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V sobotu 1. dubna navštívil obec vyslanec
kardinála Troyera pod ochranou jízdní gardy.

Morénu ze Smržic vynesly děti a paní učitelky
z mateřské školy a zapálenou ji hodily do Romže.

Spolek rodičů při MŠ pozval 8. dubna děti i jejich
rodiče na faru. Vyvrcholením odpoledne bylo
vystoupení souboru „Kláseček“.

Součástí velikonoční výstavy byla i letos soutěž
o nejhezčí velikonoční stromek.

V pátek 28. dubna zablokovala dopravní nehoda
téměř na hodinu průjezd Smržicemi.

V neděli 30. dubna se na hřišti smržické
sokolovny sešli malí i velcí Sokoli k tradičnímu
Pálení čarodějnic.
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Klub českých turistů Smržice (str. 36-37)

Informace z matriky
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 oslavili krásných 70, 75, 80, 85 a více let
tito naši občané:
V měsíci dubnu:
Miroslav Zatloukal

2. 4. 1927

Prostějovská

90 let

Jarmila Bugnerová

4. 4. 1947

Gegřice

70 let

Rudolf Kříž

5. 4. 1947

Trávníky

70 let

Ludmila Tomášková

15. 4. 1932

Podhájí

85 let

Libuše Sedlářová

16. 4. 1937

Podhájí

80 let

Jiřina Sedláčková

29. 4. 1932

Podhájí

85 let

Miloslav Fiala

1. 5. 1932

Prostějovská

85 let

Pavla Jochová

6. 5. 1928

Družstevní

89 let

Anna Roháčková

8. 5. 1942

Podhájí

75 let

Josef Kaštyl

9. 5. 1942

Olší

75 let

Jan Kohoutek

9. 5. 1932

Podhájí

85 let

Jana Dokoupilová

15. 5. 1942

Koupelky

75 let

Alois Cásek

17. 5. 1925

Ve Stežkách

92 let

Božena Klapková

25. 5. 1942

Prostějovská

75 let

Ludmila Kulišťáková

31. 5. 1931

Prostějovská

86 let

Božena Menšíková

31. 5. 1932

Zákostelí

85 let

Miroslav Skácel

2. 6. 1926

Příční

91 let

Jana Janečková

3. 6. 1947

Prostějovská

70 let

Milada Spáčilová

4. 6. 1932

Za Kovárnou

85 let

Anna Zwienerová

13. 6. 1929

Prostějovská

88 let

Jiřina Kreplová

16. 6. 1932

Ve Stežkách

85 let

Vladislav Šoustal

21. 6. 1930

Trávníky

87 let

František Klement

18. 6. 1929

Prostějovská

88 let

Berta Furišová

29. 6. 1932

Dr. Ondroucha

85 let
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Gratulace
Ve čtvrtek 29. června 2017 jsme
navštívili paní Bertu Furišovou
a popřáli jí k jejím 85. narozeninám
všechno nejlepší a do dalších
let hodně štěstí a zdraví. Paní
Furišovou nejvíce baví práce
na zahradě, kterou i přes svůj věk
zvládá. Oblibu má v pěstování
kytiček, především růží, kterých má
na zahradě od každé barvy.
Vítání dětí
V tomto čtvrtletí jsme se sešli hned dvakrát na slavnostní akci „Vítání dětí“.
Obec se rozrostla o 6 nových občánků. V obřadní síni Obecního úřadu
ve Smržicích jsme přivítali 3 chlapečky a 3 děvčátka.
V pondělí 3. dubna 2017 to byli:

Šimon Hájek
Elisabeth Šmídová
Jakub Smyčka

* 19. 10. 2016
* 11. 1. 2017
* 23. 2. 2017
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Jižní 600
Blíšťka 622
Podhájí 614

a další vítání dětí proběhlo v pondělí 12. června 2017
Jaroslav Aujezdský		
* 1. 4. 2017
Trávníky 325
Šarlota Hofschneiderová
* 7. 4. 2017
Mlýnská 523
Lucie Silná			
* 21. 4. 2017
Za Kovárnou 98
Paní starostka s upřímnou radostí uvítala děti do života. Popřála rodinám, aby
všechny příští dny prožívaly v plné pohodě, aby měly ze svého dítěte jen
samou radost. Dětem i rodičům popřála hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
a pak předala rodičům a každému děťátku finanční hotovost ve výši 5 000,Kč. Maminky byly obdarovány kytičkou, prvním albem „Naše děťátko“
a sadou osušek. Pěkný kulturní program si na akci připravily děti z Mateřské
školy ve Smržicích pod vedením paní učitelky Hany Bittnerové. Slavnostní
atmosféru zachytil focením rodičů a dětí pan Pavel Kratochvíl.		
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 jsme se navždy rozloučili
s těmito občany Smržic:
Josef Dostál
(*1938)
		
Vladimír Vejmola
(*1950)
		
Jan Roháček
(*1940)
		
Oldřich Rec
(*1932)
		
Zdenka Recová
(*1932)
		
Jan Albrecht
(*1941)
		

Mlýnská 294, zemřel 6. 4. 2017 		
ve věku 78 let
Prostějovská 64, zemřel 21. 4. 2017
ve věku 67 let
Podhájí 457, zemřel 29. 4. 2017 		
ve věku 77 let
Podhájí 185, zemřel 12. 5. 2017 		
ve věku 84 let
Podhájí 185, zemřela 3. 6. 2017 		
ve věku 84 let
Dr. Ondroucha 350, zemřel 3. 6. 2017
ve věku 75 let
Radka Odvářková – matrikářka obce
4

Kulturně - sportovní komise
V uplynulém čtvrtletí připravila obec ve spolupráci s kulturně-sportovní komisí několik akcí. První z nich bylo divadelní představení „Klíč pro dva“
prostějovského divadelního souboru Moje divadlo, které se konalo v kulturním domě 7. dubna.
Tématem britské komedie byly mimomanželské vztahy. Členové
souboru, přestože jsou
ochotníci, skvěle pobavili všechny přítomné
a na závěr je diváci odměnili dlouhým potleskem.
O víkendu 8. a 9.
dubna
přivítala smržická fara,
vyzdobená
velikonočními dekoracemi, všechny
generace. V sobotu to byl program
hlavně pro děti,
které si vyráběly
různé velikonoční
předměty. Malovaly si vyfouknutá vajíčka a také květináčky, do kterých si zasely ječmen.
Farská zahrada ožila barevně ozdobenými velikonočními stromečky. Členové
skautského oddílu ukázali, jak se vyrábí píšťalky z čerstvého vrbového proutí. Vyvrcholením sobotního programu bylo vystoupení dětského hanáckého
souboru Kláseček. Tradiční výstava se konala v neděli. Návštěvníci si mohli
z výstavy odnést zbrusu novou velikonoční výzdobu, počínaje živými rostlinami přes malované kraslice, ozdobené perníčky, svíčky, keramiku a různé
dekorační předměty.
5

Smržické hody se letos konaly o něco dříve, a to na sv. Jana. Provázelo je stejně horké počasí jako vloni, ale nadšeným fotbalistům, kteří zahájili hodový
program v kulturním domě, to tolik nevadilo. Letos po několika letech vyhrál
fotbalové utkání mistrů od smržické pípy tým hospody U Byka, který porazil mužstvo FC Kocanda v poměru 4:1. Po sportovním klání se návštěvníci

přesunuli pod pergolu u kulturního domu, kde v odpoledním programu vystoupila lidová muzika „Srdíčko“ z Hranic na Moravě. Zazněly známé české
a moravské lidové písně. Nejmladší generace si mohla zaskotačit v koulích
zvaných aquazorbing a potom volně přejít ke kolotočům.Večerní program přilákal milovníky moderní hudby. Vyhlášená prostějovská kapela Novios hrála
celý večer před zaplněným tanečním parketem. Bohaté občerstvení zajistili
zaměstnanci Restaurace U hřiště.
Vítání prázdnin
Poslední červnové odpoledne začíná prázdninový čas. Obec ve spolupráci
s kulturně-sportovní komisí pozvala děti v tento den na tábořiště do Vývozu.
Táborníci přicházeli se stanem, karimatkou a spacákem, nebo jen tak na lehko
s batůžkem, kde měli výbavu na noční hru. Na krátkou vycházku po trase
naučné stezky se vydali dospělí i děti. Za světla si mohli prohlédnout, kde bu6

dou stanoviště připravované hry. Mezitím se rozhořel táborový oheň a začaly
se opékat špekáčky. Děti si vyzkoušely hru na buben džembe a metalofon.
Na harmoniku skvěle hrál a zpíval Martin Přichystal, který pracuje v současné
době pro naši obec jako zahradník. S přicházející tmou se děti začaly zajímat,
kdy už konečně začne ta noční hra. Paní učitelky Veronika Přikrylová a Jana
Gulaková rozdaly dětem tři svítící tyčinky jako symbolické tři životy do hry.
Děti postupně přicházely na start světelně označené trasy. Každý účastník
dostal od paní starostky baterku na cestu, a už jen sebrat odvahu a vykročit
do tmy. Na stanovištích byly připraveny úkoly na procvičení paměti a zručnosti. Po cestě bylo potřeba sledovat lucerničky a chránit si svoje „životy“.
Konečně v cíli a většina odvážlivců si donesla i všechny životy. Rozloučit se
a hurá na kutě, vlastně ne, do stanu nebo do měkké postýlky domů. Krásné,
dobrodružné a hlavně dlouhé nastávající prázdniny!
Připravujeme:
Rozloučení s létem pro seniory
7. 9.
29. 10. Soutěž o nejhezčí smržickou dýni
Irena Laurenčíková – Kulturně sportovní komise
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Komise životního prostředí
Kočár pana Obra
V sobotu prvního dubna tohoto roku zavítal do naší obce cestovní kočár
s cechmistrem v doprovodu jízdní gardy. Ředitel Muzea kočárů v Čechách
pod Kosířem pan Václav Obr touto připomínkou dávných tradic a díla našich
předků otevřel výstavní sezonu muzea. V prostoru před kostelem sv. Petra
a Pavla se za přítomnosti paní starostky Ing. Hany Lebedové a několika desítek občanů včetně dětí odehrálo krátké představení, při kterém shromáždění
občané vyslechli poselství kardinála F. J. Troyera z Troyersteinu (Brixen 1698
– Brno 1758; 1745 – 1758 biskup olomoucký). V poselství, které pro tuto příležitost připravil pan Obr, přečetl kardinálův přítel Johan Heinrich Schmidt.

