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Český zahrádkářský svaz (str.24-26)

Úvodní slovo
starosty a místostarosty obce
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom Vám na začátku nového roku popřáli hodně štěstí, osobní pohody
a hlavně pevné zdraví v této pro nás všechny velmi těžké době. Máme za sebou rok,
který bychom asi nazvali „zvláštní“, kdy jsme téměř půl roku strávili víceméně
v izolaci. Onemocnění covid-19 nebo karanténa s tím spojená se osobně dotkla
velkého množství občanů naší obce. To mělo samozřejmě vliv na chod obce, zejména
ve společensko-kulturním životě nás všech. Bylo zrušeno nebo omezeno hodně akcí,
které jsme si pro vás připravili, aktuálně např. zrušení Silvestrovského šlapáčku nebo
9. Obecního plesu, který měl v posledních dvou letech obrovský ohlas a úspěch.
Tímto bychom vám chtěli poděkovat za vaše pochopení a přístup k omezujícím
nařízením a požádat vás, o pokračování v tomto přístupu i nadále. Věříme, že letošní
rok bude příznivější, a my všichni se zase budeme moci opět svobodně zhluboka
nadechnout a potkávat se při různých příležitostech bez nutnosti schovávat svůj
úsměv nebo případně úšklebek za rouškou.

I přes tyto skutečnosti se chod obce nezastavil. Byla úspěšně dokončena rekonstrukce
školy včetně vyplacení dotace v plném rozsahu. Pořízen byl nový sekací traktor pro
sportovní areál a vybudován nový chodník v ulici Trávníky, který zlepší život v této
lokalitě. Do konce ledna bude dodán také nový zásahový vůz pro naše hasiče,
na který už netrpělivě čekají.
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V letošním roce se kromě údržby a oprav obecního majetku zaměříme zejména na
přípravy projektů, tak abychom byli nachystáni podat žádosti o případné dotace.
Týkalo by se to například: v oblasti dopravy vybudování nových chodníků (propojení
nového chodníku v ulici Trávníky s chodníkem v ulici Příční a rekonstrukce
některých stávajících chodníků), rekonstrukce místních komunikací v ulici Trávníky
a Za Farskou. Dále dokončení projektu školního hřiště, který je už rozpracován a stal
by se zakončením dlouholeté koncepce obnovy školství v naší obci.

Na jaře bychom chtěli začít s demolicí domu vedle obecního úřadu. Tu bychom chtěli
provést „svépomocí“ a tím snížit její náklady. V prostorách, které se tím uvolní,
plánujeme postavit multifunkční dům, vybavený službami na základě požadavků
občanů. Při zadávání těchto projektů budeme čerpat z výsledků ankety mezi občany
Smržic, která proběhla v loňském roce. Za vaše nápady a poznatky vám mnohokrát
děkujeme. Budou zcela určitě využity ke zkvalitnění života v obci. Na základní body
výsledků dotazníku se můžete podívat na další straně tohoto zpravodaje. Podrobnější
vyhodnocení najdete v aktualitách webových stránek obce.
Dále bude nutné dokončit problematiku odpadového hospodářství. Zde bude nutné
vzhledem k novému zákonu o odpadech vyřešit zejména problematiku bioodpadu.
Likvidaci bioodpadu bude nutné vyřešit do jarních měsíců a to i z důvodu ukončení
odběru odpadu ze strany společnosti ECO Finance Group, která ukončila nečekaně
činnost kompostárny.
S pozdravem a přáním hlavně pevného zdraví v roce 2021
Ing. Aleš Moskal – starosta obce

Jiří Peka – místostarosta obce
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Program rozvoje obce
Program rozvoje obce Smržice na období let 2021 – 2024 byl zpracován realizačním
týmem, složeným z pracovníků místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ
a zástupců obce Smržice. Všichni obyvatelé obce se mohli v závěru roku 2020 zapojit
do tvorby Programu rozvoje obce Smržice prostřednictvím dotazníkového šetření.
Této možnosti využilo 65 občanů použitím dotazníku na obecním webu a dalších 139
občanů odevzdalo dotazník v papírové podobě na obecní úřad. Prozatím je program
rozvoje obce ve fázi připomínkového řízení. Bude upraven na základě doplňujících
návrhů ze strany zastupitelů obce a občanů a následně schválen zastupitelstvem obce.

Vyhodnocení základních otázek dotazníku občanům:
Jak se vám v obci žije?

1.

Spíše dobře

48,6 %

2.

Velmi dobře

35,4 %

3.

Ani dobře, ani špatně

14,9 %

4.

Spíše špatně

0

5.

Velmi špatně

1,1 %

Jak hodnotíte mezilidské vztahy v obci?

1.

Docela dobré

47,0 %

2.

Ne moc dobré

27,1 %

3.

Nedovedu posoudit

10,5 %

4.

Špatné

9,4 %

5.

Velmi dobré

6,1 %
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Jaké využití finančních prostředků obce navrhujete?

1.
2.
3..
4..
5.
6.
7.

Rekonstrukce
místních komunikací
Častější spoje veřejné
dopravy
Podpora bytové
výstavby
Zřízení dalších služeb
a obchodů v obci
Podpora kulturních
a sportovních aktivit
Péče o veřejnou zeleň
a životní prostředí
Opravy památek
v obci

Jste ochotni něco dělat pro obec?

1.

Spíše ano

41,4 %

2.

Nedovedu posoudit

25,4 %

3.

Rozhodně ano

19,9 %

4.

Spíše ne

13,8 %

5.

