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ez blízkého v lomu v Řece.
Vážení spoluobčané,
a

vzhledem k tomu, že se blíží velice rychle konec roku
a s tím pravidelné bilancování, chci i já zhodnotit rok 2011.
Rok, který není vůbec jednoduchý jak z hlediska politické
situace, ale zejména z trvající hospodářské krize, která se
dotýká i života na vesnici.
Politici, zejména z ODS, ale také i část ČSSD nechtějí
přijmout navrhovaný zákon o rozpočtovém určení daní.
Zákon, který má snížit rozdíl mezi nejchudšími obcemi
a nejbohatšími městy ve výnosu sdílených daní na jednoho
obyvatele.
Z tohoto důvodu jsem se zúčastnil protestu starostů
Moravskoslezského kraje před ostravským magistrátem, ale
zejména pak pochodu starostů celé republiky v Praze před
Úřadem vlády. Zda to bylo k něčemu prospěšné ukáže
nastávající období.
a

Tak tedy co se podařilo
Mimo uvedených rekonstrukcí místních komunikací,
které byly dotované, jsme provedli nezbytné opravy výtluků
na MK v různých částech vesnice. Provedli jsme i opravu
cesty ke křižovatce v centru obce. Zde jsme poté provedli
i nezbytnou úpravu vodorovného značení, které by mělo
vést ke zvýšení bezpečnosti na křižovatce směr Řeka, Střítež
a Komorní Lhotka. Jak značení jednotliví řidiči dodržují,
nechávám na posouzení vás, kteří se v této části pohybujete.
Z vlastních zdrojů byla provedená výměna nevyhovujících oken v mateřské škole a z iniciativy vedení školy
p. Mgr. Dybové i parkoviště u základní školy.
Vzhledem k tomu, že jsou dokončené a nebo se dokončují projekty na výstavbu kanalizace, opravy mostu ve
směru ke Karmelu, ale zejména pak rekonstrukce školy
a přístavby dalšího pavilonu mateřské školky, čeká nás
v nadcházejícím období boj o poskytování dotací. Vzhledem
k tomu, že ke každé dotaci patří i finanční spoluúčast obce,
přistoupili jsme při projednávání rozpočtu na rok 2012
k úsporným opatřením a získání finanční rezervy na krytí
projektů.
Chtěli bychom také provést zateplení celé budovy
Obecního úřadu, včetně rekonstrukce střechy nad společenským sálem OÚ. Taktéž by jsme chtěli s vlastních zdrojů
a za pomoci občanů a organizací provést rekonstrukci
bývalé restaurace, včetně přípravny. Tyto prostory by pak
sloužily pro společenské vyžití občanů a místních organizací.
Na vykáceném prostranství v centru obce, chceme

Vzhledem k letošnímu nedostatku pitné vody, došlo
k zvýšenému odběru nakupované vody od Severomoravských vodovodů a kanalizací. Uvažujeme společně s obcí
Řeka o možnosti rozšíření přítoku pitné vody do vodojemu
v Řece a propojení pak na vodojem ve Smilovicích. Toto
propojení již existuje, bude nutná výstavba čističky a úpravny pitné vody.
Zájem obou obcí je také spojit tyto obce cyklostezkou,
která by vedla z centra Smilovic kolem Ropičanky a končila
by u penzionu „Pod lípou“.
Jako obec se chceme podílet i na sportovním vyžití členů
zastupitelstev obcí sdružených v mikroregionu Stonávka,
a dále pokračovat v zahraničních družebních stycích,
zejména s obci Bitarová, SR, dále s obcí Krzyźanovice
a Jaworze, PR.
Pro občany naší obce máme připravený kulturní
program a to ještě v prosinci 2011 k nám přijede soubor ze
Slovenska, který připravil vystoupení k tradicím vánoc.
Toto vystoupení by se mělo konat ve středu dne 28. prosince v našem kulturním sále od 16 hodin. Srdečně zveme
všechny občany, mládež i děti. Vstup bude zdarma.
Máme již připravený termín na vystoupení populárního
komika Andera z Košic, které by se mělo konat 19. května
2012 od 19 hodin.
Budeme pokračovat i v pravidelných setkáních s jubilanty, vítání nejmladších občánků naší obce, a to děti
narozených v roce 2011.
a

Vážení občané,
chci Vám všem poděkovat za pochopení, které jste měli
při výstavbě objektu spojujícího budovu sportovní haly
s restaurací v objektu TJ, dále za trpělivost při opravě
místní komunikace na Rakovci a dalších komunikacích,
které byly poškozené povodní a museli jsme čekat na
přidělení dotací.
Mé poděkování patří také všem zastupitelům, pracovníkům OÚ, všem zájmovým složkám za reprezentaci naši
obce. Toto poděkování patří taktéž sportovcům TJ, MK
PZKO A KS-SCH KARMEL, kteří se nemalou mírou podílejí
na reprezentaci obce.
Do zbytku roku 2011 Vám přeji hodně štěstí, zdraví,
klidu a pohody, příjemné prožití Vánočních svátků
v klidném rodinném prostředí. Do nadcházejícího roku
2012, který nebude jednoduchý, hodně optimismu, ale
hlavně dobrého zdraví, štěstí, rodinné pohody a dobrých
sousedských vztahů, které jsou velmi důležité při životě na
vesnici.
a

Bc. Miroslav Nogol - starosta
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INFORMACE Z OBCE
Oprava cest
Koncem září byla ukončena rekonstrukce tří místních komunikací, které
byly v minulém roce poškozeny při
květnových povodních. Jedná se o komunikaci od Mrózků ke Chwistkům, ke
Szczukové a k vodojemu. Finanční
prostředky na tuto rekonstrukci ve výši
1 039 229,- Kč se podařilo minulým
zastupitelům získat z dotace „Obnova
komunikací poškozených povodni“.
Z vlastních zdrojů obec zaplatí pouhých
10% z této částky. Celé této akci
předcházela více jak roční příprava, kdy
byly převáděny soukromé pozemky pod
komunikací do majetku obce, zpracovávány projekty na opravu a vyřizována
veškerá administrativa související se
samotnou žádosti o dotaci.