Plný text tohoto poselství je zveřejněn v tomto čísle Smržického zpravodaje
pod názvem „List kardinála Troyera věrnému lidu moravskému“. Pro připomenutí této chvíle pak pan Obr předal naší obci věnec, který nyní zdobí kříž
před kostelem. Děti pak dostaly drobné dárky a upomínkové předměty.
Historický kočár, kostýmy Johana Heinricha Schmidta a jeho doprovodu a jejich představení byly velmi působivé. V poselství, které pan Obr a jeho spo8

lečníci přivezli, zazněla slova, která slýcháme obvykle jen ve vyjímečných
situacích. Někdy je možná považujeme za vyčpělá či snad zbytečná a směšná.
Jsem však přesvědčena, že právě v současné době nabývají na významu a aktuálnosti. Slova poselství jsou prostá a přitom silná.
Mohou nám poskytnout alespoň dílčí návod k tomu, jak se vyrovnat s tlaky
a ataky okolního světa, jeho bolestmi, které sami snad ani nedokážeme pochopit. Proměnám našeho světa se věnuje řada filosofů, historiků, sociologů.
Jaké ty změny ale budou, nedokáží předvídat ani ti nejlepší odborníci. Jak si
s tím tedy poradit? Jistě, „velkou i malou politiku“ můžeme ovlivnit tím, koho
volíme. A také se ve „věcech veřejných“ osobně angažovat.
Významným záchytným bodem a těžištěm stability může být i „dobře fungující spolupráce na místní úrovni,vzájemná pomoc a organizace pomoci potřebným na lokální úrovni, budování spolků a místního systému vzdělávání;
cokoli, co proti bouři staví lidský charakter a soudržnost“, jak o tom v poslední době uvažuje někdejší propagátor globalizace Thomas Friedman.
Obdobné myšlenky se objevují v poselství, které do Smržic přivezl kočár pana
Obra. Řadu z nich lze chápat také jako „rady pro doma“, a přitom by nemělo zůstat jen u slov či úvah. Například v nastávajících letních měsících stále
silněji vyvstává problém sucha, které ohrožuje řadu oblastí v České republice. K tomu, aby ochrana vodních zdrojů a hospodaření s vodou dešťovou
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byly opravdu účinné, je potřeba přistoupit komplexněji, v součinnosti všech
subjektů, které tyto vodní zdroje využívají či spravují. K ochraně drahocenné
vody a jejích pramenů, jak nabádá kardinál Troyer, můžeme přispět drobnými
opatřeními ve vlastních domácnostech a na zahradách. Vždyť celek se skládá
z jednotlivostí a my jako jednotlivci přece nejsme tak zcela bezmocní.

Přibližně takto jsem zakončila svůj příspěvek do Smržického zpravodaje před
jeho odesláním redakci. Jenže v pátek 30. června jsem procházela kolem dětského hřiště na Jižní a nemohla jsem uvěřit vlastním očím. Jeden z krásně
rostoucích stromů v blízkosti dětské skluzavky měl po celém obvodu oloupanou kůru až do výšky asi 170 cm. Nechci se zamýšlet nad tím, proč to někdo
udělal, ani nad tím, že takto provedená systematická likvidace stromu musela
chvíli trvat a že někdo měl tu kuráž v ní pokračovat i po prvních zářezech
do kůry. Jen si říkám, že jde o jeden z důkazů toho, že my sami si nevíme rady
sami se sebou. Kočár pana Obra přivezl své poselství jen někomu.
Eva Křístková – Komise životního prostředí
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List kardinála Troyera věrnému lidu moravskému
Já Ferdinand Julius, hrabě Troyer z Troyerštějna, kardinál, píši tyto věty svému
věrnému lidu moravskému.
Ve víře, naději a lásce opatrujte a braňte svoji zemi, která díky Vám plodí obilí
a rodí syny a dcery.
Budujte své statky, jsou plodem vaší těžké práce.
Pomáhejte slabším, neboť i vy můžete jednou pomoci potřebovat.
Žijte v čisté lásce, protože ta hubí pýchu, závist a pomluvy.
Sázejte stromy, květiny či vonné keře tam, kde žijete, scházíte se a milujete.
Chraňte vše živé i ty nejmenší tvory, jako i drahocennou vodu a její prameny.
Pečujte o památky těch, kteří je budovali s láskou před vámi, o kříže, kapličky,
kostely či katedrály, které jsou odkazem nejlepších řemeslníků staletí, ale i
zrcadlem naší lásky k pánu Bohu, matičce zemi.
Opěvujte anděly, jsou našimi ochránci na každé životní cestě, kdo v ně věří,
pomáhají mu a nikdy Vás neopustí.
My lidé jsme byli stvořeni, abychom pečovali o tuto vzácnou zem a chránili ji
před těmi, kteří by tento ráj chtěli zničit.
Vyslal jsem do České země k Vám na Moravu svého věrného přítele Johana
Heinricha Schmidta s jízdní gardou, aby vše kontroloval na statcích i
farnostech, zjistil, jak se vede lidu zdejšímu a oznámil můj osobní slavnostní
příjezd, mou vizitaci na Moravu do zámeckého parku v Čechách pod Kosířem
na JOSEFKOL 22. a 23. července 2017.
Mému milujícímu a věrnému lidu moravskému, rolníkům, panstvu i páterům
kardinál Troeyr
Ve Vídni 1. dubna Léta Páně 2017
Bližší informace o tomto poselství najdete v tomto čísle Smržického zpravodaje
v příspěvku „Kočár pana Obra“.
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Obecní knihovna
V obecní knihovně došlo
v průběhu měsíce května
k další výměně knih, které
jsou obecní knihovně zapůjčeny z Městské knihovny v Prostějově. Na čtenáře
tak čeká přibližně 50 nových titulů, budou si moct
vybrat z románů, válečné
literatury a detektivek.
V průběhu školního roku
jsem několikrát navštívila
ve vyučování žáky první třídy
a ti mi předvedli, jak se učí číst
a jak se v tom zlepšují. Všichni
žáci mě přesvědčili, že se moc
snaží, a tak jsme se v pondělí
26. června společně sešli
v obřadní síni obecního úřadu,
aby zde mohli být slavnostně
pasováni na čtenáře. Děti
společně zazpívaly a přednesly
několik básniček. Z připravených hádanek, které samy přečetly, vyluštily
tajenky křížovek. Poté je paní starostka slavnostně pasovala na čtenáře. Děti
dostaly knížku a čtenářský
pas, do kterého si mohou
zapisovat přečtené knížky.
Pasování bylo uspořádáno
ve
spolupráci
obecní
knihovny, základní školy
a obce Smržice.
Veronika Pospíšilová –
knihovnice
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Smržický občan v Oxford Encyclopedia
Ve světě v současné době vychází řada životopisných encyklopedií
(např. Who is Who in the World,
Who is Who in Science and Engineering atd.), které si kladou za cíl
nejen představit veřejnosti významné
žijící osobnosti z různých oborů lidské činnosti, ale také uchovat jejich
životopisy, přehled jejich díla a myšlenek pro další generace. Předchůdce
dnešních encyklopedií lze hledat již
ve starověkém Řecku, kdy byly vydávány souborné životopisy významných filozofů, historiků a spisovatelů
(např. starořeckého Plútarcha), které
nám dnes poskytují neocenitelné informace o tehdejší době, lidech, myšlení a jednání velikánů té doby. K návratu ve vydávání těchto encyklopedií
došlo v období renesance (asi od 14. století), primárně pak v dnešní Itálii.
Následující nebývalý rozvoj společnosti, vědy, poznání a umění byl hlavním
iniciátorem a impulzem k vydávání těchto encyklopedií.
První životopisná encyklopedie současnosti vyšla v roce 1849 v Británii
a byla věnována královské rodině, vysoké šlechtě, politikům soudcům a důstojníkům. První moderní životopisnou encyklopedii vydali v Anglii bratranci
Blackové v roce 1897, přičemž tato encyklopedie již představovala významné
osobnosti tehdejší doby v různých povoláních. Jednou z nejstarších evropských a světových životopisných encyklopedií, jež vycházejí dodnes, je i Oxford Encyclopedia, která je vydávána ve Velké Británii a má již více než 160-ti
letou tradici. Její současní vydavatelé (Oxford Encyclopedia Ltd., Londýn,
UK) si kladou za cíl představit osoby, které dosáhly v průběhu posledních let
významné úspěchy a přispěly k rozvoji společnosti. Vydavatelé v úvodu encyklopedie říkají, cituji: „Přijetím do této encyklopedie jsou vyznamenání lidé,
kteří se svým hodnotným přínosem řadí k významným osobnostem“.
Koncem roku 2016 vyšlo vydání Oxford Encyclopedia (OE), které je zaměřeno na Českou republiku a Slovenskou republiku (Encyklopedie/Encyklopé13

dia Osobností České a Slovenské republiky/Českej a Slovenskej republiky.
An Oxford Encyclopedia Publication, IV./2016. Oxford Encyclopedia Ltd,
Londýn, 2016, 1608 s.). V tomto vydání je uvedeno několik stovek osobností
České a Slovenské republiky, které byly osloveny vydavatelem k zahrnutí jejich životopisného profilu do tohoto vydání. Při zběžném prolistování v tomto
vydání najdeme řadu mediálně velmi známých osobností České a Slovenské
republiky z oblasti politiky (např. M. Zeman, prezident ČR; V. Klaus, bývalý
prezident ČR), vědy a vysokého školství (např. prof. T. Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze), umění (např. M. Vašáryová, herečka, diplomatka
a politička) a sportu (např. J. Jágr, nejúspěšnější český hokejista všech dob).
Jsou zde však i lidé, kteří se straní medializace, nicméně svou prací a životem
prokázali mimořádný přínos rozvoji naší společnosti a dostalo se jim uznání
být zahrnuti do této encyklopedie. Jednou z těchto osobností je i dlouholetý
smržický občan prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. Jeho biografie vychází v OE
symbolicky v roce jeho 65. narozenin. Podívejme se krátce na jeho život a to,
co o něm uvádí Oxford Encyclopedia (s. 806-807), co ho vyneslo do této prestižní publikace.
Prof. Aleš Lebeda pochází z Brna, kde se narodil 13. 4. 1951. Jeho rodiči byli
prof. MVDr. Milan Lebeda, CSc., vysokoškolský učitel a vědecký pracovník,
a Jarmila Lebedová (rozená Jílková), učitelka na různých typech škol. Mládí
prožil v Brně-Židenicích, tehdy okraji Brna, kde se ještě nacházeli i bývalé zemědělské usedlosti. Veškeré volno a prázdniny však trávil v Rejcharticích na Šumpersku, kde bydleli od počátku 50. let jeho prarodiče (pplk. v.v.
František Lebeda a Bohuslava Lebedová). V dětství a období dospívání na něj
měli podle jeho slov velký vliv oba jeho dědové. Oba prošli I. světovou válkou, přičemž děda F. Lebeda jako ruský, francouzský a italský legionář, děda
Jan Jílek jako rakousko-uherský voják na italské frontě. Jak říká A. Lebeda
v encyklopedii: „K dědovi jsem jezdil na prázdniny, často jsme diskutovali
o životě a nelehkých osudech, což pro mne bylo neobyčejným poučením“.
Z našeho občasného povídání vím, že děda F. Lebeda jako vynikající šachista
cvičil mladého Aleše v logice myšlení, hlubokému vztahu ke knihám a četbě,
ale i jazykům. Naopak děda J. Jílek, který byl pánským krejčím, ale i velkým
Sokolem, byl pro něj vzorem v pečlivosti, pracovitosti a vytrvalosti. Oba mu
pak dali to, co nazývá jako pocit vlastenectví. Jak sám říká „Oba mi dali velmi
mnoho a jsem jim za to nesmírně zavázán“.
Od mládí tíhl A. Lebeda k přírodě, město, kde prožil dětství, ho netáhlo. Již
tehdy věděl, že jeho místo je na venkově. Původně chtěl studovat lesnictví,
nakonec však středoškolská studia absolvoval na Střední zemědělské tech14