Rozhodně ne

1,1 %

Analýza problémů a jejich významnost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Špatný stav sokolovny
Absence bytů pro seniory
Chybějící dům služeb
Chybějící kompostárna
Vysoká intenzita a hlučnost dopravy
Špatný stav místních komunikací
Zastaralé nebo chybějící osvětlení

riziko neřešení

význam 1 – 10

Nevyužití pro sportování
Odchod obyvatel z obce
Klesající atraktivita obce
Nespokojenost občanů
Ohrožení bezpečnosti v obci
Snížená spokojenost občanů
Snížená bezpečnost v obci

9
8
6
6
6
6
6

Podrobné hodnocení dotazníku najdete v aktualitách obecního webu www.smrzice.cz
Zdeněk Balcařík – správce webových stránek obce
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Matrika
V posledním čtvrtletí roku 2020 oslavili životní jubileum
70, 75, 80, 85 a více let tito smržičtí občané:
Vladimír Menšík
Věra Hornová
Antonín Pospíšil
Marie Kociánová
Marie Beránková
Vladislav Mrázek
Josef Cveček
Dobromila Krejčiříková
Jiří Sanetrník
Marie Urbanová
Jana Buřtová
Jolana Rusuová

7. 10. 1935
7. 10. 1940
13. 10. 1945
10. 11. 1950
16. 11. 1940
27. 11. 1928
28. 11. 1945
14. 12. 1922
19. 12. 1931
23. 12. 1945
24. 12. 1950
31. 12. 1932

Diamantová svatba
Manželé Stanislav a Věra Hornovi
v říjnu symbolicky obnovili svůj
manželský slib. 21. května 1960
vstoupili na smržickém obecním
úřadě do svazku manželského.
Ve Smržicích také prožili celý
svůj společný život, vybudovali si
domov a vychovali dceru Elenu.
Pan Horna pracoval celý život
jako elektromontér a jeho velkým
koníčkem bylo fotografování. Paní
Hornová je přes 40 roků aktivní
členkou Českého zahrádkářského
svazu Smržice a 22 roků členkou
Klubu českých turistů Smržice.
Účastní se také lekcí jógy,
kterými dodává svému organismu
energii a optimismus. Oslava
diamantové svatby byla spojena
s životním jubileem paní Věry
Hornové, která 7. října 2020
oslavila 80. narozeniny.
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Zákostelí
Trávníky
Trávníky
Ve Stežkách
Družstevní
Příční
Blíšťka
Zákantí
Příční
Příční
Kobližnice
Za Kovárnou

85 let
80 let
75 let
70 let
80 let
92 let
75 let
98 let
89 let
75 let
70 let
88 let

Rozloučili jsme se navždy s těmito občany:
Alžběta Peková (*1929) Dr. Ondroucha 355
Jaroslav Vyhlídal (*1944) Podhájí 188
Alois Zwiener (*1928) Prostějovská 444
Ludmila Kulišťáková (*1931) Prostějovská 441
Jiří Koudelka (*1951) Blíšťka 497
Jaroslav Marek (*1933) J. Kotka 224
Božena Menšíková (*1932) Zákostelí 130

zemřela 5. 10. 2020 ve věku 91 let
zemřel 31. 10. 2020 ve věku 76 let
zemřel 17. 11. 2020 ve věku 92 let
zemřela 22. 11. 2020 ve věku 89 let
zemřel 27. 11. 2020 ve věku 69 let
zemřel 15. 12. 2020 ve věku 87 let
zemřela 25. 12. 2020 ve věku 88 let

Statistika za rok 2020
K 31. 12. 2020 měla naše obec 1611 občanů (839 mužů a 772 žen).
Narodilo se 15 nových občánků (9 chlapečků a 6 děvčátek).
Zemřelo 21 občanů (12 mužů a 9 žen).
Přistěhovalo se 32 občanů a odstěhovalo se 32 občanů.
Od 31. 12. 2019 má obec o 6 občanů méně.

Poplatky v roce 2021
Výše poplatků za komunální odpady i za psy pro rok 2021 zůstává stejná jako v roce
2020. U komunálních odpadů je to částka 430,- Kč za osobu.
U poplatku ze psů je to částka 100,-Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa je
poplatek zvýšen na 150,-Kč.
Termín splatnosti poplatků je do konce měsíce května.
Svoz komunálního odpadu probíhá 1x za 14 dní, vždy sudý týden ve čtvrtek.
Poplatky můžete hradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostně
převodem na účet obce 4920701/0100. Do specifického symbolu uvádějte číslo
popisné vašeho rodinného domu a do variabilního symbolu uveďte:
 1340 pro poplatek za komunální odpady
 1341 pro poplatek za psa

Tříkrálová sbírka
V letošním roce se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci neuskutečnilo tradiční
Tříkrálové koledování. Charita umístila dvě kasičky v naší obci. Jedna je umístěna
v potravinách Smržičanka a druhá v kostele. Do těchto kasiček lze přispět do neděle
24. ledna 2021. Do Tříkrálové sbírky mohou občané také přispívat ONLINE
na www.trikralovasbirka.cz až do konce dubna 2021.
Radka Odvářková - matrikářka obce
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Kulturně-sportovní komise
Rok 2020 byl rokem podivným. Koronavirová epidemie ovlivnila ekonomiku, běžný
život i mnohé lidské osudy. Naučili jsme se příliš neplánovat nebo plány bleskově
měnit. Covidový rok přinesl řadu společenských omezení a zákazů. Byli jsme nuceni
zrušit pravidelně pořádané akce, jako jsou Velikonoční a Vánoční výstavy na faře,
setkání se seniory. Smržické hody proběhly jen s omezeným kulturním programem,
než se původně plánovalo. Rozsvícení vánočního stromu proběhlo beze svědků.

Zpestřením v době adventu bylo uspořádání Vánočního minijarmarku, který se
ve spolupráci s obcí a smržickými zahrádkáři konal ve venkovním areálu zahrádkářů.
Vedení obce se rozhodlo
potěšit v předvánočním
čase osamocené seniory
nad 70 let. Členové
kulturně-sportovní komise
obešli celou obec a rozdali
67 balíčků s vitamíny,
čajem, sladkostmi a malým
keramickým
dárečkem
z dílny základní školy.
Podle reakcí obdarovaných
seniorů bylo znát, že je
i malá pozornost potěšila.
Irena Laurenčíková – předsedkyně komise
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Mateřská škola
Adventní čas v mateřské školce
Závěr roku děti ve školce prožily v podobě příprav na Vánoce. Vše se ubíralo
ve slavnostním duchu, děti prožily krásné a slavnostní okamžiky. Momentální
protiepidemiologická situace, kdy ve školce nemůžeme pořádat obvyklé akce, nás ale
neodradila a program jsme přizpůsobily tak, abychom děti o nic nepřipravily
a zároveň plnily všechna vládní nařízení. Program se tedy odehrával v rámci třídních
skupin. Děti se učily být trpělivé, otevřelo se nám mnoho nových témat. Společně
jsme vyrobili adventní věnec, vyzdobili celou školku, zahráli si vánoční příběh „Cesta
do Betléma“, vyrobili vánoční přání pro rodiče, naučili se a zazpívali klasické,
ale i nové koledy a přečetli jsme si vánoční příběh na pokračování. Také jsme
pozorovali změny v přírodě, vyrobili dárky pro nejbližší, prožili vánoční tradice a na
závěr přišel Ježíšek, který přinesl pro naše hodné děti spousty nových didaktických
pomůcek pro další vzdělávání i hru.

