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SMILOVICKÝ

vydává Obec Smilovice

Vážení obèané,
dostává se Vám do rukou již 4. výtisk Zpravodaje,
prostøednictvím kterého se Vám pokoušíme pøiblížit
problémy naší obce.
V souèasné vyspìlé dobì informaèních technologií
(IT) by nìkdo mohl polemizovat, zda vùbec vydávat
zpravodaj o èinnosti obce, když možná již ve více jak 50 %
rodinných domkù je k dispozici internet a lze si
jednoduše najít naše stránky (www.smilovice.cz) a
pøeèíst, co koho zajímá. Jsem ale pøesvìdèen, že i Ti kteøí
brouzdají po internetových stránkách si rádi pøeètou
ucelené informace z aktuálního dìní v obci.
Nyní jsme již za polovinou volebního období, ve kterém pracuje Vámi zvolené zastupitelstvo obce. Od voleb
v záøí 2006 ubìhlo již 26 mìsícù a v prosinci t.r. budeme
mít již 29. zasedání zastupitelstva. Z èetnosti zasedání lze
usoudit, že problémù není málo, i když nìkdo mùže mít
názor, že na 650 obèanù a 785 ha jsme co do poètu
zasedání hyperaktivní, a výsledek není vidìt. Nutno si
uvìdomit, že ne všechny akce, o kterých je pojednáno
dále ve „Zpravodaji“, jsou okamžitì viditelné, jelikož
jejich zahájení pøedchází nároèné pøípravné práce jako je
zpracování žádostí o dotace, projektové dokumentace,
výbìrová øízení a s tím spojena øada jednání.
Teprve po zdolání této nároèné etapy je možno dojít k
tomu, co vidí obèané, vlastní realizace, jak je tomu nyní
u stavby rozšíøení vodovodních øadù, která by mìla být
ukonèena na jaøe pøíštího roku, provedení opravy
komunikace „Bartošovice-Vypolonka“ nebo dokonèení
rekonstrukce propustku v místì napojení komunikace
„Hl.silnice-Szczuková“ na hlavní silnici.
V souèasné dobì jsou zpracováváme projektové
dokumentace na opravu mostù (v centru obce a u myslivny), zmìna zpùsobu vytápìní a zateplení budov OÚ
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vèetnì komplexní vize rekonstrukce souèasné „polyfunkèní“ budovy OÚ (úøad, hospoda, pošta, obchod),
projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci.
Vydali jsme pohlednice naší obce a pøipravujeme
vydání publikace „Z historie obce Smilovice“.
Mezi velmi dùležité èinnosti je samozøejmì nutno
pøipomenout èetná jednání týkající se územního plánu,
kde 60 žádosti pro vynìtí na zástavbu RD èitá nìkolik
desítek hektarù! Máme na to pøizpùsobenou infrastrukturu (inženýrské sítì, zásobování .....)?
Dále je nutno pøipomenout, že èlánek „Každý z nás je
nìèí soused“ – viz Smilovický zpravodaj – èerven 2007 je
„furt“ aktuální a mezilidské vztahy je žádoucí neustále
pìstovat. S odstranìním nevhodné vegetace, s obtìžováním hlukem, pachy a kouøem je èasto skloòováno mezi
obèany staré pravidlo „Není žalobce, není soudce“.
Vzhledem k pøipravovanému novému znìní obèanského
zákoníku nemusí se však v budoucnu výše uvedené rèení
vyplatit.
Pochmurný závìr o mezilidských vztazích bych chtìl
zkrášlit podìkováním zejména zamìstnancùm obce, dále
zastupitelùm, organizaèním složkám a obèanùm, kteøí se
podíleli v tomto roce na rùzných èinnostech v obci a
pøispìli ke zlepšení okolí a prezentací naší vesnice
(fotbalisté, MŠ + ZŠ, taneèní soubor PZKO, aj.).
Samozøejmì nutno podìkovat všem dopisovatelùm
našeho zpravodaje, tj. zástupcùm organizací v obci a
jednotlivcùm. Bez jejich pøíspìvkù by byl náš list jen
„subjektivním“ pohledem „úøedníkù obce“ na dìní v tomto roce.
Pøeji Vám krásné prožití nejkrásnìjších nastávajících
svátkù a mnoho štìstí a zdraví v roce 2009.
Gustav Chwistek
starosta
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Výsledky za okrsek è. 1 obec Smilovice
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Advent a vánoèní svátky se nezadržitelnì blíži. Mnozí
z nás se již na tyto svátky pøipravujeme. Pøemýšlíme jaké
dáreèky koupit, jak a èím naplnit sváteèní èas. Nedávno mnì
oslovil jeden pøíbìh a já bych vám ho nyní chtìla
pøevyprávìt.
Ten pøíbìh je o profesorovi, který chtìl nìèemu
podstatnému nauèit své žáky. Jednoho dne vstoupil do tøídy
a na stùl položil velkou, pìtilitrovou nádobu se širokým
hrdlem. Pak vytáhl velké kameny, které zaèal starostlivì
ukládat do nádoby. Když byla nádoba až po hrdlo plná a
žádný velký kámen se již do ní nevešel, zeptal se profesor
svých studentù: „Myslíte si, že je tato nádoba plná?“ Každý
ve tøídì potvrdil, že je. „Skuteènì?“, zeptal se profesor. Sáhl
do své tašky a vytáhl sáèek se štìrkem, který nasypal do
nádoby a dùkladnì ní zatøásl. Štìrk popadal do mezer mezi
velké kameny. Pak se zase zeptal svých žákù: „Je táto nádoba
plná?“ Tentokrát tøída ledacos pochopila a nìkdo øekl:
„Pravdìpodobnì ne.“ „Správnì!“, øekl profesor a ze své tašky
vytáhl sáèek s pískem a vsypal mezi kameny a štìrk. A znovu
se zeptal: „Myslíte, že je již táto nádoba plná?“ „Ne!“
zakøièela tøída! „Odpovìï je správná“, øekl profesor. Vytáhl
misku s vodou a naplnil ní nádobu až po okraj.
Pak se zeptal svých žákù: „Co myslíte, èemu se mùžeme
nauèit z toho, co jsem vám pøed chvíli ukázal?“ Padaly rùzné
názory, ale ani jeden z nich nebyl správný. Nakonec profesor
øekl: „To, co jsem vás chtìl dnes nauèit, je pravda o našem
životì a umìní náležitì ho prožít. Pokud bych jako první
do nádoby nedal ty velké kameny, pak bych je tam
již nikdy nedostal. Co tedy znamenají ty velké kameny v
našem životì? To jsou ty vìci, které považujeme za
nejdùležitìjší. Když budete pøemýšlet o svém životì, ptejte se
sami sebe: co je tím velkým kamenem, kterým naplòuji svùj
život?“
Pøeji tedy nám všem, abychom ve dnech, kdy budeme
prožívat Vánoce, neminuli jejich pravý biblický význam a
abychom je naplnili tím co zùstává a co je vìèné. „Nebo se
nám narodí dítì, bude nám dán syn, na jehož
rameni spoèine vláda a bude mu dáno
jméno: "Divuplný rádce, Božský
bohatýr, Otec vìènosti, Vládce pokoje."
(Izajáš 9,5)

Volby do zastupitelstva kraje ve dnech 17. a 18. øíjna
2008

Poèet osob zapsaných ve stálém seznamu
volièù
Poèet volièù
Poèet platných hlasù
èíslo hlasovacího
lístku

název strany

527
208
207

poèet hlasù

a

1. Komunistická strana Èech a Moravy
12. Køesanská a demokratická unie – Èeskoslovenská
strana lidová
18. Strana zelených
24. Osobnosti kraje
32. Strana zdravého rozumu
42. Volte Pravý Blok – stranu za snadnou…
47. Obèanská demokratická strana
48. Èeská strana sociálnì demokratická

15
36
5
26
1
1
50
73

Dìkujeme volièùm za úèast pøi volbách do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje, volební komisi za zdárný prùbìh
voleb a Policii Hnojník za vykonaná bezpeènostní opatøení.

