 12. listopadu
v Městském divadle v Prostějově hudební představení „Od čerta
k Ježíškovi“.
V říjnu se zapojili žáci do výtvarné soutěže „Barvy podzimu“, pořádané
DDM Prostějov. Žáci ekologického kroužku se připravují na soutěž „Zlatý
list“, která proběhne v jarním období roku 2014.
Na škole pracuje pravidelně několik zájmových kroužků. Jedním z nich je
ekologický kroužek, v rámci jeho aktivit děti pomáhaly budovat
broukoviště a uklízely větve v sadu na Kosíři. Také soutěžily v „Hravé
stezce o životě brouků“. Akci organizovalo Ekocentrum IRIS 28. září 2013.
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V projektu „Zvířátková ekostezka“, který probíhá ve smržickém údolíčku,
byl vyroben tunel z vrbového proutí firmou Vrbičky z Brna. Ve spolupráci

s obecním úřadem bylo založeno broukoviště a sestaven hmatový
chodníček z přírodních materálů. Při vybudování těchto přírodních prvků
značnou měrou pomohli rodiče a děti. Jako sponzorský dar byly zajištěny
na tuto akci špekáčky od firmy Makovec.
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V pondělí 14. října připravily
dvě pracovnice Ekocentra
IRIS
zajímavý
program
„Ferda“ o životě mravenců a o
přípravě zvířat na zimu.
Program proběhl v pěkném
prostředí údolíčka.
Naše škola se zapojila do
soutěže o titul „Zelená škola“
Olomouckého kraje. V této
soutěži se naše škola umístila na výborném 2. místě.
Ve čtvrtek 28. listopadu se
vybraní, sportovně nadaní žáci
(čtyři z každé třídy), zapojili
do tradiční sportovní soutěže
„Starostuv hanácké vdolek“,
kde se umístili mezi osmi
školami na prvním místě.
Přivezli velký pohár a
vybojovaný vdolek.
V pátek 29. listopadu, při
slavnostním rozsvícení vánočního stromu v obci, děti předvedly kulturní program s pásmem koled,
básniček a hru na flétnu.
V úterý 3. prosince se dvě žákyně ze 4. třídy a dva žáci z 5. třídy
zúčastnili soutěže „Funny Bunny“ v anglickém jazyce, která se konala
v Bedihošti. Žákyně 4. třídy se z deseti družstev umístily na pěkném
7. místě. Eliška Sekaninová a Pavel Fréhar z 5. třídy v náročné soutěži,
která obsahovala čtení, poslech, znalost slovíček a konverzaci, obsadili
z deseti družstev 2. místo.
Na vánoční výstavě na faře předvedly děti a maminky z keramických
kroužků svoje výrobky. Z prodeje keramických výrobků přispěly maminky
dětem částkou 2 000,- Kč na Mikulášskou nadílku.
Závěrem roku 2013 (13. 12.) se uskutečnily výchovný koncert skupiny
Marbo a 18. prosince Vánoční besídka pro rodiče a obyvatele Smržic, na
kterou se děti pečlivě připravily.
Mgr. Marie Zoubalová
ředitelka školy
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Obecní knihovna
Od začátku školního roku se mohu pochlubit, že do knihovny přichází,
nejen děti, ale s nimi i rodiče, kteří si také většinou vyberou knihu. Děti,
které studují již na středních školách a potřebují knihu k povinné četbě,
pokud ji nemáme v naší knihovně, vypůjčím v Městské knihovně (MK)
Prostějov.
Velký výběr knih máme právě z MK Prostějov, takže čtenáři si mají
možnost vybírat ze všech žánrů, ať jsou to hlavně pro ženy, romány,
historické knihy, pro muže detektivky nebo válečné dokumenty.
Protože je předvánoční čas, tak máme také v knihovně malý stromeček a
vždy v úterý u něj svítí svíčky, čtenářům a hlavně dětem to dělá velkou
radost.