Vánoční zamyšlení
Milí čtenáři!
Adventní i vánoční čas nazývají mnozí lidé časem světel.
Všude, kde se podíváme, svítí nádherná světla a světýlka.
Na stromech, v oknech, na domech …
Ve světle můžeme nalézt mnoho významů. Světlo může
zachránit, nosit život, ochránit …
Oslovil mně tento příběh: V jedné vesnici žil hrnčíř. Ve
své dílně trávil celý den. Nechodilo za ním mnoho lidí. Byl
to člověk smutný, v jeho dílně bylo pořád šero. I jeho vázy
se nehodily nikam jinam, jen na hřbitov. Působily smutným
dojmem – stejně, jako jejich „stvořitel“. Lidé si u něho
kupovali vázy jen proto, že ho ve své podstatě měli rádi.
Jednoho dne přišla do jeho dílny malá holčička. Když se
jejich pohled na chvíli potkal, v očích hrnčíře viděla smutek
a bolest. Přemýšlela, jak by tomu člověku mohla pomoct,
jak by mohla přinést do jeho života radost… Nejdřív mu
koupila několik lamp, aby v jeho dílně bylo víc světla.
Nepomohlo to. Holčička se ale nevzdávala. Pochopila, že
hrnčíř potřebuje jiné světlo. Umyla mu okno a otevřela jej
dokořán. Dovnitř pronikly první sluneční paprsky. V jejich
světle hrnčíř pochopil, že kromě šedé, černé a hnědé,
existují na světě i jiné barvy… A poprvé ve svém životě
vyrobil vázu, která nebyla určená na hřbitov…
Ježíš Kristus, jehož narození a příchod na svět
oslavujeme o těchto svátcích, řekl o sobě, že je světlem
světa…. Když pro Něho člověk otevře své srdce, může
zakusit, to, že také On dokáže přinést do našeho života to,
co by tam žádným způsobem neproniklo… Záleží jen na
nás, jestli to „nenahraditelné světlo“ v Ježíši, budeme chtít
zakusit nebo ne…. Náš život může být o mnohé zážitky
a zkušenosti bohatší… proto nezahoďme tuto příležitost,
která se nám i o letošních Vánocích skýtá.

Těžba dřeva v okolních lesích, jeho
přeprava plně naloženými těžkými vozy, soukromníci tahající dřevo za traktorem – to všechno se na stavu těchto
cest podepsalo. Občanům bydlícím v těchto lokalitách
nezbývalo nic jiného, než si komunikace opravovat svépomoci na své náklady, aby se vůbec bezpečně dostali do
svých domovů, ale i přesto byl stav těchto cest velmi špatný.
Loňská květnová povodeň dílo dokonala a proto se bývalí
zastupitelé rozhodli požádat o dotaci a situaci řešit, což se
podařilo.
Ráda bych všem členům bývalého zastupitelstva, ale
především ing. Wewiorkové (bývalé tajemnici) poděkovala
za práci a úsilí související se získáním této dotace, která po
dlouhých letech umožnila lepší dojezd do některých lokalit
v obci nejen našim občanům, ale i turistům a chatařům
mířícím do Řeky.
a

Rekonstrukce MK v katastru Rakovec.
V lednu 2011 jsme podali žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci místní
komunikace na Rakovci. Při rozdělování dotaci jsme byli
jako náhradníci a v měsíci červenci jsme pak byli vyzvání
k provedení akce. Bylo provedeno výběrové řízení a v měsíci říjnu 2011 jsme pak provedli realizaci.
Položení asfaltové směsí provedla firma Technické
služby Frýdek-Místek. Celkové náklady byly 700000 korun,
obec zaplatila jako spoluúčast 280000 korun.
Takto se podařilo splnit přání většiny obyvatel Rakovce
a Smilovic, kteří uvedený úsek každodenně využívají k cestě
do zaměstnání, popřípadě i jiným účelům.
a

Výzva majitelům psů

S přáním požehnaných, pokojných a radostných vánočních svátků za farní sbor Slezské církve evangelická a.v.
v Komorní Lhotce,

Žádáme majitele psů, aby své psy venčili pod dohledem,
jelikož se množí případy, kdy volně pobíhající pes obtěžuje
a ohrožuje občany, především děti. S tímto se setkáváme
zejména u občanů, kteří dosud nemají své pozemky
oploceny a psa nechají venku volně pobíhat bez vodítka
a dozoru.