Policie ÈR v Hnojníku informuje

Vyhodnocením trestné èinnosti spáchané ve služebním
obvodu OOP Hnojník, za období od poèátku prázdnin
letošního roku do souèasné doby, se hnojnickým policistùm
potvrdil již dlouhodobì známý fakt, že nejèastìji páchanými
trestnými èiny ve zdejším služebním obvodu jsou krádeže,
kdy se jedná pøedevším o vloupání do nejrùznìjších objektù
a vozidel, a dále trestné èiny v dopravì.
Vzhledem k rostoucímu trendu této nezákonné èinnosti,
a to nejen ve zdejším služebním obvodu, opìtovnì
nabádáme obèany k dùkladnìjšímu zajištìní svých rodinných domù, rekreaèních chat, garáží, hospodáøských budov a
pøedevším dlouhodobì opuštìných objektù. V této souvislosti také upozoròujeme zejména seniory na zvýšený výskyt
osob, jež se za pomoci rùzných smyšlených historek, nebo
Renáta Firlová
v rámci nabídky vìtšinou bezcenného zboží - pøikrývek,
faráøka SCEAV v Komorní Lhotce
elektropøístrojù, ap., snaží lstí vniknout do domácností a
následnì odtud odcizit finanèní úspory, pøípadnì jiné
hodnotné vìci.
Jako jeden z pøíkladù stále se zvyšující drzosti pachatelù
lze zmínit pøípad krádeže vìcí z rodinného domu v obci
Hnojník, z mìsíce øíjna 2008. V tomto pøípadì, aèkoliv se
jednalo o dopolední èas a majitelka se pohybovala v domì a
jeho blízkém okolí, neznámý pachatel v nestøežené chvíli
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hodnotné šperky a finanèní hotovost.
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V pøípadì trestné èinnosti v dopravì se ve zdejším
služebním obvodu jedná pøedevším o trestné èiny „ohrožení
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úøedního rozhodnutí“, to vše mimo trestných èinù šetøených
policisty dopravní služby z Tøince. Za již zmínìné období od
prázdnin letošního roku, bylo hnojnickými policisty
pøistiženo 7 pachatelù této trestné èinnosti, kdy není bez
zajímavosti, že ve tøech pøípadech se jednalo o ženy pachatelky. Z preventivních dùvodù upozoròujeme, že za uvedené
trestné èiny hrozí pachatelùm nejen penìžité tresty nebo
zákaz èinnosti, ale i tresty odnìtí svobody.
Závìrem sdìlujeme, že k datu 1. 11. 2008 došlo ke zmìnì
ve funkci vedoucího OOP Hnojník, kdy dosavadní dlouholetý
vedoucí komisaø npor. Mgr. Martin Sliž byl pøevelen do
funkce vedoucího OOP Tøinec a souèasnì byl npor. Bedøich
Jílek povìøen vedením OOP Hnojník.

trafo u Biedravy) a od pøíštího roku bude upraven systém
svozu nebezpeèného a velkoobjemového odpadu – možnost
jeho odložení bude pouze v centru obce a to 2x v roce, kdy
kontejnery budou pøistaveny po dobu celého dne. O termínech svozu budou obèané informováni. Tyto zmìny jsou
provedeny z dùvodu zajištìní vìtší ekonomické efektivity
odvozu odpadu.
V této souvislosti bychom chtìli obèany upozornit, že na
pøíštím zasedání ZO bude pøedložen návrh na zvýšení
poplatku za komunální odpad pro rok 2009 na èástku 500,Kè na 1 osobu. Jedním z dùvodu rùstu nákladù na svoz
komunálního odpadu je skuteènost, že obèané žádají o zmìnu intervalu svozu pouze ve smìru navýšení èetnosti.

prap. Libor Jelínek
inspektor OOP Hnojník

P
ře
če
t
l
i
j
s
m
e
z
a
V
á
s
Ceník dodávky vody pro rok 2009
schválený Zastupitelstvem obce Smilovice dne 6.10.2008
na základì výpoètu ceny, provedeného podle pravidel
pro èlenìní položek pøi výpoètu (kalkulací) ceny
pro vodné a ceny pro stoèné vèetnì struktury
jednotlivých položek1 a uvedeného v pøíloze tohoto
ceníku.
Cena za dodávku vody je Obecnì závaznou vyhláškou
obce Smilovice è. 3/2007 stanovena jako dvousložková
a skládá se z pevné složky, stanovené pro období jednoho
roku na každé pøipojené místo osazené vodomìrem a pohyblivé složky, která se vypoète z odebraného množství
vody v m3 a stanovené ceny vody za 1 m3.
Jednotlivé složky za dodávku vody se ode dne 1.12.2008
stanoví následovnì:

Návrh obèanského zákoníku dá vìtší šanci na
náhradu škody
Návrh obèanského zákoníku, na nìmž se pracovalo osm
let, má být jednou z nejvìtších zmìn v èeském právu za
desítky let. A navíc takovou, která se dotkne každého –
obèanský zákoník totiž bez nadsázky provází každého od
narození až do smrti. Øeší vše od pronájmu bytù a pùjèování
penìz pøes vìtve zasahující od souseda do zahrady až tøeba
po závì a dìdictví. Ostatnì proto má návrh zhruba 2800
paragrafù.
Pøináší stovky zmìn – a jak tvrdí autoøi, zmìn moderních
podle zkušeností z Evropy, které v Èesku nemìly šanci kvùli
komunistickému režimu.
Zákoník by mohl platit od roku 2011, záležet bude
pøedevším na poslancích. „Když to pùjde dobøe, stihne se
zákoník pøijmout ještì v tomto volebním období. Ale je to
tak padesát na padesát,“ odhaduje ministr spravedlnosti Jiøí
Pospíšil.

3
3
3
,
5
m
/
h
6
m
/
h HOSPODÁØSKÉ NOVINY, úterý, 4. listopadu 2008
K
a
p
a
c
i
t
a
v
o
d
o
m
ě r
u
Q2
,
5
m
/
h
3
n

P
e
v
n
á
s
l
o
žk
a
(
K
č/
r
o
k
)
4
0
0
,
- 6
0
0
,
3
P
o
h
y
b
l
i
v
á
s
l
o
žk
a
(
K
č/
m
)
1
6
,
1
6
,
-

9
0
0
,
1
6
,
-

Pevná složka ceny je stanovena pro období 1 roku.
V pøípadì kratšího zúètovacího období nebo pøerušení
dodávky vody na dobu delší než 24 hodin se pevná èást
složky krátí úmìrnì poètu dnù zkrácení zúètovacího
období nebo pøerušení dodávky.
1

Opatøení obecné povahy èj. 22402/2006-16330

INFORMACE Z OÚ
Dokonèení rozšíøení vodovodu
V záøí zahájena stavba rozšíøení vodovodních øadù byla
zaèátkem listopadu pøerušena a dokonèovací práce budou
provedeny na jaøe – tlakové zkoušky a terénní úpravy. Oproti pùvodním informacím bude možno provádìt napojování
pøípojek až po provedení rozborù vody. Pøedpokládaný
termín je konec mìsíce dubna.

Svoz komunálního odpadu
ZO byla schválena zmìna pøílohy è. 3 k vyhlášce è.2/2007
o systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù vznikajících
na území obce Smilovice.
Na základì této zmìny bude snížen poèet nádob na
tøídìný odpad o 2 ks (papír – stanovištì u hrušky a plasty –