Čertíkovský rej ve třídě Motýlků – malí andílci a čertíci si užili dopoledne plné
pohybových her, tanců, soutěží. Dětem se netradiční dopolední program velmi líbil.
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První pátek v prosinci
přišla za dětmi očekávaná
návštěva, svatý Mikuláš.
Děti Mikuláši zazpívaly
písničky,
zarecitovaly
básničky, společně si
všichni povídali o tom,
co děti prožívají. Mikuláš
dětem připomněl, aby
nezapomínaly poslouchat
rodiče, aby také venku na
ulici zdravily ostatní
a aby si navzájem
pomáhaly. Děti byly
obdarovány
krásným
dárečkem.

V pondělí 7. prosince si děti za zpěvu koled společně s paní učitelkami nazdobily
vánoční stromeček ve svých třídách.
Za dětmi do školky přijely
zástupkyně
z Ekocentra
IRIS se svým programem
„Lesní dopoledne“. Tento
program měly děti slíbený
již během listopadu, kdy
jsme se věnovaly tématu
zvířátka kolem nás.
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V pátek 18. prosince přišel
do školky
Ježíšek. Děti
prožily krásné rozzářené
dopoledne plné překvapení.
Navštívil nás také pan
starosta se zástupci z Obce
a předali do každé třídy
krásné dárky, za které moc
děkujeme.
Těsně před Štědrým dnem
jsme si připomněli tradice
našich babiček. Pouštěli jsme
lodičky, rozkrojili jablíčko,
házeli bačkůrkou, ale hlavně
jsme si zpívali a o všem
si společně povídali.

Rodiče dostali od svých učitelek vánoční dárek v podobě filmů, které jim nahradili
vánoční besídku. Měli tak možnost poznat svoje děti v kolektivu, vidět, jak se děti
zapojují do programu, jak spolupracují a hlavně, že děti v mateřské školce jsou
skutečně šťastné a spokojené.
Všem dětem, rodičům a občanům přejeme, aby se dokázali radovat i v téhle nelehké
době. Do nového roku přejeme hlavně zdraví, pohodu a štěstí se svými dětmi i svými
nejbližšími.
Bc. Veronika Přikrylová - vedoucí učitelka
Ilona Přikrylová – třídní učitelka
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Základní škola Smržice
Měsíc září se po slavnostním otevření nové budovy školy pěkně rozjel. Vyučující
s žáky naplno pracovali, opakovali a upevňovali učivo z minulého školního roku.
Výchovně vzdělávací činnost jsme obohatili různými naučnými a zábavnými akcemi,
například odbornými besedami o zdravé výživě „Putování za Zdravíkovem“.

Zajímavé byly též naše výlety
na farmu do Štětovic a projekt
„Den vody“ ve školní družině,
který byl organizován Ekocentrem
Iris. Tyto aktivity byly financovány z projektu Šablony II. Proběhl sběr starého
papíru. Díky přispění rodičů a občanů obce byly nasbíráno 2 000 kg papíru
a získali jsme tak finanční částku 1600 Kč, o kterou jsme se podělili s mateřskou
školou. Jak všichni víte, základní školy byly od 14. 10. 2020 opět uzavřeny. Bohužel
toto opatření postihlo i naši školu, přestože absence dětí při výuce nebyla výrazná.
Na tuto situaci jsme byli připraveni, protože v měsíci září probíhalo školení všech
vyučujících na téma: „On-line výuka v aplikaci Microsoft Teams,“ které pořádala
firma Merit. IT koordinátorka ve spolupráci s vyučujícími založila všem žákům hesla
a odkazy, aby mohli pracovat v aplikaci Microsoft Teams a byli tak ve spojení online
ve výuce s pedagogy. V předstihu jsme zakoupili potřebnou techniku pro učitele i pro
žáky. Jedenáct notebooků bylo zapůjčeno dětem. Distanční výuky se zúčastnili
všichni žáci. Online výuka se bohužel neobejde bez pomoci rodičů, a to zejména
u prvního a druhého ročníku. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se
na výuce žáků podíleli a to pedagogům, rodičům za ochotu, vstřícnost, trpělivost
a zejména za jejich vzájemnou spolupráci.
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Učivo bylo kromě online výuky ještě názorně zprostředkováno denními i týdenními
plány, které byly k vidění na stránkách školy a také zasílány emaily přímo žákům dle
domluvy. Díky velkému nasazení pedagogů a velkému zájmu a trpělivosti rodičů bylo
splněno učivo dle školního vzdělávacího programu. Děkujeme rodičům a moc
si jejich součinnosti vážíme.
Škola znovu ožila návratem žáků prvního a druhého ročníku 18. listopadu 2020.
Děti se s velkým odhodláním pustily do plnění svých povinností i přesto, že jim pobyt
ve škole znepříjemňovalo nošení roušek během výuky. Žáci respektovali i to, že se
nemohli setkávat s kamarády z jiných tříd a že ve školní družině byly vytvořeny
uzavřené skupiny podle tříd.
Od 30. listopadu se k nim připojili i jejich kamarádi ze třetího, čtvrtého a pátého
ročníku a celá škola se rozezněla jejich hlasy. Hlavním cílem bylo nejen doplnění
učiva, ale i příprava na nadcházející
Vánoce. I když nám epidemiologická
situace komplikovala návštěvu Mikuláše
a klasickou oslavu Vánoc, nadšení
a radost dětí se nezmenšila. Děti si dárky
určitě zasloužily a také jim je Mikuláš
poslal a vyučující předali.