R. Firlová, 2. Pastor sboru

Petra Szczuková - místostarostka obce

3

Zpravodaj obce SMILOVICE

Vánoční koleda
Přijměte pozvání na vánoční
vystoupení, které se uskuteční dne
28. prosince v 16:00 hodin v kulturním
zařízení obce. Zavítá k nám
slovenský soubor obce Dolné
Tižiny s tradicemi Těrchovské
doliny. Srdečně zveme všechny
občany, mládež i děti !

v katastrálním území Rakovec.
V první polovině roku 2012 bude provedeno zadávací
řízení na firmu, která bude zpracovávat návrh KPÚ Rakovec.
Po provedení přípravných geodetických prací spočívajících
v zaměření skutečného stavu v terénu a určení obvodu
upravovaného území bude na Obecním úřadě ve Smilovicích
svoláno úvodní jednání, na kterém bude provedeno seznámení s účelem, formou a obvodem pozemkových úprav.
O termínu konání úvodního jednání budou účastníci řízení
vyrozuměni písemně.
a

Pozemkový úřad Frýdek-Místek

Dvousložková cena vodného
Komplexní pozemkové
úpravy Smilovice
Vážení občané a účastníci pozemkových úprav, rádi
bychom Vás seznámili s aktuální situací a vývojem
komplexních pozemkových úprav (dále KPÚ) Smilovice.
a

Od 4. 11. 2011 je na dobu 30 dnů na Pozemkovém úřadě
ve Frýdku-Místku a na Obecním úřadě ve Smilovicích vystaven zpracovaný návrh KPÚ Smilovice k nahlédnutí. V této
době mají účastníci řízení poslední možnost uplatnit
k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu.
K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
Ve středu dne 11. 1. 2012 v 15:00 hod. se bude konat ve
velkém sále Obecního úřadu ve Smilovicích závěrečné
jednání, na kterém pozemkový úřad zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém
bude rozhodnuto. Následně pozemkový úřad vydá rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu
KPÚ provede firma OLGEO s.r.o., podle § 12 odst. 2 zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech..., ve znění pozdějších předpisů vytyčení nově
navržených pozemků. V obálce s rozhodnutím o schválení
návrhu bude vložena i žádost o vytyčení navržených pozemků. V případě, že vlastníci budou chtít vytyčit navržené
pozemky, vyplní žádost a odevzdají ji buď na obci nebo na
pozemkovém úřadě ve stanoveném termínu, příp. ji zašlou
poštou. Záleží na uvážení vlastníků, zda zažádají o vytyčení
pronajatých pozemků, jelikož při obhospodařování může
dojít k poškození nově osazených mezníků. Na vytyčení
navržených pozemků mají vlastníci ze zákona nárok jen
jednou, tzn. v roce 2012 anebo někdy v budoucnu, až na
svých pozemcích začnou vlastníci sami hospodařit. Pak zažádají pozemkový úřad o vytyčení těchto pozemků navržených v KPÚ.
Firma OLGEO s.r.o., také vyhotoví digitální katastrální
mapu a pozemkový úřad následně vydá rozhodnutí o výměně
vlastnických práv. Na základě tohoto druhého rozhodnutí
bude nové uspořádání pozemků zapsáno do katastru
nemovitostí.
Závěrečnou fází pozemkových úprav bude vlastní
realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného
návrhu pozemkových úprav.
a

Pozemkové úpravy Rakovec
Dne 18. 3. 2011 pozemkový úřad zahájil řízení o Komplexních pozemkových úpravách Rakovec. Důvodem pro
zahájení pozemkových úprav byla skutečnost, že pozemkový
úřad obdržel žádosti o provedení pozemkových úprav od
vlastníků pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy

Zastupitelstvo obce Smilovice dne 30. 11. 2011, na
základě výpočtu ceny vodného provedeného podle kalkulace, schválilo cenu pohyblivé složky 24,- Kč/m3. Pevná
složka se nemění.
Kapacita vodoměru - Qn
Pevná složka (Kč/rok)
Pohyblivá složka (Kč/ m3)

3

3

3

2,5 m /h

3,5 m /h

6 m /h

500,-

700,-

1 000,-

24,-

24,-

24,-

Cena za dodávku vody je Obecně závaznou vyhláškou
obce Smilovice č. 3/2007 stanovena jako dvousložková
a skládá se z pevné složky.
Dvousložková cena se skládá z ceny za odebrané
množství vody a druhá část se vztahuje ke kapacitě
průtočnosti vodoměru. Vysvětlení: dvousložková cena je
i u telefonu, kde se platí část za hovory a část za používání
telefonní linky. V žádném případě nelze o dvousložkové
ceně vodného říci, že je to platba za vodoměr.
a

(RL)

Splašková kanalizace a ČOV
- územní řízení
Nyní po 2,5 roce od zpracování projektové dokumentace
(06/2009) byly zkompletovány souhlasy všech majitelů
dotčených pozemků pro stavbu kanalizace a ČOV.
Tyto souhlasy, které byly majiteli podepsány ve formě
„Smlouva uzavřená s vlastníkem nemovitosti o podmínkách
zřízení stavby a jejího provozu“ s obcí Smilovice, jsou
povinou přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Proto do doby podpisu poslední smlouvy nemohlo být
zahájeno územní řízení.
Navíc vyjádření některých dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí mají omezenou platnost obvykle 1 rok. Tyto propadlé původní vyjádření byly vydány
k projektové dokumentaci z 06/2009 se od té doby musely
znovu i několikrát aktualizovat.
V rámci zpracování projektové dokumentace a projednávání tras kanalizace musely být hledány kompromisy mezi
nejvhodnějším technickým řešením a možnostmi umístění
kanalizace do jednotlivých pozemků. Ne vždy se podařilo
projednat souhlasy s technicky nejvhodnějším vedením tras
kanalizace, především s ohledem na zahlubování stoky ve
složitých geologických podmínkách zvodnělých štěrků.
Na základě výsledků doplňujícího hydrogeologického
posudku byly provedeny dílčí drobné korekce tras, podstatnější žádoucí změny zlepšující spádové poměry se však
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nepodařilo prosadit opětovně z důvodu nesouhlasu majitelů
pozemků.
Pro jednotlivé nemovitosti přilehlé k navržené kanalizace jsou vysazeny napojovací odbočky ukončené připojovací
parcelní šachtičkou. Ve většině případech bude toto připojení možné gravitační, některé přípojky budou muset být
realizovány pomocí domovní ČS.
Navržená kanalizace je v souladu s územním plánem
obce Smilovice. Územní rozhodnutí bude vydávat stavební
úřad obce Hnojník a následné vodoprávní povolení odbor
životního prostředí města Třinec.
a
ing. Miroslav Krauz - projektant stavby,
MK plan s.r.o.,
tel.: 608 736 605, 558 736 605, krauz@mkplan.cz

