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Týden před velikonočními svátky uspořádala
obec svoji tradiční výstavu na smržické faře.
Všechny vystavené dekorace byly na prodej.

Na Bílou sobotu pořádala obec stejně jako před
rokem soutěž pro děti ve sběru vyfouknutých
vajec, ze kterých byl navlečen velikonoční řetěz.

V polovině dubna bylo budování chodníků
a odstavných ploch na Podhájí v plném proudu
a dokreslilo novou tvář této opomíjené ulice.

K novému povrchu vozovky ulice Za Kovárnou
přibyly rovněž vydlážděné parkovací plochy
a chodníky a zbývá už jen vysadit novou zeleň.

Pokračovalo též budování nové naučné stezky.
Tesařství Smyčka vyrobilo stojany info-tabulí
a kovář Stawaritsch nápis na vstupní bránu stezky.

V oddechové zóně Vývozu začalo vyrůstat opět
pod rukama tesařů smržické firmy Smyčka kryté
dřevěné posezení s vestavěným ohništěm.
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TJ Sokol Smržice (str. 30-33)

Smržice na počátku léta roku 2014
(slovo starostky)
Vážení spoluobčané,
začínající léto je v naší obci ve znamení rozsáhlých stavebních prací,
které probíhají od počátku letošního roku, tedy po ukončení výstavby
hloubkové kanalizace. V několika ulicích již byla dokončena výstavba
chodníků, vjezdů a parkovacích ploch, někde i včetně ozelenění (např. ulice
Podhájí a Za Kovárnou). Tyto práce budou pokračovat i v dalších částech
naší obce v průběhu léta. Konkrétně se jedná o části ulic Příční, Olší a Ve
Stežkách.
V nejbližší době budou zahájeny stavební práce na opravě několika
místních komunikací, konkrétně pak v ulicích Trávníky, Blíšťka (u mostu),
ale i v uličce za kulturním domem. Dále se pak jedná o dvě komunikace
v ul. Gegřice a část ul. Za Kobližnicí. V plánu je ještě letos vybudovat nový
chodník v uličce u firmy Makovec. Ozelenění ul. Kobližnice provede obec
pomocí svých pracovníků v podzimních měsících letošního roku podle již
zpracovaného projektu.
V červnu začaly stavební úpravy na budově základní školy, která je z
roku 1894. Jedná se převážně o energetická opatření, která budou
realizována v následujícím rozsahu: výměna oken, výměna dveří, vnější
zateplení obvodového pláště, vnitřní zateplení obvodového pláště, zateplení
stropního prostoru pod šikmou střechou, rekonstrukce a zateplení podlah
v prvním podlaží, realizace nové střechy. Z uvedeného je zřejmé, že se
jedná o velký rozsah prováděných úprav, který je vyčíslen částkou 5,5
milionu korun. Díky tomu obec požádala o dotaci z Operačního fondu
životního prostředí (OPŽP). Tato oprava je součástí rozvojového programu
„koncepce školství“ v obci Smržice, jejíž realizace byla zahájena
v letošním roce. Dalším krokem pak bude zakoupení pozemku (resp.
rodinného domu) vedle této školy a zadání studie výstavby nové mateřské
školy na tomto pozemku. Kapacitně bude mateřská škola rozšířena o jednu
třídu, tedy celkem na tři třídy. Zároveň je zadáno zpracování studie opravy
druhé budovy základní školy (z roku 1868) před kostelem. Pokud se
uvedený záměr podaří celý realizovat, bude školství v obci umístěno jen
v kompletně zmodernizovaných budovách, které vlastní obec a kapacitně
bude zajištěno i do budoucna.
Časté dotazy dostávám na kompostéry určené pro domovní rostlinný
odpad. Mikroregion Kostelecko uspěl v žádosti o dotaci na pořízení těchto
kompostérů, proto se s určitostí budou nakupovat. Nutným předpokladem
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tohoto nákupu však ještě je absolvování výběrového řízení na jejich
dodavatele, které proběhne v měsíci srpnu. Dodání kontejnerů předpokládáme na podzim tohoto roku.
V nejbližší době bude vypsáno koncesní řízení na provozovatele
hloubkové kanalizace, následovat pak bude její kolaudace. Zároveň je
zpracováván projekt na domovní kanalizační přípojky pro občany, kde obec
bude zajišťovat „územní souhlas“ od Stavebního úřadu Prostějov.
V měsíci květnu bylo zažádáno o dotaci z OPŽP na pořízení nového
stroje, jak pro letní, tak i pro zimní čištění a údržbu komunikací (silnic i
chodníků). Díky tomu se tak zlepší nejen vzhled, ale především pak čistota
komunikací v naší obci.
Každoročně se opakující problém, který obecní úřad řeší, jsou dlužníci
poplatků za domovní odpad a psy. Ještě nyní je výše nedoplatků přes
30.000,- Kč. Faktem je, že naše obec má poplatky za odpad nejnižší (a to s
týdenním svozem) v celém okrese Prostějov a ročně z obecního rozpočtu
přispívá na tuto činnost částkou 170.000,- Kč.
Do konce června bude demontován kamenný kříž (z roku 1837, druhý
nejstarší na katastru Smržic) na Šamanově a odvezen do restaurátorské
dílny k celkové opravě. Na místo se opět vrátí do konce září letošního roku.
Dne 27. června byla slavnostně otevřena 5 km dlouhá „Naučná a poutní
stezka Smržice“, která se tak stala osmou naučnou stezkou v okrese
Prostějov. Tato slavnostní událost byla nejen předmětem zájmu mnoha
občanů a dětí, ale byla i velmi
příjemná a jistě vzbudí větší zájem o
přírodu a okolní krajinu Smržic.
První, kdo měli možnost se v pondělí
dne 23. června odpoledne projít a
seznámit se s touto stezkou, s doprovodným výkladem Prof. A. Lebedy,
byli žáci naší základní školy.
Vážení spoluobčané, začátek léta
v naší obci zahájily dvě významné
společenské akce, těmi bylo nejen otevření Naučné a poutní stezky, ale i
smržické hody. Obě tyto události přispěly nejen k dobré propagaci naší
obce, ale i letní pohodě plné příjemných zážitků, odpočinku a radosti.
Našim dětem přeji pěkné prázdniny a všem občanům krásné léto.
Ing. Hana Lebedová
starostka obce Smržice
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Matrika
Ve druhém čtvrtletí roku 2014
oslavili životní jubileum tito občané:
Miroslav Zatloukal
Zdeněk Gulak
Anna Mádrová
Jiří Kočí
Pavla Jochová
Alois Cásek
Eliška Kučerová
Jiřina Chudobová
Ludmila Mádrová
Miroslava Olšanská
Miroslav Skácel
Anna Zwienerová
Věra Mertová
František Klement
Stanislav Horna

2.4.1927
14.4.1928
14.4.1944
18.4.1944
6.5.1928
17.5.1925
23.5.1925
27.5.1925
30.5.1944
2.6.1923
2.6.1926
13.6.1929
16.6.1944
18.6.1929
18.6.1934

Prostějovská 287
Podhájí 184
Kobližnice 480
Zákantí 158
Družstevní 371
Ve Stežkách 299
Příční 140
Trávníky 325
Prostějovská 385
Koupelky 171
Příční 424
Prostějovská 444
Blíšťka 267
Prostějovská 65
Trávníky 402

87 let
86 let
70 let
70 let
86 let
89 let
89 let
89 let
70 let
91 let
88 let
85 let
70 let
85 let
80 let

Zástupci naší obce chodí blahopřát občanům, kteří dosáhli
životního jubilea 70, 75, 80, 85 roků a dále již každým rokem.
V pátek 13. června oslavila paní
Anna Zwienerová své významné
životní jubileum, ke kterému jí
přišla paní starostka popřát za
celou obec hodně zdraví a štěstí.

Ve středu 18. června popřála paní
starostka k 85. narozeninám panu
Františku Klementovi, který dlouhá
léta působil jako předseda našeho
zemědělského družstva.
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Ve čtvrtek 29. května 2014 byli v obřadní síni obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Smržic:
Jakub Pelíšek
* 25.12.2013
Družstevní 376
Pavlína Bartková
* 4.2.2014
Kobližnice 479
Bohumil Brach
* 2.4.2014
Podhájí 344
Roman Opluštil
* 19.4.2014
Příční 491
V pátek 6. června 2014 v pravé
poledne uzavřeli v obřadní síni
Obecního úřadu ve Smržicích
manželství videokronikář naší
obce a předseda klubu turistů pan
Zdeněk Balcařík a paní Jana
Chovanová. Po procházce parkem
následoval slavnostní oběd v
Restauraci U hřiště.

