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Vážení spoluobèané,
pøedsedové organizaèních složek, podnikatelé
obce Smilovice,
ve funkci starosty jsem velmi krátkou dobu, nepøísluší mi
hodnotit celý rok 2007, se kterým se za pár dnù rozlouèíme
a budeme všichni oèekávat, co nám rok následující pøinese.
V úvodu sdìlím jen pár akcí od dubna t.r., které byly
realizovány v poslední dobì:
vytápìní plynem ZŠ, likvidace staré budovy PZKO,
úprava místních komunikací asfaltováním výmolù, ustanovení správce vodovodu, oprava osvìtlení MK, likvidace
„skladištì“ v pùdních prostorách budovy OÚ, oprava støech
budov OÚ. Program pro pøíští léta je uveden v èlánku „Co
pøipravujeme v obci Smilovice“ - viz str. 5, který v obdobném
znìní byl taktéž otištìn v Tøineckém hutníku dne 5. 12. 2007.
Vážení obèané,
stojíme a pomalu již klepeme na brány nejkrásnìjších
svátkù v roce, a to svátkù vánoèních. Pár sváteèních dnù
pøejde, a ti, kdo se tak pìknì zdravili, pøáli si vše nejlepší,
usmívali se na sebe, pak stojí proti sobì a usilují o to
nejhorší. Chceme Vám všem pøipomenout, že tento pokoj a
pohoda, která v nás bude v prùbìhu vánoèních svátkù, je
podmínkou dobrých vztahù mezi sousedy a má velký význam
pro dìní a spolupráci v obci. Na tìchto základech
porozumìní a kompromisu bychom rádi postavili svoji práci
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s Vámi spoluobèany obce Smilovice. Já vím, ne vždy to bude
jednoduché, ne vždy se na sebe budeme usmívat, ale
rozumná domluva mezi lidmi, mezi tìmi obzvláštì, se
kterými se dennì potkáváme, je jedinì možná cesta vpøed.
Na tomto místì a v tuto dobu bych rád Vám všem
podìkoval za práci, kterou jste se podíleli na zkvalitòování
a zpøíjemòování života v naší obci. Naším mladým obèanùm
za jejich dobré výsledky ve škole a uèitelkám za jejich vedení.
Rodièùm a dospìlým za dobré pøíklady hodné následování,
sportovcùm za dobrou reprezentaci obce, seniorùm za jejich
shovívavost k nám, jelikož se od života stále ještì uèíme.
Na závìr roku bychom se mìli zastavit, odpoèinout si od
každodenních starostí a popøemýšlet, co se nám letos
všechno povedlo a jak se nám daøilo. Pochválit se za to
dobré, a ze zlého se pouèit, ze smutného si vzít ponauèení
a pokusit se zapomenout.
Pøejme si do nového roku 2008 pøedevším dobré zdraví,
co nejvíce štìstí a pevné nervy, správné rozhodování
a mnoho úspìchù jak v zamìstnání, tak i v rodinì.
Hezké prožití svátkù vánoèních Vám pøeje starosta,
zastupitelé obce a zamìstnanci obecního úøadu.
a

Gustav Chwistek
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Podzim v ZŠ a MŠ Smilovice
O prázdninách
Paní uèitelky rozebíraly vyøazená AKU kamna a použitelný
šrot odvážely do sbìru. Získané peníze byly pøidány k èástce
na vybavení poèítaèové uèebny.
Paní Wlosoková nacvièila s dìtmi z Øeky program na Vítání
obèánkù v obci Øeka.
Záøí
Vèelaøíci pøipravili expozici svého kroužku na Krajské
výstavì v Ostravì.
Žáci 1. a 2.roèníku a dìti z MŠ shlédly divadélko Pat a Mat.
Dìti z MŠ v rámci projektu „Návštìva u kamaráda“ navštívili
Klárku Zmijovou v Gutech.
První tøída dostala zaèátkem záøí dárek - nové, výškovì
nastavitelné lavice a židle. Sponzorùm moc dìkujeme!
Školní družstvo získalo 3. místo na turnaji v pøehazované.
Soutìž se konala v Ropici a zúèastnily se jí všechny
malotøídní školy mikroregionu Povodí Stonávky. Trenérem
našich žákù byla Mgr. Kubeczková.

Stacha, aby vyhodnotil øíjnovou sbìraèskou soutìž. Naše dìti
nasbíraly celkem 560 kg žaludù a kaštanù. Ze 45 žákù školy
se soutìže úèastnilo 32 a nejlepším sbìraèem byla Dagmar
Jokielová z 5. tøídy, která odevzdala 150 kg.
Žáci 4. roè. provedli mezi svými spolužáky anketu, pøi které
zjistili že:
1) Školní uniformy by nechtìl nikdo.
2) Na poèítaèích se doma hrají jen hry a žádné uèební
programy.
3) Jen asi tøetina dìtí si dopisuje pøes internet, nejvíce
s kamarády z prázdnin.
4) Z Vánoc mají dìti nejradìji tu chvíli, kdy se rozbalují
dárky.
Úèelem ankety nebylo pochopitelnì nìco zjišovat, ale
pocvièit dìti v samostatnosti a spoleèenském vystupování.
Èinností pøipravovaných pro dìti je spousta. Snahou
pedagogù je, aby byly rozmanité a rozvíjely osobnost dítìte.
Akce školy a školky pøispívají k vytvoøení dobrého image
školy a vìøíme, že i veøejnost ocení pøístup pedagogù
a zamìstnancù školy k rozvoji dìtí.
ZŠ + MŠ (www.zssmilovice.ic.cz)

Radost pro všechny !