nické škole (SZTŠ) v Kloboukách u Brna v letech 1966-1970. Sám o této
škole říká: „Byla to vynikající škola, připravila nás výborně teoreticky, ale
i prakticky, studium bylo po všech stránkách náročné. Kromě toho jsme byli
neustále vedeni k samostatnosti, odpovědnosti, ale i jisté pokoře, což je dnes
na středních školách naprostou vzácností. Do konce života budu vděčný řadě
učitelů, kteří nás nešetřili ani ve třídě, neřkuli na praxi na poli a ve stájích“.
Jako středoškolák zažil bájnou druhou polovinu 60. let, kdy se společnost
demokratizovala a otevírala světu. Tehdy se mohl také naplno věnovat svému
milovanému skautingu, který jak sám říká, mu dal životní směr a byl hlavním vodítkem v jeho dalším životě. Naopak naprostým ponížením pro něj
byla okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Právě
v této době u něj uzrál silný odpor k nedemokratickým systémům, socialismu
a komunismu. V té době měl však trochu štěstí, protože v létě 1969 ještě mohl
vyjet na šest týdnů na zemědělskou praxi do Švédska, což jak sám říká, mu
otevřelo svět a zájem cestovat a poznávat jiné země a kultury. Tehdy netušil,
že však s cestováním je na dlouhých téměř 20 let konec. V roce 1970 maturoval na SZTŠ v Klouboukách u Brna s vyznamenáním.
Velký zájem o rostliny ho vedl k rozhodnutí studovat na tehdejší Vysoké škole
zemědělské (VŠZ) v Brně (dnes Mendelova Univerzita v Brně) obor zahradnictví v Lednici na Moravě. Sám říká, že to byla vynikající volba, která mu
otevřela nové obzory a dala řadu stimulujících podnětů. Bohužel nástupem
na VŠZ na podzim roku 1970 začala také tzv. „Normalizace“, která mu, díky
jeho nekompromisním životním postojům, znemožnila dále cestovat. Našel
si však svoji „niku“ a plně se oddal studiu ve šlépějích poselství svých dědů,
tedy „pracovitost, svědomitost, systematičnost, cílevědomost a logika“. Patřil
k nejlepším studentům na VŠZ v Brně a Lednici na Moravě, kterou v roce
1975 ukončil s červeným diplomem. Již během vysokoškolského studia propadl vědecké práci, kterou, jak říká trochu s nadsázkou, „odkoukal“ od svého
otce, který ho jako dítě odkládal o víkendech v laboratořích Vysoké školy
veterinární v Brně, kde pracoval. Tento zájem završil v roce 1974 vítězstvím
ve školním a celostátním kole tzv. Studentské vědecké činnosti. Jeho studentské práce na téma „Mechanicko-fyzikální vlastnosti plodů rajčete“ byly
později publikovány i ve vědeckých časopisech. Nabídku zůstat na VŠZ jako
odborný asistent odmítl, protože byla spojena se vstupem do KSČ, což bylo
pro něj naprosto nepřijatelné. Z řady pracovních nabídek, které v té době měl,
si nakonec vybral tu poslední, a to bylo jít pracovat na Šlechtitelskou stanici (ŠS) do Smržic jako šlechtitel-specialista fytopatolog, kam také nastoupil
2. srpna 1975.
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Tím se mu splnilo jeho dětské přání, tj. být a žít na venkově a pracovat v určité oblasti zemědělství s rostlinami. Po návratu z vojenské prezenční služby
(1. 9. 1976) se se svou vrozenou zaujatostí a pílí pustil do budování fytopatologické laboratoře na ŠS Smržice. Jednalo se o zcela nový obor, v němž se
rychle zorientoval, znalosti ještě doplnil dvouletým (1977-1978) postgraduálním studiem na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Jeho
systematická a inovativní práce na problematice plísně salátové rychle vedla
k prvním významným výsledkům a poznatkům, které již od roku 1978 začal
publikovat v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech (např. Journal
of Phytopathology, Journal of Plant Disease and Protection, Euphytica, Theoretical and Applied Genetics). V relativně krátké době se mu podařilo na ŠS
ve Smržicích vybudovat mezinárodně známé pracoviště, o něž byl stoupající
zájem i v zahraničních šlechtitelských kruzích. Díky svým pracovním výsledkům byl vyzván v roce 1978 panem Ing. V. Kůdelou, CSc., aby absolvoval
vědeckou přípravu. To však narazilo na velký odpor jistých kruhů nejen na ŠS
ve Smržicích, ale i organizace KSČ ve Smržicích a na okresní úrovni. Jak sám
A. Lebeda říká, „byl to těžký a nerovný boj, v podstatě jsem byl sám proti
všem“. Nicméně ho dokázal dovést do vítězného konce a v listopadu 1982
úspěšně obhájil v Praze na Výzkumném ústavu rostlinné výroby (VÚRV) kandidátskou disertační práci na téma: „Biologie a genetika interakce Lactuca
sativa - Bremia lactucae a její význam ve šlechtění salátu na rezistenci“. A.
Lebeda se postupně stával mezinárodně respektovanou osobností, začala přicházet pozvání na zahraniční (západní Evropa, USA) konference, přednášky
na vědeckých pracovištích, vědecké stáže. Díky svým nekompromisním politickým postojům však byl, jak se říká „na tapetě“, většina těchto pozvání
končila tím, že není vhodnou osobou pro tyto cesty. V létě 1985 se konala
v Olomouci konference Eucarpia (Evropská společnost pro genetiku a šlechtění rostlin) o kořenových zeleninách, které se účastnil i její tehdejší prezident
Dr. N. Hogenboom. Ten si vyžádal s A. Lebedou schůzku, na níž mu předal pozvání k ročnímu vědeckému pobytu v Ústavu pro šlechtění zahradních
rostlin ve Wageningen v Holandsku. Jak vím z vyprávění a jak to popsal A.
Lebeda v jedné ze svých publikací (Vzpomínky a úvahy o Sametové revoluci
v roce 1989 v Prostějově a ve Smržicích. Smržice 2015, 102 s.), opět se strhl
velký poprask s tím, že člověk jako je on nemůže na takovou stáž odjet, protože je politicky neakceptovatelný. Opět se však nevzdal a dva a půl roku bojoval s tehdejším komunistickým establishmentem, což se mu díky postupným
změnám ve společnosti a celém tehdejším socialistickém bloku (nástup M. S.
Gorbačova v roce 1985 do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS), počát16

kem roku 1988 podařilo a v únoru 1988 odcestoval sám (výjezd s rodinou mu
byl striktně zakázán, uvažovalo se o jeho emigraci) na rok do Holandska. Tento pobyt byl pro něj vědecky i společensky mimořádně úspěšný a otevřel mu
svět (včetně jeho první cesty do USA, jak sám říká tehdy v podstatě ilegální,
díky tomu byl také po návratu domů na jaře 1989 vyslýchán STB), což pak
náležitě využil po listopadu 1989.
Společenské a politické změny po 17. listopadu 1989 byly tím na co A. Lebeda dvacet let čekal. Ihned se aktivně zapojil do veřejné činnosti, do práce
Občanského fóra (OF) v Prostějově, založil a koordinoval práci OF ve Smržicích, politicky se angažoval na celé řadě úrovní. Počátkem roku 1990 byl
kooptován do rady MNV ve Smržicích a do Rady Okresního národního výboru v Prostějově, v prvních svobodných komunálních volbách v listopadu
1990 vedl kandidátku OF ve Smržicích, která s výrazným rozdílem tyto volby
vyhrála. Od počátku věděl, že se nehodlá stát profesionálním politikem, ale
pouze, jak sám říká „sloužit obci a vlasti“ ve svém volném čase. Díky tomu
také odmítl nabídky stát se starostou, naopak dvě volební období (1990-1998)
pak byl místostarostou Smržic, dodnes je členem obecního zastupitelstva
a předsedou komise pro životní prostředí. Je rovněž zakládajícím členem Občanské demokratické strany na celostátní úrovni (Olomouc, duben 1991), ale
i ve Smržicích, kde dosud vykonává funkci předsedy místní organizace ODS.
Počátkem 90. let také ve Smržicích založil skautský oddíl Walden, který vedl
až do roku 1996, kdy musel tuto činnost ukončit díky narůstajícím pracovním
povinnostem na PřF UP v Olomouci.
Demokratizace naší společnosti a otevření hranic mu konečně daly možnost
svobodně cestovat do zahraničí (hned počátkem 90. let absolvoval cesty
do USA, Izraele, Německa, Holandska, Skandinávie a dalších zemí; realizoval opakované dlouhodobé pobyty ve Velké Británii a Německu). Výsledky
dlouholeté usilovné tvůrčí práce doznávaly stále většího zahraničního uznání.
V roce 1993 obhájil tzv. „velký doktorát“ (DrSc., doktor věd) v oboru Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin, v roce 1994 se habilitoval
(Doc.) na VŠZ v Brně. Také si však byl vědom toho, že nehodlá podnikat, ani
se nechce stát „kolečkem“ v soukolí nějaké firmy, prostě mu bylo jasné, že
místo jeho dalšího působení je ve svobodném světě poznání. Počátkem 90.
let odmítl některé nabídky přechodu do akademické nebo výzkumné sféry,
byl si vědom toho, že čas musí ještě dozrát. To se také stalo v roce 1994, kdy
dostal nabídku z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
působit na Katedře botaniky, která se v té době stěhovala do areálu bývalého Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského (VŠÚZ) v Olomouci17