Žáci vytvořili pěkné vánoční výrobky
a užili si vánoční nadílku ve svých
třídních besídkách.
V tomto čase pomáháme potřebným. Naše škola finančně přispívá formou sbírky
do Fondu Sidus. Děti nákupem drobných dárečků finančně pomohly zdravotně
postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace. Jsme také velice rádi, že jsme mohli
přispět výrobou drobných keramických novoročenek k pohodě a radosti smržických
seniorů a občanů obce.
Hodně optimismu a pevné zdraví do nového roku přejí pedagogové a všechny
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Smržice.
Mgr. Jana Gulaková – ředitelka ZŠ Smržice
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Spolek rodičů Smržice
Ani v poslední části roku Spolek rodičů nezahálel. Naopak. Koronavirová krize nás
všechny zasáhla a omezila nejrůznějšími opatřeními. Nechtěli jsme rušit naše plány,
přípravy a nápady a tak jsme téměř na každou akci vymysleli více variant, abychom
je mohli uskutečnit. Podařilo se a všechny tradiční akce se konaly, i když většinou
v jiné podobě, než obvykle.
V říjnu jsme pozvali děti a jejich rodiče na každoroční Putování za skřítkem
Podzimníčkem. Sešli jsme se
v sobotu 3. 10. v parku sv. Jana
Nepomuckého.
Procházkou po
značené cestě, která vedla ulicemi
Olší a Mlýnskou přes pole, jsme došli
na tábořiště do Vývozu. Cestou jsme
si s dětmi vyprávěli o tom, jak se
postupně s nadcházejícím podzimem
mění příroda. Děti plnily úkoly
a hledaly skřítka Podzimníčka.
Cestou sbíraly všelijaké přírodniny

na tvoření a také kamínky, které je nějak
zaujaly. Letos na naše Putování totiž zavítal
geolog Mgr. Jaroslav Šmerda a připravil si pro nás zajímavé povídání
o zdejších horninách. Ukázal dětem poklady ze své sbírky a dětem určil kamínky,
které si cestou nasbíraly. Na tábořišti nás kromě besedy čekalo občerstvení a tvoření.
Soutěž o nejhezčí dýni jsme letos kvůli přísným
opatřením pojali jako fotosoutěž. Soutěžící nám
posílali do konce listopadu fotky nebo obrázky svých
dýňových strašáků a opět bylo na co koukat.
Hodnocení probíhalo online. Nejvíc hlasů získal
Tobiáš Hájek se svým strašidelným dýňovým zátiším,
na 2. místě se umístil dýňák Tomáše Zbořila a na
3. místě dýňová kočka Kuby Slezáčka. Všichni
výherci získali dárkové balíčky a ostatní účastníci soutěže dostali sladkou odměnu.
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Svátek 17. listopadu jsme stejně jako vloni chtěli oslavit sázením stromů a navázat
tak na dvě loňské akce Stromy pro Smržice. V rámci celorepubliková kampaně Sázíme budoucnost, která stále pokračuje. Původně jsme plánovali vysadit větší
množství stromů, ale vzhledem k omezeným hromadným akcím, jsme nakonec, sázeli
individuálně po rodinách. Společně a přitom každá rodina zvlášť jsme zasadili
10 ovocných stromů. Spolek rodičů zajistil stromky a občerstvení, obecní zahradník
Martin Přichystal už dříve vybral místa a připravil jámy. Děkujeme za pomoc
a vstřícnost při výsadbě obecním pracovníkům. Na jaře bychom ve výsadbě dřevin
rádi pokračovali.
Mikulášská nadílka letos proběhla také jinak. Místo tradičního tvoření, divadelního
představení, focení a nadílky v kulturním domě, jsme 5. 12. pozvali Mikuláše s jeho
pomocníky na nadílku ven. Rodiče a děti se s nimi mohli potkat u kostela.
Děti recitovaly básničky,
zpívaly písničky, čert je
trošku zlobil a strašil, ale
nakonec se i letos
potvrdilo, že všechny
smržické děti jsou hodné
a tak dostaly zaslouženou
odměnu. Děkujeme za
dobrovolné
příspěvky,
které
nám
rodiče
věnovali.
Dohromady
bylo vybráno i se sbírkou
na dárky pro osamělé 4349 Kč. Veškeré tyto prostředky byly použity na nákup dárků
pro osamělé seniory. Děti ze spolku vyrobily 55 kusů vánočních přání a společně
s maminkami stejný počet papírových andílků. Přání, andílci, vánoční hvězdy
a dárkové balíčky byly předány do domova pro seniory Trilobit v Čelechovicích na
Hané. Všem, kteří nám přispěli, mnohokrát děkujeme, vážíme si vaší pomoci a jsme
rádi, že jsme alespoň touto formou mohli seniory potěšit a povzbudit je v této těžké
době.
Naposledy v tomto roce jsme se setkali s přáteli poslední adventní neděli v sídle
spolku a společně si zazpívali vánoční koledy.
Na závěr chceme poděkovat všem dětem a jejich rodičům, kteří se zapojili do našich
aktivit, všem našim příznivcům a sponzorům a Nadaci Via, s níž jsme v letošním roce
navázali spolupráci a jež nás v mnohém podpořila a inspirovala.
Do Nového roku, Vám, milí sousedé, přejeme hodně štěstí a zdraví, ať neztrácíme
nadhled, humor a optimismus a ať už se konečně vše v dobré obrátí.
Krásný nový rok 2021.
Připravované akce: 27. 2. Dětský karneval
Mgr. Veronika Schmittová a Ing Pavla Slezáčková – Spolek rodičů Smržice
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T. J. Sokol Smržice
Večer sokolských světel

Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř
160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii
a samostatnost. Od roku 2019 je 8. říjen zařazen také do kalendáře významných dnů
České republiky.

Sokolská vzpomínková akce
má svíčkami puštěnými po
vodní hladině připomenout
osud sokolských hrdinů.
Po celém Česku v tento den
vypustili sokolové tisíce
symbolicky
osvětlených
lodiček. Členové oddílu
všestrannosti se připojili
k této akci a lodičky
se svíčkami pouštěli také
po Českém potoku.
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Hledání Mikuláše

V sobotu 5. prosince před
svatým Mikulášem se vydala
skupina sokolíků v převlecích
za čerty a anděly na procházku
přes Vývoz na Stráž. Cílem cesty
bylo zanést mrkev a jablka
do krmelce zvířatům, a přitom
hledat nadpřirozené bytosti.
V polovině cesty se to podařilo
a potkali strašidelného čerta.
Naštěstí tam byl taky anděl,
který čerta uklidnil a všem
hodným dětem rozdal perníčky
a prskavky. Od anděla se děti
dozvěděly, že Mikuláše mohou
najít večer u kostela.