Øíjen
Hned první øíjnový den se MŠ i ZŠ úèastnily akce obecní
knihovny - Velké øíjnové ètení.
Dìti z MŠ pracovaly ve škole v keramické dílnì a v poèítaèové uèebnì. Pøivítaly také bývalé spolužáky, nynìjší žáky
1. roèníku na návštìvì v mateøské školce.
Na škole probìhla soutìž ve sbìru žaludù a kaštanù.
Organizátorem byla Mgr. Dybová.
V polovinì øíjna jsme zaèali topit v našem novém plynovém
ústøedním topení, které bylo do školy instalováno o letošních
prázdninách.
Do hodin angliètiny se dìti v den Halloweenu pøevlékly za
duchy a strašidla. Soutìže, výzdobu a vyprávìní k tomuto
svátku pøipravila Mgr. Kubeczková.
Listopad
Vyhráli jsme turnaj v minikopané, který zorganizovala již po
páté naše škola pro ostatní školy v mikroregionu Povodí
Stonávky. Dìkujeme sponzorùm (Minimarket Smilovice,
restaurace „U dubu“, MUDr. Mírová, Ing. Kubala, p.
Martynek, Ing. Riedel D., OÚ Øeka, TJ Smilovice), kteøí
pomohli turnaj finanènì zajistit. Také dìkujeme èlenùm TJ
Smilovice za spravedlivé soudcování. Na druhém místì byli
žáci ZŠ Støítež, tøetí místo obsadila ZŠ Tøanovice. Domácím
fandili nejen spolužáci, ale i malé dìti z MŠ. Celou soutìž
pøipravila a hlavní nápor práce zvládla Mgr. Dybová.
Dìti z MŠ si udìlaly výlet a navštívili své kamarády z MŠ
v Øece.
6.11. byl ve škole Den otevøených dveøí. Velmi nás potìšila
hojná úèast rodièù.
16.11. pøišel zástupce Mysliveckého sdružení Ropièanka pan

A jsou tu opìt Vánoce. Lidé na celém svìtì si pøipomínají
dávný biblický pøíbìh o putování Josefa a Marie do Betléma,
narození Ježíše, o tøech mudrcích, Betlémské hvìzdì…
Patøí sem i zvláštní událost zjevení andìlù, kteøí pøedali
pastýøùm poselství z nebe. Urèitì to musela být velmi
významná zpráva. Jaká? Podívejme se, co dùležitého chtìli
andìlé svým poselstvím lidem sdìlit:
Nebojte se, hle zvìstuji vám velikou radost, která
bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v mìstì Davidovì. (Bible, Lukášovo
evangelium 2,10 11.)
Andìlé zvìstovali velikou radost z narození Ježíše. Radovali
se pastýøi i rodièe právì narozeného dítìte. Radovali se
mudrci, andìlé zpívali chvalozpìvy…
Mnoho lidí dnes nerozumí této zprávì o radosti. Pøedstavují
si vánoèní radost jen jako sváteèní dekoraci svých domovù,
vánoèní párty, horeèné nákupy, výmìnu dárkù se svými
blízkými. Taková radost však brzy skonèí, stromek se vyhodí,
hraèky polámou, cukroví sní a brzy nastanou všední dny
života.
Mnozí nechápou hlubší smysl vánoèní radosti, že totiž Bùh
se stal èlovìkem. Aby nás zachránil z našich høíchù a dal
nám nadìjný výhled na vìènost v nebi! Ježíš pøinesl lidem
stálou radost, a to nejen o Vánocích. Proto andìlé zvìstují:
Narodil se vám Spasitel…
Slovo Spasitel je lidem dnes málo srozumitelné. Nìkdo
øekne: Mnì staèí, že vìøím v Boha! Ale k èemu je mi Spasitel
- Ježíš? To je fanatismus! Není! Spasitel znamená zachránce.
Bez Ježíše se k Bohu nikdo nedostane. Ježíš je jediný, kdo se
dovede vypoøádat s nejvìtším problémem našeho života naší vinou pøed Bohem.
Proto dal Bùh svého Syna, aby nás zachránil, aby nás smíøil.
Proto se narodil Ježíš. On už není malé bezmocné dìátko
ležící v jeslièkách, ale mocný Spasitel. To andìlé nám
zvìstovali.
Pøejeme všem lidem dobré vùle, radost z narození Spasitele
Pána Ježíše Krista.
Za KS SCH ve Smilovicích Czernek Jiøí

3

Zpravodaj obce SMILOVICE

MK PZKO Œmi³owice
- by³o, jest i bêdzie
W styczniu przypadnie ju¿ 60. rocznica za³o¿enia MK PZKO
w Œmi³owicach. To czas, by spojrzeæ wstecz.
Miejscowe Ko³o PZKO powsta³o w naszej gminie w styczniu
1948 (w tym roku Ko³o liczy³o 57 cz³onków, w dniu
dzisiejszym liczy 87 cz³onków). Jego celem by³o szerzenie
kultury oraz podtrzymanie i rozwijanie kulturowych tradycji
na terenie naszej wioski.
Pierwszym prezesem zosta³ Jan Mrózek, kolejnymi
prezesami byli Adam Sikora, Adolf Josiek, W³adys³aw
Kubiczek, Antoni Pieknik, Emil £abaj, Karol Kotas, Henryk
Sikora, Janusz £abaj, Ewa Barsony, Ireneusz Sikora.
Obecnie funkcjê t¹ pe³ni Anna Kowalczyk a jej zastêpc¹ jest
Henryk Sikora.
Od samego pocz¹tku nasze MK rozwija³o bogat¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹ i oœwiatow¹. Systematycznie urz¹dzano prelekcje,
œwietlice, spotkania w przyrodzie po³¹czone ze sma¿eniem
jajecznicy i rozpalaniem ognia na Jana. W okresie zimowym
organizowano kuligi i spotkania na nartach. Jesieni¹
urz¹dzano Kiermasz Ksi¹¿ki. A w okresie Œwi¹t Godowych
spotykano siê na tradycyjnych Œwietlicach Noworocznych.
Do tradycyjnych imprez nale¿a³y bale towarzyskie, festyny,
wycieczki krajoznawcze, wystawy Klubu Kobiet.
Dawniej w Kole urz¹dzano te¿ popularne Œwinobicie czy
Winobranie. W pocz¹tkowym okresie istnia³ tutaj chór
mêski, póŸniej równie¿ zespó³ wokalno- muzyczny „No to
jak“.
Od wielu lat pielêgnowane by³y w naszym Kole piêkne
tradycje amatorskiego ruchu teatralnego, które cieszy³y siê
w naszym œrodowisku du¿ym zainteresowaniem.
Wielkim wydarzeniem w historii naszego Ko³a by³o
spotkanie z prof. Zinem, popularnym autorem audycji
telewizyjnej pt. Piórkiem i wêglem.
To nie tylko kiedyœ siê dzia³o. Nawet po 59 latach niektóre
tradycje przetrwa³y. Do dnia dzisiejszego organizowane s¹
corocznie:
1) Wigilijka - po³¹czona z zebraniem walnym, gdzie ³ami¹c
siê op³atkiem ¿yczymy sobie wzajemnie wszystkiego
najlepszego i wrêczamy sobie drobne prezenty.
2) Bal - od 2003r. tradycyjnie organizowany na ostatki.
(3 lata temu powsta³ zespó³ taneczny „Œmi³owice“, który
upiêksza program nie tylko na naszych balach.)
3) Stawianie Maja - corocznie w ostatni kwietniowy dzieñ
stanie najpiêkniejszy Maj w Œmi³owicach, który zdobi wioskê
przez ca³y maj.
4) Przedstawienie teatralne - o tym ju¿ by³a mowa. Trzeba
powiedzieæ, ¿e nasz amatorski zespó³ wystawi³ ju¿ oko³o 66
sztuk. Obecnie re¿yserem zespo³u jest Ewa Barsony. Po
przedstawieniu urz¹dzane s¹ tradycyjnie Majówki.
5)Sma¿enie jajecznicy - te popo³udnia maj¹ sportowy