-Holici. Tuto nabídku přijal, byla to pro něj velká výzva, nicméně to pro něj
byl také těžký přechod, v podstatě začínal opět od nuly jako před dvaceti
lety ve Smržicích. Rozdíl byl pouze v tom, že měl velké vědomosti, obrovské
zkušenosti a spoustu zahraničních kontaktů. Nicméně s vervou jemu vlastní
se pustil do práce a začal budovat od června 1994 fytopatologickou laboratoř
v nových podmínkách. Na jaře v roce 1995 byl jmenován (i přes vlastní nechuť) vedoucím Katedry botaniky PřF UP v Olomouci, přičemž tuto funkci
nepřetržitě vykonával až do září 2010. Během několika následujících let pak
transformoval toto pracoviště, v té době regionálního významu, na akademickou instituci s mezinárodním renomé, jež se postupně rozvíjelo a profilovalo
v řadě oblastí věd o rostlinách.
Díky své vědecké práci, mezinárodnímu renomé a úspěšnému akademickému
působení byl A. Lebeda 17. 11. 1999 jmenován v pražském Karolinu prezidentem republiky V. Havlem univerzitním profesorem. Pro něj osobně to
bylo velmi symbolické, neboť se to stalo přesně 10 let po zahájení Sametové
revoluce. Jeho enthusiasmus, invence a obrovské pracovní nasazení sklízely
a dosud přinášejí svoje ovoce. Byl nebo dosud je členem více jak 40 vědeckých a odborných společností, rad a komisí doma i v zahraničí. Působí v redakčních radách vědeckých časopisů, přičemž od roku 2006 je šéfredaktorem
mezinárodního vědeckého časopisu Plant Protection Science, který se mu podařilo dovést v roce 2012 až do nejprestižnější vědecké světové databáze Web
of Science. Absolvoval více než čtyřicet střednědobých a dlouhodobých zahraničních pobytů v mnoha zemích světa (Alžírsko, Austrálie, Čína, Francie,
Gruzie, Holandsko, Chile, Indie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korea, Kostarika, Mauritius, Německo, Nový Zéland, Peru, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, USA, Velká Británie).
Na mezinárodních vědeckých konferencích, seminářích a zahraničních univerzitách přednesl více než 200 přednášek v 38 zemích světa pěti kontinentů.
Byl řešitelem nebo spoluřešitelem 38 domácích a mezinárodních vědeckých
projektů. Získal více než tři desítky různých ocenění doma (např. Zlatá medaile Univerzity Palackého v Olomouci, 2001; Medaile Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy I. stupně za přínos pro rostlinnou patologii, 2003; Medaile děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a vzdělání, 2014; Stříbrná medaile České akademie
zemědělských věd za mimořádný přínos rozvoji vědy a výzkumu v agrárním
sektoru, 2016; a celou řadu dalších), ale i v zahraničí (Rudolf Hermanns Foundation Award, Geisenheim, Německo, 1996; Visiting Fellowship Award, Horticulture Research International, Wellesbourne, Velká Británie, 2000). Jeho
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práce a životní postoje byly oceněny i tím, že s ním byl v roce 1995 natočen
pořad GENUS - "Život fytopatologa Aleše Lebedy", který odvysílala Česká
televize (kanál 1) v srpnu 1995.
Jeho vědecké zaměření a dílo je velmi rozsáhlé. V uplynulých čtyřiceti letech
se věnoval celé řadě oblastí, jako jsou např. biologie a genetika interakcí rostlin a fytopatogenních organismů (zejména biotrofních parazitů), populační
biologie a epidemiologie fytopatogenů, biodiverzita v přírodním a kulturním
patosystému, variabilita genových zdrojů rostlin a jejich využití v biotechnologiích a šlechtění rostlin, vývoj metod testování rezistence rostlin a mnohé
další. V těchto oblastech dosud publikoval přes tisíc vědeckých sdělení různého typu, přičemž z toho je téměř 300 původních vědeckých prací, jež jsou
evidovány v prestižní světové vědecké databázi Web of Science. Jeho práce byly dosud uveřejněny v 67 zahraničních resp. mezinárodních vědeckých
časopisech. Jako hlavní autor, spoluautor nebo editor uveřejnil 39 knižních
publikací a sborníků, dále pak napsal 102 kapitol a příspěvků do zahraničních
knih a sborníků. Mezinárodní ohlas těchto prací je mimořádně vysoký, práce
A. Lebedy dosud zaznamenaly více než 2000 citací ve vědeckých knihách,
monografiích a vědeckých časopisech. Nejsou to však jen vědecké publikace
a knihy, ale i rozsáhlé uplatnění poznatků v praxi, které je zcela evidentní
v posledních letech z toho, jak stoupá zájem zahraničních institucí a šlechtitelských firem o spolupráci s jeho laboratoří a využití jejich výsledků a poznatků.
Velmi se rovněž angažoval a dosud angažuje v oblasti vysokoškolské výuky. Na PřF UP v Olomouci zavedl například výuku nových předmětů, jako
jsou Obecná a speciální fytopatologie, Obecná mykologie a Fytofarmacie.
Dosud vedl 47 bakalářských a diplomových prací, byl školitelem 26 doktorandů, přičemž 20 z nich již studium úspěšně ukončilo. Více než 12 let působil
v pracovní skupině Biologie – Ekologie, jež byla součástí Akreditační komise
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; šest let byl
předsedou České fytopatologické společnosti. Z prostorových důvodů není
možné spoustu dalších aktivit prof. A. Lebedy v tomto příspěvku zmínit.
V závěru jeho biografie v Oxford Encyclopedia je uvedeno jeho životní krédo:
„Musíte mít vrozené vlohy, mít životní vizi, vědět co chcete dělat, čemu se
chcete věnovat, potom vizi uchopit a jít za ní. Tvrdě, intenzivně a systematicky pracovat, nenechat se odradit a být cílevědomý“. Již dnes je zřejmé, že
tohoto kréda svou prací a životními postoji A. Lebeda dostál.
Závěrem lze jen poděkovat prof. A. Lebedovi za jeho dosavadní práci jak
v oblasti vědy, výzkumu, šlechtění rostlin a pedagogického působení, ale
i za jeho neobyčejnou občanskou a politickou angažovanost, která je mimo
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jiné velmi zřetelná i ve Smržicích (např. jen v posledních dvou letech se angažoval v projektech: Naučná a poutní stezka ve Smržicích; kniha a pamětní deska, připomenutí významu Františka Jakubce; seminář a kniha na téma
Jakub Kresa – smržický rodák a významný matematik). Za kolektiv katedry
botaniky PřF UP chci prof. A. Lebedovi popřát hodně sil a jemu příznačného
enthusiasmu do dalších let a práce. Všichni jsme si vědomi toho, kolik ještě
nosí v hlavě myšlenek a plánů, co vše by chtěl ještě realizovat, napsat a v čem
se angažovat.
Doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