Pořizování nového územního plánu
Obec Smilovice pořizuje nový územní plán (ÚP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o stavebním řádu
a územním plánování, ve znění pozdějších předpisů. Proces
pořizování nového ÚP zahrnuje několik fází a trvá přibližně
2 až 3 roky. Veřejnost se může vyjadřovat k návrhu ÚP, a to
při veřejném projednání návrhu ÚP. Toto veřejné projednání se bude konat během příštího roku a jeho termín bude
v dostatečné předstihu zveřejněn na úřední desce. Občané
mohou po dobu 30 dní před veřejným projednáním
nahlížet do návrhu ÚP a podávat k tomuto návrhu námitky
a připomínky. Námitky a připomínky mohou být uplatněny
nejpozději při veřejném projednání.
Bc. Anna Sikorová – Městský úřad Třinec

XcamP 2011 ve Smilovicích
Ve dnech 16. – 23. 7. 2011 proběhl ve Smilovicích
u střediska Karmel již 22. ročník letního tábora pro mladé
pod názvem XcamP 2011, který pořádalo Křesťanské
společenství, o. s., při Slezské církvi evangelické a. v.
Motto letošního XcamPu bylo „Na straně vítězů“. Do
Smilovic letos dorazilo přes 350 mladých z různých koutů
naší republiky, ale i z Polska, Slovenska i Srbska. Po dobu
pobytu byli účastníci rozděleni a scházeli se v diskusních
skupinkách. Hostem na dopoledních přednáškách byl
Stefan Gustavsson ze Švédska, mezinárodně uznávaný
odborník na téma rozumové obrany křesťanské víry. Ještě
před obědem využili mladí pestrou nabídku seminářů na
různá témata. Odpolední čas mohli účastníci strávit
v různých kreativních workshopech. Odpolední zamyšlení
měl slovenský kazatel a evangelista Alexander Barkoci.
Programu na XcamPu se účastnili nejen mladí účastníci, ale
i příchozí z blízkého i dalekého okolí. Programu se mohly
zúčastnit i celé rodiny s dětmi. Rodiče mohli být nerušeně
na programu ve velkém stanu a pro jejich ratolesti byl
připraven program na dvou místech podle věku dětí.
Zamyšlení nad Božím slovem se účastnilo mnohdy až 1200
příchozích z širokého okolí. Středeční den byl zpestřen
turnaji ve sportovních i nesportovních odvětvích. Pro ty,
kteří do Smilovic nemohli dorazit a chtěli být u toho, byly
připraveny audio přenosy online přes internet.Tuto
možnost při jednom přenosu vyžilo 40-50 posluchačů.
Letos poprvé bylo možné sledovat i online video přenosy

z dopoledních přednášek i odpoledních zamyšlení, které po
internetu sledovalo 130-230 diváků při jednom přenosu. Ke
každému dni patřily i noviny vydávané pod názvem Mokro
fuska a také večerní video přehled z končícího dne.
Milovníci hudby si přišli na své, když na pódiu vystoupila třeba skupina Timothy ze Slovenska, Grupa CME
z Polska nebo doprovodná skupina XcamPu. Sobotní večer
pak patřil představení divadla Střep.
Při nedělních společných bohoslužbách všechny přivítal
a pozdravil starosta obce Smilovice pan Miroslav Nogol.
Jako každý rok i letos proběhla hygienická kontrola;
v letošním roce však na tábor mimořádně zavítala krajská
i hygienička Moravskoslezského kraje spolu se zpravodajským štábem České televize, který vysílal z tábora
v poledních zprávách na ČT24 živý vstup.
Věřím, že mladí účastnící byli osloveni a povzbuzeni
Božím slovem a odjížděli obohaceni o nové zážitky a přátelské vztahy, ale i s fotkami a nahrávkami ve formátu MP3
na cédéčku z letošního XcamPu.
Audionahrávky z XcamPu 2011 jsou dostupné k poslechu na www.xcamp.cz.
Již dnes se můžeme těšit na další ročník XcamPu, který
je naplánován na 21. – 28. 7. 2012. A co by si přáli účastníci
na příští XcamP? Snad jen trochu vlídnější počasí.
a
(Helioš Petr)