charakter - tam graj¹ w pi³kê starsi z ma³ymi. Równie¿ nigdy
nie zabraknie œl¹skiego œpiewania, znane piosenki potrafi
zaœpiewaæ nie tylko starsza generacja, ale równie¿ m³odsza.
6)Czas od czasu organizowane s¹ prelekcje na ró¿ne tematy.
Nasze Ko³o bierze równie¿ czynny udzia³ w spotkaniach
obwodowych. Najczêœciej
spotykamy siê w Ligotce, by zagraæ w krêgle (w tym roku
16.11.). W lecie natomiast spotykamy siê na Goduli, gdzie
wspólnie szukamy skarbu Z³otog³owca i opiekamy parówki.
A jaki jest plan na najbli¿szy okres?
- Ju¿ 24.11. wspólnie zagraliœmy bowling w Trzanowicach.
- W lutym spotykamy siê na Tradycyjnym Balu Ostatkowym
(1.2.2008) – oczywiœcie DJ - Ludìk Pyško
- Na wiosnê odbêdzie siê uroczyste spotkanie z okazji
60-lecia MK PZKO Œmi³owice.
Napewno bêdzie to mi³a impreza, nie zabraknie ciekawego
programu, jak równie¿ c o œ s m a c z n e g o d l a n a s z y c h
¿o³¹dków.
Mamy nadziejê, ¿e tam zaczerpniemy nowych si³, by
dzia³aæ w Kole aktywnie przez nastêpne conajmniej 60 lat.
KA

Test pro lingvisty
(správné odpovìdi zašlete e-mailem na ou-smilovice@smilovice.cz
do 31.12.2007 nebo vhoïte do schránky na OÚ)

ceny pøipraveny
ÈESKY
Dlouhozubka
- žena strkající nos do výsostných záležitostí mužù; - motýl z
èeledi lišajovitých; - pták z lesù Amazonie
Balkónová podprsenka
- podprsenka bez ramínek; - podprsenka, která se suší na balkónì;
- druh velikosti podprsenky
Žžonka
- souèást ženského lidového kroje; - zpìvný pták; - nápoj z cukru a
pálenky, který se na moment zapálí
SLOVENSKY
Klampa
- jinak kobyla; - coura, nepoøádná, rozpustilá žena; - lidový název
druhu polévky
Lampášik
- svítilnièka, lucernièka; - malý „lampasák“; - druh vánoèního
cukroví
Korèuba
- džbán; - brusle; - kedluben
POLSKY
Akabus
- poèítadlo; - cizokrajné ovoce; - iránská košile
Cofacz
- zaostalec; - vratná klávesa napø. u psacího stroje; - páka
zpáteèky u soustruhu
Filung
- filuta, šprýmaø; - obsah nádoby napø. konzervy; - dveøní výplò
PO NASZYMU
Biyrka
- mladá koza; - mladá ovce; - mladá kráva
Galónka
- hedvábná stuha; - krajka v kredenci; - mladá sleèna
Wañtuch
- bøicho; - špinavý hadr; - zástìra
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Vánoèní program na Karmelu

Pøijde letos Mikuláš
i do školy a školky?

Nedìle

Zima už klepe na dveøe. Dìti se tìší na
sníh a hlavnì na vánoèní èas. Toto roèní
období je v myslích dìtí jistì spojeno také
s Mikulášem, èertem a andìlem. I letos si
Kolektiv rodièù a pøátel školy pøipravil
pøíchod tìchto mystických osob do školy
a školky ve Smilovicích a Øece. Mikuláš
pøinese dìtem èokoládový adventní
kalendáø a malý balíèek se sladkostmi a
hraèkou. Èertík snad dokáže u tìch
zlobivìjších na nìjakou dobu zklidnit
jejich rošáckou povahu.
Mikulášský balíèek nebude zdaleka
prvním dárkem, který dìti díky KRPŠ
v letošním školním roce dostanou. Hned
na poèátku školního roku zakoupilo
KRPŠ pro prvòáèky a pøedškoláky
výukový program do matematiky. Dìti ve
školce zase mohli shlédnout divadelní pohádku PAT a MAT.
Fond KRPŠ jako každý rok i letos financoval pronájem
sportovní haly. Žáci ze základní školy mohou tedy jednou za
mìsíc strávit 2 hodiny tìlocviku hrou florbalu nebo
pøehazované na velkém prostoru. Pøesto, že školní družina
„praská ve švech“, její vybavení, co se týèe her a pomùcek,
bylo velice chabé. KRPŠ bylo tedy osloveno a pøispìlo
èástkou 2000 Kè na toto vybavení.
Výbor KRPŠ se letos také rozhodl vìnovat vìtší èást
penìz do obnovy vybavení školky ve Smilovicích. Nìkteré
jeho èásti pamatují doby pøed více než 20 lety. Vìøíme, že za
pomoci rodièù a sponzorù se nám podaøí zmìnit hernu
v mnohem hezèí a útulnìjší prostor.
Ing. Andrea Pszczolková