Ve druhém čtvrtletí roku 2014 jsme se rozloučili s těmito občany:
Miroslav Hvozdecký (*1938) Smržice 323, zemřel 26.4.2014 ve věku 75 let
Jiřina Sanetrníková (*1941) Příční 453, zemřela 29.4.2014 ve věku 73 let
Jaroslav Výmola (*1935) Ve Stežkách 262, zemřel 16.5.2014 ve věku 78 let
Žofie Sedláčková (*1924) J. Kotka 178, zemřela 11.6.2014 ve věku 89 let
Radka Odvářková
matrikářka obce
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Dvě opomenutá výročí
významných smržických občanů
V předchozím čísle Smržického zpravodaje byl uveřejněn medailon ke
130. výročí narození významné smržické osobnosti, pana Františka
Jakubce. V jeho závěru bylo uvedeno, že v následujícím čísle bude
publikován medailon o další osobnosti pocházející ze Smržic, a tou je prof.
ThDr. PhDr. Vojtěch Ondrouch. V loňském roce, tedy roce 2013, jsme si
připomínali 50 let od jeho úmrtí.

Prof. ThDr. PhDr. Vojtěch Ondrouch
(Smržice 6. 4. 1891 – Bratislava 15. 6. 1963)
V prof. ThDr. PhDr. Vojtěchu Ondrouchovi máme před sebou ve
srovnání s Františkem Jakubcem zcela odlišnou osobnost. Prof. V.
Ondrouch se ve Smržicích sice narodil a prožil zde i dětství, ale
podstatnou část života pak žil a pracoval mimo Smržice, zejména na
Slovensku v Bratislavě, a do Smržic se již nevrátil. Znamená to tedy, že
na rozdíl od F. Jakubce, který se nesmazatelně zapsal do historie rozvoje
Smržic, nebyl prof. V. Ondrouch přímo ve smržické komunitě aktivní.
Nicméně bezesporu patří do skupiny významných
osobností Smržic (viz např. Peterka, 1994), a to z
toho důvodu, že v novodobé historii naší obce je
prvním občanem resp. rodákem, který dosáhl
nejvyšší akademické hodnosti - stal se
univerzitním profesorem. Kromě toho se v
předválečném a poválečném Československu (léta
ca 1930 - 1960) stal respektovaným vědcem v
oblasti historie (tzv. protohistorie), archeologie a
numismatiky (nauka a mincích) a jeho vědecká
práce měla i jistý mezinárodní přesah, zejména
pak v německy mluvících zemích.
Pojďme si tedy krátce připomenout jeho hlavní životní mezníky, osudy,
dílo, jež vykonal, a pokusme se ale zamyslet i nad jeho odkazem pro naší
současnou společnost a Smržice.
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Rodinné zázemí a studium
Prof. V. Ondrouch pocházel z rodiny krejčího, byl nejstarším z
dvanácti dětí, pěti chlapců a sedmi dívek. Rodina žila ve velmi chudých
podmínkách v pronajatém výměnku ve Smržicích. O jeho mládí víme
pouze to, že navštěvoval základní školu ve Smržicích, poté pokračoval ve
studiu na Prostějovském gymnáziu, kde v roce 1911 maturoval. V době
středoškolských studií ho významně ovlivnil jeho třídní učitel prof. Jan
Kamenář, který byl jazykovědcem a překladatelem německých klasiků. Po
maturitě přešel V. Ondrouch na univerzitu v Olomouci, kde v letech 19111915 studoval teologii na teologické (bohoslovecké) fakultě. V letech 18601946 však univerzita v Olomouci oficiálně neexistovala, působil zde pouze
bohoslovecký seminář, který však měl status vysoké školy, nebyl pouhým
diecézním učilištěm. V roce 1917 úspěšně složil doktorské zkoušky z
církevních dějin a kanonického práva a byl jmenován doktorem teologie
(ThDr.).
Po ukončení studia v letech 1915-1919 působil Dr. V. Ondrouch jako
kaplan na valašsku v Ostravici a Bílé. Působení v roli duchovního
představovalo relativně velmi krátkou epizodu v jeho životě. Již v
poválečném období po I. světové válce ho oslovily myšlenky reformního
hnutí katolického duchovenstva. To nakonec vedlo k tomu, že se koncem
roku 1919 rozhodl rozejít s římskokatolickou církví. Svoje další
působení pak orientoval na učitelství na středních školách, posléze na
vysokých školách, ale také výrazně na vědeckou práci v oblasti historie
a archeologie.
Z hlediska fysiognomie a povahových vlastností byl prof. V. Ondrouch
považován za robustního, bodrého a dobrosrdečného Hanáka. Jeho
fotografie, ale i reliéf na pamětní medaili, jsou součástí tohoto příspěvku.
Prof. V. Ondrouch byl ženatý, z manželství vzešly dvě děti, dcera a syn,
přičemž oba byli v dospělosti lékaři. Syn MUDr. Aleš Ondrouch, CSc. (nar.
11. 9. 1920 ve Skalici u Senice na Slovensku) vystudoval Lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze a působil zde jako asistent 1. kliniky
pro ortopedickou a dětskou chirurgii. V historii této kliniky je MUDr. A.
Ondrouch řazen k mimořádným osobnostem. Rovněž se částečně věnoval i
vědecké práci a publikoval řadu odborných příspěvků ze svého oboru. Je
rovněž autorem jedné knižní publikace (Ondrouch A.: Elektrická měření na
živém organismu. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1964).
Dcera prof. V. Ondroucha, MUDr. Danuše Ondrouchová, vystudovala také
lékařství (patrně také v Praze), ale usadila se na Slovensku v Bratislavě.
Zde se velice úspěšně věnovala anesteziologii na Klinice anesteziologie
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a resuscitace I. Lékařské fakulty v Bratislavě. Z lékařského tisku (Scan 1,
2008, s. 12; vydává Lékařská fakulta UK v Hradci Králové) jsem zjistil, že
MUDr. D. Ondrouchová byla členkou týmu, který v Bratislavě v roce 1953
provedl první operaci mitrálních stenóz (zúžení mitrálního ústí v srdci; tzn.
operační řešení problémů s tokem krve z levé síně srdeční do levé komory
srdeční) pod vedením akademika Jana Bedrny.
Odborná a vědecká práce, životní osudy
Poté, co se V. Ondrouch rozešel s římskokatolickou církví, věnoval
se několik let učitelství. Po roce 1919 nejdříve působil jako učitel na
měšťanských školách v Handlové a ve Skalici na Slovensku. V tomto
období paralelně studoval dějepis a zeměpis na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze a toto studium v roce 1924 úspěšně ukončil.
Krátce rovněž studoval Přírodovědeckou fakultu UK, ale studium
předčasně ukončil. V letech 1924-1938 působil jako učitel na různých
středních školách (Trnava, Skalica, Karviná, Bratislava), přičemž hlavním
místem jeho působení bylo gymnázium ve Skalici (1924-1929) a střední
průmyslová škola v Bratislavě (1929-1938). Od roku 1928 se Bratislava
stala jeho trvalým domovem.
V roce 1930 V. Ondrouch obhájil doktorskou disertační práci na
téma „Po stopách židovské diaspory, příspěvek k dějinám židovské
diaspory v Egyptě v 6. – 5. stol. př. Kr.“ (rozbor aramejských textů z
Asuánu a Elefantiny) a získal titul PhDr. Tato práce byla rovněž
publikována ve Sborníku filosofické fakulty Univerzity Komenského (FF
UK) v Bratislavě. V roce 1934 se pak na této fakultě habilitoval v oboru
Starověké dějiny a byl zde jmenován soukromým docentem. Jeho
habilitačním spisem byla knižně vydaná a německy psaná publikace „Der
römische Denarfund von Vyškovce aus Frühkeiserzeit“ (Nálezy římských
denárů ve Vyškovcích z doby raného císařství). Od akademického roku
1934/1935 pak začal přednášet na FF UK dějiny starověku, přičemž
jeho hlavní zaměření bylo na problematiku dějin starověkého Východu,
starověkého Řecka a Říma. V roce 1938 definitivně ukončil svoje působení
na středních školách a v roce 1939 byl na FF UK v Bratislavě jmenován
mimořádným profesorem starověkých dějin, v roce 1945 pak řádným
univerzitním profesorem. V letech 1938-1950 přednášel na FF UK v
Bratislavě dějiny starověku. Koncem 40. let zde zastával rovněž některé
akademické funkce, v letech 1947/1948 byl děkanem a v letech 1948/1949
proděkanem této fakulty. Změna politických poměrů po roce 1948 v
Československu se bohužel dotkla i jeho životních osudů. Při čistkách na
8