Podzim ve znamení ekovýchovy
Letošní podzim se přírodě opravdu povedl. Po poměrně
chladném a deštivém létě přivedlo žáky do školy podzimní
sluníčko. Děti si proto mohly dlouho užívat o přestávkách
a v družině her a pohybu na školním hřišti.
Výuku o podzimní přírodě jsme doplnili návštěvou i výstavou vlastních prací na zahrádkářské výstavě v naší obci.
Pro lesní zvířata žáci celý podzim sbírali nejen padaná
jablka ve školní zahradě, ale především žaludy a kaštany.
Soutěž ve sběru vyhlášená ve spolupráci s „Mysliveckým
sdružením Řeka-Smilovice“ byla vyhodnocena začátkem
prosince. Žáci naší školy nasbírali téměř 700 kg lesních
plodů. Do sběru se zapojila více než poloviny žáků. Nejlepším sběračem se stal se 134 kg Honzík Samiec, žák
1. ročníku.
Výchovu k péči o přírodu a k ekologickému chování
podporuje celoroční soutěž ve sběru starého papíru. Do
sběru se zapojují nejen děti, ale také jejich rodiče, učitelky
i zaměstnanci školy. Soutěž přispívá i do dobrého výsledku
obce v třídění odpadu. V loňském školním roce naše škola
spolu s mateřskou školou vytřídila 4800 kg starého papíru.
Těmito aktivitami vedeme žáky k zodpovědnosti ke svému
okolí, k naší planetě.
Blíží se období Vánoc a i tehdy myslíme na přírodu.
V rámci výuky navštěvují děti ze školy i školky blízký
krmelec a přinášejí zvířátkům něco na zub. Doufejme, že
i dětem příroda nadělí pravou zimu se sněhem, který by si
mohly během vánočních prázdnin užít. Přejeme také vám
spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků, plné
rodinné pohody a klidu.
Mgr. Jana Dybová
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2007-2013 „Překračujeme hranice.

Léto v Krzyžanovicích,
zima ve Smilovicích
V rámci projektu s názvem „Léto v Krzyžanovicích (PL),
zima ve Smilovicích (CZ) – rozvoj turisticko-rekreační
infrastruktury v česko-polském pohraničí, jehož partnery
jsou TJ Smilovice a obec Krzyżanowice, se uskutečnily
v průběhu roku 2011 čtyři společné sportovně-společenské
akce dospělých a dětí ZŠ v zimě ve Smilovicích a v létě
v Chalupkách a v Krzyžanovicích.
Dne 22.11.2011 se ve sportovním areálu TJ a budově ZŠ
ve Smilovicích uskutečnila poslední letošní akce s názvem
Turnaj ve dvorkových hrách pro děti, jehož součástí
byl i letos Turnaj v minikopané. Akce se zúčastnilo více než
100 děti ZŠ z Krzyžanovic, Smilovic a obcí Mikroregionu
Stonávky. Kromě tradiční kopané se soutěžilo hlavně v netradičních disciplínách jako skákání na skákacích balónech,
chůzi na dětských chůdách (špalících), cvrnkané s PET
víčky, trefování plechovkové pyramidy a klauna, aj. Děti si
domů odnesly nejen hezké ceny a odměny, ale i plno
dojmů, sportovních zážitků a hlavně se přitom dobře bavily.
Přesvědčily se také, že jazykové bariéry nejsou překážkou
pro navázání kamarádských vztahů a již nyní se těší na
následující setkání.
Do konce letošního roku bude zprovozněno nové
zázemí sportovní haly (šatny, sociální zařízení, nářaďovna) se vstupní recepcí, kancelářemi, klubovnou
s výhledem do haly a dětskou hernou určenou pro
maminky a jejich ratolesti. Slavnostní otevření je plánováno na počátek příštího roku a jeho součástí bude další ze
společných česko-polských akcí a to Sportovní víkend pro
dospělé.
K dispozici je nejen SPORTOVNÍ HALA a venkovní
sportoviště, ale i RESTAURACE s BOWLINGEM
a prostory vhodné pro uspořádání firemních, společenských či rodinných akcí s dokonalým zázemím a vyškoleným personálem.
Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika

Provozní doba SPORTCENTRA je denně 9:00 – 21:00
hod. a rezervovat lze osobně, telefonicky – 602 221188
nebo e-mailem na rezervace@tjsmilovice.cz. Bližší
a aktuální informace o všech akcích včetně obsazenosti
získáte na www.tjsmilovice.cz nově i na www.scsmilovice.cz.