Za Janem Roháčkem - nekrolog
Život nás všech je neúprosně limitován dvěma
mezními body, zrozením a smrtí. Tak je tomu
i u všech ostatních živých organismů na planetě
Zemi s tím rozdílem, že člověk je jedinou živou
bytostí, která si tento pravdivý a absolutní úděl
uvědomuje. Paradoxně však nejsme schopni ani
o svém zrození, ale většinou ani o naší smrti
rozhodnout sami, ta prostě přichází „až nastane
čas“, který je nám vymezen.
Tak se i stalo 29. dubna 2017, kdy nás ve věku
77 let opustil po dlouhé a těžké nemoci pan
Jan Roháček (bytem Podhájí 457, Smržice).
Vzhledem k tomu, že jsem pana Roháčka dlouhou
dobu znal, znal jsem i některé jeho základní životopisné údaje, ale i jeho
životní postoje a životní filozofii, kterých jsem si velmi vážil, rozhodl jsem
se napsat krátkou vzpomínku a zamyšlení o jeho životě a životních osudech,
ale také o tom, proč jsem si ho vážil a díky čemu se také nesmazatelně zapsal
do mé mysli.
Jan Roháček se narodil 2. března 1940 v Prostějově na počátku II. světové války,
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tedy do velmi nelehké doby v historii naší země. Jeho rodiče bydleli v Žešově,
kde měla rodina zemědělskou usedlost a živila se prací v zemědělství. Tatínek
pana J. Roháčka byl rodákem ze Žešova, kde vedl hospodářství po svých
rodičích, maminka (rozená Obručníková) pocházela ze zemědělské rodiny
ve Smržicích, která měla zemědělskou usedlost na Podhájí (č.p. 189, tzv.
„Slámovo“). Měl jednoho sourozence, jeho sestra Marie byla o tři roky starší.
Předškolní a válečná léta prožíval malý Jan s rodiči a sestrou na hospodářství
v Žešově. Nebyla to léta snadná, což přispívalo k formování jeho prvních
životních zkušeností a postojů. Od dětství byl rodiči veden k práci, musel
jednak pomáhat mamince v domácnosti, ale později i otci v hospodářství. Již
od dětství projevoval vztah a náklonnost k řemeslné práci, později se zajímal
o techniku používanou v rodinném hospodářství, v době dospívání ho však
přitahovaly i traktory a auta, v té době však ještě ne zcela běžná.
V roce 1946 nastoupil základní školní docházku na jednotřídku v Žešově,
kterou zde také absolvoval, 6. a 7. třídu pak navštěvoval na Palackého škole
v Prostějově, základní školu ukončil 8. třídou v Čelechovicích na Hané v roce
1954. Od dětství byl veden k tomu, že se nesmí lhát, otec ho přísně vedl
k pravdomluvnosti a upřímnosti, ale také k pracovitosti tím, že byl postupně
zapojován do všech prací na rodinném hospodářství.V průběhu školních let ho
velmi bavily spíše exaktní předměty, jako byla matematika, fyzika, chemie,
přírodopis a zeměpis, ale rád také četl dětskou dobrodružnou literaturu.
Faktem však je, že během dětství neměl mnoho času se svým zálibám věnovat.
Bylo to dáno nejen nutností pracovat na rodinném hospodářství v Žešově,
ale i osudy jeho otce a celé rodiny, která byla po komunistickém převratu
v roce 1948 a událostmi (tzv. kolektivizace zemědělství), které následovaly
na našem venkově počátkem 50. let 20. století, prohlášena za tzv. „kulackou“.
V té době Komunistická strana Československa (KSČ) záměrně stupňovala
tlak na soukromé zemědělce z hlediska zvyšování dodávek, které se stávaly
nesplnitelné, což vedlo nejdříve k pokutování, následně pak ke kriminalizaci
všech zemědělců, kteří byli tomuto tlaku vystaveni. Tak se stalo i s otcem Jana
Roháčka, který byl označen za kulaka, v létě roku 1953 musela rodina opustit
svůj grunt a nedobrovolně se vystěhovat z hospodářství v Žešově, přičemž otec
byl za neplnění dodávek odsouzen a zavřen na tři měsíce do komunistického
kriminálu.
V té době bylo Janu Roháčkovi 13 let a prožíval velmi těžké chvíle svého
života, neboť se s maminkou a sestrou ocitli zcela bez prostředků a střechy
nad hlavou. Toto těžké příkoří a projevy bezpráví jistě přispěly k formování
nejen jeho životní filozofie, ale i životních postojů a vzorců chování, které
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se projevily později v průběhu jeho života. Maminka byla v této pohnuté
a tragické době v nemocnici, Jan musel sám podniknout rozhodnutí a kroky,
jak tuto situaci řešit, včetně toho, že musel jako 13-letý chlapec podepsat
rozhodnutí o vystěhování jejich rodiny. Rodina měla možnost se vystěhovat
ze Žešova do Smržic, a to do rodného domu matky na Podhájí, kde v té době
bydlela paní Slámová, Janova babička. Na základě tehdy vydaného nařízení
o vystěhování však bylo třeba tuto věc vyřešit během pouhých 48 hodin. Toto
přestěhování však nebylo bez problémů, v té době muselo být schváleno
Místním národním výborem (MNV) ve Smržicích, kde se dokonce o této
věci hlasovalo a údajně toto hlasování prošlo rozdílem pouhého jednoho
hlasu ve prospěch rodiny Roháčkovy. Mladý Jan v této nelehké době ještě
jezdil ze Smržic na kole do nemocnice v Olomouci, kde byla hospitalizována
jeho matka. Na tuto dobu později vzpomínal jako na velmi zlou a vše, co se
událo, považoval za velkou nespravedlnost a křivdu. Nicméně nikdy nenaříkal
na osud, který jejich rodinu potkal, a již jako mladík se s tím vyrovnával hrdě
a statečně, což mu pak zůstalo po celý zbytek života. Nikdy také neměl pocit,
že je třeba někomu oplácet zlo zlem. Sám říkával „žádné naříkání nepomůže,
s životem je třeba se porvat“. Později také vzpomínal, jak v té době měla
většina lidí velký strach o svoje bytí a existenci, že bylo naprostou vzácností,
aby se někdo někoho zastal. Mladý Jan však měl to štěstí, že se v této těžké
době postavil na jeho stranu pan Jaroslav Brodický ze Žešova, který sám
prošel těžkými životními zkouškami (nejdříve ztratil syna a pak byl vězněn
za války v nacistickém kriminálu).
Po návratu z vězení otec Jana Roháčka pracoval u Pozemních staveb
v Olomouci. Maminka postupně pracovala jako dělnice na kampani
v čelechovickém cukrovaru, hospodyně u MUDr. L. Roháčka, dělnice
u Pozemních staveb a nakonec, až do odchodu do důchodu jako uklízečka
v Oděvním průmyslu (OP) Prostějov. Faktem však je, že rodina neměla ani
později lehký život, ještě počátkem 60. let byla sledována konfidenty STB
(Státní tajná bezpečnost řízená KSČ).
Když v roce 1954 mladý Jan ukončil základní školní docházku, bylo mu jasné,
že na zkonfiskovaném hospodářství rodičů nemůže pokračovat ve šlépějích
svého otce. Uvažoval tedy o tom, že se vyučí automechanikem, přičemž
jít na střední školu nepřipadalo vůbec v úvahu. Děti tohoto původu měly
tehdy dvě hlavní možnosti, což mu také řekli rodiče: buď se stát horníkem,
nebo kominíkem. V té době se mu však naskytla možnost pracovat jako
dělník v cukrovaru v Čelechovicích na Hané, kam také Jan někdy koncem
léta 1954 nastoupil. Nicméně stále toužil se něčím vyučit, ne dělat pouze
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nekvalifikovanou práci. V tomto směru měl štěstí, že se v cukrovaru potkal
s panem Šťastným, který, i když byl v KSČ, měl díky Janově morálně-volním
vlastnostem a odborným schopnostem velký zájem mu pomoci. Díky pomoci
a přímluvě p. Šťastného mohl nakonec Jan složit závěrečnou učňovskou
zkoušku na Učňovské škole brněnských cukrovarů, n.p. se sídlem v Břeclavi
v oboru cukrovarnický údržbář a 5. července1958 získal výuční list.
V letech 1959-1961 absolvoval dvouletou základní vojenskou službu
v Janovicích nad Úhlavou (okr. Klatovy), kde nakonec musel sloužit déle,
a to díky vzniku tzv. Karibské krize (Kubánské krize), která tehdy na přelomu
let 1961/1962 hrozila přerůst v nový světový válečný konflikt. Na vojně
dělal řidiče, díky svému kádrovému původu však nemohl dosáhnout žádnou
hodnost, z vojny odešel do civilu jako vojín.
Po návratu z vojny pak pracoval jako opravář/údržbář v čelechovickém
cukrovaru, a to až do roku 1968. Ve druhé polovině 60. let také večerně studoval
obor strojírenství na Střední průmyslové škole v Prostějově. Počátkem roku
1968 pak odešel pracovat jako opravář strojů do JZD v Čechách pod Kosířem.
Celospolečenské změny roku 1968 a otevírání se hospodářství k drobnému
podnikání však vedly Jana k myšlence osamostatnit se a soukromě podnikat, což
také učinil v roce 1969. Nicméně toto období trvalo pouze krátce a nastupující
tzv. „normalizace“ v letech 1970/1971(opětovné utužení komunistického
režimu po nástupu Gustáva Husáka k moci ve funkci generálního tajemníka
KSČ) mu znemožnila v tomto podnikání pokračovat. Jak sám říkal, tak rok
1968 velmi intenzivně prožíval, zejména pak s nadějí v lepší budoucnost
této země. Naopak srpnovou (21. 8. 1968) okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy velmi těžce nesl a nikdy se názorově neztotožnil s tím,
co se v srpnu 1968 událo. Od roku 1970 pak pracoval v Pozemních stavbách
v Olomouci jako opravář; později přešel do Hanáckých železáren v Prostějově.
V roce 1978 pak nastoupil do Plynoservisu v Olomouci, kde pracoval až
do roku 1992.
V roce 1959, kdy Jan nastupoval na vojenskou základní službu, se na plese
v Kostelci na Hané seznámil s Annou Dadákovou, učitelkou základní školy,
která se v roce 1964 stala jeho manželkou. Paní Anna Roháčková (roz.
Dadáková) říká, cituji: „Zaujaly mne jeho názory, charakter, obětavost
a pracovitost, co řekl, to platilo, držel tedy slovo, byl prostě chlap mých
představ.“ Od roku 1964 pak spolu bydleli v Kostelci na Hané u rodičů
manželky, měli spolu dvě děti, dceru Hanu (1966; provdaná Hudečková)
a syna Jana (1968), kteří oba žijí se svými rodinami ve Smržicích. Manželé
Roháčkovi si v letech 1973-1975 postavili ve Smržicích na Podhájí dům, kde
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rodina bydlí dodnes. Kromě vlastní rodiny se však dokázal postarat i o bydlení
a zabezpečení ve stáří obou rodičů, což mu bylo za minulého režimu vyčítáno
s tím, že „se stará jen o rodinu“.
Změnu politických a hospodářských poměrů po listopadu 1989 uvítal Jan
Roháček s nadšením, otevřela se mu konečně možnost k samostatnému
podnikání, o což se krátce pokoušel již v roce 1969. V roce 1991 zakládá vlastní
plynoservis, s tím, že počátky nebyly vůbec jednoduché. Pro rozjetí firmy
si musel půjčit finanční prostředky a vyrovnat se s řadou dalších problémů.
Nicméně jeho znalosti v tomto oboru, ale i jeho nadšení a zkušenosti, začaly
postupně přinášet svoje ovoce. Jak říká jeho manželka Anna, cituji: „Byl tím
naprosto nadšený, byl ve svém živlu, tato práce ho velmi bavila, nelitoval
sil a času pro tuto práci, nejdříve byla práce, až potom zábava.“Podařilo
se mu během relativně velmi krátké doby a v podstatě od nuly vybudovat
prosperující firmu JR Plynoservis s.r.o., která sídlí v Prostějově a zabývá se
servisem plynových a elektrických spotřebičů. Při budování firmy mu velmi
pomáhal i syn Jan Roháček mladší, ve firmě je zaměstnán již více než deset let
i jeho vnuk Martin Hudeček. Díky poctivé, kvalitní a věrohodné práci si firma
vybudovala pod jeho vedením velmi dobrou pověst a Jan Roháček byl díky
tomu žádaným a renomovaným mužem. Této práci se pak věnoval v podstatě
až do konce svého života a to i v době, kdy již byl nemocen. Jeho krédem
bylo: „Nikdy se ničeho nezaleknout a jít vpřed“.
Z našich několika společných setkání a rozmluv znám i jeho politické názory.
Komunismus považoval za naprosto nepřijatelnou diktaturu, ale odsuzoval
i způsoby chování lidí, kteří tomuto režimu účelově podléhali. Charaktery
lidí však neposuzoval jen podle toho, zda byli či nebyli v KSČ, ale na základě
toho, jak se chovali k ostatním. Pokud poctivě pracovali, jednali slušně
a neubližovali, tak si jich vážil. Jak sám říkal, mnozí však byli křiváci
a tehdejší režim využívali pouze k jednoduššímu životu a ke svému osobnímu
prospěchu. Příznačně pak to, co se dělo kolem nás, nazýval jako „kurevský
režim“. Dokázal však i odpouštět a být velkorysý. Po listopadu 1989 (17. 11.
1989 iniciace tzv. Sametové revoluce a rozsáhlých společenských, politických
a hospodářských změn v Československu) byl nadšeným podporovatelem
těchto změn. Osobně si živě vzpomínám, jak společně s manželkou přišli
s nadšením a očekáváním do smržické sokolovny, kam jsem 13. prosince
1989 svolal ustavující zasedání Občanského fóra (OF) ve Smržicích. Byl
aktivním podporovatelem OF, později pak Občanské demokratické strany
(ODS). Aktivně se zúčastňoval od roku 1990 všech voleb, velmi kriticky však
přitom rozlišoval, jak politická uskupení pracují na obci a jak je tomu v tzv.
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„velké politice“. Nejen ve volbách, ale i veřejně se nebál pojmenovávat věci
pravým jménem, s nadšením přijímal pozitivní změny a podporoval je. Lze
bez nadsázky říci, že Jan Roháček byl člověkem – vlastencem, tedy tím, kdo
cítil silnou sounáležitost se zemí, v níž se narodil, a ve které žil. Ve spojení
s jeho upřímnou, veselou a usměvavou povahou to tomu všemu dodávalo
jistou vážnost, ale také nadhled a pokoru, která byla neoddělitelnou součástí
jeho povahových vlastností. Díky tomu měl také velké množství přátel a dobře
se cítil v jejich společnosti.
Jan Roháček však nebyl pouze člověkem práce, ve volných chvílích se
věnoval i svým koníčkům. Zejména pak po roce 1989 to bylo cestování doma
i do zahraničí. Poznal např. bývalou Jugoslávii, Anglii, Skotsko, Francii,
Itálii, Španělsko, Rakousko, Polsko a celou řadu dalších evropských zemí.
Navštívil však se svojí manželkou i Egypt, USA, Kanadu, Čínu, Japonsko
a Ruskou federaci (Petrohrad), velmi měl rád poznávání historických
památek. Nezanedbával však ani Českou republiku, rád jezdil na Šumavu,
která mu připomínala dobu jeho vojenské služby, měl rád lázně v západních
Čechách a nedal dopustit na přírodní krásy Slovenska. Kromě cestování
velmi rád pracoval na zahradě, měl velkou radost z vlastní práce a tvořivosti,
z řemeslné práce doma v dílně, ale např. i z pomoci při stavbě domu syna
na Podhájí, kde jsem ho často vídával, jak navzdory svému věku usilovně
a nadšeně pracoval, vždy s úsměvem ve tváři a milým slovem na rtech. Měl
rád společnost, rád chodil do divadla a do kina. Navštěvoval koncerty, např.
opakovaně Smetanovu Litomyšl, velmi rád měl i plesy. Blízká mu rovněž byla
i četba historické literatury a cestopisů.
Takový byl pan Jan Roháček. Čestný, pracovitý a činorodý muž, který by
mohl být mnohým svým životem příkladem. Účast na rozloučení s ním dne
5. května 2017 v Prostějově byla tak velká, že se ani zdaleka všichni nevešli
do obřadní síně. Římský myslitel,dramatik, politik a stoický filosof L.A.
Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.) řekl, cituji:„Život neměříme časem, ale skutky.“
Pan Jan Roháček během svého života vykonal nejen spoustu dobrých skutků
a práce, ale projevil i řadu neochvějných a zásadových životních postojů,
za které mu musíme být všichni vděční a vážit si ho. Zůstává tak nesmazatelně
zapsán v našich myslích a srdcích.
prof. Aleš Lebeda – člen Zastupitelstva obce Smržice
Poznámka: autor tohoto příspěvku děkuje paní Anně Roháčkové za poskytnutí
některých životopisných dat ze života pana J. Roháčka
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Základní škola
Poslední čtvrtletí školního roku jsme zahájili zápisem dětí do první třídy.
Přišlo 27 dětí a do naší školy bylo přijato 20 dětí. Bylo vyřízeno pět odkladů
a dva žáci nastoupí na jinou školu.
V dubnu všichni žáci navštívili v sále kulturního domu divadelní představení
s názvem Africká pohádka v podání Divadélka z Hradce Králové.
Starší děti naší školy shlédly dvě divadelní představení v Městském divadle
v Prostějově, muzikál Zlatovláska a humorný příběh Cesta do Pravěku. Obě
představení měla u dětí obrovský úspěch.