československých vysokých školách koncem 40. a počátkem 50. let byl
v roce 1950 donucen nedobrovolně z FF UK v Bratislavě odejít.
Uplatnění našel ve Slovenském muzeu (SM, dnes Slovenské národní
muzeum) v Bratislavě, kde působil v letech 1950-1953. V roce 1951 zde
realizoval výstavu o antických památkách na Slovensku a v
Československu. Byl autorem projektu pro vytvoření Římského muzea v
Bratislavě. Tento velkolepý projekt však bohužel nebyl realizován. V roce
1953 odchází pracovat do nově založeného Historického ústavu Slovenské
akademie věd (SAV) v Bratislavě a působí zde do roku 1955. Právě v tomto
období vznikají jeho nejvýznamnější monografie o archeologických
nálezech na Slovensku. V roce 1955 se vrací na FF UK v Bratislavě, kde
přednáší až do roku 1959, kdy odchází do důchodu. I v důchodu se prof. V.
Ondrouch snažil pracovat na problematice svého celoživotního zájmu, řada
jeho prací však nebyla dokončena a zůstala v rukopise. Jedna z větších
prací byla vydána posmrtně (viz část Publikační činnost).
Prof. V. Ondrouch zemřel 15. června 1963 v Bratislavě ve věku 72
let. Jeho pohřeb se uskutečnil 20. června 1963 v brněnském
krematoriu, v Brně je také pochován.
Členství ve vědeckých společnostech
Prof. V. Ondrouch byl členem několika vědeckých společností. Již před
druhou světovou válkou, v roce 1936 založil v Bratislavě při Učené
společnosti Šafaříkově Komisi pro Limes Romanus, jejímž hlavním
posláním bylo rozvíjet výzkum tzv. římského limitu v Československu a
udržovat v tomto směru spojení se zahraničím. V. Ondrouch patří k
zakládajícím členům Slovenské archeologické společnosti (23. 3. 1956,
Bratislava), přičemž byl zvolen členem výboru této společnosti. Dále byl
členem a funkcionářem Československé numismatické společnosti, působil
v Numismatické komisi při Historickém ústavu SAV. Ve Slovenském
muzeu rovněž založil římské oddělení.
Publikační činnost
Ve své studii (Listy filologické 1964, 87: 145-147) konstatoval O.
Pelikán, cituji: „Vědecká a publikační činnost V. Ondroucha je rozsáhlá
a pestrá“. Věnoval se zejména tzv. protohistorii území Československa,
zejména pak Slovenska, a oborům, které s tím souvisejí (archeologie a
numismatika). I když původním zájmem prof. V. Ondroucha byly dějiny
starověku, jeho hlavním vědeckým tématem byl výzkum období římského
impéria na Slovensku, osídlení Slovenska v době římské, dále pak tzv.
„limes romanus“ (římské nápisy) a numismatika (nauka o mincích).
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Jeho hlavní vědecké dílo (knižní publikace a monografie) lze představit
v následující chronologické sekvenci:
Der römische Denarfund von Vyškovce aus Frühkeiserzeit (Bratislava,
1934)
Limes Romanus na Slovensku (Bratislava, 1938)
Rimska stanica v Stupave a rímské stavebné stopy v Pajštúne
(Bratislava, 1941)
Bohaté hroby z doby rímskej na Slovensku. Novšie nálezy (Bratislava,
1957)
Keltské mince typu Biatec z Bratislavy. Poklad velkých strieborných
mincí z roku 1942 (Bratislava, 1958)
Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku
(Bratislava, 1964; vyšlo posmrtně)
Slovensko v rané době dějinné (rukopis)
I když většina těchto publikací byla uveřejněna ve slovenštině, jejich
velkou výhodou byla cizojazyčná resumé, takže tyto studie byly alespoň
částečně přístupné zahraniční vědecké komunitě, což práci prof. V.
Ondroucha posouvalo i na mezinárodní vědecké fórum.
Kromě těchto monografických prací publikoval celou řadu dílčích
studií, v nichž se věnoval otázkám, které byly zaměřeny na interpretaci
zpráv antických autorů o zadunajském obyvatelstvu v letech 0 – 400 po Kr.
Tyto studie lze nalézt v předválečném a válečném období v časopisech jako
Bratislava, Sborníky Matice Slovenskej a Muzeálnej slovenskej
spoločnosti). Po druhé světové válce pak zejména publikoval v časopisech
Slovenské akademie věd, např. Historický sborník, Historický časopis,
Historické štúdie. Dochovaná písemná pozůstalost prof. V. Ondroucha je
uložena v Archivu Slovenské akademie věd v Bratislavě (osobní sdělení
Doc. P. Valachoviče, duben 2014).
Z kritického hodnocení vědecké práce prof. V. Ondroucha, které
provedl O. Pelikán v roce1964, je zřejmé, že Ondrouch-historik pouze
nepublikoval archeologické a numismatické nálezy, ale naopak se snažil o
jejich interpretaci v širších a hlubších historických souvislostech. Jak
konstatuje O. Pelikán (1964), cituji: „V. Ondrouch badatele o našich
časných dějinách často dráždil tím, že často povyšoval domněnky na
dějinnou skutečnost, což často vedlo k velmi tvrdým diskusím“. I tato
skutečnost vypovídá o tom, že prof. V. Ondrouch byl vyhraněnou
osobností, která měla svoji silnou myšlenkovou platformu a vizi v dané
vědní oblasti.
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Politická a občanská angažovanost
Není známo, že by se prof. V. Ondrouch přímo nebo nepřímo politicky
angažoval. V období první republiky nebyl členem žádné politické strany.
Rovněž se nepodařilo získat doklady o tom, že by se nějak zvlášť politicky
angažoval po roce 1948. Opak je skutečností, protože pro své myšlenkové
zázemí a životní postoje jako tzv. buržoazní historik přišel počátkem 50. let
o zaměstnání na FF UK v Bratislavě. Rovněž o jeho občanské
angažovanosti nejsou žádné přímé důkazy. Nicméně je známo, že v
Bratislavě patřil k váženým akademikům a občanům, a příležitostně
přednášel i pro veřejnost. Patřil tedy k lidem, kteří se primárně věnovali své
práci, která bylo současně jeho koníčkem, nicméně se nestranil veřejnosti a
veřejného života.
Ocenění práce V. Ondroucha
Práci prof. V. Ondroucha ocenila Slovenská
numismatická společnost vydáním pamětní
medaile (viz.: htpp://www.fphil.uniba.sk; s jeho
portrétem.
V rodných Smržicích se mu dostalo uznání
v 60. letech 20. století, kdy po něm byla pojmenována jedna z ulic „Ulice Dr. V. Ondroucha“,
která se nachází v části obce nazývané Gegřice.
Ve slovenské Stupavě byla koncem roku 2008 pojmenována rovněž jedna z
ulic jako „Ulice Vojtěcha Ondroucha“. Tato ulice se nachází pod západním
svahem lokality Kopec, kde byly zásluhou prof. V. Ondroucha odkryty
základy římské stanice.
Závěr
Život prof. V. Ondroucha je krásným příkladem toho, že i v
prvních dekádách 20. století se dítě pocházející z velmi chudé vesnické
rodiny mohlo mimořádně dobře uplatnit v životě. I když pocházel z
chudých poměrů, jeho rodiče mu dopřáli středoškolské vzdělání, což
na samém počátku 20. století, za Rakousko-Uherské monarchie nebylo
zdaleka běžné. V tomto ohledu si jeho rodina zaslouží uznání a obdiv.
To, že V. Ondrouch později dokázal rozvinout své nadání a schopnosti
a dosáhl nejvyššího možného postavení v akademických kruzích, bylo
dáno jednak jeho vrozeným intelektem, ale i souborem jeho morálněvolních vlastností, které ho nejen vedly životem, ale i předurčovaly k
tomuto způsobu zapojení do společnosti.
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I když původně vystudoval teologii, tak se jí prakticky věnoval pouze
velmi krátce a za ne zcela jasných okolností se nakonec počátkem 20. let s
římskokatolickou církví rozešel a plně se věnoval pouze světskému studiu a
životu. Prof. V. Ondrouch se dokázal postupně, díky svému vrozenému
intelektu a píli, vypracovat až na pozici univerzitního profesora a
uznávaného vědeckého pracovníka. Jako univerzitní pedagog byl ve své
době respektovanou osobností. V oblasti svého vědeckého zájmu dosáhl v
dané době velmi zajímavých a objevných výsledků, které byly oceňovány
nejen v domácím vědeckém prostředí, ale i v zahraničí. Zejména jeho
přínos výzkumu tzv. římského limitu na Slovensku lze považovat za
naprosto zásadní.
Odkaz jeho práce je dodnes předmětem velkého zájmu vědeckých
pracovníků v této oblasti. O tom svědčí například i ta skutečnost, že v roce
2008 (12. 11. 2008) se konal ve slovenské Stupavě jednodenní vědecký
seminář pod názvem „Prof. Vojtěch Ondrouch – objevitel antické minulosti
Stupavy“. Tento seminář se konal u příležitosti 70. výročí vydání
monografie prof. V. Ondroucha „Limes Romanus na Slovensku“
(Bratislava, 1938), přičemž organizátorem této akce byla řada prestižních
slovenských vědeckých společností (Slovenské národní muzeum –
Archeologické muzeum v Bratislavě, Slovenská archeologická společnost
Slovenské akademie věd (SAV) a Rada slovenských vědeckých společností
při SAV).
Závěrem je možné konstatovat to, že v osobnosti prof. Vojtěcha
Ondroucha, mají Smržice jednoho z velkých duchů a osvícených mužů
první poloviny 20. století, prvního univerzitního profesora, který v
novodobé historii vzešel z této obce, ale i člověka, který nejen ji, ale i
celé bývalé Československo důstojně reprezentoval i v mezinárodním
měřítku na poli humanitních věd. Tohoto odkazu si vážíme i my,
současní občané Smržic.
Poděkování
Autor je velmi zavázán Doc. PhDr. Pavlu Valachovičovi, CSc. (Filozofická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě) za upřesnění některých
životopisných dat prof. V. Ondroucha a poskytnutí fotografie pamětní
medaile. Velký dík rovněž patří prof. PhDr. PaedDr. Pavlu Markovi, Ph.D.
(Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) za cenné
připomínky k rukopisu tohoto textu.
Prof. Aleš Lebeda, člen Zastupitelstva obce Smržice
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Sdružení rodičů při mateřské škole
Duben
V sobotu 26.4.2014 se vydala 30-ti členná skupina rodičů s dětmi na
celodenní výlet do zábavného rodinného parku „BONGO" do Brna.
Zábavný park je naší stálicí a poskytuje
zábavu nejen dětem, ale i dospělým. Rodiče
měli možnost stejně, tak jako děti využít
většinu atrakcí jako třeba různé skluzavky,
tobogány, trampolínu, lezeckou stěnu, jízdu
na autíčkách a spoustu dalších atrakcí. I po
6-ti hodinovém řádění byl problém děti
přesvědčit, že už se musí jet domů.
Květen
V sobotu 31. května
se ve sportovním
areálu konal Den dětí.
Slavnost byla zahájena
vystoupením
smržických tanečníků
z
kroužku
paní
Špičákové. Pro naše
nejmenší bylo k jejich
svátku
připraveno
mnoho sportovních
soutěží i soutěží
zručnosti. Další možností bylo vyřádit se
na skákacím hradu.
Ve spolupráci s kulturní komisí obce
byly zajištěny ukázky
z činnosti Policie ČR
a hasičů z Kostelce na
Hané.
Akce byla
zakončena losováním
dětské tomboly.
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Červen
A je to tady, konec školního roku. Po dlouhé době odchází 21 dětí z naší
mateřské školy. Bylo to pro naše děti pěkně prožité období plné radostí, ale
i starostí. Každý si zažil své, a to je posílí v budoucím životě, který je čeká.
Je čas udělat další životní krok ...
Ve středu 11.6. bylo pasováno do řad školáků 9 děvčat a 12 chlapců. Jako
vždy jsme mezi námi přivítali rodiče a zástupce obce. Po krátkém
kulturním vystoupení, ředitelka školy M. Zoubalová pasovala nové žáčky
na prvňáčky – poklepáním na rameno a předáním stužky „Prvňáček 20142015“ Sdružení rodičů zakoupilo Čítanku a trička s potiskem a jmény
spolužáků a obec jim věnovala pouzdro s prvním opravdovým perem.