Chlapci a děvčata se po delší době potkali s kamarády, které kvůli pandemii tak často
nevidí. Děti si užily společně strávené odpoledne a spěchaly domů
na mikulášskou nadílku.
Irena Laurenčíková – starostka T. J. Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Navzdory nelehké situaci se nám téměř všechny akce druhé poloviny roku vydařily.
Po Smržické šlapce, na kterou se sjela téměř tisícovka turistů a cyklistů z blízkého
i dalekého okolí, jsme stihli před druhou vlnou pandemie uspořádat ještě dvě akce.
Přírodní park Oslava
Líp jsme ani nemohli naši vydařenou „šlapku“ oslavit. Z města Oslavany jsme se
prošli ke skalním útvarům kolem zříceniny hradu Lenov. Údolím řeky Oslavy jsme se
potom vrátili do Oslavan a navštívili zábavní park Permonium s bývalou těžní věží.

Údolím Rokytné
Dalším krásným podzimním výletem byla procházka krásným údolím řeky Rokytná.
Ze Smržic se jej účastnili také manželé Urbanovi. Ti si už ale užívají spíš procházky
městem a tady k tomu měli ideální příležitost v Moravském Krumlově. Ti, kdo ještě
zvládají delší túry, měli možnost se projít přes Rokytnou až do Ivančic. Cestou jsme
potkali ten největší symbol našeho klubu, jaký jsme kdy viděli, kamenného šneka.
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Za Mikulášem na Kosíř
Od 2. prosince se naštěstí omezení zákazu shromažďování osob trošku uvolnilo
a povolených bylo 50 lidí. Díky tomu jsme mohli naši závěrečnou akci sezony, na
kterou se těší zejména nejmenší turisté, přece jen pořádat. V neděli 6. prosince jsem
si vyšlápl převlečený za
čerta na naši nejvyšší
hanáckou horu a spolu se
mnou spousta smržičáků.
Nahoře na Kosíři už čekal
svatý Mikuláš s andělem.
Podařilo se také domluvit
rozhlednu a Mikuláš mohl
rozdávat vstupenky. Díky
svým čertovským vidlím se
též dařilo neustále udržovat
povolený počet 50 osob.

V závěru roku se do veškerého kulturního dění v obci zakousl PES a náš tradiční
Silvestrovské šlapáček musel být zrušen.
Tuto akci pořádal náš klub turistů od svého
založení v roce 1996 a od roku 2005 její
pořádání převzala obec. Letos to měl být už
25. ročník a mrzí mě to o to víc, že jsem už
měl vybraný kopeček na začátku Jižní ulice
pro závěrečnou společnou fotku. Po Novém
roce jsem si tam mohl vyfotit jenom děti,
jak sáňkují. Za rok se to ale určitě podaří.
Zdeněk Balcařík – předseda KČT Smržice
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Sbor dobrovolných hasičů
Nábor Mladých hasičů
Na začátku nového školního roku proběhly dva nábory Mladých hasičů. Celkem sbor
obohatilo 9 dětí ze ZŠ Smržice.
Sběr kovového odpadu a elektrických spotřebičů
V sobotu 24. října 2020 proběhl v naší obci sběr kovového odpadu a elektrických
domácích spotřebičů. Sběru se zúčastnilo 8 dospělých členů sboru a někteří
pracovníci obce. Děkujeme všem, kteří do sběru přispěli.
Nový zásahový automobil
V neděli 29. listopadu jsme měli možnost poprvé vidět náš nový zásahový automobil
Renault Master. Automobil má označení DA L1T, které vyjadřuje typ vozidla
a výkonné parametry. Nyní automobil přijel pouze pro vybavení, které v něm bude na
míru zabudováno.

Chtěli bychom Vám poděkovat za podporu a zároveň Vám popřát hodně štěstí
a zdraví do nového roku 2021.
Kolektiv SDH Smržice
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Skauti Smržice

Betlémské světlo

družina Klokani a šestka Orlíci

„Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč světem proto, aby symbolizoval
mír, přátelství a lásku mezi lidmi“
Pár dnů před Vánocemi, dne
22. prosince 2020, se ve dvoře
fary uskutečnila naše akce
„Betlémské světlo“. I přes
nepříznivé počasí a přísná
opatření si přišlo v čase 15.30
– 17.00 hod. světlo vyzvednout
přes 80 lidí z řad občanů.
Každý si mohl na památku vzít
kalendář nebo svazek jmelí.

Doufáme, že se v příštím roce, budeme moci setkat třeba za zpěvu koled a těšíme se
na setkání s Vámi na dalších akcích.
Děkujeme všem, co nás podporují, ale
i těm co v této nelehké době pomáhají
lidem kolem sebe. Jménem všech
skautů Vám přejeme krásný nový rok
plný radosti z nevšedních zážitků.
Matěj Tesárek – rádce družiny
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Myslivecký spolek Smržice
V uplynulém období se zástupci mysliveckého spolku Smržice dohodli s vedením
smržických zahrádkářů na využití stodoly v domě ČZS. Prostor a jeho okolí bylo
potřeba vyčistit od suti a následně vyrovnat a zpevnit podlahu starší dlažbou, kterou
nám poskytl obecní úřad.

Nyní bude upravená stodola sloužit pro účely
uskladnění posedů a dalšího mysliveckého
vybavení. Úpravám se věnovala poměrná část
členské základny, naši stálí honci i rodinní
příslušníci členů MS. Děkuji tedy všem, kteří se podíleli na této činnosti za jejich
snahu a zároveň vyzdvihuji vzájemné, velmi dobré vztahy myslivců a zahrádkářů
ze Smržic.
Vedení společnosti Arboeko požádalo Odbor životního prostředí v Prostějově
o odlov zajíců na
nehonebních pozemcích
za účelem snížení škod,
způsobených v areálu
na jejich pěstovaných
stromcích.
Žádost
o odlov si podalo také
Zemědělské družstvo
Smržice. Tentokrát byla
ovšem důvodem snaha
o regulaci zdivočelých
holubů, kteří hnízdí
v části areálu družstva
a nadměrně znečišťují
jeho prostory.
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Na základě vydaných povolení zorganizovali smržičtí myslivci několik úspěšných
loveckých akcí a pomohli tak místním firmám s problémy, které jim zvěř
způsobovala.
Konání společných loveckých akcí není vládou omezeno, a proto i letos proběhly dva
hony na drobnou zvěř. Omezení se týká jen společenských událostí před, a především
po honu, kdy se bohužel nemohla konat poslední leč s večeří, vyhlášením krále honu
a tombolou. Ráno jsme se tedy pouze sešli, provedl se zápis účastníků, nástup a po
honu jsme se ihned rozešli domů. Nutno dodat, že nás na jednom nástupu navštívila
policie ČR za účelem kontroly zbraní a užívání alkoholu. Namátková kontrola
proběhla jak jinak než bez problémů, a tak jsme mohli pokračovat v naplánované
činnosti.