Automatické kotle na døevní pelety
Obracíme se na Vás s informací z dùvodu zjištìní zájmu
o provedení pøednášky na téma „Automatické kotle na
døevní pelety“.
V souèasné dobì dotace ze strany obce na rozšíøení
plynofikace je nereálná, tudíž vytápìní RD alternativními
zdroji energie - døevní pelety se jeví jako náhradní øešení pro
RD vzdálené od hlavního øádu plynovodu. V nìkterých
okolních obcích je již zavádìn tento nový systém vytápìní, a
to zejména z dùvodu, že MŽP (Ministerstvo životního
prostøedí) dotuje 50 % z ceny poøízení kotle.
Považujeme za vhodné v pøípadì vìtšího zájmu provést
vstupní pøednášku s odborníky zajišujícími instalaci tohoto
nového úsporného systému energie pro RD.
Žádáme Vás o zaslání do konce prosince informace na
OÚ Smilovice, zda skuteènì projevujete zájem. V pøípadì
Vašeho zájmu, následnì pøedpokládáme do konce února
2008 provést pøednášku v sále OÚ Smilovice.
Pro informaci sdìlujeme dále, že p. Ing. Labaj Zbyhnìv,
který má sídlo vlastní firmy Monex v areálu prùmyslové zóny
Tøanovice, je autorizovaným prodejcem automatických kotlù
na døevìné pelety a provádí záruèní a pozáruèní servis.
Poznámka: V periodickém èasopise Stonávka è. 1/2006
a 2/2006 byl již tento systém vytápìní popsán pøes p. Ing.
Petra Krzywonì, který tento typ vytápìní vlastní v obci
Vìlopolí a je ochoten pøedvést vlastní systém vytápìní RD.
Pro setkání s odborníky nabízíme úèast na výstavì
INFOTHERMA - Èerná louka Ostrava 14.-17.1.2008
(www.infotherma.cz).
OÚ

23.12.

v 15.00 hod. Vánoèní odpoledne dìtí
a pìv. sboru
Úterý
25.12.
v 17.00 hod. Veèer koled
Pondìlí 31.12.
v 18.00 hod. Sborový silvestrovský veèer
Úterý
1.1.2008 v 15.00 hod. Novoroèní Biblická hodina

Vánoèní program
Slezské církve evangelické a.v.
a Køesanského spoleèenství - SCH
v Komorní Lhotce
Sobota 15.12. - Sborový veèer na faøe - 16.00 hod.
Nedìle 16.12. - 3. adventní nedìle - bohoslužby s vystoupením dìtí v Komorní Lhotce - 8.30 P
Nedìle 16.12. - Adventní koncert v kostele - 17.00 hod.
Nedìle 23.12. - 4. adventní nedìle - bohoslužby
v Komorní Lhotce v 8.30 È
Pondìlí 24.12.- Štìdroveèerní bohoslužby v Komorní Lhotce
- 22.00 hod. P/È
Úterý 25.12. - 1. svátek vánoèní - bohoslužby
v Komorní Lhotce - 8.30 È/P
Støeda 26.12. - 2. svátek vánoèní - mládežové bohoslužby
v Komorní Lhotce - 8.30 hod.
Nedìle 30.12. - Seniorátní bohoslužby v Tøanovicích - 8.30
Pondìlí 31.12. - Silvestrovské bohoslužby v Komorní Lhotce
- 15.30 P/È
Úterý 1.1. Novoroèní bohoslužby v Komorní Lhotce
- 8.30 hod.
Srdeènì zve Slezská církev evangelická a.v.
a Køesanské spoleèenství - SCh

Co pøipravujeme v obci Smilovice
Dne 19.11.2007 se na OÚ Smilovice konalo setkání
podnikatelù, pøedsedù organizaèních složek, bývalých
starostù, úøedníkù a zastupitelù obce. Cílem bylo pøedstavit
smìry nového vedení obce se starostou (Ing. Gustav
Chwistek) a tajemnicí obce (Ing. Drahomíra Wiewiorková).
Nejprve na pøetøes pøišly inženýrské sítì, zejména
rozšíøení obecního vodovodu (upravený projekt rozšíøení je
zkalkulován na 9 mln. Kè), studie kanalizace - návrh zadání
pro výbìrové øízení, (nutno sdružit více obcí, jinak dotace
z EU dostane chytøejší) alternativní zpùsob vytápìní RD
biomasou, zesílení energetické sítì a úprava místních
komunikací.
Dalším z bodù byla diskuse na téma plánované
rekonstrukce školy a mateøské školky (v souèasných
podmínkách ZŠ + MŠ je od r. 1974 pouze s malými
úpravami). Energetický audit budovy OÚ Smilovice bude
proveden v 1. kv. 2008 a mìl by navrhnout nejnutnìjší
rekonstrukci budovy, aby vyhovovala budoucím podmínkám
pro zabezpeèení státních budov.
V krátkém bloku se pøedstavily organizaèní složky v obci
(TJ, PZKO, Karmel, Spolek-Spó³ka Godula, Klub dùchodcù,
ZŠ+MŠ) a zastupitelé firem v obci.
Závìrem byl nastínìn zámìr pøipravit pøes vydavatelství
Regio publikaci o dìjinách a souèasnosti obce Smilovice pro
nynìjší a další generace. Obec Smilovice v poslední dobì
expanduje z titulu výstavby RD pøes developéry a jednotlivé
majitelé. Díky novému modelu vedení na OÚ Smilovice, tj.
zejména zavedení funkce uvolnìného tajemníka obce, je
pøedpoklad, že budeme vzdorovat neustálým zmìnám
v legislativì státního sektoru a více prostoru budeme mít na
získání dotací z pøíslušných fondù pro miliónové investice
v obci. Zda se nám to podaøí, závisí nejen na úøednících a
zastupitelích obce, ale i tìch, kteøí byli pozváni na seznámení
se zámìry rozvoje obce a samozøejmì i na všech obèanech
obce.
OÚ

5

Zpravodaj obce SMILOVICE

Spolek - Spó³ka Godula

Obraz malarza Pawla Walacha, rodaka ze Œmi³owic.
Jeden z najstarszych domów w centrum Œmi³owic oraz
bywa³a remiza stra¿acka.
Obraz darowany gminie Œmi³owice podczas wernisa¿u
wystawy przez autora p. Pawla Walacha dnia 5.10.2007
(ulokowany jest w kancelarii urzêdu gminnego).