Chtěla bych popřát všem malým i dospělým čtenářům, samozřejmě i
nečtenářům, krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a
úspěchů do nového roku 2014.
Těším se na Vaši návštěvu,
knihovnice I. Slavíčková
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Recenze
V předešlém čísle Smržického zpravodaje (roč. 2., č. 3/září 2012, s. 7-11)
jsem uveřejnil recenzi velmi podnětné knihy „Osobnosti Prostějovska“.
V tomto čísle si mohou čtenáři přečíst další recenzi velmi zajímavé knihy,
která se vztahuje k Hané, Prostějovsku, ale i ke Smržicím. Podívejme se
tedy o čem tato kniha je.
Pavel Pospěch
Hanácký slovníček
Společnost přátel vesnice a malého města. Olomouc 2008, 89 s.
Nejnovější studie jazykovědců ukazují, že na světě existuje obrovská
rozmanitost jazyků, uvádí se kolem 33 000 přirozených jazyků, přičemž
však pouze 6 000 – 7 000 z nich je považováno za samostatné. Je to dáno
zejména tím, že v řadě případů neexistuje zřetelná hranice mezi jazykem a
dialektem. Z hlediska generické příbuznosti jsou jazyky řazeny do tzv.
jazykových rodin (ca 100-200) jež jsou odvozeny od společného prajazyka.
V globálním měřítku jsou nejčastější zastoupeny jazyky (více než 400)
z indoevropské jazykové rodiny, kterými v současné době hovoří přibližně
45% lidské populace. Do této skupiny jazyků patří i náš jazyk, tedy čeština.
Z hlediska geografického zastoupení je v Evropě velmi nízký počet jazyků
(239, tj. ca 3.5% z celkového počtu jazyků), ale mluví jimi přibližně 25%
současného lidstva. Po čínštině je druhým nejpoužívanějším světovým
jazykem angličtina. Díky současným procesům globalizace dochází
k omezování nebo dokonce zániku jazyků. Ve vědecké literatuře se uvádí,
že v současné době je asi 2 400 jazyků na pokraji zániku, což se týká i
některých lokálních jazyků resp. nářečí, včetně těch, jež jsou známa
z území České republiky.
Český jazyk je jedním z indoevropských jazyků, přičemž patří do
skupiny slovanských jazyků. V průběhu staletí se český jazyk nejen
přirozeně vyvíjel, ale i geograficky diferencoval do řady dialektů resp.
nářečí. Rovněž lidé na Hané používali jazyk, který můžeme zjednodušeně
nazvat hanáčtina. Jak však víme, Haná je rozsáhlá oblast střední Moravy,
která zahrnuje řadu regionů a mikroregionů, jež se mezi sebou mnohdy
významně jazykově lišily. Díky tomu v této oblasti vznikla řada krajových
nářečí. Právě recenzovaná kniha resp. slovníček se snaží postihnout stovky
specifických slov, která vznikla a byla používána na Hané jako nedílná
součást místního jazyka, tzv. hanáčtiny.
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Jak autor publikace sám v předmluvě říká, není to dílo vědecké, ale
slovníček, který se snaží shrnout specifické výrazy a slova jazyka, který
pozvolna mizí z našeho denního života v našem okolí. Jako své hlavní
poslání si slovníček klade za úkol nejen zdokumentování těchto výrazových
prvků, ale vyslovuje dokonce přání obrozenecké, tzn. že čas hanáčtiny se
zase navrátí. Na více jak 60 stranách textu je v abecedním pořadí postupně
uvedeno několik set výrazů (slov), které byly na Hané nejčastěji používány,
přičemž každé toto slovo je uvedeno i v současném českém ekvivalentu,
případně detailněji vysvětlen jeho význam. Při tomto zajímavém a svým
způsobem strhujícím čtení se například dozvídáme co znamená: abedebe
(ledabyle), cecónit (plakat), dyšč (déšť), halmara (skříň), chêcené (připité),
kalôha (kaluž), nacinbané (napitý), rabózet (dělat hluk), řičeca (síto), sésat
(nahlížet), šporhelt (šporák), tôrkeň (kukuřice), vehôdlovaný (uhoněný),
zakocóřit se (rozlobit se) atd. Za slovníčkem jsou uvedeny alespoň některé