Naší poslední akcí tohoto školního roku byl výlet do pravěku (Dinopark)
a leteckého muzea Vyškov. Součástí zmiňovaného Dinoparku je i malá
ZOO. Při prvních metrech v mini ZOO jsme uviděli frontu čekající na
dinovláček , který nás měl přepravit do Dinoparku. Některé děti ve frontě
braly velmi těžce i fakt, že místo onoho slibovaného vláčku pojedou za
dinosaury autobusem. Navštívili jsme unikátní 4D kino, původní 3D Kino
se proměnilo v DinoAquarium, kde jsme byli součástí divokých
druhohorních moří, čekalo nás nepřeberné množství nástrah a nebezpečí.
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Viděli jsme paleontologicky věrné modely různých druhů dinosaurů.

Zbytek času jsme trávili na dětském
paleontologickém hřišti a mini ZOO.
Letecké muzeum leží v těsném
sousedství letiště ve Vyškově. Je zde
expozice letecké a pozemní techniky.
Prohlédli jsme si i fragmenty ze
sestřelených letounů z 2. světové
války vykopané především na území
Moravy (např. Messerschmitt Bf-109,
Focke Wulf FW-190, Wellington B Mk.-X, B-17, Iljušin IL-2, IL-10), dále
pak zbraně a letecké motory. Součástí muzea je i letecká archeologie,
zabývající se pátráním po letounech z 2. světové války.
Celý školní rok 2013-2014 byl pro naše sdružení opět plný pilné práce,
která je pro nás zároveň zábavou. Máme radost, když se našich akcí účastní
spousta občanů a občánků naší obce. Je to uznání naší práce, která je
založena na spoustě příprav v rámci našeho volného času. Často také
zapojujeme do akcí naše rodiny. Doufáme, že spoustě dětí i rodičů stále
přinášíme trochu odreagování a uvolnění od každodenních starostí.
Prokopová Lenka
vedoucí sdružení rodičů
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Komise kulturně – sportovní
V jarním období komise připravila pro občany tradiční velikonoční
výstavu, která se uskutečnila v neděli 13. dubna na smržické faře.
Návštěvníci mohli vidět dekorace s jarní a velikonoční tématikou a ty
výrobky, které se jim zalíbily, si hned mohli zakoupit.

S Velikonocemi souvisela i další akce, kdy se na Bílou sobotu 19. dubna
sešly děti na posezení u kulturního domu a přinesly s sebou co nejvíce
vyfouknutých vajíček, celkem se jich
sešlo 498. Děti je pak společně
navlékly na provázek a po ozdobení
stuhami vytvořily krásný velikonoční
řetěz, který ozdobil posezení u
kulturního domu. Komise vyhodnotila tři nejpilnější sběrače (Jakub
Vyhlídal přinesl 110 vajíček, Tomáš
Bílý jen o pět méně a Jakub Slezáček
70 vajíček) a navíc udělila zvláštní
cenu za nejkrásnější vajíčka Marušce
Slezáčkové.
16