Ve čtvrtek 4. května 2017 proběhlo okresní kolo přírodovědné ekologické
soutěže Zlatý list, kterou pořádalo Ekocentrum Iris. Družstvo naší školy s pěti
žáky ze 3. třídy a jedním žákem z 2. třídy obsadilo 1. místo. Za družstvo
mladších žáků soutěžily tyto děti: Jakub Slezáček, Nellie Lysáková, Kateřina
Sekaninová, Alexandra Moskalová, Alexandr Matoušek a Šimon Župka.
V květnu odjeli žáci čtvrté třídy na dopravní hřiště, kde absolvovali dopravní
test a jízdu zručnosti. Všem dětem se podařilo získat průkaz mladého cyklisty.
Na konci května proběhla sportovní soutěž Pohár starostů. Patnáct našich
nejlepších sportovců odjelo do Olšan u Prostějova a v atletických disciplínách
bojovali s žáky osmi blízkých škol. Nejlepší umístění měli žáci 4. a 5.
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třídy, kteří skončili na čtvrtém místě. Družstvo druháků a třeťáků se umístilo
na pátém místě a prvňáčci obsadili šesté místo.
Na konci května jsme odjeli na výlet do Rožnova pod Radhoštěm
a do Valašského Meziříčí, kde jsme navštívili našeho dodavatele ovoce
a zeleniny v rámci projektu Ovoce do škol. Děti se díky exkurzi seznámily se
spoustou druhů ovoce a zeleniny. Na závěr exkurze byla dětem přichystána
ochutnávka ovoce, které během roku dostávaly. Na zpáteční cestě jsme
navštívili hrad Helfštýn. Dětem se výlet líbil.
Poslední pondělí školního roku proběhlo v obřadní síni obecního úřadu
slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 2017. Děti svým rodičům přednesly
několik básniček, přečetly několik hádanek a společně s rodiči vyluštily
křížovky. Akce byla pořádána ve spolupráci školy, místní knihovny a obecního
úřadu. Děti si domů odnesly pěknou knížku, záznamník o přečtených knihách
a čokoládu.
V druhé polovině měsíce června zajistila škola dětem školní potřeby a pracovní
sešity, takže jsme již připraveni na zahájení příštího školního roku.
Předposlední školní týden strávilo 69 dětí na škole v přírodě na Severomoravské
chatě. Týden plný zábavy, her a soutěží nám vyšel i díky krásnému počasí,
které nám celý týden opravdu přálo. Děti trávily spoustu času v lese, kde
stavěly domečky z přírodnin. Díky tropickým teplotám měly možnost
koupat se v bazénu. Uprostřed týdne jsme navštívili vojenský bunkr Hůrka
v Králíkách a centrum města. Samozřejmě na pobytu v Jeseníkách nechybělo
opékání špekáčků a večerní stezka odvahy, kterou zvládly všechny děti.
Naši žáci si užili i karneval v maskách a týden v přírodě zakončila oblíbená
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tombola, kdy si každé dítě mohlo samo vybrat odměnu. Děti po týdnu školy
v přírodě odjížděly domů unavené, ale hlavně spokojené. Také bychom rádi
poděkovali paní Anně Dobré, která nám opět na školu v přírodě napekla
koláčky a sušenky.
Také děti, které nejely na školu v přírodě, měly pěkný program. Opékaly
špekáčky v údolíčku a jely na výlet do Čech pod Kosířem, kde se prošly
v krásném zámeckém parku a navštívily muzeum filmů otce a syna
Svěrákových.
Rozdání vysvědčení a slavnostní rozloučení s žáky páté třídy proběhlo v pátek
30. června. S odcházejícími se žáky se rozloučila paní starostka a darovala jim
bonbóny a knihu o Smržicích.
Všem dětem přejí jejich učitelky krásné prázdniny a šťastné shledání v příštím
školním roce, který bude zahájen 4. září 2017.
Mgr. Marie Zoubalová – ředitelka školy
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Mateřská škola
Mateřská školka si připravila projekt s názvem AKADEMIE PRO BATOLATA.
Probíhala vždy v úterý odpoledne a byla určena zejména pro nově přijaté děti,
ale byly pozvány všechny děti ve věku od jednoho do čtyř let. Naším záměrem
bylo připravit je na nové prostředí, paní učitelku a rodiče seznámit s potřebou
připravenosti dítěte na vstup do MŠ. Děti si nechodily do školky jen pohrát,
ale připravili jsme pro ně záměrný adaptační program, díky kterému získávaly
důvěru a odvahu k řízené činnosti. Program byl vždy rozdělen do pěti bloků
- jazykový, pohybový, výtvarný, hudební a relaxační s rituálem houpání.
Na tuto akci docházelo až 20 dětí.
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Akademie pro batolata byla z našeho hlediska velkým přínosem pro děti
i jejich rodiče. Účastnili se maminky i tátové a měli tak možnost poznat své
děti v jiných situacích, než jsou zvyklí doma. Těšíme se, že se naplnil náš
záměr a v září bude daleko méně dětských slziček, než tomu bylo předešlá
léta.
Na závěr školního roku si mateřská školka za pomoci rodičů připravila 1.
ZAHRADNÍ SLAVNOST, při které byli předškoláci pasováni na prvňáčky.
Akce se zúčastnili i zástupci Obecního úřadu, Krajského úřadu a paní ředitelka
místní základní a mateřské školy. Při pasování děti dostaly mnoho dárků
od Obecního úřadu, Spolku rodičů a pamětní medaile od Mateřské školky.
Následovalo krátké vystoupení všech dětí a plnění úkolů na stanovištích.
Dále měly možnost řádit na skákacím hradě a rodiče si tak vychutnali nejen
vystoupení svých dětí, ale i kávu a připravené dobroty, které přinesli.

Zahradní slavnost měla u všech velký úspěch, a proto se těšíme, že se tato
akce stane tradicí naší mateřské školky.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a těm, které předáváme paní učitelce
do první třídy, přejeme šťastně prožité chvíle ve školních lavicích.
Bc. Veronika Přikrylová – vedoucí učitelka MŠ
Ilona Přikrylová – učitelka MŠ
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Spolek rodičů při MŠ ve Smržicích
V minulém zpravodaji jsem psala o velikonočním programu, který jsme pro
děti připravili, ale protože uzávěrka zpravodaje byla dříve, než akce proběhla,
chyběla zmínka o tom, jak dopadlo hlasování o nejhezčí velikonoční
stromek. Letos se na prvním místě umístily děti z druhé třídy základní školy
a z mateřské školy. Ozdoby byly opět krásné, nápadité a pěkně barevné, což
dodalo programu opravdovou jarní atmosféru. Na nádvoří fary díky tomu
přišlo během víkendu mnoho návštěvníků všech věkových kategorií.
Dětský den proběhl 27. 5. 2017 ve sportovním areálu ve Smržicích. Byly
připraveny soutěže, dokonce dva skákací hrady, malování na obličej,
jízda na Seqwayi, DJ Klásek a v neposlední řadě bohatá dětská tombola.
Na začátku děti dostaly soutěžní kartu, na kterou sbíraly razítka za splněné
úkoly. Soutěžící měli např. skákat v pytlích, projít se na chůdách, projet
slalom na koloběžkách, střílet ze vzduchovky apod. Odpolední zábavu nám
obohatila děvčata z tanečního kroužku z Čelechovic na Hané svým pěkným
vystoupením.