místní názvy obyvatel podle obcí, tak jak byly dříve používány, např.:
Buková – hókači, Malé Hradisko – koni, Protivanov – řepáci, Štěpánov –
voláci, Žďárná – plachťáci. Na několika stranách jsou zpracovány i vybrané
a složitější pojmy resp. slovosledy, např.: nemá ani hebla (nemá nic), je
toho do práchele (je toho moc). Na tuto část pak navazuje přehled desítek
typických hanáckých jmen resp. příjmení, která vypovídají o dělné povaze
obyvatel Hané, např.: Běhal, Coufal, Dřímal, Frkal, Kopal, Neoral,
Omastil, Prášil, Stojaspal, Vrtal, Zabloudil atd. Knihu uzavírají některá
pořekadla z Hané.
Tato rozsahem útlá, ale obsahem velmi zajímavá knížka, jistě zahřeje
hodně čtenářů na duši při jejím listování a čtení. Každý, kdo má nějaký
vztah k Hané, v ní najde něco, co ho zaujme, co ho potěší a udělá mu
radost. Navíc řada barevných kreseb zajímavě a výstižně dokresluje dřívější
život na Hané, zejména pak na venkově. Tato obrazová příloha činí tuto
knihu ještě atraktivnější. Publikace by mohla a měla sloužit i jako
doplňková literatura na školách všech stupňů, zejména pak při výuce
vlastivědy, národopisu a historie. Knihu lze tedy vřele doporučit všem,
kterým Haná a hanáčtina nějakým způsobem uhranula, přirostla k srdci,
chtějí ctít její historický odkaz a národopisný význam. Pevně věřím, že se
při jejím čtení bude určitě řada čtenářů ščóřet a côlêt.
Obě knihy autor této recenze zakoupil a daroval Obecní knihovně ve
Smržicích, kde si je mohou zájemci prohlédnout nebo vypůjčit.
Prof. Aleš Lebeda, člen Zastupitelstva obce Smržice
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Sdružení rodičů při mateřské škole
S příchodem nového školního roku začíná i práce Sdružení rodičů.
Činnost sdružení je zaměřena na spolupráci nejen při vzdělávacím a
výchovném působení rodiny a školy na naše děti, ale podílí se i
dobrovolnou pomocí svých členů na akcích. Náplní práce sdružení je
všemožně podpořit nejen školní aktivity, výlety i zájmové činnosti dětí, ale
hlavně zajistit prostředky pro tyto akce. Naše sdružení zastupuje zájmy dětí
a mládeže. Z důvodů malého zájmu rodičů přidat se do SR jsou některé
akce pořádané ve spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu. Proto
vyzýváme rodiče a příznivce školky, kteří se chtějí podílet na našich
aktivitách a mají chuť udělat něco pro naše děti, přidejte se k nám.
Říjen 2013
Slunce zapadlo za obzor a na zámku začínají večerní prohlídky. S novou
sezonou přišel i nový příběh. Pro tento den zámek v Náměšti n.H. ožil
postavami duchů a strašidel. Kdo byl s námi zažil pocity tajemna a strachu
při sestupu do sklepních chodeb.
Listopad 2013
Na 6. ročníku soutěže o nejhezčí halloweenskou dýni se přihlásilo celkem
27 dětí. Dýně jsou různých tvarů a výrazů obličeje. Děti si samy vybraly tři
nejhezčí dýně. Byla dvě 1. místa: Matýsek Spurný a Kubíček Kouřil a
2. místo Lukáš Ševčík.
Prosinec 2013
Sdružení rodičů předalo dětem ve
školce 5.12. mikulášský balíček. V
sobotu 7.12. navštívil děti v kulturním
domě Mikuláš v doprovodu čerta a
anděla. Děti si čekání zpříjemnily
soutěžemi a písničkami, které nám
zajistil známý DJ Petřík. Najednou
zazvonil zvoneček....., za básničku
nebo písničku dostaly děti od
Mikuláše dárek. Některé děti čert trochu vyděsil, ale nakonec odcházeli
všichni spokojeni. Prvních sto dětí dostalo zdarma balíček, který
sponzorovala Obec Smržice. Před závěrem se losovala čertovská tombola,
která byla díky sponzorům opět bohatá. I letos byl o tuto akci velký zájem.
Za Sdružení rodičů Lenka Prokopová
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Práce na zahrádkách nám definitivně pro letošní rok skončila a tak se
ohlédneme za uplynulým obdobím.