Bude mít obec Smilovice publikaci
o minulosti a souèasnosti obce?
Na 17. zasedání obce byl odsouhlašen zámìr vytvoøit
publikaci o naší obci. Nyní záleží na nás, jak se nám to
podaøí. V souèasné dobì bylo osloveno cca 60 subjektù pro
poskytnutí sponzorského finanèního daru. Sponzorský
dar je urèen úèelovì pouze pro zhotovení publikace
a pravidla použití jsou definována v „Darovací
smlouvì”.
Koncept pøípravy pro vydání publikace je následující:
1) Sponzorské dary (celkem 200.000 Kè)
2) Ustanovení redakèní rady (12.2007)
3) Konzultace s vydavatelstvím Regio (19.12.2007)
(èást materiálu je již k dispozici)
4) Texty a fotodokumentace z organizaèních složek v obci
5) Návštìva domova dùchodcù a diskuse s nejstaršími
obèany (1. kv. 2008)
6) Korektura èeského textu z hlediska obsahu a gramatiky
7) Pøeklady - polština,angliètina
Vaše návrhy pro kolektivní dílo obce Smilovice jsou vítány osobnì, e-mailem, poštou (schránka na OÚ).

Spolek - Spó³ka Godula hospodaøí v lesích nacházejících
se v katastrálním území obce Smilovice v polesí Komorní
Lhotky. Spolkové lesní porosty se nacházejí na severních
svazích hory Godula nacházejících se nad obcí Smilovice.
Godula patøí mezi obèanská sdružení a spolky vyvíjející
èinnost v obci. Navazuje na práci a spolkový život našich
pøedkù a patøí tím mezi historicky nejstarší spolky ve
Smilovicích.
Èlenskou základnu tvoøí témìø ètyøi desítky èlenù
sdružených na základì obèanského zákoníku. Èlenské podíly
ve spolku má i Obec Smilovice. Èlenové spolku se postupnì
obmìòují v souvislosti s postupným pøevádìním nemovitých
majetkù v obci na nové vlastníky. Aktivity se zamìøují
pøedevším na pìstební èinnost v lesích, která je urèená
lesními hospodáøskými osnovami a aktuálním stavem
lesního porostu. Èlenové pøitom spolupracují s lesním
hospodáøem. Každoroènì poøádají obchùzku spolkového
lesa a v souladu se svými stanovami se scházejí na valné
hromadì.
V posledním období je vìtšina prací zamìøena na
likvidaci kùrovce, který se ve spolkových smrkových
porostech pøemnožil témìø do kalamitního stavu. Spolek
musí napadené døevo urychlenì vytìžit, zpracovat a
následnì vzniklé holiny zalesnit. Porosty spolku se nacházejí
na nejstrmìjších svazích Goduly, proto jsou i provádìné
práce velmi namáhavé a provozní náklady vysoké. Tyto
skuteènosti odrazují vìtšinu spolkových èlenù od aktivního
zapojení do èinnosti. Proto úkoly, které spolek musí plnit se
daøí zabezpeèit jen díky obìtavé práci nìkolika jednotlivcù.
Vìøíme, že se s postupnou obmìnou èlenù spolku noví
vlastníci spolkových lesù aktivnì zapojí do èinnosti Spolku Spó³ki Godula. Informace o spolku naleznete rovnìž na
internetové adrese www.spolek-spolkagodula.wz.cz
Petr Šáøec
pøedseda spolku

OÚ

"Idioti na plavbì kolem svìta”
(200. pøednáška v ÈR a SR !)
a

Dne 1. 12. 2007 se konala výteèná pøednáška moøeplavcù
(Ivan Orel a Jindra Kuchejda), která pøilákala témìø 70
posluchaèù z okolních vesnic (domácí zøejmì pøehlédli
pozvánky). To, že bylo co
slyšet, vidìt a rovnìž i vyhrát
v jejich vlastní loterii, nelze
jednoduše popsat. Byl to
zkrátka úžasný výklad autora
knihy opepøený dobrodružstvím moøských vlkù.
a

Pro informaci sdìlujeme, že
pøipravujeme další pøednášku "Z Pekingu do Kathmundu" - pátek 29. 2. 2008
v 17:00 hod.
a

Pøijïte a neseïte doma.

Staronové vozidlo pro Hasièský sbor ØEKA s pùsobností pro
obec SMILOVICE (získáno z TŽ a.s TØINEC- 7/2007).
Co dìlají pro nás? Kropení høištì TJ, zásahy pøi povodních
(i letos), vybírání hnízd sršní a os, bdìní nad našimi pøíbytky.

Sousedské spory a paragrafy
(Nová kniha nakladatelství Computer press )
Titul se zabývá sousedskými vztahy v kontextu zákonù,
mimo jiné spoluvlastnictvím ve spoleèných prostorách,
sousedským obtìžováním (hlukem, pachem, nedovolenou
èinností...) apod. Dozvíte se, jak napøíklad reagovat na
neoprávnìný vstup na váš pozemek, na co všechno musíte
mít povolení atd. Bude možno propùjèit v naši knihovnì.
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Odstranìní vìtví stromù a keøù
a

Zmìna ceny za dodávku vody
a

Od 1.12.2007 byla zmìnìna cena za dodávku vody.
Zastupitelé obce schválili dvousložkovou formu úhrady, kdy
pevná složka je závislá na kapacitì osazeného vodomìru
(vyhláška è. 3/2007) a ceník, podle kterého pevná složka
pro bìžnì použité vodomìry v rodinných domcích je 300,Kè, pohyblivá složka je stanovena na 14,- Kè/m3. Cena byla
stanovena na základì kalkulace podle pøedpokládaných
nákladù za rok 2007. Uvedená vyhláška, ceník vody na rok
2008 a výpoèet ceny je k dispozici na obecním úøadì a také
na internetových stránkách obce.
Odbìratelùm vody byly pøedloženy nové návrhy smluv, ve
kterých je uveden nový zpùsob úhrady vodného, zároveò
bylo znìní smlouvy uvedeno do souladu s novými právními
pøedpisy (zákon o vodovodech a kanalizacích a vyhláška..),
které mimo jiné upravují i náležitosti smlouvy. Vzhledem
k tomu, že smlouva obsahuje i sankce za poškození zajištìní
vodomìru, žádáme odbìratele, aby se pøesvìdèili, zda jejich
vodomìr je opatøený plombou a pøípadné nedostatky
nahlásili na OÚ do konce ledna 2008.
Zároveò se tímto obracíme na ty odbìratelé vody, kteøí
doposud nemají podepsané smlouvy, pøípadnì uhrazeno
vodné k 31.11.2007, aby tak uèinili nejpozdìji do 20.12.2007.