Problematika vytápìní RD
Vytápìní ušlechtilými palivy se stává pro domácnosti
pøedevším na vesnicích ekonomicky neúnosné. Majitelé se
proto vracejí k pevným palivùm a všemu, co hoøí. Lokální
topeništì se tak opìt výraznì podílejí na celkovém
zneèišování ovzduší, v nìkterých pøípadech dokonce více
než prùmyslové podniky.
Spalování ménì hodnotných paliv a èasto i odpadù
dostává vedení obcí do nezávidìníhodné situace. Stávající
zákonná úprava jim neumožòuje kontrolovat, èím se
v domácnostech topí. Možnost kontroly by mìla být
dána novelou zákona a zpøísnìním požadavkù na
kvalitu paliv. Pomoci by mohla i nulová spotøební daò
u bioplynu a biomasy, která by mìla zaèít platit od 1. ledna
2009.
Bohužel cíl, aby ekologické vytápìní bylo zároveò
ekonomické, se stále více vzdaluje, proto výstava
Infotherma 19.-22.1.2009 na výstavišti Èerná louka
v Ostravì pøedstavuje možnosti, technické novinky, služby,
dotaèní tituly a další opatøení, které mohou zvýšit úsporu
energie a zachovat alespoò to, co se podaøilo v minulých
letech dosáhnout.
Zveme Vás proto na uvedenou výstavu, která urèitì
pøispìje k myšlenkovým názorùm a pøípadné realizaci pro
nekoneèné téma, jak uspoøit a nezaneøádit životní prostøedí
pøi vytápìní jednotlivých RD.
Výòatek z èlánku „Infotherma 2009: Jaké novinky mùžeme
oèekávat?“, èasopis Moderní obec, listopad 2008
(OÚ)
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Podzim ve Smilovicích
Nechce se tomu ani vìøit, ale je to tak. Školáci už mají
ètvrt školního roku za sebou. Po mìsíci záøí, kdy si dìti
zvykaly na školní povinnosti a opakovaly znalosti z pøedchozích roèníkù, jsme se vrhli do uèení. Ale nejen do nìj.
Dìtem zaèaly zájmové kroužky, letos obohacené o kroužek
angliètiny a výtvarný kroužek. Díky finanèního pøispìní
rodièù a jejich pomoci pøi stìhování se nám podaøilo poøídit
klavír, který využíváme v hodinách hudební výchovy, ale
také k volnoèasové výuce „hry na klavír“. Sponzorsky škola
získala další 2 poèítaèe a stùl na stolní tenis. Z dobrovolných
pøíspìvkù rodièù budeme moci zakoupit hrnèíøský kruh do
keramické dílny. Naše snahy smìøují k tomu, aby žáci èas
trávený ve škole využívali smysluplnì.
O tom, že uèit se dá nejen ve škole, se pøesvìdèili žáci 4.
a 5. roèníku pøi vzdìlávacím výletu do planetária v Ostravì,
kam vyjeli spoleènì s kamarády ze ZŠ Støítež. Dozvìdìli se
nové poznatky o rùzných vesmírných tìlesech, planetách.
Tyto informace využijí v hodinách pøírodovìdy. Mladší žáci
se spolu s kamarády z MŠ pobavili pøi divadelním pøedstavení Pat a Mat. Na obì akce pøispívalo finanènì KRPŠ pøi
MŠ a ZŠ Smilovice. Dìkujeme.
V místní knihovnì si starší žáci rozšíøili své vìdomosti pøi
besedì „Napøíè Austrálií na kole“ s cestovatelkou Renátou
Lorišovou. Kulturním zážitkem jistì bude také pøedstavení
„Kouzelná baterka“ na motivy stejnojmenné knihy pro dìti.
Tyto akce poøádá pro naše žáky místní knihovna, za péèi
o školu dìkujeme p. Lasotové.
Na podzim jsme se nejen vzdìlávali kulturnì, ale také
jsme sportovali. V záøí se zúèastnilo družstvo ZŠ Smilovice
turnaje škol mikroregionu v pøehazované. Z Ropice pøivezli
naši borci krásné 3. místo. Dne 11. 11. se uskuteènil již
6. roèník turnaje v MINIKOPANÉ, který poøádá pro školy
mikroregionu obcí povodí Stonávky naše škola. Tentokrát se
zúèastnilo všech osm škol mikroregionu. Hrály se základní
zápasy ve dvou skupinách. Do finále se naši žáci probojovali
bez ztráty bodu. V souboji o první místo však pøálo štìstí
soupeøùm. Po zápase, ve kterém mìli pøevahu Smiloviètí, ale
bohužel se jim nepodaøilo dát gól, pøišly na øadu penalty.
Tady byli Hnojniètí žáci úspìšnìjší. Výsledky turnaje: 1.
místo – MZŠ Hnojník, 2. místo – ZŠ Smilovice, 3. místo – ZŠ
Tøanovice. Nejlepší støelec – Bažanowski M. (MZŠ Hnojník),
nejlepší brankáø – Paloncy J. (ZŠ Ropice), nejužiteènìjší
hráè – Kubala F. (ZŠ Smilovice). Všichni úèastníci získali
krásné ceny, které sponzorovali: OÚ Øeka, OÚ Smilovice,
minimarket BEA, Dominostory – p. Martynek, Minimarket
Smilovice, Restaurace U dubu, MUDr. Mírová, Ing. Kubala,
Ing. Riedel D., Ing. Bujok, Ing. Pszczolka, p. Eschner,
p. Dyba. Všem sponzorùm dìkujeme.
Nyní se blíží èas Adventu. Dìti ve škole pøipravují
dáreèky svým blízkým, ale také dáreèky na prodejní výstavku
pøi Vánoèní besídce, která se uskuteèní v sále OÚ
Smilovice 17. 12. 2008 v 15 hodin. Všechny spoluobèany
srdeènì zveme.
Mgr. Jana Dybová

Œmi³owice dance
(PZKO-owski feletion )
Jak u¿ dnia ubywo,czynœcij padze a je pod mrokym,to se
ma³o kiedy co chce robiæ.Nie wjymy jako w insze dni,ale
niedziely bywajóm we Œmi³owicach ¿ywe.W podwieczór se
spotykajóm m³odzi ludzie,aby po prostu potañczyæ…..
Ja,ja u¿ 4.sezone makómy,aby podczas balów ukozaæ co
w nas je .Kaj te¿ jaki „Stardance“ se nóm nimo¿e równaæ .
Wszystko zacz³o w r.2006,kiedy to pore ludzi se
domówi³o,¿e by by³o dobre taki kó³ko we Œmi³owicach
zorganizowaæ.Naszóm choreografkóm byla przez 3.lata
mgr.Gra¿yna Sikora.Za te dobe my wymyœleli kupa tañców
od country,walca,czardasza…….
Aktualnie kó³ko liczy 14 m³odych tanecznie zdatnych
ludzi a naszymi choreografami sóm pañstwo Krainowie ze
synym Adamym.D³ugoletni tancerze Zespo³u Pieœni i Tañca
„Olza“ i zespo³u „Zaolzie“ .
A wiêc kultura nie zaniko……..i gdy¿ se myœlymy,¿e raczyj
nale¿ymy do kategorie amatorskiej,ale g³ówne je,¿e nas to
bawi .
Kolektyw zespo³u

Nová herna a tøída v MŠ Smilovice
Listopadový díl ostravského magazínu „Bydlení je hra“
byl vìnován pøestavbì herny dìtí v Mateøské škole
Smilovice.
S nápadem pøihlásit se do tohoto poøadu a zmodernizovat tak hernu dìtí, pøišly maminky z klubu rodièù a
pøátel školy /KRPŠ/. Èástka potøebná k rekonstrukci
dosáhla výše 140.050 Kè díky finanènímu pøíspìvku KRPŠ,
sponzorským darùm, pøíspìvkùm od rodièù dìtí, školného
MŠ a z rozpoètu ZŠ a MŠ Smilovice.
Vše zaèalo poèátkem èervence 2008 stržením obložení na
stìnách, vyklizením „izolaèky“ a probouráním vnitøního
okna. Díky tomu vznikl nový prostor pro uložení lehátek a
pøikrývek na spaní. Tyto stavební práce, nutné opravy na
elektroinstalaci a výmalba ukázaly, že zmìnit dìtem prostor
na hraní již bylo opravdu zapotøebí.
Vlastní realizace projektu s ÈT probìhla za plného
provozu MŠ a to od pondìlí 29.9. do pátku 3.10.08 s designérkou Ivou Lukšovou.
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A jaký je výsledek této spoleèné práce? Nový nábytek
s dìtskými koutky /dílna, kuchyòka, obchod/,barevné kryty
radiátorù, garnýže, koberec, záclony, závìsy, stùl na poèítaè
s policemi pro CD, úložné boxy na hraèky a stavebnice,
plyšové hraèky, paravánek, válecí pytle, hravá výmalba na
stìnách a osvìtlená vitráž v prùhledovém oknì do herny.
Veškeré stavební práce, úpravy na elektroinstalaci, šití
textilu i nového potahu na paraván zvládli ochotní rodièe a
pøíznivci MŠ sami. S pí.Lukšovou Ivou tak vytvoøili sehraný
tým zruèných øemeslníkù. Ušetøené peníze za øemeslnické
práce jsme tak mohli investovat do vybavení tøídy MŠ.
Poøídili jsme nové lino,stùl pro pedagogy, døevìné regály na
uložení pedagogických pomùcek, knih a výmalbu na stìnu
tøídy. Vzniklo tak pøíjemné a svìží prostøedí pro naše dìti
i zamìstnance, které bude dìtem sloužit pìkných pár let.
Vše nové si mohli prohlédnout obèané dne 24. øíjna
2008, kdy MŠ poøádala Den otevøených dveøí.
Ještì jednou dìkujeme sponzorùm, rodièùm a øemeslníkùm za obìtavou pomoc!