Výstava ovoce, zeleniny a květin
V měsíci září se uskutečnila v areálu zahrádkářů výstava, na kterou svými
výpěstky přispěli nejen členové zahrádkářů, ale i nečlenové z řad našich

spoluobčanů, za což jim touto cestou velice děkujeme. Vystavovalo se 190
vzorků. Svůj koutek měla i firma Semo Smržice, který osobně nainstaloval
pan ředitel, ing. Jan Prášil se synem. Velice hezké aranžmá květin vytvořila
paní Eva Bezslezinová. Výstavu
navštívilo cca 200 návštěvníků, také
z okolních obcí. V pondělí pak ještě
výstavu navštívili žáci ZŠ ve
Smržicích a Čelechovicích n/H, na
které po prohlídce čekal čerstvý
mošt z naší moštárny. Mošt mohli
ochutnat také návštěvníci výstavy v
sobotu a neděli, kde v naší
„kavárničce“ v přízemí budovy, se
prodával mošt, káva, zákusky a samozřejmě i něco na zahřátí.
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Moštování
V měsících září a říjnu se u nás již tradičně moštovalo. Moštování
profesionálně ovládají přít. J.
Marek, přít. S. Zelinková a přít. M.
Rusinovová. Protože letos byla
velká úroda ovoce, třikrát v týdnu,
v době od 13 do 17 hodin nebylo
možné vyhovět
všem, tak se
musely
prodlužovat
hodiny.
Zpracováno bylo 30 tun ovoce,
převážně jablek.

Výměna plynového kotle
Díky finančnímu příspěvku od Obce Smržice, jsme mohli zakoupit nový
plynový kotel. Současně s tím byly spojeny i vícepráce na rozvodech a
komíně.

Předadventní posezení u punče,
spojené s výrobou adventních věnců
V pátek 22. listopadu 2013, týden před začátkem Adventu, jsme pozvali
naše občany do areálu zahrádkářů. Sešlo se více jak 20 žen a 2 muži.
Někdo si přišel jen tak popovídat u našeho punče, který všem chutnal, jiní
si při tom vyráběli adventní věnce a svícny, některým jsme věnce pomohli
vyrobit. Všichni zúčastnění odcházeli spokojeni a připraveni si za týden na
první adventní neděli zapálit svíčku na svém vlastnoručně vyrobeném věnci
a s pocitem, že vánoce jsou o trochu blíž.

Přání
Vážení zahrádkáři a spoluobčané,
uzavírá se rok 2013, a tak mi dovolte, abych Vám všem popřála, jménem
výboru ČZS ve Smržicích, Vánoce plné štědrosti, radostných chvil a
pohody v kruhu svých nejbližších a přátel. Do nového roku 2014 pevné
zdraví, hodně spokojenosti, štěstí a mnoho úspěchů jak v soukromém, tak i
v pracovním životě.
Jaroslava Smičková
jednatelka ČZS Smržice
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Tak jako již po miliony let, tak i nyní opětovně přišla do naší krajiny
zima. Pro někoho, zejména pro děti radost, pro přírodu a zvěř v ní žijící
období ne zrovna přívětivé. Příroda se odebrala k zimnímu spánku, ale
zvěř, která tu žije ne. Čeká ji velmi složité a náročné období, ve kterém
bude mnohdy zápasit o přežití, zejména drobná zvěř. Predátoři, kterých je
tu dost (lišky, jezevci, divoká prasata, straky, vrány šedivky, krkavci a
další) budou celou tuto dobu, pokud nebudou mít dostatek jiné potravy,
lovit i bažanty, koroptve a zajíce. Aby tato zimní doba nebyla pro zvěř
natolik zlá, jsou tu myslivci, kteří po celou zimní dobu budou pravidelně
docházet do své honitby a přinášet tam, nejen drobné zvěři, ale i srnčí zvěři
to, co nejvíce potřebuje. Není to jen dostatek sena a letniny, ale také jadrné
krmivo, krmná řepa a líz (kamenná sůl), bez níž by zejména srnčí zvěř jen
stěží zimu přežila. Musíme si uvědomit, že srny v tuto dobu v sobě již nosí
nové potomstvo a k jeho vývoji potřebují dostatek nejen všech
jmenovaných věcí, ale také klid. Stává se bohužel, že volně se potulující psi
zvěř štvou a tato pak hyne. Obracíme se proto na Vás s prosbou, abyste v
případě návštěv přírody byli ke zvěři ohleduplní a zbytečně ji nestresovali.
Byli jsme požádáni žáky naší
základní školy a jejich učiteli,
abychom jim vybudovali krmné
zařízení pro dokrmování v zimním
období. To jsme rádi společně s
rodiči školáků udělali a vybudovali
jim jesličky, kde budou moci v
zimním
období
sami
zvěř
přikrmovat. Věříme, že společným
úsilím zajistíme zvěři žijící v naší
honitbě klidnou a bezstresovou zimu.
Na závěr mi dovolte jménem všech našich členů, popřát Vám všem
klidné a radostné svátky vánoční a v novém roce, především dobré zdraví,
pohodu a štěstí v kruhu vašich blízkých.
JUDr. Ing. Martin Vrtal
předseda MS Smržice, o.s.
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Klub českých turistů Smržice
Hned druhou sobotu v posledním čtvrtletí jsme se prošli podzimními
vinohrady na trase z Milotic do Mutěnic při putování za burčákem. Tato
akce nebyla pouze o popíjení moravské delikatesy, ale navštívili jsme také