Upozoròujeme obèany, aby využili období vegetaèního klidu
k odstranìní vìtví stromù a keøù, které zasahují do drátù
elektrického vedení nebo do komunikací, pøípadnì zakrývají
dopravní znaèení. Bezpeènost až na 1. místì.

Divoká skládka
a

Dne 29.11.2007 v podveèerních hodinách doposud neznámá
osoba složila sedaèku vèetnì 2 ks køesel na hranici pozemkù
obce Støítež a Smilovice (v blízkosti pøivádìèe Ropièanka Stonávka). Pro pachatele sdìlujeme, že sbìrna surovin
Nehlsen Tøinec nebo poboèka Tøanovice gratis odebírají
i nábytek. Spoleènì s bývalým místostarostou OÚ Støítež p.
Petrem Machálkem jsme odvezli bordó sedaèku 1.12.2007 na
patøièné místo. Bude se tato nehoráznost opakovat?

Zmìna poètu èlenù zastupitelstva obce
a

Zmìnou místa trvalého pobytu pana Pavla Matouška zanikl
dnem 12.11.2007 jeho mandát èlena Zastupitelstva obce
Smilovice. Vzhledem k tomu, že oba zvolení náhradníci Petr
Horák a Petr Krop se vzdali mandátu náhradníka, došlo ke
snížení poètu èlenù zastupitelstva na 6.

Zmìna è. 2 územního plánu obce Smilovice
a
Oznámením Odboru stavebního øádu a územního plánování
Mìstského úøadu v Tøinci ze dne 21.11.2007 bylo zahájeno
øízení o vydání návrhu zmìny è.2 územního plánu.
Oznámení bylo vyvìšeno na úøední desce 23.11.2007 a od
tohoto dne po dobu 30 dnù je návrh na zmìnu vystaven
k veøejnému nahlédnutí
- u poøizovatele, tj. na Mìstském úøadu v Tøinci,
Jablunkovská 160, v kanceláøi è. 204, dennì, v pondìlí
a støedu od 8.00 do 17.00, v úterý, ètvrtek a pátek
od 8.00 do 12.00 hodin.
- v obci, tj. v budovì Obecního úøadu Smilovice,
dennì, nejlépe pak v pondìlí a støedu od 8.00
do 17.00 hodin.
Veøejné projednání zmìny è.2 územního plánu obce
Smilovice se uskuteèní dne 7.1.2008 ve 14.30 hodin
v budovì Obecního úøadu Smilovice.

Zimní údržba
aZimní

údržbu místních komunikací v obci zajišují v èásti
obce od hlavní silnice smìr Komorní Lhotka, Støítež - Petr
Samiec, v èásti obce od hlavní silnice smìr Rakovec- Valter
Riedel. Komunikaci od Komorní Lhotky do Godule - Gustav
Novák.
Údržba obslužných komunikací se provádí pluhováním bez
posypu. Za extrémních podmínek pluhování není
„brnkaèka”. Za organizaci zimní údržby je zodpovìdný
místostarosta obce Jan Onraczka, tel. 724 181 051.

Ovìøování podpisù
a

Sdìlujeme obèanùm, že od 1.12.2007 je na obecním úøadì
opìt provádìno ovìøování podpisù a listin.

Odmìna obci Smilovice za výtìžnost ve sbìru
separovaného sbìru (papír, sklo, plast)
Dne 5.12.2007 obec Smilovice v kategorii obcí do 4000
obyvatel v separaci sbìru za rok 2007 získala 7. místo ze
všech zúèastnìných obcí Moravskoslezského kraje.

Fotosoutìž
"Zimní scenérie v obci Smilovice”
Vlastní reprodukce (nejlépe 18 x 24 cm) odevzdejte na OÚ
Smilovice v termínu do 31. 3. 2008. Vernisáž výstavy
probìhne 1. 5. 2008 v minigalérii místní knihovny.

Co "leze" komínem?
Nedávno jsme domluvou øešili problém spalování
karcinogenních látek. Èasto i z jiných RD barva dýmu
a štiplavý zápach zamoøuje okolí. Pøes den je Vás
vidìt a v noci rovnìž cítit. Nechte toho !

Zemìpisné znalosti Euroregiónu Beskydy
a

Pro další vydání zpravodaje v létì 2008 pøipravujeme
znalostní soutìž Euroregión Beskydy - níže nápovìda pro
studium na stránkách Internetu (doma nebo v naší
knihovnì)
pobeskydi.cz
www.euroregion-beskydy.cz
regionbeskydy.cz
euroregion-beskydy.sk
tourdata.cz
euroregion-beskidy.pl
tesinske-beskydy.cz
beskydy.cz
beskydy24.cz
kr-moravskoslezsky.cz
Kdo nemá rád zemìpis?
beskydy-valassko.cz
Otázky mùžete zasílat pøímo na OÚ pro pøipravovanou
soutìž v èervnu 2008.
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Vyrábíme v knihovnì

Mladým smilovickým fotbalistùm se daøí

V naši místní knihovnì probíhají vzdìlávací akce z grantu
Ministerstva kultury na podporu a rozvoj ètenáøství.
Tentokrát jsme se zamìøili na využití nauèné a krásné
literatury v praxi.
Podle návodù z knih a èasopisù vyrábíme rùzné dekorace
a ozdoby. Pravidelnì se zde scházejí mladší návštìvníci a
povedlo se nám už
ozdobit okna a
dveøe pomocí barev na sklo, také
jsme dekorovali
hrníèky i sklenièky
a vyrábìli závìsné
motivy.
Pøipravovali jsme
kvìtináèe pro kvìtinové ozdoby a
dále budeme ještì
vyrábìt gelové i
voskové svíce a vánoèní ozdoby. Inspirující jsou také návody
pro výrobu šperkù z korálkù a hmoty Fima.