Vážení spoluobčané, máme za sebou rok, který si nikdo z nás rozhodně neplánoval
a neuměl si jej ani představit. Rok plný rychlých zvratů, zákazů, omezení a bohužel
u některých i ztraceného zdraví a životů.
Pevně věřím a ze srdce Vám přeji, aby byl rok 2021 ve všech ohledech lepší a život
se vrátil do normálního stavu.
Miroslav Herman - jednatel MS Smržice
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Český zahrádkářský svaz
Vážení a milí spoluobčané, na úvod mi dovolte, abych vám jménem výboru
zahrádkářů i jménem svým popřála do nového roku 2021 všechno nejlepší, hlavně
pevné zdraví, které je v této době víc než důležité, hodně štěstí a pohodových dnů,
nejlépe 365. Všichni doufáme, že tento rok bude lepší, než ten uplynulý, a že se vše
vrátí do normálu.
Nyní ještě ohlédnutí za posledním čtvrtletím roku 2020.
Celý říjen se ještě u nás moštovalo za dodržování vládních nařízení. Lisem proteklo
celkem 20 555 litrů moštu. Děkujeme našim moštérům za tuto službu pro občany
př. Michalu Karhánkovi, Daně
Köhlerové, Radku Stančíkovi
a Staně Zelinkové.
Moštárnu navštívily dvě třídy
dětí ze smržické mateřské
školky. Př. Michal Karhánek
a př. Dana Köhlerová jim po
skupinkách předvedli, jak se
jablíčka moštují. Ostatní děti
se mohly probíhat v areálu po
dvoře. Při odchodu odnášely
paní učitelky mošt do školky,
aby si jej děti po obědě mohly
vychutnat.
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V říjnu se konal Hortikomplex Flora 2020 v Olomouci. Zástupkyně naší organizace
se podílely na expozici Územního sdružení ČZS Prostějov. Expozici bylo uděleno
poděkování předsedou ČZS Praha Stanislavem Kozlíkem.

Součástí Hortikoplexu byla i soutěž „Jablko Flory“, kde se na třetím místě umístila
se svým jablkem přít. Hana Ošťádalová. Na letošní Floře se mimořádně konalo
i celostátní kolo Floristiky amatérů, kde nás úspěšně reprezentovali naši mladí přátelé

Tereza Spurná a Matěj Tesárek, kteří postoupili z prvních příček Moravského kola.
Ještě jednou jim touto cestou děkujeme a blahopřejeme.
Myslivecké sdružení, které využívá bezplatně v našem areálu kolny na uskladnění
krmiva pro zvěř, si vyměnilo na kolně nové dešťové svody, staré byly již rezavé
a děravé. Také si pro svou potřebu vyklidili přístodůlku a na část plochy si položili
dlažbu, kterou jim věnovala obec. Děkujeme Mysliveckému sdružení za odvoz
stavební sutě z naší zahrady.
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Na sobotu 12. prosince jsme s obcí a kulturní komisí uspořádali v našem venkovním
areálu „Vánoční minijarmark“. Pod pergolou naši místní prodejci prodávali různé
dárkové předměty, svíčky, svícny, perníčky, vánoční dekorace aj. Také členky výboru
zahrádkářů vyrobily pro
tuto příležitost cca 25
kusů svícnů, převážně
na hroby, které se
během jedné hodiny
vyprodaly. Vedle naší
pergoly hořel oheň, kde
se návštěvníci mohli
ohřát. Oheň udržoval
a špekáčky nabízel
přítel Laďa Skácel.
Na zapití dostávali
všichni speciální zahrádkářský punč, pro děti a řidiče pak byl připraven teplý mošt.
Všichni byli spokojeni, že se podařilo v této nelehké době, uspořádat pro naše občany
pěkné Adventní odpoledne.
Smutná zpráva. Koncem prosince odešel z našich řad dlouholetý
a aktivní člen, přítel Jaroslav Marek. Mimo jiné se zasloužil také
o dobudování moštovacího zařízení, které bez větších problémů
zpracovává ovoce nejen pro zahrádkáře, ale i širokou veřejnost.
Čest jeho památce.
V neposlední řadě je na místě poděkovat Zastupitelstvu obce Smržice, v čele s panem
starostou Ing. Alešem Moskalem, za poskytnuté dotace, bez kterých bychom spoustu
oprav v našem areálu nemohli uskutečnit a za jejich vstřícnost a pomoc. Přejeme
celému zastupitelstvu i zaměstnancům obecního úřadu do nového roku všechno
dobré, hodně zdraví, úspěchů a vzájemného porozumění.
Na závěr cituji z Kalendária časopisu Zahrádkář. I když to při pohledu z oken tak
nevypadá, právě startuje nová vegetační sezona. Jak píše Karel Čapek ve své
nesmrtelné knize Zahradníkův rok „Ani leden není pro zahrádkáře dobou nečinnosti“.
Především je časem plánování, hledání inspirace v knihách, časopisech, katalozích
a internetu.
Ještě k plánovaným akcím: Degustace jablek a košt pálenek, které by se měly
uskutečnit v měsících leden – únor, budeme operativně plánovat dle koronavirové
situace a vládních nařízení.
Těšíme se na Vás všechny v lepších časech !!!
Jaroslava Smičková – jednatelka ČZS Smržice
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Římskokatolická farnost Smržice
Oprava varhan v kostele
Varhany v Římskokatolickém kostele sv. Petra a Pavla ve Smržicích se dočkaly
generální opravy. Tento monumentální nástroj, kterým se naše obec může pyšnit, byl
postaven na počátku dvacátého století kutnohorskou firmou Jana Tučka s výrobním
číslem 399. Jedná se o dvoumanuálové pneumatické varhany s pozdně romantickou
dispozicí, které byly v průběhu 2. poloviny 20. stol. několikrát opravovány. Nynější
generální oprava byla kompletní a týkala se hracího stolu, všech 1188 píšťal, výměny
motoru, opravy měchu a přestavby vzduchovodů.
1. 10. 2018 za působení p. J. Glogara SDB, který byl v té době administrátorem
smržické farnosti, započaly práce na kostelních varhanách. Oprava byla zadána firmě
Stehlík, odborný dohled nad pracemi měl
organolog Arcidiecéze olomoucké Jan
Gottwald. Při kontrolním dnu 11. 8. 2020 byly
po konzultaci s varhaníkem Pavlem Mazurou
a organologem Janem Gottwaldem zjištěny
drobné nedostatky, které firma odstranila ke
spokojenosti všech.
Práce byly dokončeny a kolaudace s předáním
varhan farnosti proběhla 11. 12. 2020. Nástroj
vyzkoušel pan organolog, který naplno
rozezněl píšťaly varhan tak, že se až tajil dech.
Celková cena generální opravy varhan dosáhla
částky 710 000 Kč. Obec Smržice přispěla
farnosti průběžně částkou 300 000 Kč. Byla
vypsána veřejná sbírka na opravu varhan,
která stále probíhá. Farníci přispívali
finančními dary do zapečetěné kasičky
v kostele. Až do 28. 6. 2021 je možné na
opravu varhan přispět na číslo účtu 5610094369/0800.
Tento královský nástroj nám slouží dlouhá léta při liturgiích a koncertech, svatbách
i pohřbech. Varhany umí nádherně rozeznít náš mladý varhaník Pavel Mazur, který
do Smržic dojíždí na nedělní ranní bohoslužby z Kostelce na Hané. Vzhledem
k současné situaci a vládním omezením není možné předvést monumentálnost varhan
širší veřejnosti. Jakmile se situace uklidní, připravujeme pro občany Smržic a okolí
varhanní koncert. Doufáme, že při slavení patrocinia našeho kostela sv. Petra a Pavla
se tak stane.
Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli, nebo přispějí do sbírky na varhany.