překrásný zámek v Miloticích. Cestou jsme prošli vinnými sklepy Šidleny,
kde jsme viděli sochu patrona všech vinařů sv. Urbana. Další větší
zastávka byla Pod Dubňansků horů, kde jsme měli dost příležitostí
k ochutnávkám burčáku různých barev i chutí. Cestou jsme se setkali i
s dalšími obyvateli Smržic, kteří využili jiné dopravy. Jako většina akcí
byla i tato přístupná veřejnosti a tentokrát kupodivu nebyl žádný problém
s naplněním autobusu.
Druhou akcí v měsíci říjnu byl zájezd za turistikou podzimními Chřiby
s názvem „Brďo pojď na Brdo“. První zastávkou byl vrchol Komínky, kde
do skalnatého masivu byly kdysi u příležitosti návštěvy následníka trůnu
Ferdinanda d´ Este vysekány schůdky, které slouží dodnes. Cestou jsme
využili zastávku k ochutnávce opravdu znamenité pramenité vody ze
Zlacké studánky. Po občerstvení v osadě Salaš jsme vzdali památku obětem
z konce II. světové války v místě zvaném Vápenice. Cesta se klikatila
nádhernými bukovými lesy. Zprvu mlhavé počasí, které bránilo výhledům
do podzimní krajiny, se naštěstí umoudřilo, takže v cíli cesty jsme mohli
obdivovat nejen architektonicky zajímavou stavbu rozhledny Brdo, ale
hlavně překrásný výhled do podzimem zbarvené krajiny.
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V sobotu 24. listopadu jsme se prošli podzimním Záhořím. Úvodem jsme
zkontrolovali čerstvě napouštěnou Plumlovskou přehradu a její novou hráz.
Cesta nás vedla kolem Loupežníka až k zatopenému lomu, kde jsme si na
ohni opekli voňavé špekáčky a klobásky. Kolem ruiny hotelu Zlechov a
pláže U Vrbiček jsme doputovali až k restauraci Na Panelu. Zde se nás
sešlo téměř 40, takže závěrečné posezení s plánováním nových akcí na
příští turistickou sezonu v roce 2014 bylo úspěšné.
Jako každoročně, tak i letos se vydal Mikuláš v doprovodu spanilého
anděla a děsivého čerta na Kosíř. I přesto, že tato akce nebyla nikde
zveřejněna, byla účast značná. U ovocného sadu si pro nás členky
prostějovského Ekocentra IRIS připravily velké překvapení nejen v podobě
teplého čaje, ale hlavně informací o vzniku nového sadu a broukoviště.
Modrá slunečná obloha
nám
na
čerstvým
sněhem
ozdobeném
vrcholu Kosíře moc
dlouho nevydržela a za
chvíli ji vystřídal silný
vítr a chumelenice.
Čerti se doslova ženili,
Mikuláš měl co dělat,
aby neztratil svůj bílý
plášť a anděl svatozář.
Přesto si od dětí vyslechli několik
hezkých básniček a rozdali spoustu
dárků. Rozhledna bohužel otevřena
nebyla a ke zpříjemnění pobytu na
Kosíři posloužilo velké ohniště a
špekáčky. Závěrečnou akci letošní
sezony si náramně užili všichni
zúčastnění – nejen děti, ale i dospělí.
Cestou zpět jsme si ještě obešli
Čelechovský lom a závěr byl tradičně v teple smržické Kocandy.
V současné době se zabýváme přípravou výroční členské schůze, na
které se náš klub rozroste o dalších 5 nových členů.
Zdeněk Balcařík
předseda KČT Smržice
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TJ Sokol Smržice
Drakiáda
Letošní výuka létání se konala na novém fotbalovém trávníku, každý ze
sedmdesáti účastníků obdržel startovní číslo a mohl vyrazit na plochu a
ukázat své umění, jak pouštět draka. Letové podmínky ten den nebyly