Jak se zdá, jediným organizovaným sportem ve Smilovicích
je fotbal. Je pøíležitostí pøedevším pro chlapce jak vybít zdravým
zpùsobem energii a posílit organizmus.
Tìlovýchovná jednota Smilovice už po øadu let vychovává
mladé fotbalisty. Žákovský fotbal má širokou základnu hráèù.
Chlapci od 5 do 10 let trénují pod vedením p. Byrtuse a p. Míry
ve fotbalové pøípravce. V loòském roce nás benjamínci úspìšnì
reprezentovali pod vedením p. Kubaly na turnajových soutìžích
pøípravek.
Starší žáci reprezentují obec v regionální soutìži. Po
podzimní èásti sezóny jsou v èele tabulky. Ve Smilovicích
netrénují jen místní dìti (tìch je stále ménì), ale také dìti
z okolních vesnic, pøedevším Støíteže. K výborným výsledkùm
pøispívá i fakt, že žáci díky sportovní hale mohou trénovat pod
vedením p. Havlíka a p. Dyby témìø po celý rok.
Fotbalem žijí také mnozí žáci místní základní školy.
Pøedevším podzim je pro nì fotbalovým svátkem. Letos již po
páté probìhla soutìž v minikopané mezi školami mikroregionu
Povodí Stonávky. Naši žáci obhájili už ponìkolikáté 1. místo této
soutìže. Ve finále se pravidelnì utkávají s žáky ZŠ Støítež. Tìší
nás, že i nejlepší støelec soutìže - Radek Cienciala, žák
5. roèníku - navštìvuje smilovickou školu.
Pøejeme mladým fotbalistùm další úspìchy a místní tìlovýchovné jednotì další sportovní disciplíny tøeba i pro dìvèata.

Na závìr malé oznámení: dne 31.12.2007 bude knihovna
ZAVØENA
Renáta Lasotová

Jana Dybová

* * *

Návštìva domova dùchodcù
v Komorní Lhotce - øíjen 2007
Dne 24.10.2007 starosta naší obce navštívil Integrovaný
sociální ústav v Komorní Lhotce (domov dùchodcù), kde se
setkal s vedením ústavu a samozøejmì s obèany obce:
Bielanová Anna
Kojmová Helena
Kojma Bohumil
Filipiec Karel
Kotajny Karel
Goltschová Terezie
Kubalová Marie
Diskuse s nìkterými obèany byla velmi živá a pøinesla i
mnoho nápadù pro další periodická setkání. Nejstarší
obèané totiž hodnì toho ještì pamatují a tak p. Kojmová
vysvìtlovala, kolik pošaèek bylo v obci nebo p. Kotajny
vzpomínal na starou cestu vedenou kolem Ropièanky do
Øeky. Neopomenul se zeptat zda je v „bìhu“ kanalizace v
obci Smilovice. Návštìvy ústavu budeme tradovat a již na
svátky chceme, aby dìti ze ZŠ pøipravili vlastnoruènì
vyrobený dáreèek pro obèany v domovì dùchodcù vèetnì
programu.
Foto: Setkání s obèany obce Smilovice a s vedením ústavu.
OÚ