11. Rybníky
12. Obecní úøad – fojtové
13. Školství a školy
14. Církev
15. Požární stráž
16. Hora Godula – jako èást obce
17. Povìsti a legendy
18. Zvyky a obyèeje
19. Zajímavé osobnosti
20.Osamostatnìní obce
Pokud chcete zkrášlit uvedenou publikaci starými fotografiemi, domovskými listinami, místními listy apod., sdìlte
informaci na OÚ Smilovice. Autoøi publikace Vás pøímo
navštíví a na místì, Vaše dokumenty pøevedou do
elektronické podoby, která se „promítne“ do sborníku obce
„Z historie obce Smilovice“, a tím naše archiválie schované
na pùdách a v „szyfónerach“ ožijou.
(OÚ)

Trpišovská Z.

Kroniky obce Smilovice

Z historie obce Smilovice
Témìø po roèním jednání se zástupci vydavatelství Regio
(p. Cichá, p. Tesarczyk), zejména z dùvodu získávání
penìžitých darù dne 3.11.2008 jsme s uvedeným
vydavatelstvím uzavøeli Smlouvu na zhotovení díla, týkající
se naší obce, tj. „Z historie obce Smilovice“ . Publikace bude
mapovat dìjiny naší obce do I. svìtové války z dostupných
zdrojù (kronik obce, záznamù ze státních archívù v Opavì
a Frýdku-Místku, výpovìdi žijících nejstarších obyvatel obce
aj.).
Níže uvádíme rámcovou osnovu sborníku, který bude
dvoujazyèný (èesko-polský) s øadou fotografií a skenovaných
dokumentù.
Osnova sborníku „Z historie obce Smilovice“
1. Geografické hledisko – poloha Smilovic, hranice, potoky
a hory
2. Rozloha, pøírodní podmínky
3. Vznik názvu – podle historika Franciszka Popio³ka, dále
pak povìst o vzniku názvu
4. První zmínka o obci – 14. stol. v tìšínském zámeckém
archivu
5. Vlastníci obce (Ozan ze Smilovic, tìšínská šlechta)
6. Peèe obce – 1702 – nejstarší peèe, v peèeti rolnické
brány
7. Èásti obce, vysvìtlení názvù
8. Obživa obyvatel, pastevectví a salašnictví, sùl z Vìlièky,
kamenolomy podnikatele Fuldy na Goduli a v Øece,
knížecí kamenolom na Fojcionce
9. Mlýny a pila
10. Živnostníci

Pro informaci sdìlujeme obèanùm obce Smilovice, že od
III. kvartálu t.r. prostøednictvím Státního okresního
archivu ve Frýdku-Místku je v digitální podobì Kronika
obce Smilovice, díl I a díl II (1950-1968, 1969-1999) –
kronikáøi p. Jan Szczuka (do r. 1964), p. František Kubala
(1965-1983), p. Danuta Heliošová (1988-1999 a dále až do
r. 2002). V souèasné dobì kronikáøkou obce je p. Ivana
Wiewiorková.
Samozøejmì kdo má zájem o archiválie z naší obce
Smilovice, mùže si v místní knihovnì pùjèit pøíslušné
DVD nebo pøímo ve Státním okresním archivu ve FrýdkuMístku propùjèit originály kronik pro prezenèní studium
na místì.
Nyní pro ilustraci uvádíme 2 výòatky z obou dílù, které
nìkteré pamìtníky mohou „oslovit“:
Kronika, díl I – r. 1958 (str.80-87) – p. J. Szczuka

50 lat temu
V lutym roku 1958. – mimo mrozu, sniegu,
potem deszczu nawieŸli nasi dzielni straŸacy
kamienia, piasku, ceg³y, Ÿelaza i rozszerzyli sw¹
straŸnicê. Gmina zap³aci³a materia³ budowlany i
murarza, resztê prac wykonali stra¿acy bezp³atnie – 800 prac. godzin. 26. II. 1958 naczelnik
Krejza wyg³osi³ wyk³ad na temat: Usi³owania
ludnoœci celem zapobiegania poŸarom. Dnia
25.III.1958 StraŸ PoŸarna w Œmi³owicach
otrzyma³a 1-szy samochód poŸarniczy!
Gazeta polska „G³os ludu“ pisze 27.II.1958. „Ko³o
PZKO Œmi³owice urz¹dzi³o juŸ sporo wieczorów
œwietlicowych. Wliczanych zgadywankach potr¹cali
goœcie tematy obyczajowe, nazwy i dzie³a pisarzy,
zagadnienia ma³Ÿeñskie, niepiêkne oczernianie
znajomych. A szczytem zadziewienia by³ magnetofon!
JakŸe dobitnie poucza³, Ÿe trzeba zawsze i wszêdzie byæ
ostroŸnym w doborze s³ów i gdy istnieje przyrz¹d, który
niepostrzeŸenie wszystko notuje, a za chwilê powtórzy i
przed niepowo³anymi.
8.3.1958. odby³ siê u nas Miêdzynarodowy
Dzieñ Kobiet. Ma³o pewnie gmin w naszym
powiecie obchodzi³o tak uroczyœcie ten dzieñ, jak
Œmi³owice. Sala kina nie mog³a nas pomieœciæ:
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102 doros³ych, 86 dzieci szkolnych z obu szkó³ i
obu przedszkoli.
Dnia 18.3.1958 zjawi³ siê w naszym lokalu
bibliotecznym nielada goœæ Siegfried Goltz – Zentralinstitut für Bibliotekswesen in Berlin z okazji wyróŸnienia naszego czytelnictwa i bibliotekarza p.
Bielana: „Es war für mich eine grosse Freude, die schöne
Bibliothek in Smilovice und ihren tüchtigen Bibliothekssleiter kennen zu lernen und zu hören, welche
grosse Bedeutung die Bibliothek im Leben des Dorfes
hat.“
Zespó³ kobiet smi³owskich urz¹dzi³ w n marcu
1958 kurs gotowania. Uczestnizek by³o 44.
Mnóstwo wspania³ych tort
malowniczo i
kunsztownie ozdobionych, duŸo rodzajów
przeróŸnych miês na zimno.
Jak we wielu innych gminach tak i u nas, na
cmentarzu ewangelickim stoi marownia z wieŸyczk¹ i
dzwonem. W bieŸ¹cym roku drzwi od strony cmentarza
zamurowano a marowniê przeznaczono na kaplicê.
O³tarz w tejŸe kaplicy fundowa³ rolnik tutejszy Pawe³
Baranek, a obraz malowa³ równieŸ tutejszy kachlarz
Jan £amacz, ktory jako malarz doros³y lubuje siê w
malowid³ach.
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Kronika, díl II – r. 1982 (str. 205) – p. F. Kubala

Poslední kùò ve Smilovicích
Pøed kolektivizací bylo v naší vesnici 20 sedlákù, kteøí
vlastnili 40 koní a 7 støedních rolníkù mìlo 7 koní. Tøi
sedláci (Walach Jiøí è. 56, Zientek Jiøí è. 89 a Chwistek
Karel, è. 26 používali k tahu voly).
Tìchto 47 koní po založení JZD postupnì vytlaèily
traktory. Avšak jeden kùò ve Smilovicích dosud žije a
pracuje. Vlastní jej Anna Szalbutová, vyuèena
kováøka, žena kováøe Pavla Szalbuta, èp. 2, dcera Jana
Brzeziny, kováøe a lidového „zvìrolékaøe“, která dosud
hospodaøí na záhumenku a se svým konìm pomáhá
obdìlávat záhumenky a políèka drobným zemìdìlcùm.
Až tento kùò doslouží, sotva se najde ve Smilovicích jeho
nástupce.
(OÚ)