Fotbalistům Smilovic
se na podzim dařilo
Fotbalisté TJ Smilovice
mají v této sezóně přihlášeno v okresních a krajské
soutěži celkem 5 družstev.
Nejúspěšnějšími družstvy
v 1.polovině soutěže byli
mladší a starší žáci pod
vedením trenérů MUDr.
Davida Míry a Cieslava
Byrtuse. Starší žáci zvítězili ve své kategorii všechna utkání a zaslouženě jsou na
1.místě tabulky. Nejvíce gólů vstřelil Vít Svoboda (32)
a Radek Cienciela (19). Mladší žáci z 10 zápasů 7x vyhráli,
1x remizovali a 2x prohráli a po podzimní části soutěže se
v okresním přeboru nacházejí na 2.místě tabulky. Většina
hráčů se setkává v zápasech se staršími protihráči, o to jsou
výsledky našich družstev obdivuhodnější. Po roční přestávce bylo přihlášeno opět družstvo dorostenců, které vede
trenérská dvojice René Havlík a Vlastimil Dyba a asistent
Lukáš Kisza. Mužstvo se nyní nachází na 7. místě tabulky
v okresním přeboru. Po roční odmlce se družstvo dorostu
dlouho sehrávalo a věří v lepší výsledky v jarní části
soutěže. Nejlepšími střelci dorostu byl Ondra Svoboda
(7 gólů) a Patrik Sikora (6). V kategorii dospělých byly
velice příjemným překvapením a velkým úspěchem
výsledky B družstva mužů, které pod vedením trenéra Karla
Kniezka v okresní soutěži vybojovalo 9 vítězství, 2 remízy
a prohrálo pouze 3x a umístilo se tak na historicky nejúspěšnějším 5. místě tabulky. Věříme, že ve svých výsledcích
budou pokračovat i v jarní části soutěže a udrží se tak na
předních místech tabulky. Nejlepšími střelci B mužů byli
Patrik Witos (10) a Lukáš Rajnoch (9). Družstvo A mužů
pod vedením trenéra Pavla Smatany se po podzimu umístilo na 5.místě a potvrdilo tak, že stále patří k předním
týmům 1.A třídy krajské soutěže. Nejlepšími střelci byli Jiří
Topiarz a Lukáš Kohut se 7 góly. V podzimních měsících
sehrála 3 přátelská utkání i stará garda – 2x zvítězila se starou gardou Dobratic a 1x remizovala s Havířovem. Hodnocení starých gard - kladné – všichni dohráli ve zdraví.
Celkově tedy můžeme hodnotit podzimní sezónu jako
úspěšnou. Všem hráčům a trenérům patří poděkování za
vzornou reprezentaci naší TJ a obce Smilovice, poděkování
patří i všem rodičům a příznivcům, kteří nám pomáhali a
samozřejmě divákům, kteří naše utkání navštěvovali. Velký
dík patří všem sponzorům a obci Smilovice za podporu.
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Najdou-li se mezi Vámi zájemci o fotbal ve věku od 4 do
80 let, přijďte mezi nás, velice rádi Vás přijmeme do našich
družstev.
a

Za fotbalový oddíl TJ Smilovice Radek Procházka

Knihovna
- žádosti o granty v roce 2011
Každoročně jsou podávány žádosti o granty. Poskytovatelem dotací je Ministerstvo kultury a finanční podpory
jsou poskytovány ve výši 50 %, zbývající část spolufinancuje zřizovatel - obec. Na projekt pro podporu vzdělávacích
akcí, besed byla získána dotace ve výši 8 000,- Kč. Druhý
projekt, na nákup cizojazyčné literaturu pro národnostní
menšiny, byl podpořen ve výši 5 000,-Kč. Díky podpoře
projektu mohla knihovna pořádat řadu besed, vzdělávacích akcí a volno-časových aktivit.
Další dotace byla zaměřena na nákup knih z projektu
na podporu nekomerčních titulů uměleckých děl české
literatury, děl literární vědy a kritiky - Česká knihovna
2011, zde je poskytovatelem je Moravská zemská knihovna
v Brně. Z tohoto grantu určeného pro veřejné profesionální
knihovny bylo získáno 20 knih v hodnotě 4 267,- Kč. Knihy
byly zařazeny do knihovního fondu ve volném výběru
slouží všem místním čtenářů, ale také i široké veřejnost,
a to prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
(RL)

Podzim 2011
ve smilovické knihovně
Letošní podzim v naší knihovně byl bohatý na různé
akce. Vše odstartovala už koncem léta hudebně literární
beseda Marka Šolmese Srazila. Spisovatel, hudebníka učitel
v jedné osobě, dětem poutavým způsobem přiblížil svou
prvotinu „Pohádky do postýlky“, za kterou obdržel literární
cenu.
Říjnový týden knihoven jsme oslavili spolu s žáky ZŠ
besedou o K. J. Erbenovi.Také nás navštívila rodačka
z Komorní Lhotky paní Eva Furteková, která si přišla
s dětmi popovídat o tom, jak vzniká báseň a jak se žije ve
Velké Británii.
Celý měsíc říjen, se na čtenáře, kteří zapomněli vrátit
knihy, vztahovala amnestie a noví čtenáři měli možnost se

zdarma zaregistrovat.
Dne 11. listopadu k nám nepřijel Martin na bílém koni,
ale navštívil nás cestovatel pan Jiří Mára se svou digitální
besedou „Ve stopách vikingů“. Dětem ZŠ ukázal spoustu
zajímavých míst. Např. v Dánském království shlédly
druhou největší sbírku Krokodýlů na světě, podívaly se do
Legolandu, tropických skleníku i mezi netopýry. Island je
přivítal sopkami a v Grónsku sledovaly telení ledovců.
V knihovně si můžete půjčit nejen knihu a DVD popisující
tyto cesty, ale i další knihy pana Máry, ve kterých vás
přesvědčí, že cestovat se dá i s handicapem na vozíčku, na
němž je upoután Márův nesmírně statečný syn Jirka.
Konec listopadu přišel dětem 1-3 třídy zpříjemnit svým
autorským čtením mladý spisovatel Jan Opatřil. Jeho veselé
čtení bylo zpestřeno soutěžemi, jimiž malé posluchače
příjemně naladil.
Neméně příjemně, děti pobavil autorským čtením
i spisovatel pan Jan Sobotka, který jako hodný čert představil svou knihu „O čertu Pepiášovi“ (oceněna lit. cenou).
Protože se blíží Vánoce, napekli jsme s družinou a p. družinářkami perníčky, které si děti pak ve škole dozdobily.
Ani dospělé čtenářky a 1 čtenář se nedaly dětmi zahanbit
a přišli si do knihovny upéct Vánoční trubičky. Dne 20. prosince si děti vyrobí v knihovně malý dáreček, aby mohly
potěšit někoho blízkého.
Besedy i pečení byly uskutečněny za finanční podpory
Ministerstva kultury. Koncem roku proběhne obměna knih
z regionálního fondu a přibudou nově zakoupené polské
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knihy. Přijďte se podívat a zpříjemněte si hezkou knihou
vánoční svátky.
Od 1. 12. 2011 do 15. ledna 2012 je v naší knihovně
zpřístupněna autorská výstava fotografií pana Aloise
Szemly. Na 30 nádherných fotografiích z jeho cest jsou
zobrazena zvířata Afriky. Srdečně Vás zveme k návštěvě
knihovny a shlédnutí této zajímavé výstavy.
(ML)