Alice Spurná - členka farní rady
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Něco málo z historie Smržic
Zapomenuté přestřelky u Smržic a Držovic dne 22. června 1941
Dvaadvacátý červen roku 1941 vstoupil do historie jako datum zahájení operace
Barbarossa, tj. útoku nacistického Německa a několika jeho spojenců proti
Sovětskému svazu. V závěru téhož dne došlo v blízkosti Smržic k zcela zapomenuté
události, samozřejmě zcela nesouměřitelné s německým vpádem do sovětské říše,
avšak z hlediska regionálních dějin nikoliv zcela bezvýznamné.
Občané Smržic byli určeni ke střežení telefonního vedení německé armády
v katastru obce. Protektorátní četnictvo provádělo kontroly těchto civilních stráží.
V závěru 22. června 1941 (okolo 23:45 hodin) jedna civilní hlídka zastavila nedaleko
obce neznámého cyklistu a požadovala po něm, aby se legitimoval. Když cyklista
nechtěl poslechnout, přistoupil k němu Eduard Kraval, četnický strážmistr z četnické
stanice Smržice. Kraval se zeptal cyklisty na jeho totožnost. Místo odpovědi neznámý
muž vytáhl pistoli ráže 6,35 mm a postřelil četníka do břicha. Poté odhodil kolo
a skočil přes silniční příkop do obilného lánu. Kraval po něm dvakrát vystřelil
ze služební zbraně, avšak nevěděl, zda jej zasáhl. Neznámý vystřelil během útěku
sedmkrát ve směru k silnici Prostějov-Smržice a obytným domům, přitom pokračoval
v útěku směrem k Držovicím. Pronásledovala jej četnická patrola, avšak zásluhou tmy
jí unikl. U Držovic, poblíž státní silnice, se ho pokusil zadržet štábní strážmistr
četnictva Cyril Tomaštík (uváděný i jako Tomaščík). Neznámý po něm vystřelil
dvakrát z pistole a znovu utekl do polí. Tomaštík celkem třikrát vystřelil ze služební
pušky a při posledním výstřelu slyšel křik prchajícího. Přesto, že byl pronásledovaný
asi zraněn, se mu podařilo opět utéct do tmy. Do následného pátrání po neznámém
ozbrojeném muži bylo zapojeno protektorátní četnictvo z celého tehdejšího okresu
Prostějov, četnický pohotovostní oddíl a četnická pátrací stanice. Pátrání vedla
německá kriminální policie („Deutsche Kriminalpolizei“, zkratka „Kripo“)
z Olomouce. Četník Kraval, zraněný v první přestřelce s neznámým mužem, byl
odvezen do okresní nemocnice v Prostějově, kde mu při operaci vyjmuli z těla
projektil. Střelné zranění se nakonec ukázalo jako lehké.
Popis obou přestřelek byl převzat z dvou úředních zpráv, jež vznikly pár dní po
událostech. Jedná se o zprávy Okresního úřadu Prostějov ze dne 24. června 1941 a ze
dne 1. července 1941. První zpráva, jež byla určena olomouckému vrchnímu
zemskému radovi (tzv. Oberlandrát), pojednává výhradně o incidentech u Smržic
a Držovic. Ve druhém případě jde o hlášení za měsíc červen 1941 určené presidiu
Zemského úřadu v Brně. K 1. červenci 1941 nebyla stále známa identita toho,
kdo 22. června téhož roku střílel na Kravala a Tomaštíka.
Zajímám se o protinacistický odboj na střední Moravě, avšak nikdy jsem se
z literatury nedozvěděl, kdo byl aktérem přestřelek u Smržic a Držovic. Tyto události
nejsou vůbec uvedeny v nejreprezentativnější publikaci o odboji na Prostějovsku
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(Josef Bartoš: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech
1939–1945, vydáno roku 1998). Jen starší brožura s tendenčním názvem
KSČ v protifašistickém boji na Prostějovsku (vydaná roku 1985) zmiňuje, že v den,
kdy Německo napadlo Sovětský svaz, byl u Smržic postřelen četník. Vzhledem
k tomu, že zřejmě nikdy nebylo zjištěno, kdo tehdy na četníky střílel, není ani zcela
jisté, jestli šlo vůbec o příslušníka českého protinacistického odboje. V krajním
případě to mohl být nějaký kriminální zločinec, ačkoliv známé okolnosti případu
tomu příliš nenapovídají. Pokud to ale byl odbojář, potom by přestřelky u Smržic
a Držovic byly prvními ozbrojenými projevy protinacistického odboje na
Prostějovsku. Drtivá většina přestřelek odboje s jeho protivníky se v této oblasti
uskutečnila v posledních měsících války.