V sobotu 31. května uspořádala komise ve spolupráci se Sdružením
rodičů při MŠ a obcí Dětský den ve sportovním areálu (více informací
najdete v příspěvku Sdružení rodičů).
Obec ve spolupráci s kulturně - sportovní komisí připravila pro občany
Smržické hody, které se konaly v sobotu 28. 6. ve sportovním areálu.
Program byl zahájen
fotbalovým
utkáním
mistrů od smržické pípy
mezi mužstvy zastupujícími hospodu Kocanda a
hospodu U byka. Po
vyrovnaném
prvním
poločase nakonec získali
putovní pohár vítězstvím
3:2 borci, hrající za
Kocandu a její šéf Pavel
Opluštil hned pohár naplnil šampaňským. Pro starší generaci zahrála
odpoledne slovácká dechová kapela Vlčnovjanka. V průběhu celého
odpoledne byl pro děti v provozu oblíbený aqua-zorbing. K tanci a
poslechu potom večer
zahrála kapela Ella-Band.
Program zpestřilo hodinu
před půlnocí příjemné
překvapení, kterým bylo
vystoupení
skupiny
ABBA Chiquita Revival.
Příjemnou hodovou noc
si návštěvníci užívali až
do
časných
ranních
hodin.
Připravované akce:
Cyklovýlet pro seniory, který pořádá komise ve spolupráci s obcí, se
uskuteční ve středu 10. září 2014.
Na polovinu září 2014 se plánuje akce pro děti i dospělé, která se uskuteční
v areálu tábořiště ve Vývoze.
Ing. Jiří Přikryl, předseda komise

17

Naučná a poutní stezka Smržice
Úvod
Zdařilá rekultivace a revitalizace smržického Vývozu realizovaná v
letech 2010-2013, která navazovala na dřívějšího vysazení biokoridoru v
jeho blízkosti, vedla k myšlence využít celý tento prostor ke kultivaci a
osvěžení těla i ducha. Konkrétně byla tato myšlenka založena na tom, že
zde bude vybudováno nejen kryté posezení s ohništěm a tábořištěm,
které lze však rovněž využít jako přírodní hřiště, ale že vznikne i pěší
naučná stezka. Pojďme se tedy nejprve seznámit s tím, jaká byla obecná
východiska k realizaci tohoto projektu, jaký je význam naučné stezky a jak
může naučná stezka přispívat k poznání okolní krajiny. Dále se pak
podívejme na to, jaká je konkrétní koncepce a obsahová náplň naučné a
poutní stezky ve Smržicích.
Koncepce naučné a poutní stezky ve Smržicích
Již delší dobu jsme přemýšleli, že by bylo vhodné ve Smržicích
vybudovat naučnou a poutní stezku, tedy stezku, která přináší jednak
poučení o okolní krajině, její struktuře a vývoji, ale směřuje i k nějakému
zajímavému historickému místu. Základním předpokladem bylo vybrat
vhodnou trasu, která bude procházet částí katastru obce, bude protínat
alespoň některé z jeho zajímavých krajinných prvků a současně bude dávat
příležitost z určitých míst postihnout i krajinný ráz okolí obce. Dalším
hlavním kritériem bylo, aby stezka nebyla příliš dlouhá a neprotínala
hlavní komunikace, a tím tedy byla snadno dostupná a schůdná nejen
dětem a školákům, ale i starším občanům. Z hlediska možnosti lepšího
výhledu na okolní krajinu bylo vhodné tuto stezku směrovat do severní a
severovýchodní části katastru obce, kde je terén členitý a poskytuje
možnost dalekých výhledů. Tento terén je na našem katastru reprezentován
východním
výběžkem
masivu
Velkého Kosíře, který se táhne
směrem k Držovicím a dále pak ke
Vrahovicím, kde postupně vyznívá
v rovinaté krajině mezi Vrbátkami a
Kralicemi na Hané (místa, kde se
začínají stýkat Romžská a Blatská
niva). Plánek trasy stezky s
jednotlivými stanovišti je znázorněn
na přiloženém obrázku.
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Jako ideální místo k východisku této stezky se nám jevil prostor
nad parkovištěm u hřbitova, tedy počátek Vývozu, který je snadno
přístupný pro motoristy i pěší z centra obce. Zde byla vystavěna na jaře
2014 stylizovaná dřevěná brána, vedle ní se pak nachází tabule č. 1.
Trasa vlastní stezky vede úvozovou cestou nad Vývoz k posezení u
křižovatky polních cest. Tato první část je geomorfologicky, přírodopisně i
historicky velmi zajímavá. Ve střední části Vývozu, kde byl vytvořen
prostor ve tvaru amfiteátru, byla na přelomu roků 2013/2014, vybudována
tzv. „Odpočívka na stezce“. V podstatě jde o prostor s větším krytým
dřevěným posezením a ohništěm, v jeho blízkosti je tabule č. 2. Kousek
výše, nad pravotočivou zatáčkou, se u malého dřevěného posezení nachází
tabule č. 3, přičemž v tomto místě se již otevírá první volný výhled směrem
na Smržice, ale i na kopcovitou krajinu Šamanova. Konec Vývozu, kde se
nachází tabule č. 4 a další posezení, poskytuje krásný a ničím nerušený
výhled do okolní krajiny, zejména pak k jihu na Romžskou nivu, v níž se
nacházejí Smržice a Prostějov. Od tohoto prvního významného bodu stezka
dále pokračuje severovýchodním směrem po polní cestě směrem ke Stráži.
Po levé straně stezka míjí mysliveckou kazatelnu, kde je na křižovatce cest
tabule č. 5. Kopec Stráž je nejen nejvyšším bodem (288 m n. m.) na
katastru obce Smržice, ale také významnou dominantou okolní
krajiny. Ze Stráže je zcela ojedinělý výhled na celou střední Moravu a za
dobré dohlednosti i podstatně dále na všechny světové strany. Jsou odtud
vidět velké geografické celky, které postupně postihují tabule č. 6., 7. a 8. U
odbočky cesty směrem ke Stráži (tabule č. 6), jsou od východu, přes sever a
západ, směrem k jihu, vidět Vizovická vrchovina, Hostýnské vrchy,
Moravskoslezské Beskydy, Moravská brána, Oderské vrchy (tabule č. 6),
Nízký a Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Zábřežská vrchovina,
Mohelnická brázda a Uničovská plošina, Velký Kosíř, Drahanská vrchovina
(tabule č. 8), Vyškovská brána a Chřiby. Na Moravě je skutečně velmi málo
míst, odkud lze za dobré viditelnosti postihnout zrakem z jednoho místa tak
rozsáhlé území s tak zajímavým a různorodým georeliéfem.
Stráž je také mimořádně zajímavá i z geologického,
hydrologického a archeologického hlediska, což přibližuje tabule č. 7.
Na vrcholu Stráže se také nachází objekt vodárny postavený v letech 19481952. Co však dává naší stezce nejen naučný, ale i poutní a historický
charakter, je misijní kříž z roku 1878 (tabule č. 8). Podle tohoto kříže
nebo jeho předchůdce byla Stráž dříve uváděna na starých mapách jako
Křížová hora. Kříž byl bohužel v minulých letech (první dekáda 21. stol.)
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vážně poškozen vandaly, proto ho obec Smržice nechala v roce 2013
kompletně rekonstruovat a nově osadit.
Stezka pak vede ze Stráže zpět polní cestou k posezení na konci
Vývozu, kde odbočuje směrem doprava po polní cestě vyložené
betonovými panely směrem k západu až k hornímu výchozu biokoridoru
Vývoz (tabule č. 9). Z tohoto místa pak stezka sleduje biokoridor a bývalý
třešňový sad směrem dolů ke Smržicím až k posezení nad parkovištěm u