Turnaj ve volejbale
Dne 27.10.2007 se uskuteènil ve sportovní hale TJ
Smilovice turnaj ve volejbale družstev z obcí mikroregionù
Stonávky, Morávky a Žermanicko-Tìrlické pøehrady vèetnì
družstva ze Smilovic. Spøátelená družstva z mikroregionù ze
Slovenska (Terchová-Streèno) a z Polska (Jaworze) se na
poslední chvíli omluvili.
Naše družstvo, které se poprvé setkalo na turnaji,
nekladlo velký odpor již sehraným manšaftùm. Turnaj
vyhráli volejbalisté Tøanovic, kteøí nás rovnìž pozvali na
poøádaný turnaj v r. 2008. Je jen na nás, zda uspìjeme lépe
než poslední øíjnovou sobotu ve smilovické hale. Poèínaje
listopadem t.r. se koná každé úterý v hale TJ od 19-20.30
hod. setkání pøíznivcù volejbalu. Úèast je kolísavá (4, 16, 5,
9, 5, 5), ale pøesto si vždy zahrajeme. Když nechtìjí hrát
smiloviètí, navštìvují nás sousedé ze Støíteže, kteøí nás
urèitì pozvou v létì na novì vybudované sportovištì.
Kapitánem smilovických byl zvolen p. Viktor Suchánek
(suchanekv@email.
cz).
Hra 3 proti 2 je
skuteènì makaèka.
Možná zájemci z
Øeky rádi by rovnìž
pøišli. Tìlocvièna je
rezervována pro
nás, jinak a jiní
sportují.
Družstvo Smilovic vèetnì pøíznivcù
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Myslivost ve Smilovicích a Øece
Myslivost má u nás dlouholetou tradici. Spojuje lidi
stejných zájmù, vìtšinou nadšených pøátel pøírody.
První myslivecká spoleènost vznikla v roce 1952 s názvem
Lidová myslivecká spoleènost Smrk-Smilovice-Øeka. Jejím
pøedsedou se stal pan Jan Wanok - øeditel polské školy ve
Smilovicích, hospodáøem Josef Chasák - lesník, jednatelem
František Kutala - øeditel èeské školy. V MS bylo celkem 20
èlenù.
V r. 1962, po vzniku jelenáøských oblastí tyla vìtšina
honitby v Øece zaøazena do této oblasti a zbytek honitby se
slouèil s honitbou obce Guty i s myslivci z této obce. Krátce
poté se zapoèalo se stavbou myslivecké chaty ve Smilovicích.
Tato stavba byla témìø celá provedena èleny MS, což
vyžadovalo veliké úsilí a to èasto i na úkor jiné myslivecké
èinnosti. Finanèní zajištìní celé akce bylo z výtìžkù
"Mysliveckých dnù", a také z pùjèek èlenù MS. V roce 1977
došlo na základì usnesení ÚV ÈMS ke slouèení mysliveckých
sdružení Smilovice, Støítež a Ropice do spoleèného sdružení
„Ropièanka“ s honitbou o výmìøe 2800 ha honebních
pozem-kù. V tomto sdružení bylo pøibližnì 50 èlenù.
Honitba byla rùznorodá, èlenové se èasto ani neznali.
Tento stav ukonèil nový zákon o myslivosti z. r. 1992. Na
základì vlastnických vztahù se vytvoøilo "Honební spoleèenstvo Smilovice-Øeka", jejímiž èleny jsou majitelé
pozemkù na katastrech tìchto obcí. Znovu se vytvoøilo
myslivecké sdružení Smilovice-Øeka, které si tuto honitbu
pronajalo a myslivecky ji obhospodaøuje i v souèasnosti.
Souèasná honitba Smilovice-Øeka má celkem 1347 ha
honební plochy, z toho 529 ha lesa. Zvìø, u níž jsou pro nás
urèeny normované stavy je srnèí-57 kusù, zajíc-48 ks a
bažant-28 ks.
Zvìøe srnèí máme v souèasnosti urèitý nadstav, který je
dle našeho názoru žádoucí, protože je to zvìø dosti zranitelná
a vlivem drsnìjší zimy, èi poètu sražených kusù na
komunikacích dochází k silnému kolísání jejich stavù.
U drobné zvìøe dochází ke snižování jejich stavù a to hlavnì
u bažantù. Vzhledem ke skuteènosti, že vlivy velkoplošného
hospodaøení v posledních 15 letech slábnou, je nutné hledat
pøíèiny snižování stavù jinde. Dle našeho názoru je jednou
z pøíèin vznik nìkterých zákonù na ochranu všech dravcù
a omezení možností likvidovat zvíøata myslivosti škodlivá.
Kromì této plánované zvìøe žije v naší honitbì také množství
jiné zvìøe. Napøíklad stavy zvìøe jelení se zvýšily z nìkolika
ojedinìlých kusù na témìø tøicet kusù v naší honitbì stabilnì
žijících, dále se zde vyskytují divoèáci, kachna divoká, vydry
a samozøejmì bìžní dravci, jako jsou liška, jezevec, kuna,
tchoø a jiné. V horských lesích se vyskytuje jeøábek lesní
a obèas rys, èi vlk.
Vzhledem k tìmto stavùm zvìøe jsou úmìrné i úlovky.
Tak napøíklad v r. 2006 jsme ulovili 5 ks jelení, 18 ks srnèí,
2 zajíci, 8 lišek, 1 jezevec, 3 kuny, 8 holubù.
Hlavní èinností myslivcù ale není lov zvìøe. O zvìø je
nutno hlavnì peèovat, to znamená vytváøet podmínky
k jejímu životu, chránit ji a v dobì nouze, pøikrmovat.
K tomuto úèelu vysazujeme remízky, èímž vzniká kryt pro
zvìø, na políèku pro zvìø na nìkolika
arech pìstujeme topinambury, oves a
kukuøici. Pro pøikrmování máme
postaveno 21 krmelcù, 4 zásypy a 12
slanisk. Také posedy slouží hlavnì
k pozorování zvìøe, aby bylo možno urèit
která zvìø je silná a zdravá a která je vhodná
k odstøelu. Také jsme v letošním roce
instalovali 2 odchytová zaøízení na lišky.

K zásobení uvedeného množství krmných zaøízení je také
tøeba dostatek krmení. V tomto roce jsme napøíklad
nakoupili 3 tuny ovsa, pøes 100 kg soli, 700kg kaštanù a
žaludù, nasušili 5 tun sena. Velmi dobré vztahy v tomto
smìru máme se základní školou ve Smilovicích. Její žáci se
každoroènì zúèastòují soutìže o nejlepšího sbìraèe, kterou
organizuje uèitelka Mgr. Jana Dybová. V letošním roce dìti
nasbíraly 560 kg žaludù a kaštanù. Vyhodnocení soutìže
probìhlo ve škole zároveò se znalostní soutìží o pøírodì a
myslivosti. Všichni byli odmìnìni cenami. Finanèní prostøedky poskytlo myslivecké sdružení a Honební spoleèenstvo.
Všechny tyto náklady které zahrnují nákup krmiva,
náhrady škod zvìøí, nájem honitby a provozní náklady hradí
Myslivecké sdružení ze ziskù rùzných akcí. Tyto akce
poøádají myslivci pro kulturní vyžití jak myslivcù, tak i
známých a pøátel myslivosti a pøírody. Mezi dnes již tradièní
akce patøí myslivecký ples, který je hlavní akcí MS. Dále jsme
uspoøádali zdaøilou výstavu o myslivosti, pøed tøemi lety
chovatelskou výstavu trofejí a také tradièní poslední leèe po
honech. Toto všechno zajišují a organizují èlenové, hosté,
pøíznivci a manželky myslivcù.
V souèasné dobì je v našem sdružení 20 stálých èlenù,
2 stálí hosté a 2 adepti. Výbor tvoøí pøedseda, myslivecký
hospodáø, finanèní hospodáø, chataø, kulturní referent a
kynolog.
AS (www.ms-smilovice-reka.ic.cz

Foto: Jubilanti se smilovickým dechovým orchestrem.

Setkání s jubilanty obce Smilovice
Pošmurný podveèer ve støedu 24.10.2007 byl vìnován naším
jubilantùm, kteøí se dožili 70, 75, 80 a výše let. Letos bylo
pozváno celkem 19 obèanù, pøítomných bylo pouze
7 obèanù. Ostatní se omluvili buï z dùvodu nemoci nebo
v øadì pøípadù nesdìlili žádnou informaci. Akce byla konána
ve velkém sálu obce. Úvodní slovo pøednesl starosta,
poblahopøál všem mnoho zdraví a sdìlil nìkolik informací co
se chystá v naší obci, jaké jsou zámìry atd.
Podzimní veèer s jubilanty byl zpestøen 15-ti èlenným
dechovým orchestrem ze Smilovic pod taktovkou hrajícího
dirigenta p. Petra Bromka. Smilovická dechovka právì letos
oslavila 50 let od založení a skuteènì ukázala svoji
profesionalitu.
Po diskusích s jubilanty byl krásný veèer ukonèen s pøáním
všeho nejlepšího do dalších let.
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