Smilovičtí zahrádkáři – formální
nebo neformální občanské sdružení
Na nedávném setkání členů ZO ČZS Smilovice (v současné době 28 členů) dne 22. 11. 2011 kromě zhodnocení
dvou nejvýznamnějších akcí, tj. „Výstava spolků obce
Smilovice 30.9. – 1.10.2011“ a „Svatomartinské vinobraní“
11.11.2011, o kterých jste se mohli dočíst ve Stonávce
č. 6/2011, došlo ke změnám ve vedení naší organizace. Na
vlastní žádost odstoupil dosavadní předseda p. Zbyšek
Vanduch a místo něj předsedou se stal dosavadní jednatel –
Gustav Chwistek. Dále výbor naší organizace tvoří:
jednatel
- Marie Lipowczanová
pokladník
- Miroslava Nogová
předseda revizní komise
- Anna Sikorová
odborný garant
- Kristina Hradilová
dokumentarista a předseda
Fotoklubu Smilovice
- Viktor Suchanek
kronikář
- Pavlína Kotasová
čestný člen - odborný instruktor - Vladislav Samek
Co vlastně máme v programu činnosti pro nastávající rok
2012 pro členy a příznivce naší organizace?
Přednáškové činnosti:
sloupovité jabloně a jak na ně
pěstování lilií
přednášky naší družební organizace ZO ČZS Nebory
informace budou na www stránkách
Tématický zájezd (II. Q. t.r.) – Tychy, Valtice,
Zakopane
Výstava květin (III. Q) spojené s výstavou obrazů
(Paweł Wałach, Rostislav Turoň) a fotografií Fotoklubu
Smilovice
Vinobraní – 9. 11. 2012 (TJ Smilovice)
Cestománie – Venezuela – vegetace na jižní polokouli
V současné době jsou v přepracování naše webové
stránky, kde se můžete jednak dočíst o našich aktivitách,
prohlédnout např. činnost Fotoklubu Smilovice nebo pobavit
zhlédnutím filmu našeho 1. ročníku „Vinobraní“, který
zpracoval p. Viktor Suchanek. Myslím si, že naše stránky
snadno najdete na www.smilovice.cz a samozřejmě Vaše
připomínky, náměty můžete přímo psát do návštěvní knihy
na www stránkách nebo přímo zahradkarismilovice@email.cz, fotoklub-smilovice@email.cz.
Níže uvedenou fotografií s doplňkem PF 2012, která
představuje tabuli na 1. Svatomartinském vinobraní
v restauraci TJ Smilovice, Vám přejeme mnoho zdraví
a štěstí v novém roce.
předseda - Gustav Chwistek
jednatelka - Marie Lipowczanová

KARMEL
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce
srdečně zveme na adventní a vánoční setkání
Sobota 17.12. Sborový vánoční večer v K.L. ve
sborovém domě 16 hod.
Neděle 18.12. 4. adventní neděle - bohoslužby v Kom.
Lhotce v 8.30 Č v rámci bohoslužeb - zpověd
a Večeře Páně
Neděle 18.12. Adventní koncert v kostele v Kom.
Lhotce v 17 hod.
Sobota 24.12. Štědrovečerní bohoslužby v Kom. Lhotce ve
22 h. Č/P
Neděle 25.12. 1.svátek vánoční - bohoslužby Kom. Lhotce
v 8.30 P/Č
Pondělí 26.12. 2.svátek vánoční - mládežové bohoslužby
v K.L v 8.30 hod.
Pondělí 26.12. Celocírkevní setkání v kostele v Bystřici v 16 hod.
Sobota 31.12. Silvestrovské bohoslužby v Kom. Lhotce
v 15.30 P/Č
Sobota 31.12. Silvestrovský večer v Kom.Lhotce ve sborovém domě v 17 hod.
Neděle 1.1.
Novoroční bohoslužby v Kom.Lhotce v kostel
v 8.30 hod. Č/P
Adventní a Vánoční program na Karmelu
ve Smilovicích
Neděle 25.12. v 17 hod. Večer koled
Sobota 31.12. v 17 hod. Bohoslužby a společný silvestrovský
večer.
Neděle 1.1.
v 15 hod. Novoroční biblická hodina
Vystoupení dětí z nedělních besídek s vánočním
programem
v Komorní Lhotce - v neděli 25.12. v 16 hod ve sborovém
domě
Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
V LEDNU 2012
Neděle 1.1.
- Novoroční biblická hodina v 15 hod.
Neděle 8.1.
- Biblická hodina v 15 hod.
Neděle 15.1. - Biblická hodina v 15 hod.
Neděle 22.1. - Bohoslužby v 8.30 hod.
Neděle 29.1. - Biblická hodina v 15 hod.
Bohoslužby na Karmelu v roce 2012
22.1., 26.2., 25.3.,22.4.,27.5.,17.6., 26.8.,23.9.,28.10.,25.11.,
21.7-28.7. XcamP (Letní křesťanský kemp) více na
http://www.xcamp.cz/
23.9. v 15 hod na Karmelu - Výročí otevření střediska Karmel
po rekonstrukci.(17.9.2000)
Srdečně zveme a přejeme Vám
Požehnané adventní a vánoční dny
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce
a Křesťanské společenstvím ve Smilovicích
a v Kom. Lhotce.
Slavnostní bohoslužby a akce ve sboru SCEAV v Komorní
Lhotce
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Babyclub Smilovice