ideální, na závěr dokonce i pršelo, ale většina účastníků byla spokojena.
Každý majitel draka dostal diplom a sladkou odměnu.
Martinský pochod
Desítky dětí s rodiči se vydaly v sobotu 9. listopadu v podvečer na
Martinský pochod a svítily si lampiony, baterkami a loučemi. Trasa
procházky vedla od sokolovny za vesnici, kde cestu do Údolíčka
osvětlovaly pouze lampičky, které vrhaly tajemné stíny a navodily tu
správnou atmosféru očekávání neznámého. Pověst o sv. Martinovi si
všichni vyslechli na první zastávce u kapličky a děti si ze staré truhlice
vzaly symbolické sněhové vločky, kterými měly za úkol ozdobit strom
nebo keř na uvítanou Martinovi. Průvod pozvolným krokem došel až na
náhorní plošinku, kde mělo dojít k očekávanému setkání. Jako první
pozvánku poslaly děti Martinovi písničku, kterou zazpívaly sborově se
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svou paní učitelkou. Martin však asi neslyšel, proto se účastníci rozhodli
společně na něho zavolat. A nadešel čas překvapení, kdy se ze tmy vynořil

jezdec oděný v bílém plášti, na bílém koni, jako symbol očekávaného
zimního času. Několik odvážlivců nabídlo koníkovi z vlastní dlaně kousek
chleba, jablko nebo kostku cukru. Všichni potom sestoupili do údolí, které
osvětlovala velká vatra a kde bylo připraveno malé občerstvení – závin
z kynutého těsta a horký čaj. Společně jsme dětem popřáli hodně
sněhových radovánek při sáňkování a lyžování a všem ostatním hlavně
pevné zdraví a světlo v duši, které každého z nás provede dlouhým zimním
obdobím. Poděkování patří členům Jezdeckého oddílu Helios Mostkovice
a firmě Laski za spolupráci při organizaci celé akce.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 2013
Děti ze Sokola Smržice se spolu se zástupci Prostějovské župy zúčastnily
krajských závodů „Odznaku všestrannosti olympijských vítězů“ v Zábřehu
dne 23.11.2013, kde soutěžilo přes 200 závodníků ze 4 žup.
Jako patroni projektu působí olympijští vítězové Robert Změlík a Roman
Šebrle. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího
počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitost zkusit
sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Tento atraktivní
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pohybový program spočíval mimo jiné v disciplínách – běh na 60 metrů,
dribling s basketbalovým míčem, hod 2 kg medicinbalem, trojskok snožmo
z místa, opakované shyby na šikmé lavičce a skoky přes švihadlo po dobu
jedné minuty.

Naši soutěžící - Tereza Peková, Samuel Macašek a Martin Čmel získali
3 zlaté medaile a spolu o ostatními přispěli k vítězství Prostějovské župy.
Všem závodníkům děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho Sokola.
Cvičení v sokolovně
V současné době probíhá cvičení předškolních dětí každý čtvrtek od 16
do 17 hodin, cvičení žáků a žákyň ze 3. až 5. tř. je vždy v pondělí od 17:15
hodin do 18:30 hod.
Volejbal pro dospělé je každé úterý od 18:00 hod a v pátek od 17:30 hod,
badminton v sobotu (objednávky v pátek od 18 do 19 hod na tel. číslo:
724332720)
TJ Sokol připravuje
Sokolský ples - 25. ledna 2014, Maškarní bál - 22. února 2014.
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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TÜV SÜD Czech propůjčuje
Certifikát výjimečnosti
firmě LASKI, s.r.o.
Tento Certifikát výjimečnosti propůjčuje TÜV SÜD Czech vybraným
firmám působícím na českém trhu napříč všemi oblastmi průmyslu a
služeb. Podmínkou pro jeho získání je, aby oceněná firma byla držitelem
více certifikačních dokumentů, jež garantují, že dlouhodobě usiluje o
zlepšování svých služeb, procesů nebo výrobků.