Volejbalisté Smilovic
Dne 24.10.2008 probìhl turnaj Mikroregionu Stonávka ve
volejbale smíšených družstev (min. 1 žena na høišti). Již tradiènì
vyhráli reprezentanti Tøanovic pøed Støítìží (Berani) a družstvem Smilovic. Sportovní sobotní dopoledne mìlo dobrou
úroveò a zejména 2 družstva Støítìže pøekvapily svými talenty
a urèitì v budoucnu dají na frak hodnì soupeøùm.
Naše družstvo Smilovických volejbalistù, i když ve
stejnokroji (bílo-zelené dresy), podalo standardní výkon
a zejména díky manželùm Eschnerovým a
Dybovým se umístilo
na 3. místì.
Zda se odhodláme
na reprezentaci obce v
jarním turnaji Mikroregionu, rozhodneme
na pravidelných trénincích ve ètvrtek
v 19:00 hod.
(OÚ)

Jaký bude osud naší staré požární zbrojnice? Souèasný minimarket bez sociálního zaøízení je jen náhradní øešení pro
jedinou prodejnu v obci.
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TJ Smilovice
V Tìlovýchovné jednotì byla zahájena další èást
rekonstrukce stávající budovy. Po zprovoznìní šaten a WC
v suterénu dojde k úpravì nadzemního podlaží a prvního
patra. Budou zpevnìny obvodové zdi budovy, což umožní
odstranit vnitøní sloupy ve vrchní tìlocviènì. Tím vznikne
volný prostor ke sportovnímu využití a po otevøení
restaurace k poøádání rùzných oslav a podobných akcí.
V pøízemí budou celkovì rekonstruovány prostory bývalé
restaurace a kuchynì. Celá rekonstrukce bude završena
výmìnou støechy. Pøedpokládaný termín ukonèení je v èervnu letošního roku, kdy bude restaurace otevøena pro
veøejnost. V souvislosti s touto rekonstrukcí byla v létì
otevøena pouze venkovní zahrádka, kterou provozoval pan
Jiøí Chorovský. Dle ohlasù návštìvníkù našeho areálu si
troufáme øíci, že volba tohoto nájemce byl velmi dobrý krok.
Vìøíme, že naše vzájemná spolupráce se bude rozvíjet i
v pøíští sezónì.
Našim fotbalistùm skonèila podzimní èást soutìže. Muži
„A“ se umístili na krásném tøetím místì, dorost ve
støedu tabulky na osmém místì a naši žáèci na místì
pátém. Mužùm „B“ se bohužel nedaøí z posledního místa
tabulky posunout o nìco výše, ale snad se to povede na jaøe.
Pravidelnì se scházejí i naši fotbaloví benjamínci, a to každý
pátek od 15.30 hod.
Do haly si v zimních mìsících mùžete pøijít zahrát
napøíklad fotbal „starých gard“ každou nedìli od 18.00 hodin
a ve ètvrtek od 19.00 hodin volejbal.
Další informace o dìní v naší organizaci jsou pravidelnì
zveøejòovány na našich internetových stránkách
www.tjsmilovice.cz , kde nám mùžete zasílat i své dotazy,
podnìty a pøipomínky.
Závìrem pozvánka:

Budova první školy ve Smilovicích
má nyní raritu
Smilovice 21, rodinný dùm, kde
témìø více jak pøed 200 lety na
souèasných základech stála první
budova školy sloužící pro dìti i
z okolních obcí (Guty, Øeka). V souèasné dobì skrývá významnou prastarou lidovou èinnost pùvodních
obyvatel. V tomto domì již nìkolikrát renovovaném bydlí
jedna z nejstarších našich obèanek – pí Terezie Sztefková
(nar. 1916), která je na svùj vìk velmi vitální a jak sama øíká,
pøi životì ji drží „ko³owrotek, motyka, grabie a wid³y“.
Do dnešní doby pøede na kolovrátku a vyrábí vìtšinou
nám dobøe známé ponožky („kopyca“). Tuto raritu již shlédly
nejen dìti z naší školy a školky, ale i jiní zájemci o tuto
lidovou tradici, která zùstane jen v historických publikacích.
(OÚ)

TJ Smilovice Vás srdeènì zve na
tradièní

SPORTOVNÍ PLES
v pátek 6.2.2009 od 19:00 hod.
v sále Obecního úøadu ve Smilovicích.

HOSTÉ: LEGENDY SE VRACÍ
Pøipraveno je pro Vás dobré jídlo, pití
a skvìlá zábava. Nebude chybìt tombola.
Objednávky místenek na tel. èísle 605936048.
Cena místenky je 450 Kè/osoba..
Srdeènì zveme.

Cesta na Guty a spolupráce MìÚ Tøinec
V prùbìhu srpna 2008 byla provedena oprava komunikace
spojující Smilovice s Gutami v èásti „Vypolonka“. Ve stejnou
dobu MìÚ Tøinec , pod který spadá obec Guty, rovnìž provádìl
opravu komunikace v této lokalitì, tudíž vznikla velmi lákavá
spojnice zejména pro cykloturisty, a tím do Gutù a dál není
nutno používat pomìrnì frekventovanou silnici Øeka – Guty.
Synergický efekt spolupráce s MìÚ Tøinec byl dále prohlouben
na schùzce s místostarosty MìÚ Tøinec 15.10.2008, a to
zejména ve vìci úpravy „lávky“ u katolického kostela v Gutech
v souvislosti s èerpáním dotace na chystanou renovaci okolí
z dùvodu zvýšeného turistického ruchu u tak významné
památky v našem okolí.
(OÚ)

51. výroèí Dechové hudby Smilovice
Jako voda uplynul další rok a pøikreslil nám novou
vrásku na èele. Avšak nemusíme hned pokládat vše, co
nabírá léta, za stárnoucí. Padesát jedna let – není to výsada,
vzpomínat na tak rozsáhlé období trvání hudebního
souboru?! Pøijïte a poslechnìte si koncert Dechové hudby
Smilovice, který se koná v nedìli 30. listopadu v 15 hodin
v budovì Karmel ve Smilovicích. Nejen skladby rùzných
žánrù budou k slyšení, ale i biblické zamyšlení hosta z Gutù,
Vlastimila Cieslara.
Tìší se na vás organizátoøi s hudebníky.
MGiML
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Dechová hudba Smilovice
na Støetnutí køesanù v Bratislavì
Dne 27. èervna ètrnáct hudebníkù dechového orchestru
ze Smilovic se svými blízkými nasedlo do ètyø prostorných
aut a vydalo se na Støetnutí køesanù v Bratislavì. Cesta
netrvá dlouho, s pøíjemnými pøestávkami jsme do Bratislavy
dorazili za pìt hodin. Po pøíjezdu nás ubytovali na
studentských kolejích v Mlýnské dolinì v Bratislavì a poté
nás èekal první koncert v kostele ve Svätom Jure
nacházejícím se 30 km od hlavního mìsta. Po skonèení
programu nás posluchaèi mile uhostili a zvìdavì zjištovali,
kde se v Èeské republice nacházejí Smilovice. V sobotu
odpoledne nás èekal druhý koncert v parku pøed Starou
tržnicou v Bratislavì. Pod modrým nebem jsme se chopili
svých naleštìných nástrojù a hráli pro každého pøítomného.
Za námi poté vystupovalo mnoho dalších dechových
souborù. Celý den jsme mohli být pøítomni na programu na
hlavním námìstí, slyšet mnoho hudebních skupin z Nìmecka, Slovenska, Polska, Maïarska a jiných blízkých zemí,
vidìt rùzné atrakce a prohlédnout si stánky s upomínkami.
Veèer pak míøíme na Nádvoøí Evangelického domu starostlivosti, kde koncertujeme pod širým nebem. Mnoho posluchaèù zde nebylo, nebo na jiných dalších místech ve mìstì
probíhaly zároveò další koncerty, ale i tak naše žezové
nástroje hrály s radostí. V nedìli pak jedeme na dopolední
bohoslužby do Evangelického kostela Sv. Trojice v Petržalce.
Hrajeme pøed nádherným moderním kostelem i uvnitø. Poté
s celým sborem prožijeme pøíjemné rozhovory u kávy. V poledne jsme již v autech a opouštíme nádhernou pøírodu a
milé prostøedí Slovenska, dìkujeme Bohu za vše, co jsme
prožili, za jeho ochranu a požehnání. Domù si pøinášíme
spoustu zážitkù a doufáme, že se k pøíštímu Støetnutí
køesanù pøidají ještì další státy a ještì více hudebních
souborù z Èeské republiky bude prezentovat svùj sbor.
MGiML