hřbitova. Na tomto místě je umístěna poslední tabule č. 10, zde také stezka
končí. Celá trasa stezky měří ca 5 km.
Koncepce jednotlivých stanovišť a informačních tabulí
Koncepce „Naučné
a
poutní
stezky
Smržice“ je zpracována
tak, aby na příhodných
místech popsala základní a významné
prvky a jevy v okolní
krajině. Vlastní pořadí a
témata
tabulí
jsou
následující (viz také
schéma trasy, jež je
součástí příspěvku):
1. Vývoz (geologie a geomorfologie katastru a tohoto území, historie
lokality, její současný stav a využití);
2. Flóra okolí Smržic (biogeografická a floristická charakteristika katastru,
významné planě rostoucí a plevelné druhy rostlin);
3. Fauna okolí Smržic (biogeografická a faunistická charakteristika
katastru, významné skupiny živočichů v okolní krajině);
4. Zemědělská krajina/kulturní krajina (historie osídlení a využití
krajiny, krajina dříve a nyní, zemědělství, pedologie resp. půda, její význam
a erozní ohrožení);
5. Myslivost a lovná zvěř v krajině (historie a význam myslivosti,
myslivecké organizace, honitba Smržice, lovná zvěř na katastru);
6. Pohled na Moravskou bránu (geografie, geomorfologie a historie
kvartéru / kontinentální ledovec; Vizovická vrchovina, Hostýnské
vrchy, Moravskoslezské Beskydy, Moravská brána, Oderské vrchy);
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7. Stráž (geologie, archeologie, hydrologie, vodárna /historie a
technologie/, lom a jezírko);
8. Stráž – misijní kříž z roku 1878 a pohled na Hornomoravský úval
(geografie a geomorfologie, profil a charakteristika okolí: Drahanská
vrchovina, Kosíř, Zábřežská vrchovina, Mohelnická brázda a
Uničovská plošina, Králický Sněžník, Hrubý a Nízký Jeseník);
9. Biokoridor Vývoz (charakteristika a význam biokoridorů, Územní
systém ekologické stability, charakteristika okolí a jeho poslání);
10. Areál bývalé cihelny (geologie, historie a archeologické nálezy, cihelna
a její historie, současné ekologické podnikání v tomto areálu /„ECO
Finance Group s.r.o. Smržice“/).
Závěr
Iniciátory myšlenky vybudování „Naučné a poutní stezky Smržice“
jsou Ing. Hana Lebedová (starostka obce Smržice) a Prof. Aleš Lebeda
(člen Zastupitelstva obce Smržice a předseda Komise životního prostředí).
Teoretická východiska, obsahovou koncepci a náplň stezky navrhl a
zpracoval Prof. A. Lebeda. Na základě zpracování a úspěšného obhájení
technického projektu „Naučná stezka Smržice“ (zpracoval Ing. Jaroslav
Brzák, prosinec 2012), který byl součástí žádosti o finanční podporu na
výstavbu tohoto díla za ca 500.000,- Kč, byly získány v roce 2013 finanční
prostředky na realizaci naučné stezky. Finanční podpora byla žádána v
rámci „Programu rozvoje venkova“, opatření: III.1.3. - Podpora cestovního
ruchu – Budování a rekonstrukce pěších tras, vinařských stezek a
hipostezek. Vlastní realizace probíhala od podzimu 2013 do jara 2014.
Zpracování obsahu jednotlivých informačních tabulí koordinoval Prof. A.
Lebeda, přičemž k vlastnímu zpracování bylo přizváno i několik
odborníků-přírodovědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci.
Detailní informace o smržickém Vývozu a Naučné a poutní stezce
Smržice lze získat z publikace:
Lebeda A.: Přírodní poměry a historie smržického Vývozu. Pěší
naučná a poutní stezka Smržice, obecná východiska a koncepce.
Tiskárna Jola, v.o.s., Kostelec na Hané a Smržice 2014, 56 pp. (ISBN
978-80-86636-43-6). Publikace je zdarma k dispozici na Obecním úřadu ve
Smržicích.
Prof. Aleš Lebeda
člen Zastupitelstva obce Smržice a předseda Komise životního prostředí
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Základní škola Smržice
Slavnostní otevření Zvířátkové ekostezky ve Vývoze
Slavnostního otevření Zvířátkové ekostezky ve Vývoze se dočkali žáci
naší školy dne 2. května 2014. Žáci předvedli pěkný kulturní program, dále
následovaly proslovy všech pozvaných a nakonec žák 2. třídy Lukáš Petřík
slavnostně přestřihl pásku pod dohledem paní ředitelky a zúčastněných
hostů – starostky obce a pracovnic Ekocentra Iris.
Základní škola se zapojila do
programu Škola pro udržitelný
život a získala z Nadace
Partnerství dotaci ve výši
39 500,-Kč. Škola připravovala
ve spolupráci se zaměstnanci
obecního úřadu, rodiči a místními
spolky místo pro pozorování
zvířat a přírodní prvky pro
přirozený pohyb dětí.
Jako
krajský koordinátor programu ŠUŽ metodicky pomáhalo při realizaci
projektu Ekocentrum Iris. K tomu, aby vybrané místo získalo dnešní
podobu, bylo potřeba mnoho víkendových brigád, které organizovala paní
učitelka Jana Gulaková v rámci
ekologického kroužku, který vede.
Brigád se zúčastňovali jak rodiče, tak i
žáci školy. Pracovalo se na mnoha
prvcích, například byl vytvořen
proutěný tunel, hmatový chodník,
broukoviště, kamenice Ještěrkovník,
ptačí stezka s naučnou tabulí, hmyzí
hotel, krmelec a další hrací prvky pro
volnočasové aktivity dětí. Firma
Makovec poskytla na všechny brigády jako sponzorský dar špekáčky na
opékání.
Na závěr zbývá poděkovat všem, kteří se na projektu a jeho realizaci
podíleli - Obecnímu úřadu ve Smržicích, ředitelce školy, paní učitelce
Gulakové, rodičům, dětem a Mysliveckému sdružení. Doufejme, že
Zvířátková ekostezka ve Vývoze bude plně využívána a splní účel, ke
kterému byla vybudována.
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Beseda se spisovatelkou
Naši školu navštívila 5. května spisovatelka paní Marcella Dostálová.
Besedovala s dětmi o významu čtení knížek, seznámila je se svými
literárními díly a předvedla jim i své ilustrace. Na závěr dětem přečetla
jednu ze svých pohádek, která děti velice zaujala.
Okresní soutěž Zlatý list
I v tomto školním roce se žáci školy zúčastnili okresní přírodovědné
soutěže
Zlatý list,
která se konala ve
středu 7. května 2014
v Prostějově na břehu
řeky Hloučely. Akci
pořádalo Ekocentrum
IRIS. Družstvo šesti
žáků z
3. třídy
obsadilo 1. místo v
konkurenci
devíti
škol. Jsou to tito žáci:
Lukáš Tabery, Vojta
Kořenovský, Tereza
Peková,
Matěj
Tesárek, Jakub Látal a Barbora Vitásková.
Pasování na čtenáře
Na základě iniciativy knihovnice Ivanky Slavíčkové byli žáci 1. třídy v
úterý 20. května 2014
slavnostně pasováni v
obřadní síni obecního
úřadu na nové čtenáře
smržické
obecní
knihovny. Za účasti
rodičů a prarodičů se
tradičního pasování
pavím perem ujala
paní starostka. Žáci
dostali na památku
knihu pohádek.
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Pohár starostů
Žáci naší školy se zúčastnili atletické sportovní soutěže Pohár starostů,
která se konala v Olšanech ve středu 28. 5. 2014. Sešlo se zde celkem 145