Protektorátní četníci (ilustrační foto)
Použité prameny a literatura
Státní okresní archiv Prostějov, fond Okresní úřad Prostějov, presidiální spis 404/1941
Moravský zemský archiv v Brně, fond Zemský úřad Brno (B 40), karton 328, č. j.
43108
BARTOŠ Josef: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj
v letech 1939–1945. Olomouc 1998.
KSČ v protifašistickém boji na Prostějovsku 1938–1945. Prostějov 1985, s. 26.
Mgr. Petr Jirák, archivář a historik Státního okresního archivu Přerov
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Firma SEMO Smržice
V posledních několika letech se SEMO a.s. stalo finalistou Exportní ceny. Od roku
2020 byla soutěž změněna na Ocenění českých exportérů. V zakládající listině této
soutěže je uvedeno, že cílem této soutěže má být vyjádření uznání firmám, které díky
své činnosti pozitivně ovlivňují ekonomickou a sociální prosperitu naší země. Firmy,
které zvládly překonat práh České republiky. Fyzicky působí v různých zemích světa,
exportují služby a produkty, nebo mentálně, svými nápady, know how ovlivňují
podnikání ve světě. Cílem je ocenit firmy a podpořit ČESKÉ firmy, které se rozhodly
a šly za svým snem, které realizují svoje vize a nápady, které podnikají transparentně
a dosahují výborných výsledků, a které ovlivňují lokální byznys, ale také míří za
hranice České republiky.
V letošním roce bylo přihlášeno 213 firem, které celkem zaměstnávají 14.500
zaměstnanců a dosahují roční obratu 25 mil Kč. SEMO a.s. v roce 2020, který
hodnotil roky 2019 a 2018 získalo 1. místo v kategorii středních firem.

Tato cena je pro nás velkým oceněním naší práce a také výzvou do dalších let.
Podíl vývozu společnosti SEMO činil v roce 2018 39 % a v roce 2019 již 45 %
z celkového obratu společnosti. V roce 2019 SEMO exportovalo osivo do celkem 41
států, z toho 18 států mimo Evropu. V EU patří mezi exportní země Belgie,
Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Litva, Lotyšsko,
Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká
Británie.
Společnost SEMO a.s. exportuje osivo zeleniny, především osivo paprik, okurek,
rajčat, zahradního hrachu, kořenové petržele, mrkve, salátu, ředkviček a cukrové
kukuřice. Nejžádanějšími odrůdami pro export patří cibule Globo a Augusta, cibule
sečka Gerda a Kaj, hrách Oskar, Vladan, Dalila a Radovan, mrkev Anina, okurky
nakládačky Charlotte F1, Dafne F1 a Anya F1, okurky skleníkové Baby F1 a Vista
F1, papriky Amy, Hamík, Amyka F1, Superamy F1 a Rafaela F1, chilli papriky
Damián a Kilián, pastiňák Bielas, žlutý patizon Sunseance F1, kořenové petržele
Atika, Orbis, Efez, a Olomoucká dlouhá, keříčková rajčata Pavlína, Orbit a Semaking
F1, ředkvička Kvintara F1, listové saláty Dubared a Dark Roden a cukrové kukuřice
Luminox F1 a Longa F1.
Videozáznam SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ můžete zhlédnout
https://www.youtube.com/watch?v=DOzU2KjKsaA&feature=youtu.be
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SEMO na výstavě FLORA Olomouc
Od 1. do 4. října 2020 se na olomouckém výstavišti konala tradiční podzimní etapa
Flory Olomouc. Hlavní expozice v pavilonu A nesla název „Zdravá rostlina“.
SEMO je pravidelným účastníkem této výstavy. SEMO svou expozici v letošním roce
postavilo na svém bohatém sortimentu tykví a rajčat. Součástí expozice bylo
i představení novinek pro jaro 2021 – velmi chutného hnědého tyčkového rajčete

BRUNITO F1 a dvou jarních, velmi dobře skladovatelných cibulí – KLARIA
a AENEUS F1.
Naše expozice získala v soutěži vyhlášené ZUČM
(Zelinářská unie Čech a Moravy) v ceněné kategorii
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLEKCI ODRŮD 2. místo.

Hned první den výstavy probíhal
již pátý ročník „Dýňodlabání“ žáků
základních škol Olomouckého
kraje,
který
organizovalo
Výstaviště FLORA Olomouc ve spolupráci se SEMO a.s. pod
patronací Statutárního města Olomouc. Žáci základních škol
Olomouckého kraje dýně nejen vydlabali, ale také od jara sami
pěstovali ze zaslaného osiva našich odrůd YELLOWBOYS F1
a YELLOWGIRLS F1. Vyřezané dýně pak byly po celou dobu
konání výstavy vystaveny v pavilonu H. Některé práce žáků
získaly zasloužený obdiv návštěvníků výstavy.
Jan Prášil - SEMO a. s. Smržice
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Firma Laski
PF 2021 – Elektrizující rok ze Smržic

Občanům Smržic přejeme z LASKI do nového roku vše nejlepší a hlavně zdraví.
Vzhlížíme k roku 2021 s nadějí a doufáme v uklidnění situace kolem nemoci, která
ovlivnila lidi na celé Zemi, ale zároveň přinesla nové pohledy na svět a zavádění
nových technologií.
Díky firmě LASKI se
staly Smržice místem,
kde se právě takové
vyspělé technologie
vyvíjejí a převádějí do
praxe. Jsme hrdí o to
víc, že naše vyspělé
a ekologické výrobky
ze Smržic pomáhají
s údržbou měst a obcí
hned na několika
kontinentech.

V nedávné době jsme vyvinuli stroje s novými eko-motory, autonomní frézu na
pařezy, bateriovou frézu na pařezy, bateriový štěpkovač i bateriový zametací kartáč.
Všechny tyto stroje splňují nejpřísnější ekologickou evropskou normu Stage V,
jsou poháněny LPG nebo elektrickou energií.
A tak snad i díky Smržicím se lidem v novém roce bude žít lépe.
LASKI, s.r.o.
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Poslední veřejnou akci v roce pořádali smržičtí skauti, kteří na faře rozdávali betlémské světlo.
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