Snadný a rychlý zisk - AMARANT
Zaruèený odbyt, velký profit a malá konkurence –
pozitiva, o kterých se tuzemským zemìdìlcùm èasto
jen sní. Všechna najednou je pøitom možné naplnit
pìstováním u nás sice exotické, pøesto však i našim
klimatickým podmínkám vyhovující plodiny –
amarantu.
Pìstování amarantu neboli laskavce je v Èesku stále na
okraji zájmu zemìdìlcù. Pøitom zisk z jednoho hektaru je
více než lákavý. Je to zhruba desetkrát více než u pšenice.
Cena tuny amarantu v letošním roce dosáhla 25 tisíc korun,
takže tržby z jednoho hektaru dosahují v praxi zhruba 50
tisíc. Amarant je pøitom odedávna znám svou vysokou
odolností vùèi rùzným klimatickým podmínkám, zejména
suchu, a naopak nevelkou nároèností na kvalitu pùdy.
Výhodou amarantu je také pomìrnì vysoká obrátkovost.
Jeho vegetaèní období se pohybuje od 90 do maximálnì 110
dnù, zatímco doba návratu investic do obilovin je témìø rok.
S výrobky z amarantu se tuzemský spotøebitel setká
zatím pøedevším v lékárnách ve formì èajù z jeho kvìtu,
pøípravkù na bázi amarantového oleje nebo s vlákninou
z této plodiny. Obèas je amarantová mouka souèástí
nìkterých smìsí pro výrobu dieteticky vhodného peèiva.
PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE
Amarantové zrno má totiž vysokou biologickou a nutrièní
hodnotu. Podle pøedního odborníka na výživu Zdeòka
Zadáka je proto amarant vhodný pro výrobu speciálních
dietních a funkèních potravin èi pro bezglutenovou dietu.
Amarantový olej je navíc ochranou proti toxickým látkám,
antioxidant a antikarcinogen a zvyšuje odolnost organismu
proti bakteriím a vírovým onemocnìním. Konzumace
amarantu podle jeho slov také snižuje hladinu cholesterolu,
pùsobí jako prevence proti rakovinì tlustého støeva, proti
stresu, cukrovce, osteoporóze èi infarktu. Jako jediná
hospodáøská plodina obsahuje látku skvalen, která se
vyskytuje v játrech žralokù a pùsobí mimo jiné proti stárnutí
kùže.
I proto oznaèila Evropská unie amarant za potravinu
budoucnosti a od loòského roku financuje projekt na
podporu využití amarantu na základì výzkumù jeho zdraví
prospìšného složení v rámci 6. rámcového programu
Evropské komise. Podle zástupce Komise Mario Scalleta
vyèlenil Brusel na projekt „Amaranth: Future – Food“
prostøedky ve výši témìø dvou milionù eur.
Evropa by se tak vydala ve stopách starých Aztékù, Inkù a
Mayù, kteøí pìstovali amarant již v období 4000 let pøed
naším letopoètem.
Zkusí to také nìkdo pìstovat i u nás v obci, když je to tak
lákavé?
PROFIT 37/2008
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Máte rádi med?
Co je to med?
Med je produktem vèel. Vèely sbírají nektar s kvìtù nebo
medovici ze živých èástí rostlin. Tyto šávy pøetváøejí a kombinují se svými specifickými látkami. Takto získaný produkt
uskladòují a nechávají zrát v plastech. Med je potravina
z pøírodního sacharidového charakteru. Kromì jednoduchých
cukrù obsahuje minerální látky, vitamíny, aromatické látky
a také bílkoviny, tuky a celou øadu jiných látek.
Jaký med známe?
Podle pùvodu místa a doby sbìru známe med kvìtový a medovicový. Kvìtový med je smìsí nektaru rùzných rostlin, ale
mùže být i jednodruhový ( øepkový, akátový, jetelový, lipový,
atd.)
Medovicový med oznaèovaný èasto jako lesní, pochází z medovice lesních stromù.
Který med je kvalitnìjší - kvìtový èi medovicový?
Na tuto otázku nelze jednoznaènì odpovìdìt. Oba druhy medu
mají totiž pro zachování zdraví èlovìka obrovský význam.
Kvìtový med - má vìtšinou svìtlejší barvu. Je snadno
stravitelný díky vìtšímu obsahu glukózy (hroznového cukru)
a fruktózy (ovocného cukru). Obsahuje pylová zrna rostlin,
rostlinné hormony, éterické oleje, aromatické látky. Je velmi
vhodný pro dìti, rekonvalescenty, sportovce, a jiné.
Medovicový med - je zpravidla tmavší, což zpùsobují
rostlinná barviva obsažena v míze døevin. Obsahuje vìtší
množství minerálních látek a stopových prvkù. Tento med je
vhodný pro lidi s akutním nebo vleklým onemocnìním
dýchacích cest a pro nízký obsah bílkovin je velice vhodný pro
pacienty s onemocnìním ledvin.
Proè nìkteré medy krystalizují hned po vytoèení a jiné pozdìji?
Kvalitní a správnì ošetøený med krystalizuje vždy. Je to
známka jeho pravosti a kvality! Kvìtový med krystalizuje
zpravidla døíve než medovicový. Krystalizace kvìtových medù je
zpùsobena vìtšinou vyšším obsahem glukózy, která má
specifickou vlastnost vytváøet krystaly. Vyšší obsah fruktózy a
dextrinù zpùsobí u medovicového medu zachování tekutého
stavu po delší dobu.
Znamená krystalizace medu jeho nižží kvalitu?
Ne! Krystalizace je pøirozená vlastnost medu. Zkrystalizovaný
produkt si uchovává všechny svoje vlastnosti a cenné látky.

Reproduktorová soustava se zesilovaèem
a mikrofónem opìt v provozu
V roce 1992 byla zakoupena pro obec soustava reproduktorù
se zesilovaèem pro ozvuèení naší spoleèenské místnosti.
Témìø 10 let byla soustava ve stavu „beztíže“, tj. nefunkèní.
Amatérský opraváø i pøes prvotní váhání s opravou uvedl
uvedenou techniku do chodu. První „estráda“ s opìtovným
využitím mikrofonu byla zkolaudována na slavnosti p. Miroslava Nogola dne 31.10.2008, kde zejména p. Leo
Krejza svými vtipy prokládanými hrou na saxofonu
opìtovnì pøedvedl své umìní. Možná, že i u nás nejen na
plesech PZKO a TJ najdeme superstar pro naše akce, ale
urèitì na jiných akcích mùžeme využít toto, i když technicky
zastaralé, ale nadále funkèní zaøízení. Ostatní obce v okolí
toto zaøízení již mají ve své výbavì; pùjèování, tak jak
doposud, nebude již pro nás aktuální.
(OÚ)

NÁLEZ KOLA
Na obecním úøadu máme uskladnìné nalezené jízdní
kolo vedeno pod ev. è. 1/2008. Vlastník mùže
kontaktovat úøad telefonicky 558 694 522 nebo se
dostavit osobnì.

Fotosoutìž "Náš les v GODULI”
Pouze 1 amatérský fotograf se nám pøihlásil se svými snímky
- p. Viktor Suchánek, tudíž další vyhlášená soutìž
nebude. Samozøejmì se schválením autora snímky budou
zaøazené do fotobanky snímkù z Tìšínských Beskyd
(http://fotobanka.regrada.cz), pro obohacení sbírky z okolí
Smilovic. Obrazový kalendáø z našeho okolí taky by pøispìl
k prezentaci obce. Najde se sponzor?