KALENDÁŘ AKCÍ VE SPORTOVNÍM
AREÁLU VE SMILOVICÍCH
Zimní sportovní kemp 27. - 30. 12. 2011
• denně 9-15 hod.
• děti ve věku 6-12 let
• fotbal, florbal, badminton, volejbal, bowling, stolní
tenis, in-line brusle …
• dětská herna
• oběd, svačina, pitný režim
• cena 600,- Kč/dítě
Silvestr 2011
• hudba k tanci a poslechu DJ
• silvestrovská večeře
• novoroční přípitek a ohňostroj
• novoroční zelňačka
• cena 380,- Kč/osoba (rezervace do 23. 12. 2011)
Sportovní ples
24. 2. 2012
• moderátor a DJ Jiří Basta (Rádio Čas)
• teplá a studená večeře
• bohatý program a tombola
• cena 500,- Kč/osoba (rezervace od 2. 1. 2012)
Amatérská liga 2012
• badminton
• nohejbal
• bowling
• kontakt (T. Červenka – 602 605 144,
tomas.cervenka@tjsmilovice.cz)
Nábor dětí
• fotbalová přípravka (každá středa 15:30 - 17:00,
T. Červenka – 602 605 144)
• tenisová přípravka (středa-pátek 17:00 - 19:00,
J. Krakówka – 605 560 806)

Není to tak dávno, kdy se maminky ze Smilovic a okolních vesnic sešly na prvním setkání Babyclubu ve Smilovicích. Mnohé jsme se vůbec neznaly, jen rámcově jsme věděly,
co asi budeme na Babyclubu dělat a samy jsme byly zvědavé,
jaké to dál bude. Chtěly jsme slyšet slova povzbuzení v naši
roli maminky a také pomalu zvykat naše nejmenší na
kolektiv...Po třech měsících pravidelného setkávání můžeme
říct, že Babyclub si našel místo v našem diáři a mnohé z nás
se na každé další setkání těšíme... A jak takové setkání
vlastně probíhá? Na začátku máme připraveny říkanky pro
děti nebo hry, cvičení nebo povídání o zvířátkách. Také jsme
zkoušely s dětmi i zpívat a myslím, že si to rády zopakujeme.
Následuje přednáška nebo workshop a děti si hrají na
koberci se stavebnicí a hračkami, nebo si kreslí, vybarvují. Po
přednášce bývá ještě povídání u čaje a sdílení se - pokud
dovolí děti a čas.
Začínaly jsme v září přednáškou na téma: První pomoc
u malých dětí. Zdravotní sestřička Ola nám názorně ukázala,
jak udělat první pomoc našim nejmenším. Další setkání bylo
s maminkou Milenou, která byla s malými dětmi v Africe.
Bylo zajímavé slyšet, jak jiný je život v období dešťů a jiný
v období sucha, jak to zvládat s dětmi a domácností bez
pravidelného přísunu vody z vodovodního kohoutku nebo
jen s s občasně fungující elektřinou. Líbila se nám prezentace
i ukázka typicky afrického oblečení. Na třetím setkání jsme
se věnovaly výrobě podzimní dekorace. Maminky nás
překvapily svými uměleckými výtvory. Na dalším setkání
byla hostem paní Petra, která nám předvedla lekci cvičení
s dětmi. Děti si to opravdu užily a cvičení mělo velký úspěch.
Věnovaly jsme se trochu i manželství a partnerským vztahům a na téma 5 jazyků lásky nám přišla přednášet paní
Anna, která vede i kurz Manželské večery. Neminula nás ani
ubrousková decoupage. Zatím posledním setkáním byla
beseda s laktační poradkyní paní Veronikou, která nám
předvedla i šátkování a seznámila nás s bezplenkovou
metodou. Věřím, že se mnohé z nás těšíme na poslední
setkání v tomto roce, kdy se budeme "učit" připravit slavnostní tabuli se vším, co k tomu patří a čeká nás také sladké
překvapení. Chceme povzbudit další maminky, aby přišly
mezi nás. Veškeré info o dalších setkáních je na www obce
Smilovice v rubrice Spolky. Těšíme se na Vás.
A

Za Babyclub Erika Pietaková.

Srdečně Vás zveme na muzikál
ZTRACENÁ OVEČKA v podání dětí z Českého Těšína.
Představení se uskuteční v neděli 29.4.2012 v 15 hod. v sále
OU ve Smilovicích.Vstupné je
dobrovolné a výtěžek bude
použit na konkrétní projekt
v mateřské škole ve Smilovicích.
Pořádá: Křesťanské společenství
Smilovice při SCEAV v Komorní
Lhotce ve spolupráci s Obcí
Smilovice.
Vydává: Obec Smilovice.
Tisk: T-PRINT, s.r.o. Třinec – 14.12.2011, náklad 280 ks.
Děkujeme za všechny příspěvky a pro další vydání v červnu 2012 již můžete zasílat nové články (uzávěrka příspěvků 15.6.2012).