Šéf smržické firmy Laski, s.r.o. Ing. Zdeněk Zapletal přebírá 7. listopadu
2013 v Praze z rukou generálního ředitele společnosti TÜV SÜD Czech
Olega Spružiny Certifikát vyjimečnosti.
www.laski.cz
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Letošní „Certifikát výjimečnosti“ putuje do Smržic
Laski, s.r.o Smržice – Loni firmou roku Olomouckého kraje, letos
získala „CERTIFIKÁT VYJÍMEČNOSTI“. Tak to je firma LASKI s.r.o ve
Smržicích, která si v čele s šéfem Zdeňkem Zapletalem dojela 7. listopadu
do Prahy převzít toto prestižní ocenění z rukou generální ředitele
společnosti TÜV SÜD Czech. Ocenění je udělováno za úspěšné
absolvování vícenásobného prověřování služeb, procesů či výrobků, které
jedenkrát ročně uděluje společnost TÜV SÜD Czech, zaměřená na
inspekci, certifikaci, testování a vzdělávání.
„Certifikát výjimečnosti propůjčuje TÜV SÜD Czech českým firmám
napříč všemi oblastmi průmyslu a služeb již tradičně, sedmým rokem,“
informovala mluvčí TÜV SÜD Czech Štefánia Recskyová a upozornila, že
„Oceněná firma tedy musí být držitelem více certifikačních dokumentů, jež
garantují, že firma usiluje o neustálé zlepšování kvality výroby či přístupu
k zákazníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí,“ dodala mluvčí TÜVu
s tím, že letos společnost propůjčila Certifikát výjimečnosti dvanácti
českým firmám. Kromě smržické firmy LASKI s.r.o, ocenění získali
například Kofola, a. s., a další firmy.
„TÜV SÜD je mezinárodním koncernem a působí na osmi stech místech
po celém světě, proto je Certifikát výjimečnosti pro naši firmu významný,“
zdůraznil jednatel firmy LASKI s.r.o, která vyrábí již víc než dvacet let
speciální komunální stroje, jako jsou frézy na pařezy, štěpkovače,
drážkovače, vysavače na listí nebo zametací kartáče. Stroje jsou dodávány
to téměř 50 zemí celého světa. Společnost TÜV SÜD se svými
mezioborovými týmy specialistů zajišťuje kromě optimalizace techniky a
systémů také konkurenceschopnost firem na globálním trhu.
„TÜV SÜD u nás sledují kvalitu řízení, kvalitu řízení procesů a kvalitu
výroby. Firma mimo jiné nám zajišťuje také různá měření, jako je měření
hluku, vibrací a další,“ představil spolupráci s nadnárodní společností
konstruktér firmy LASKI s.r.o ing Lukáš Beránek a jeho slova potvrdil
sám ředitel společnosti TÜV SÜD Czech ing Rostislav Suchánek CsC.
„Společnost LASKI je výjimečná tím, jak pečlivě se stará o systém řízení,
zvyšování kvality výroby a trvalý rozvoj firmy.
Předávání certifikátů se vedle představitelů TÜV SÜD Czech a
oceněných společností zúčastnili také zástupci nezávislých institucí, úřadů
a sdružení.
Převzato: Prostějovský deník 18.11.2013 (redakčně kráceno).
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Začátkem listopadu má první část ulice Podhájí
dokončeny vjezdy a travní plochy, a pracovníci
firmy Strabag už mohou položit nový koberec.

V polovině listopadu je už průjezdný nový most
na začátku ulice Blíšťka. S nově vydlážděným
korytem a novým zábradlím vypadá báječně.

Na závěr roku si smržičtí myslivci naplánovali
dva hony a v sobotu 16. listopadu se sešli spolu
s honci a svými hosty k prvnímu z nich.

Před blížícím se adventem se kromě světelných
ozdob ve všech ulicích zdobí žárovkami také
vánoční strom. Letos padla volba na ten větší.

Zahradnické centrum Marciánová uspořádalo
také letos vánoční výstavu v historické budově
smržické fary, s doprovodným programem obce.

Na první adventní neděli potom následovala
vánoční výstava pořádaná obcí. Své výrobky na ni
poskytla také keramická dílna základní školy.
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