Co je to pastový med?
Pastový (od slova pasta) med je speciálnì upravený produkt.
Vzniká opakovaným mechanickým pohybem míchání. Tento
pohyb øídí pøirozenou krystalizaci medu a zmenšuje velikost
krystalù. Výsledkem míchání je plnohodnotný med krémové
konzistence - proto se pastovému medu øíká také krémový.
Krémová konzistence medu se v prùbìhu èasu nemìní. Pastový
med je zpracováván bez zahøívání a bez jakýchkoli pøísad.
Zachovává si všechny látky a je stejnì hodnotný jako "tekutý
med." Pastový med je nejvhodnìjší pro dìti, protože nestéká.
Jak med uskladòovat?
Vysoký obsah cukru v produktu má konzervaèní úèinky. Med
tedy konzervuje sám sebe. Z prostøedí pøijímá vlhkost, proto ho
vždy skladujeme v uzavøených nádobách (sklo, keramika, aj.)
umístìných do suchých a tmavých místností.
Mùžeme zkrystalizovný med rozehøívat?
Ano, mùžeme. Musíme být ale velice opatrní. Zkrystalizovaný
med je možné zahøívat v otevøené sklenici ponoøené do vodní
láznì teplé nejvýše do 45 °C. Pøi pøehøátí medu (nad 50 °C) se
nièí nìkteré hodnotné látky.
Èeský svaz vèelaøù doporuèuje lidem nakupovat med pøímo od
chovatele vèel. Ten je zárukou nejlepší kvality. Každý
konzument by proto mìl mít svého vèelaøe - dodavatele medu.
Pøevzato z èasopisu Vèelaøství
upravil Jan Pieter

OZNÁMENÍ
Dne 31.12.2008 ve støedu
bude obecní úøad a knihovna ve Smilovicích
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Voda, voda, voda……
Jak jste si jistì všimli, zaèala v obci pracovat firma, která
provádí plánované rozšíøení vodovodní sítì. Bylo velmi
pøíhodné poèasí a tak výkopy a pokládka potrubí úspìšnì
pokraèovaly. Tyto práce však budou po dokonèení pokládky
potrubí pøerušeny. Pokraèování tzn. napouštìní nového
potrubí, tlakové zkoušky a další potøebné úkony budou
provádìny až na jaøe – pøedpoklad koncem bøezna nebo
zaèátkem dubna 2009, bohužel v nìkterých pøípadech tak
potøebné napojení pøípojek k rodinným domùm bude
provádìno až po uvedení sítì do provozu.
Pro stavbu pøípojky vody je však tøeba aby si každý
žadatel pøipravil potøebné doklady. Do jara je urèitì dost
èasu.
Jen pro pøipomenutí:
- u pøípojky do 50m (od pøipojení na veøejný øád po základy
RD) je tøeba vyøídit územní souhlas.
- u pøípojky nad 50m (od pøipojení na veøejný øád
po základy RD) je tøeba vyøídit stavební povolení.
- každý RD má svou vlastní pøípojku.
Aby si žadatelé nepøidìlávali zbyteènou práci doporuèujeme
se stavbou pøípojky (výkopu) poèkat až do jara. A dùvod: pro
pøipojení na veøejný øád – provedení navrtávky a pøipojení
potrubí pøípojky je nutné aby potrubí pøípojky bylo odkryté
v délce 2-3m podle prùmìru potrubí. Tuto délku potrubí je
tøeba pøi zasypaném potrubí znovu vykopat bez poškození
potrubí. Provádìní výkopových prací má být zahájeno až po
vyøízení všech dokladù. Nepøáli bychom nikomu prokopnutí
jiných sítí bez vyøízení tìchto dokladù, protože i lidé
zapomínají co je kde uloženo.
Nakonec žádáme všechny stavitele, aby pøed stavbou
pøípojky dobøe zvážili umístìní vodomìru v RD. Vodomìr
má být max. 2m za prostupem potrubí základy, na
pøístupném místì chránìném proti zamrznutí.
A jedno doporuèení: V celé vodovodní síti je vìtší tlak
vody než je doporuèený provozní tlak pro vìtšinu spotøebièù
v RD. Doporuèujeme proto v RD osadit redukèní ventily za
vodomìrem pro zajištìní provozního tlaku (0,25-0,4 MPa tj 2,5-4 atm) v domovním rozvodu.
Pøejeme Všem obèanùm spokojené Vánoce
kolektiv firmy INDAPE, s.r.o.

jsme jedineènou australskou pevninu i její bøehy omývající
oceán a setkali se dokonce i s tasmánským èertem. Nejvìtší
obdiv dìtí, však sklidili milouècí medvídci - koaly a také
obrovské silnièní vlaky - road train - dosahující délky až
50 m.

Veèerníèek naživo
„aneb“ LISTOVÁNÍ – Kouzelná baterka
Kniha Olgy Èerné, Kouzelná baterka se stala literární
pøedlohou pro cyklus scénických ètení: LiStOVáNí pro dìti
a hravé dospìlé alias "Veèerníèek naživo!"
Lukáš Hejlík a Lenka Janíková nám 18.listopadu pøedvedli
pøímo excelentní pøedstavení. Takže, všechny dìti se místo
vyuèování, na okamžik pøenesly s kouzelnou baterkou do
neobyèejného svìta. Baterka, která oživuje svým svìtlem
úplnì obyèejné vìci neunikla pozornosti, a tak dìtské oèi
vyhledávaly oživené pøedmìty a hlavièky klukù i holek se
otáèely tam, kde jejich pøedstavivost vidìla mòoukající
koèku a poletující bubliny… . Pøedstavení se všem moc líbilo
a i když nám herci již odcestovali, knihu si mùžete pùjèit
v knihovnì a na internetových stránkách najdete nìkolik
fotografií.
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Zprávy ze smilovické knihovny:
Digitální beseda s Renátou Lorišovou
„Napøíè AUSTRÁLIÍ na kole“
Cyklocestovatelé Martin Stiller a Renáta Lorišová vyrazili
tentokráte do Austrálie, aby ji projeli ze západu na východ a
zdolali tak legendární polopouš Nullarbor Plain. Bìhem
témìø 5 mìsícù a 9320 km v sedle kola poznali australskou
divokou faunu a flóru, pohostinnost místních obyvatel,
rozmary poèasí a zažili také plno nevšedních zážitkù.
www.cyklocestovani.cz.
Se sympatickou, usmìvavou cestovatelkou a se staršími
žáky jsem putovali po tomto kontinentu protinožcù. Shlédli

PS: Lukáš Hejlík alias Tomáš Meduna, samozøejmì neunikl
pozornosti malých fanynek a závìrem byl oloupen o všechny
autorské podpisy na fotografiích ze seriálu „Ošklivka Katka“.
Tyto akce probìhly za podpory Ministerstva kultury a tìšíme
se na další.
http://knihovna.smilovice.cz/
Renáta Lasotová
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Jak se u nás kdysi léèilo?

Spotkanie obwodu gnojnickiego

„Ke studovaným lékaøùm se døíve lid tuze neobracel,
v nemoci si pomáhal sám rùznými domácími prostøedky.“

Ch³odny listopadowy wieczór, sobota, 8.11.2008. PZKO-wcy
z Ligotki Kameralnej, Gnojnika, Trzycie¿a i Œmi³owic
spotykaj¹ siê w Ligotce, by wspó³zawodniczyæ w krêglach.
Taka tradycja trwa tu ju¿ oko³o 30 lat. (byli zaproszeni
równie¿ PZKO-wcy z Rzeki i Trzanowic, ale niestety nie
przybyli).
By³o to fajne mi³e spotkanie, naprawdê by³o weso³o. Ale by³o
te¿ napiêcie, bo ka¿dy chcia³ zwyciê¿yæ. A jak to wszystko siê
skoñczy³o?
4. miejsce- ziemaczanne zdobyli Ligocanie(374p.)
3. miejsce nale¿y Gnojniczanom(448p.)
2. miejsce- Trzycie¿(436p.)
A na 1.miejscu uplasowa³y siê Œmi³owice (451p.)
Na spotkaniu nie zabrak³o równie¿ „eliksiru miodowego”,
który wsprê¿a³ nas i dodawa³ si³y. A zwyciêzcy otrzymali coœ
s³odkiego.
Spotkania obwodowe organizowane s¹ ka¿dego roku. Nale¿y
do nich te¿ spotkanie na Goduli - w tym roku nie uda³o siê
z powodu deszczowej pogody, ale PZKO-wcy ze Œmi³owic nie
poddali siê i spotkali siê. Co prawda, nie zdo³ali Goduli, lecz
przybyli do domu prezeski (pani A.Kowalczyk), by tam
pogawêdziæ i zjeœæ smacznego kapuœniaka, którego ugotowa³a pani prezes.
Teraz spotkania obwodowe organizowa³o nasze œmi³owickie
Ko³o. W przysz³ym roku staraæ siê bêdzie PZKO Ligotka. I co
dwa lata funkcjê przebiera nastêpne ko³o PZKO.