dětí ze sedmi základních škol. Naše družstvo prvňáčků obsadilo 4. místo.
Vybraní žáci z 2. a 3. třídy vybojovali v této prestižní soutěži první místo:
David Stančík, Petra
Majorová, Tereza Peková,
Samuel Macašek a Vojta
Kořenovský. Také naše
družstvo žáků 4. a 5. třídy
svými
sportovními
výkony získalo 1. místo:
Byli to David Klein,
Izabela Franková, Adam
Čmel, Simona Tesárková
a Josef Vychodil.
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Den Země
Letos jsme oslavili Den Země akcí zaměřenou na ekologii a ochranu
přírody. Zábavné a zároveň poučné dopoledne se spoustou soutěží
připravilo pro naši školu Ekocentrum Iris v pátek 30. května 2014.

Závěr školního roku
Týden od 16. do 20. června strávily děti na škole v přírodě v Češkovicích
u Blanska. O jejich pobytu se dočtete v dalším vydání Smržického
zpravodaje. V průběhu tohoto týdne rovněž začala velká stavební
rekonstrukce budovy školy u pošty.
V pondělí 23. června se staly
děti naší školy prvními
smržickými občany, kteří měli
možnost projít si novou
Naučnou stezku na Stráž s
odborným výkladem u jejích
jednotlivých zastavení. O ten se
postaral předseda Komise
životního prostředí Prof. Aleš
Lebeda.
Přejeme vám všem krásnou dovolenou a dětem příjemné prožití prázdnin.
Těšíme se na vás 1. září 2014.
Kolektiv učitelek základní školy
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Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
Vážení spoluobčané a přátelé našeho mysliveckého cechu. Čas je
skutečně neúprosným běžcem a nám se ani nechce zdát, že již opět uběhlo
jedno čtvrtletí. Když mi pan Zdeněk Balcařík poslal vzkaz, že již opět,
chceme-li musíme předat podklady pro další příspěvek do našeho
Smržického zpravodaje. A tak čile do díla.
Počasí i příroda byly v letošním II. čtvrtletí roku 2014 vůči zvěři
v přírodě žijící poměrně štědré. Zaječice a srnky kladly svá mláďátka za
celkem příznivých podmínek pro jejich přežití. Pro nás vyvstala potřeba jen
v těch velmi teplých měsících zajišťovat dostatek vody. Napáječky jsme
doplňovali pravidelně a musíme říci, že také byly pravidelně
vyprazdňovány našimi zvířátky. Museli jsme vyprázdnit naše krmná
zařízení, protože zvěř, měla přes zimu i během jarních měsíců dostatek
všeho, takže spousta krmných zařízení byla ke konci sezóny téměř plná.
Uvedená krmná zařízení jsme pak museli řádně vyčistit, vydesinfikovat a ta
poničená svézt na dvůr k zahrádkářům, kde je budeme muset opravit, nebo
vyrobit nová. V tuto dobu se již líhnou koroptvičky a mladí bažantíci, a tak
věříme, že se nebude opakovat situace z loňského června a července a
nebude tak silně pršet, aby toto pro ně náročné období ve zdraví přežili.
Ještě pár slov k
brigádě, kterou
jsme provedli v
sobotu 5. dubna.
Byli jsme překvapeni a musím
říci, že mile. Po
příkopách kolem
cest a dalších
místech
jsme
nasbírali
jen
polovinu toho co
v loňském roce.
Tak nevíme, jestli
již lidé pochopili,
že si zaneřáďují krajinu kolem sebe, v níž pak chodíme na procházky.
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Dětským domovem v Prostějově jsme byli požádáni o doprovod jejich
dětí při výstupu na Kosíř, přičemž jsme je seznamovali jak se zvířenou naší
Hané, tak i s rostlinstvem. Po výstupu jsme jim dali malý myslivecký test,
který děti s velkou radostí a zájmem vypracovali. Za odměnu pak všichni
obdrželi sladkou odměnu. Pro nás byly největší odměnou rozesmáté tváře
všech dětí a opravdu nevšední zájem nejen o zvířátka, ale i o celou naši
krásnou Hanou, kterou si pak z rozhledny mohli díky krásnému počasí
prohlédnout. Celá akce proběhla v pátek 6. června v odpoledních hodinách.

Bohužel i smutné bývají chvíle mezi námi. Z našich řad odešel jeden
z našich dlouholetých členů, pan Jaroslav Výmola. Samozřejmě jsme mu
na jeho poslední cestě stáli čestnou stráž. Čest jeho památce.
Dne 18. června proběhlo u Okresního soudu v Prostějově jednání, kdy
nás ZD Smržice žalovalo o neplatnost valné hromady Honebního
společenstva Smržice, konané dne 12.4.2012. Po několika stáních byl ve
středu 18.6.2014 pronesen závěrečný verdikt : „Žaloba se v plném rozsahu
zamítá“. Věříme, že tímto byla celá záležitost skončena.
Honební společenstvo Smržice
Kristek Bohuslav - starosta

Myslivecké sdružení Smržice, o.s.
JUDr. Ing. Vrtal Martin - předseda
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Tělovýchovná jednota Smržice
Do jarní části soutěže vstupovalo mužstvo mužů s jasným cílem, tedy se
záchranou v okresním přeboru. Přestože několik vysokých proher nevěstilo
nic dobrého a mužstvo se ocitlo i na posledním místě, se nakonec díky
závěrečné sérii sedmi vítězství v řadě daří zachránit a v konečné tabulce se
umisťuje na 9. místě se ziskem 40 bodů. V posledních 4 kolech vypomáhal
se záchranou Václav Šatný.

Mnohem příjemnější sezónu prožili dorostenci. Pod vedením Miroslava
Martináka se jim daří postoupit do nástavbové části hrající o vítěze
okresního přeboru, tuto skupinu prochází bez jediné porážky a s celkovým
počtem 42 bodů a skóre 53:19 se stávají vítězi okresního přeboru dorostu
2013/2014.
Úspěchů se také dočkává
přípravka, vedená trenérem
Josefem Spanilým, která se
v průběhu jarní sezóny
umisťuje
na
předních
místech turnajů hraných v
rámci okresní soutěže i na
turnajích, konaných téměř
po celé republice.
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Díky úspěchům mládežnickým mužstev a záchraně mužstva mužů se dá
sezóna, kdy oddíl kopané slaví 80 let od svého založení, nazvat úspěšnou.

Vlastní oslavy výročí proběhly v sobotu 21. 6. slavnostní schůzi ve velkém
sále sokolovny, na níž byli ocenění bývalí funkcionáři a hráči za jejich
dlouholetou práci pro oddíl kopané.

Následovalo přátelské utkání starých pánů Smržic proti starým pánům
Kostelce na Hané, které naše mužstvo vyhrálo 5:2. Slavnostní den pak
zakončila večerní taneční zábava se skupinou MARBO v sokolovně.
Ing. Jiří Přikryl
jednatel TJ Smržice
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TJ Sokol Smržice
Župní soutěže všestrannosti – gymnastika, šplh a atletika
Ve cvičení žáků a žákyň jsme se od začátku roku věnovali nácviku
sportovní gymnastiky a šplhu na tyči. Župní soutěže, dne 10. dubna, se
zúčastnilo sedm závodníků, kteří soutěžili se sestavou v prostných, na
hrazdě, na kruzích, na lavičce a v přeskoku bedny a kozy našíř.
V kategorii starších
žáků
zvítězil
Martin
Čmel.
Bramborovou
medaili získal David
Klein. Poděkování patří
všem dalším sportovcům:
Tereze Pekové, Gabriele
Švecové a Jiřímu Finkovi,
Vojtěchu Kořenovskému,
Samuelu Macaškovi za
snahu a sportovní nadšení
při reprezentaci Smržic
v této župní soutěži.
Ve šplhu získal 2.místo Martin Čmel, všichni ostatní soutěž absolvovali a
získali cenné body za své umístění.
Závodů v atletice,
které se konaly na hřišti
Základní školy Jana
Železného v Prostějově
dne
17.5.2014,
se
zúčastnilo 8 závodníků.
Soutěžní disciplíny: běh
na 50 a 60 m, hod
kriketovým
míčkem,
skok daleký a běh na
300 m a 800 m zvládli
všichni,
nejlepší
umístění získal Vojtěch Kořenovský – 1.místo, David Klein – 2. místo.
Další bodované pořadí získali: Gabriela Švecová, Viktorie Bőserlová a
Barbora Vitásková, dále Martin Čmel, Samuel Macašek, Petr Novotný.
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Přeborníci Sokolské župy Prostějovské pro rok 2014
Přeborníkem župy v kategorii žáků I. se stal Vojtěch Kořenovský, který
získal stříbnou medaili, v kategorii žáků II. získal bronzovou medaili David
Klein a v kategorii žáků III. vybojoval bronzovou medaili Martin Čmel.
Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci a budeme se těšit
na další ročník.
Krajský závod odznak všestrannosti olympijských vítězů – Olšany
Účastníky krajského závodu uvítala v sobotu 7. června ve svém areálu TJ
Sokol Olšany u Prostějova. Přes 200 závodníků se zapojilo do šesti
soutěžních disciplín, mezi něž patřil: běh na 60 m, dribling
s basketbalovým míčem, hod 2 kg medicinbalem, trojskok snožmo z místa,
hod míčkem a skoky přes švihadlo po dobu 1 minuty. Ve velmi teplém
počasí podali všichni soutěžící maximální výkon, k nejlepším patřili Tereza
Peková – 3. místo, Samuel Macašek – 3. místo, David Klein – 4. místo,
Vojtěch Kořenovský – 4. místo. Další členové našeho družstva: Simona
Fiedorová, Martin Čmel, Adam Čmel, Jiří Fink a Martin Műller výborně
reprezentovali TJ Sokol Smržice. Župa Prostějovská získala prvenství
v soutěži župních výprav, díky výborným výkonům všech svých členů.
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Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den vévodila sokolské zahradě vatra s čarodějnicí,
která patří neodmyslitelně k této akci pro děti, spolu se zajímavým
programem,
soutěžemi
a
opékáním buřtů. Program byl
zahájen tematickým tanečním
vystoupením dětí z tanečního
kroužku při Základní škole ve
Smržicích. Nápadité soutěžní
disciplíny, přilákaly skoro
všechny malé návštěvníky.
Příjemné
odpoledne
bylo
zakončeno tanečkem kolem
zapáleného ohně a společným
posezením pod lipami.