Zajímavostí akce byl stánek firmy, který za námi dorazil až z Hatí u Znojma.
Tam má vybudovaný velký zábavní park s atrakcemi pro celou rodinu a přijel
se k nám prezentovat. Možná někoho z místních zaujal a dal tak tip pro výlet
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či prázdninový pobyt. Zaměstnanci firmy dětem rozdávali drobné dárkové
předměty, dovezli skákací hrad a zajistili malování na obličej.
V závěru odpoledne proběhlo losování tomboly. Tradičně v ní byla spousta
her a sportovního vybavení pro pobyt v přírodě. První cenu - stan si odnesla
rodina Kouřilova za Smržic. Tak snad ho o prázdninách využijí.
Celý dětský den se velmi vydařil, sportovní areál byl zcela zaplněn a panovala
zde skvělá nálada při muzice DJ Kláska. Mnohým návštěvníkům se ani
nechtělo domů a tak zůstali až do večerních hodin.
Každoročně se Spolek rodičů podílí i na rozloučení s předškoláky. Letos
proběhlo loučení při příležitosti Zahradní slavnosti 29. 6. 2017 na zahradě
mateřské školy. Předškolákům byla od nás předána absolventská trička
a čítanky pro 1. třídu. Děti dokázaly, že si odměnu zaslouží a společně
s ostatními rodiči jsme prožili krásné odpoledne.
Přejeme Vám krásné prázdniny a odpočinkovou dovolenou. V novém školním
roce se s Vámi rádi opět setkáme při akcích pořádaných pro naše nejmenší.
Připravované akce:
Putování za Podzimníčkem - září 2017
Soutěž o nejhezčí dýni - 29. 10. 2017
Ing. Pavla Slezáčková – Spolek rodičů při MŠ
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TJ Sokol Smržice
Župní přebory v gymnastice, šplhu a lehké atletice
V sobotu 8. dubna se v prostějovské sokolovně na Skálově náměstí konal
župní přebor ve šplhu a gymnastice. Martin Čmel získal ve své kategorii
žáků IV. dvě zlaté medaile, Patrik Hofman vyhrál v kategorii dorostenců
ve šplhu a v gymnastice byl druhý. David Klein se v kategorii žáků III. umístil
na 4. místě ve šplhu a vyhrál v gymnastice.
Lehkoatletické závody
se konaly 13. května
na
hřišti
Reálného
gymnázia v Prostějově.
Čtyři
zlaté
medaile
získali naši účastníci:
Michael Kaštyl, David
Klein, Martin Čmel
a Patrik Hofman.
Titul přeborníka župy
získali
za
výborné
výsledky
ve
všech
letošních soutěžích –
v plavání, ve šplhu,
gymnastice a v lehké
atletice – naši borci:
David Klein, Martin Čmel
a Patrik Hofman. Všem
děkujeme za reprezentaci
TJ Sokol Smržice.
Sokolské akce pro děti
Čarodějnice přilétly na sokolskou zahradu 30. dubna. Pavoučím tancem
zahájily program dívky ze ZŠ Čelechovice na Hané pod vedením Veroniky
Špičákové. Potom následovala řada zábavných soutěží. Největší zájem byl
o rozluštění tajemného písma pomocí zrcadla. Soutěž v přetahování lana mezi
čarodějnicemi a zbytkem světa skončil nerozhodně.
Pestré sportovní odpoledne se konalo 2. června. Úvod opět patřil tanečnicím
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ze ZŠ Čelechovice na Hané. Po nástupu se soutěžící děti vydaly k jednotlivým
stanovištím, jako byl skok do dálky, do výšky, překážková dráha, střelba
ze vzduchovky, hod na koš apod. Jejich sportovní výkony byly oceněny
diplomem a malým občerstvením.
Přebor ČOS ve sportovní všestrannosti
O víkendu 10. – 11. června se v Tyršově domě v Praze konalo finále přeboru
České obce sokolské (ČOS) ve sportovní všestrannosti. Ze župních přeborů
se do Prahy nominovalo celkem 209 závodníků z 25 sokolských žup. Naši
jednotu reprezentoval David Klein, který dosáhl na 2. místo v atletice.
Součet bodů ze všech čtyř soutěží mu stačil na celkové 12. místo. Děkujeme
za vzornou reprezentaci naší jednoty a obce.
Volejbalový turnaj
V sobotu 24. června se v sokolovně konal 42. ročník setkání volejbalistů
„Veteráni 2017“. Sešlo se více jak 50 mužů a žen, kteří dříve hráli nebo
hrají volejbal za TJ Sokol Smržice. Všechny přivítal vedoucí oddílu Alois
Lakomý, který celou akci organizoval. Na programu byla volejbalová
utkání všech generací, výstava fotografií a všech sportovních cen a pohárů
získaných od roku 1947. Tím nejdůležitějším bylo samotné setkání kamarádů,
kteří se neviděli celý rok, zavzpomínali na svoje sportovní začátky, nejen ty
volejbalové. Byli potěšeni novými mladými posilami smržického volejbalu.
Večer pak pokračovala volná zábava a tanec v rytmu disko.
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Ukončení cvičení
Poslední cvičení v tomto školním roce si žáci užili na tábořišti ve Vývozu.
Nejdříve si zahráli pohybovou hru, vyzkoušeli obratnost při zdolání prudkého
svahu od cesty směrem ke zdi hřbitova. U ohně si opekli špekáčky a zhodnotili
naši sezónu v Sokole, která byla úspěšná nejen z pohledu celoroční účasti
ve cvičení, ale i podle počtu získaných medailí na župních soutěžích
a v úspěchu Davida Kleina v republikové soutěži sportovní všestrannosti.
V nadcházejícím školním roce už nebude moci docházet cvičitel Jiří Šmída,
protože bude pokračovat ve vysokoškolském studiu v Brně. Tímto bychom
mu chtěli poděkovat za jeho činnost v oddílu žáků, pro které byl vzorem
i autoritou. Doufáme, že se k nám po čase opět vrátí. Poděkování patří i Janu
Opluštilovi a Janu Weinlichovi, kteří s námi budou cvičit a soutěžit i nadále.

Také sokolíčci měli pestrý závěr školního cvičebního roku. V neděli 18. června
absolvovali výlet vlakem do Jesence, kde prošli trasu okolo Jesence a zahráli
si spoustu her v přírodě. Poslední cvičební hodinu pro ně připravily cvičitelky
na zahradě za sokolovnou. Děti dostaly diplom a přívěsek, jako odměnu
za celoroční docházku do Sokola a za úspěšné dokončení celorepublikové
akce ČOS „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Na konec si všichni
společně opekli špekáčky. Poděkování patří cvičitelkám Lucii Smičkové,
Olze Hadačové, Ingrid Loka a Jaroslavě Strupkové, které se po celý rok dětem
věnovaly.
Připravujeme:
Pohádkové údolí 9. 9. 2017
Irena Laurenčíková – starostka TJ Sokol
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Klub českých turistů Smržice
13. Smržické vandr

Po tuctu předchozích ročníků, které vůbec nebyly tuctové, jsme v sobotu
20. května uspořádali náš „vandr“ po třinácté. Programová rada KČT nám jej
zařadila mezi 10 akcí IVV v ČR, a tak se už v pátek sjížděli turisté z Prahy,
Berouna, Chebu a dalších míst republiky, aby přespali v kulturním domě.
Zpočátku jsme si mysleli, že nám ta třináctka přinesla smůlu. Od sobotního
rána zatažená obloha a déšť
na spadnutí. Navzdory tomu
se do sportovního areálu
začaly sjíždět celé party
pěších turistů a cyklistů, mezi
nimi také spousta smržičáků.

Vybrat si mohli ze čtyř
pěších
tras
a
osmi
cyklotras. O ty byl tradičně
největší
zájem,
také
„pěšáků“ se ale sešlo 398, z toho 23 se vydalo na nejdelší trasu 50 km.

Celkem jsme zaregistrovali
1400 účastníků, což byl za tak
nejistého počasí obrovský
úspěch. Velkou dávku odvahy
a vytrvalosti předvedla všem
Terezka Spurná ze Smržic. Už
několik let bojuje s nemocnou
pravou nohou a také do školy
v Čelechovicích n. H. chodila
celý rok o francouzských

holích. Přesto se přihlásila na pěší
trasu 20 km, vedoucí přes Velký
Kosíř. Trasu v pohodě zvládla za
pět hodin a v cíli dostala kromě
diplomu také medaili. Pro
nejmenší cyklisty jsme připravili
osmikilometrovou „Prťavku“, na
kterou se po cyklostezkách v
okolí Smržic vydalo 91 rodičů s
malými dětmi.
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Polské Tatry a Slovenské Beskydy

O posledním červnovém víkendu si parta čtyř desítek našich turistů při
dvoudenní akci vychutnala kouzlo vysokohorské turistiky. Nocleh jsme měli
zajištěný v ubytovně na břehu Oravské přehrady. V sobotu nás autobus
odvezl do polské Kiry, odkud jsme si vyšlápli na okružní túru. Poměrně
strmým Kobylarzowým žlebem jsme vystoupali na tatranský hřeben a
kochali se výhledy na polskou národní horu Wielki Giewont. Pokračovali
jsme po hřebeni a během túry zdolali hned čtyři dvoutisícovky. Cestou jsme
si užívali kouzlo krásné
tatranské květeny, ale též
zbytky sněhu a hlavně
výhledy na Nízké Tatry,
Vysoké Tatry a Roháče.
Sestup do údolí byl
náročný a v cíli jsme
měli v nohách osmnáct
kilometrů s převýšením
1600 metrů. Všichni to
zvládli, nikomu se nic
nestalo a večer jsme si předávali zážitky při posezení u vínečka s kytarou.
V neděli ráno nás autobus zavezl do Oravské Polhory. Od chaty Slaná
Voda jsme se vydali zdolat nejvyšší vrchol Beskyd, 1725 metrů vysokou
Babiu horu. Tato královna Beskyd leží na slovensko – polské hranici. Výstup
po kamenité cestě rozpálené sluníčkem nám dal pořádně zabrat. Po třech
hodinách stoupání jsme dosáhli vrcholu, který je o 22 metrů vyšší než naše
Sněžka. Nahoře jsme se ale dlouho nezdrželi, foukal tam docela silný vítr.
Na zpáteční cestě jsme museli ještě vystoupat na 1515 m. vysokou Malou
Babiu horu. Potom už
nás čekal nekonečně
dlouhý a místy pěkně
strmý sestup tam,
odkud jsme ráno vyšli.
Celá cesta, během
které jsme ušli 21 km s
převýšením 1500 metrů, byla ale opět plná
překrásných výhledů a
stála za tu námahu.
Zdeněk Balcařík – předseda KČT Smržice
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Český zahrádkářský svaz Smržice
Všem zahrádkářům započaly venkovním práce jak doma na zahradách, tak
i v areálu – dvůr, zahrada. Bylo vysazeno celkem 16 truhlíků a několik dalších
květináčů a „žarděn“ různými květinami, abychom zkrášlili budovu a venkovní prostory nejen pro nás, ale i zpříjemnili prostředí pro občany, kteří si náš
areál zapůjčují na různé rodinné a společenské události. Právě nyní v letních

měsících hojně využívají vybudované venkovní posezení. Květiny na výzdobu vypěstovali a darovali naši členové přít. H. Ošťádalová, A. Stančíková,
A. Kristková, D. Köhlerová, J. Smičková a také přít. J. Marek. Pravidelně
každé pondělí se scházíme, převážně členové výboru a kontrolní komise, abychom zalévali, pleli, okopávali, uklízeli a udržovali celý objekt v dobrém stavu. Přítel František Vlach se stará o sečení trávy a přít. Jitka Šišuláková s přít.
a sponzorem Josefem Voldřichem se vzorně starají o všechny stromy.
V budově probíhá rekonstrukce bývalé šatny v přízemí, která již neplnila svůj
účel. Odstranilo se umakartové obložení, železné věšáky, pult a z podlahy staré lino. Myslivecký spolek Smržice nám nabídl, že zednické práce, omítky
a položení dlažby budou v jejich režii, zahrádkáři nakoupí a zaplatí veškerý
materiál.
38