Závody na kolečkových bruslích, kolech a koloběžkách
Pěkně upravené náměstíčko u základní školy, kde není velký dopravní
provoz, jsme v pátek 23. května využili k uspořádání této soutěže.
Nejmenší děti na koloběžkách si projely krátkou slalomovou dráhu, starší
děti závodily na čas na kolech a kolečkových bruslích. Všichni účastníci
obdrželi diplom a ti nejrychlejší čokoládovou medaili.
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Pestré sportovní odpoledne
Tradiční sokolskou akci, pořádanou v pátek 6. června, zahájily svými
tanečky děti z tanečního kroužku pod vedením Veroniky a Jany
Špičákových.

Sportovní soutěže byly obohaceny
střelbou ze vzduchovky a možností
vyzkoušet si terčovou lukostřelbu
pod dohledem členů oddílu
lukostřelby, TJ Sokol Kostelec na
Hané – Jiřího Františka a Zdeňka
Smolku. Lukostřelbu si vyzkoušeli
i dospělí, kteří doprovodili svoje
děti do sokolovny.
Připravujeme:
13. 9. 2014 – Pohádkové údolí
3. 10. 2014 - Drakiáda
Irena Laurenčíková
starostka TJ Sokol Smržice
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Klub českých turistů Smržice
Největší a současně i nejoblíbenější turistická akce našeho regionu
Smržické vandr letos dospěl ke svému jubilejnímu 10. ročníku.
Vzdálenější turisté z Prahy, Karlových Varů, Kolína a dalších měst, přijeli
do Smržic už v pátek na noc a zúčastnili se slavnostního zahájení, na
kterém je přivítala paní starostka Ing. Hana Lebedová. Po tradičním
přípitku jsme jim promítli film z loňského ročníku vandru.
Ten letošní měl obrovské štěstí a my s ním. Ranní bouřka nás dost
vyděsila a už jsme se báli, že veškeré náročné přípravy byly k ničemu.
Nakonec se to nahoře zatočilo tím správným směrem a většina účastníků si
nakonec pochvalovala, že je pod mrakem a není takové horko.
Jako první vyrazili na své trasy už v sedm hodin ráno účastníci nejdelších
tras. Hlavní nápor turistů však přišel mezi osmou a desátou. Téměř 1500
účastníků jsme však za tak nejistého počasí opravdu nečekali. Navzdory
podmáčenému terénu byl tentokrát překvapivě největší zájem o trasy MTB
(647 cyklistů), přesně o dvě stovky méně vyjelo na své trasy silničářů.
Všechny pěší trasy vedly letos poprvé ve svém úvodu přes nově budovanou
Naučnou stezku na Stráž. Nejoblíbenější z nich se stala tradičně ta nejkratší
trasa 11 km, na kterou se tentokrát vydalo 140 turistů. Dvě desítky
vytrvalců se však rozhodly i pro nejdelší „padesátku“.
Původně
jsme
zvažovali stejně jako
u našeho předchozího
Prostějovského vandru
tuto akci desátým
ročníkem
zakončit.
Když jsme ale viděli ty
stovky
spokojených
turistů a představili si
jejich velké zklamání,
rozhodli jsme se, že
další 11. ročník našeho
„vandru“ přece bude.
Na závěr malá statistika. Deset ročníků akce mělo celkem 12 551
účastníků, z toho 2 722 pěších turistů, 3 950 cyklistů na horských kolech a
5 412 silničních cyklistů. Rekordní byl osmý ročník s 1 637 účastníky. Na
organizaci letošního jubilejního ročníku se podílelo 55 členů Klubu
českých turistů Smržice.
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Nová trasa pro turisty
Nově vyznačená zelená pěší turistická trasa má délku 12 km a začíná u
mostku přes říčku Romži poblíž Smržic. Trasa prochází z více než 60%
podél toku Romže romantickými pěšinami, polními cestami a z malé části i
veřejnými komunikacemi. Jejím hlavním posláním je spojení rekreační
oblasti Běleckého Mlýna s poměrně hustě osídlenou částí Prostějova.
Výhodou nové trasy je též možnost kombinace pěší turistiky s vlakovým
spojením, které je na trase Bělecký Mlýn - Prostějov poměrně slušné.
Celou trasu od návrhu, schválení návrhu až po realizaci včetně
zafinancování prací provedla sekce značkařů, kteří jsou organizováni v
KČT Smržice. Tímto počinem klub turistů ve Smržicích výrazně přispěl k
propagaci turistiky v našem regionu. Průzkum plánované trasy započal v
roce 2012. Oficiální žádost, která obsahovala souhlasná stanoviska
hlavních majitelů pozemků, přes které nová trasa vede, byla odeslána v
říjnu 2013. Práce na značení trasy byly zahájeny 2. května 2014 a ukončeny
19. června 2014. Na realizaci značení se podílel čtyřčlenný tým značkařů
KČT Smržice. Na dvanáctikilometrové trase bylo celkem nakresleno 290
značek, instalováno 22 směrových tabulí a místních názvů na 9 místech.
Cestovní náklady značkařského týmu byly financovány z prostředků KČT
Smržice a materiál na značení trasy z prostředků krajského klubu značení.
Slavnostní
otevření nové
turistické trasy
se stříháním
pásky a šampaňským
se
uskutečnilo ve
středu
25.
června 2014
na cyklostezce
u mostku přes
Romži mezi
Smržicemi a
Prostějovem.
Nejlépe však
provoz nové trasy samozřejmě zahájíte tím, že si ji sami projdete.
Zdeněk Balcařík
předseda Klubu českých turistů Smržice
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Firma Laski Smržice
Firma Laski získala na letošním mezinárodním veletrhu TECHAGRO
2014 významné ocenění a to STŘÍBRNOU MEDAILI. Tuto soutěž
vyhlásila redakce Zemědělského týdeníku a internetový portál
Agromachinery. Odborná porota vybrala devět nominovaných inovací,
které ocenila stříbrnou medailí.
Mezi
silnou
konkurencí,
zejména zahraničních značek
(Klass, John Deer, Kubota,
New Holland) se prosadila i
tuzemská firma LASKI s.r.o.
Stříbrnou medaili obdržela za
inovaci frézy F360 SW
s otočným ramenem.
Fréza F360 SW nově využívá
kývavého pracovního pohybu
otočné části, který nahrazuje
dřívější pracné pojíždění celým
strojem do záběru. Dochází tak
ke snížení fyzické náročnosti
obsluhy stroje při stejném
pracovním nasazením. Popsané
otočné
provedení
spolu
s nízkou cenou stroje, jsou
konkurenční výhodou, která
otevírá cestu firmě pro export i
na náročné trhy USA.
Firma Laski si tohoto ocenění nesmírně váží, zejména proto, že v celé
soutěži byly oceněni pouze 2 tuzemští výrobci, a firma obstála v tak silné
zahraniční konkurenci.
Video z předání ceny můžete vidět na tomto odkaze:
http://www.youtube.com/watch?v=Do-OyBXH0RE
Ocenění jen dokresluje celkově velice úspěšnou účast firmy na tomto
veletrhu, s rekordní účastní jak vystavovatelů tak i návštěvníků.
Vedení firmy Laski Smržice
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Jubilejní 10. ročník turistické akce Smržické
vandr přilákal na start 1468 účastníků, kteří se
prošli po pěších trasách nebo projeli na bicyklu.

Poslední den v květnu uspořádala obec pro naše
nejmenší Dětský den, na kterém kromě spousty
soutěží předvedli své umění kostelečtí hasiči.

V polovině června byla zahájena rekonstrukce
školní budovy. Děti mezitím odjely na školu
v přírodě a vysvědčení dostanou v hasičárně.

Na slavnostním otevření nové Naučné stezky
na Stráž se sešly téměř dvě stovky smržických
občanů a většina z nich si ji hned celou prošla.

Na smržické hody se naši nejmenší nejvíc těšili
na aquazorbing a ti větší na tradiční fotbalový
souboj zástupců dvou smržických hospod.

Po prvním vyrovnaném poločase byli v závěru
lepší hráči v červených dresech, a tak putovní
pohár naplnil šampaňským hostinský Kocandy.
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