V letošním roce slaví ĆZS 60 let od založení a 55. výročí od vzniku ČZS
ve Smržicích. Chtěli bychom, aby výstava, kterou připravujeme v tomto duchu, proběhla v důstojném prostředí.
Členská schůze se konala 29. června 2017, nazvali jsme ji „hodovou“, protože
právě v tento den, na sv. Petra a Pavla se slaví ve Smržicích hody. Po oficiální
části schůze následovalo „hodové posezení“ s malým občerstvením. Pozvání
na neoficiální část schůze přijala i paní starostka Ing.Hana Lebedová.
Moštování začne 31. srpna 2017 ve 13.00 hodin. Bude se moštovat do konce
měsíce října, každé úterý, čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin a každou sobotu
od 8.00 do 12.00 hodin. V sobotu 30. září 2017 se z důvodu výstavy v areálu
moštovat nebude.
Pozvánka: U příležitosti 60. výročí založení ČZS a 55. výročí vzniku ČZS
ve Smržicích pořádáme „Výstavu ovoce, zeleniny, květin, bylin a produktů
z nich“ ve dnech 30. září 2017 – 2. října 2017.
Tímto srdečně zveme širokou veřejnost.
Přejeme všem občanům hezké letní dny, dětem krásné a bezstarostné
prázdniny. Radost z práce na zahradách a bohatou úrodu!
Jaroslava Smičková – jednatelka ZO ČZS
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Myslivecký spolek Smržice
Na jaře smržičtí myslivci uspořádali tradiční sběr odpadků v naší honitbě.
Letošní nadílka byla oproti předchozím letům o něco vydatnější. Za rekordní
tento „ročník“ považovat nelze, byly i roky kdy jsme nasbíraným odpadem
naplnili traktorovou vlečku, letos to byl “jen“ malý nákladní vůz. Sběru se
tradičně zúčastnili nejen členové našeho spolku, ale i stálí honci, kteří svou
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obětavou prací nemalou měrou přispívají k udržení pořádku v naší honitbě.
Po dopolední práci se nasbíraný odpad převezl k likvidaci v rámci sběru
objemového odpadu pořádaného obcí. V domě ČSZ jsme si poté uspořádali
malou schůzi, kde se podávalo občerstvení a myslivecký hospodář Vlasťa
Korec provedl kontrolu dokladů a plomb potřebných k případnému označení
ulovené zvěře. Všem, kteří se podíleli na úklidu našeho okolí, velmi děkuji
a věřím, že se budou i v dalších letech podílet na udržení pořádku okolo
Smržic.
K tématu úbytku zvěře z důvodu civilizačních projevů člověka jsem se již
nedávno vyjadřoval. Tato skutečnost se bohužel letos projevila ve velmi
smutném faktu, že naše honitba přišla od začátku roku již o šestý kus srnčí
zvěře, která byla sražena automobilem. Ve všech případech se jednalo
o srny, které byly velmi pravděpodobně nositelkami zárodků srnčat, které
se již bohužel nikdy nenarodí. Osobně jsem před necelým měsícem jednu
takovou březí srnu zakopával u potoka mezi Držovicemi a Smržicemi. Toto
je bohužel civilizační projev působící na životní prostor zvěře a je jen málo
řešení, která by situaci mohla zvrátit ve prospěch volně žijících živočichů.
Všichni jsme svědky toho, jak dynamicky se rozvíjí občanská i průmyslová
zástavba v našem okolí. Tato zabírá životní prostor tak drahocenný a potřebný
pro zachování dalších generací volně žijící zvěře. Situace je velmi patrná
především na zvěři pernaté, v našem případě bažantech, kterých za poslední
dobu citelně ubylo. Situace je dána zrychlující se mechanizací v zemědělství,
rozvojem stavebnictví i všeobecnou snahou o kultivaci divokých porostů, tedy
úbytkem takzvaných krytin, neboli míst, kde zvěř nachází přirozený úkryt,
a to především v době hnízdění. Jednou z cest, jak bažantí zvěři pomoci, je
likvidace porostů černého bezu, který je pro udržení bažantí populace v dané
lokalitě nevhodný a nahradit jej ideálním porostem, který by bažantům pomohl,
a to hustým travnatým bylinným patrem. Tedy zatravněné plochy, z části
tvořené uschlou vysokou travou, která je, jak říkáme my myslivci, „teplá“
a poskytne bažantí zvěři dostatek potřebného životního prostoru k zahnízdění
i trvalému pobytu. Všem, kteří mají zájem zvěři v tomto ohledu pomoci,
mohu poradit, aby na svých zahradách, za ploty či na mezích na okrajích naší
obce, popřípadě ve volné přírodě ponechali pásy nebo větší celky nesečené
trávy, která vytvoří zvěři tolik potřebný životní prostor. Jménem Mysliveckého
spolku i smržických bažantů velmi děkuji.
Miroslav Herman – Jednatel MS Smržice
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Tělovýchovná jednota Smržice
Mužstvo mužů má za sebou první sezónu v krajské soutěži, do které se vrátilo
po dlouhých 16 letech. Do jarních soutěžních zápasů vstupovalo mužstvo s cílem
udržení se v této soutěži. Vyrovnané zisky bodů ve spodních patrech tabulky
a současně ohlášená reorganizace krajského přeboru byla předpokladem, že boj
o 12. místo, které zaručovalo jistotu setrvání v soutěži, bude těžký. Mužstvo si
ovšem cestu za udržením komplikovalo několika prohrami s papírově slabšími
soupeři. Nakonec dvě výhry v posledních kolech byly rozhodující pro zisk
bodů, které zaručily Smržicím konečné 11. místo se ziskem 31 bodů a skóre
48:63. Letní přípravu pro nový ročník mužstvo mužů zahájí opět pod vedením
trenéra Petra Gottwalda. V novém ročníku bude mužstvo mužů nastupovat
v I. B třídě skupiny A. Mužstvo a fanoušky tak čekají regionální derby s týmy
Haná Prostějov, Sokol v Pivíně, Sokol Vrchoslavice a Sokol Klenovice na Hané.
Dorostenecké družstvo hrající meziokresní soutěž okresů Prostějov a Přerov
vybojovalo konečné 3. místo s 36 body a skóre 81:50. Pro nedostatečný počet
hráčů bude mužstvo dorostu v nadcházejícím soutěžním ročníku 2017/2018
hrát společně jako sdružený klub se Sokolem Plumlov v krajské soutěži pod
hlavičkou Sokol Plumlov.
Družstva přípravky se pod společnou hlavičkou Futsalu Čelechovice/TJ Smržice nastupovala na turnajích okresní soutěže dle své kategorie. Starší přípravka svoji skupinu vyhrála. Současně s dlouhodobou soutěží se mužstva přípravky účastnila samostatných turnajů v Pohořelicích, Hlučíně a dvoudenního
turnaje v Městečku Trnávka. Již tradiční součástí zakončení sezóny přípravek
je vzájemný zápas hráčů
a maminek.
Vedení oddílu tímto děkuje
všem trenérům, asistentům
a vedoucím družstev a samozřejmě i rodičům, kteří
se podíleli na zajištění uplynulé sezóny a po krátké letní přestávce se těší
na další spolupráci.
Jiří Přikryl – člen výkonného výboru TJ Smržice
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Firma LASKI
Stroje ze Smržic se předvedly v rodišti Wartburgu
Firma LASKI reprezentovala Smržice v měsíci červnu na veletrhu Demopark v Německu. Tato největší open-air výstava komunální techniky se konala na letišti Eisenach, v blízkosti stejnojmenného německého města. Města,
ve kterém se narodil J. S. Bach,a které má poměrně dlouhou tradici výroby
automobilů značky Wartburg. Na výstavě bylo k vidění 13 strojů smržické
firmy LASKI. Výstavní plocha firmy o rozloze téměř 200 m2 byla hojně navštěvována návštěvníky z různých koutů světa.
V České republice má firma v plánu zúčastnit se výstavy v Havlíčkově Brodě. V září letošního roku se zde konají Dny zahradní a komunální techniky.
Na výstavě budou k vidění všechny typy komunální techniky, kterou firma
vyrábí. Od fréz na pařezy, přes štěpkovače, drážkovače po vysavače listí.
V tomto roce firma
oslavila 25. výročí
založení. Pevně doufáme, že na úspěšnou
historii firmy naváže
i neméně úspěšná budoucnost, a že bude
mít firma stále co
ukazovat i na dalších
velkých veletrzích či
výstavách v Evropě či
ve světě.
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Firma LASKI se aktivně zapojila do dění v obci
Tak jako každý rok se i letos zaměstnanci firmy LASKI, s.r.o. zúčastnili Smržického vandru.Přes nepřízeň počasí dva členové LASKI cyklo týmu zdolali
nejdelší trasu nazvanou „Zabíračka“ o délce 95 km.Další cyklistickou akcí
pořádanou Klubem českých turistů Smržice bude Smržická šlapka, která se
uskuteční 2. září 2017. Mimo to pořádají zaměstnanci firmy vlastní cyklistické akce firmy LASKI. Letos pojedou ještě na Bouzov, kolem Jedovnice či
na Ochozskou kyselku.
Firma LASKI nabídla
pomoc při odstraňování pařezů po topolech
v okolí sportovního
areálu v obci. Firma
zde zkouší prototyp
nové frézy na pařezy
F500HR. Tato nová
fréza je vylepšena
dálkovým ovládáním
s výjimečným systémem automatického
frézování, tzn. že fréza dokáže odfrézovat
pařez sama. Zkoušky
budou průběžně dále
pokračovat. Na trhu by
se tato žhavá novinka
měla objevit v příštím
roce.
Ing. Jana Beránková marketing

44

V sobotu 20. května se uskutečnil 13. ročník
Smržického vandru.

Navzdory větru a zatažené obloze pořadatelé
zaregistrovali 1400 účastníků.

Začátkem jara byly zahájeny práce na stavbě
nové Mateřské školy.

Odpolední program Smržických hodů zahájila
svým vystoupením lidová muzika Srdíčko.

Ve čtvrtek 29. června pozvala mateřská škola
všechny své děti a jejich rodiče na Zahradní
slavnost.

Děti se připravují na stezku odvahy, které je
neopomenutelnou součástí Vítání prázdnin.
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