Jak je jistì všem zøejmé z výše uvedené citace, lékaøi se ve
starších dobách netìšili velké oblibì prostého lidu. Bylo to
zøejmì zpùsobeno tím, že lékaøù bylo málo, muselo se pro nì
daleko jezdit a navíc byli drazí. Daleko vìtší dùvìru, dokonce
možná posvátnou úctu, cítili lidé k babkám koøenáøkám. Ty
se dobøe vyznaly v rozeznávání nemocí a také v pùsobení
nejrùznìjších bylin, které samy pìstovaly nebo sbíraly na
lukách, na lesních stráních, na polích a dokonce i daleko
v horách.
Na bolesti žaludku platila hoøká pálenka, odvar
pelyòku nebo zemìžluèi. Odvar pøeslièky zase prý žaludek
èistil.
Bolesti v krku se nejèastìji léèily kloktáním odvaru ze
šalvìje. Jinde zase radili polknout jednu nebo dvì lžíce
petroleje. Dìtem se dával na cukr.
Trpìl-li nìkdo zánìtem mandlí, pomohla mu údajnì
slanina nakrájená na tenké plátky a pøiložená na krk nebo
obklady máèené ve vøelém mléce.
Pøi ochraptìní by se v zimì mìla popíjet svaøená zelnice
s rozškvaøenou slaninou a cukrem. Pomáhalo prý také
vaøené slazené pivo, horká limonáda, citron s cukrem nebo
rozmíchaný žloutek s cukrem.
Na kašel byl úèinný med nebo po lžièkách podávaná
cibule usmažena na másle do rùžova a poslazená medem.
Nejhojnìjší domácí prostøedky jsou zaznamenány pro
léèení nachlazení. V každé domácnosti se užívá odvaru
z lipového kvìtu. Po požití se má nemocný vypotit v posteli
pod dvìmi duchnami. Jestliže se velmi nachladilo malé dítì,
pøikládal se mu na prsa hrubý piják pokapaný lojovou
svíèkou a potøený medem nebo se vytlaèila v troubì
rozpaøená cibule a poslazená šáva se dala nemluvnìti vypít.
Nachlazeným se také velmi doporuèovalo napaøování nad
nádobou se spaøenými sennými plevami.
Bolesti hlavy mírní pøiložený na plátky pokrájený
brambor, køenové listí, øepové listí, zelný list, slupky
z èerstvých okurek, kyselé zelí nebo jen studený obklad.
Jinde zase užívali bezu v mléce, pouštìli páru do uší nebo
inhalovali a nahøívali se.
Na chudokrevnost platí pravidelné pití kozího mléka.
Na pohmoždìné kosti a svaly se pøikládají listy
kostivalu, lopunì nebo devìtsilu.
Když mìl nìkdo po velké døinì zmožené ruce, doporuèovalo se namoèit šátek do moèi, namydlit, poté jím potøít
ruce a ovázat je tímto šátkem.
Ochranným prostøedkem proti šíøení nakažlivých nemocí
byl rozžvýkaný èesnek. (Døíve, než nìkdo vešel k nemocnému s nakažlivou chorobou, rozžvýkal èesnek.)
A na závìr se s Vámi podìlíme o jeden univerzální
léèebný prostøedek. Proti každé nemoci se doporuèuje
požívání borovièky nebo vaøené koøalky. (Ale pozor!
Nepøehánìt!) „Pocítí-li kdo nevolnost, je dobøe
lihoviny tyto popíti, ulehnouti do postele a prospati
se. Nepomùže-li tento prostøedek ihned, musí se tak
dlouho opakovati, až se nemoc zažene“.
Sborník Státního okresního archivu ve Frýdku – Místku è. 2/2000
– Kateøina Lepiková, str. 52-58.

KA

Czy ziemia pod Godul¹ kryje skarby?
Gmina pod Godul¹ ma szansê na powa¿ny zastrzyk
finansowy w postaci dochodów z eksploatacji gazu ziemnego.
Spó³ka UNIGEO S.A., która ju¿ w 1994 r. zyska³a koncesjê
Ministerstwa Ochrony Œrodowiska RC na badania z³ó¿ gazu
na terenie Œmi³owic, zamierza przyst¹piæ do prac
wiertniczych. Pracownicy firmy przez ostatnie kilkanaœcie lat
gromadzili dane geologiczne i na ich podstawie wytyczyli
obszar, na którym znajduj¹ siê prawdopodobnie z³o¿a gazu
ziemnego, a których wydobycie by³oby efektywne pod
wzglêdem ekonomicznym.
Miejsce to znajduje siê na gruncie prywatnego w³aœciciela, dlatego zale¿y od niego, czy zgodzi siê podpisaæ umowê
ze spó³k¹. Chodzi o ³¹kê u podnó¿a Goduli Wed³ug spó³ki
UNIGEO, umowa bêdzie korzystna zarówno dla w³aœciciela
gruntu, jak i gminy.
Jeœli prace wiertnicze nie potwierdz¹ zak³adanej objêtoœci
z³ó¿, odwiert mo¿na by wykorzystaæ do instalacji jednostki
kogeneracyjnej, produkuj¹cej energiê elektryczn¹ i ciepln¹,
lub do eksploatacji wody jodowo-bromowej.
Wydobycie gazu za pomoc¹ pionowego szybu wydobywczego nie wi¹¿e siê z dotkliwymi skutkami ekologicznymi,
poniewa¿ w fazie regularnego wydobycia ca³e miejsce pracy
zajmuje zaledwie powierzchniê o rozmiarach 30 na 40
metrów. Tylko w fazie przygotowawczej, trwaj¹cej ok.
3 miesiêcy, mieszkañcy musieliby pogodziæ siê z natê¿eniem
ha³asu spowodowanym przez przeje¿d¿aj¹ce ciê¿arówki i
prace wiertnicze.
G³os ludu 6.10.2008
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(pozváno 329 vlastníkù, pøítomno 117 vlastníkù, což je 36 %)
Ing. Konvièná (Ø-Pozemkového úøadu) úèastníkùm øízení pøedstavila
ostatní pracovníky úøadu (PÚ) Frýdek-Místek, kteøí se budou podílet na zpracování pozemkových úprav, Ing. Poledníkovou a Ing. Horynovou, a zástupce projekèní firmy OLGEO, s.r.o., Olomouc Ing. Snížka, paní Bortlovou a Ing. Urbana.
Následnì Ing. Horynová vysvìtlila postup správního øízení o KPÚ, které
upravuje zákon è. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úøadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a vyhláška è. 545/2002 Sb., o postupu
provádìní pozemkových úprav.
V souvislosti s tìmito úèely Ing. Horynová uvedla dùvody pro zahájení KPÚ
ve Smilovicích, mezi které patøí zejména nejasné hranice pozemkù, které
v minulosti byly pøi scelování rozorány, a v souèasnosti je tak nelze s jistotou
urèit. Pozemkový úøad v této souvislosti eviduje 80 žádostí vlastníkù o zamìøení hranic, popøípadì o zpøístupnìní pozemkù.
Pøedmìtem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu
pozemkových úprav, jehož vnìjší hranice je shodná s hranicí katastrálního
území Smilovice u Tøince. Do pozemkových úprav tak nejsou zahrnuty pouze
pozemky v rámci tzv. vnitøního obvodu, který je tvoøen zastavìnou èástí obce,
døíve tzv. intravilánem. Naopak do obvodu KPÚ je zahrnuto území o výmìøe
pøibližnì 10 ha z katastálního území Komorní Lhotka. Úèastníky øízení jsou
vlastníci pozemkù, jejichž pozemky se nacházejí v obvodu KPÚ a které budou
zároveò øešeny pozemkovou úpravou, další fyzické a právnické osoby, jejichž
vlastnická nebo jiná vìcná práva mohou být pozemkovou úpravou pøímo
dotèena, a obec, na jejímž území se pozemková úprava provádí.
Vlastnímu návrhu nového uspoøádání pozemkù pøedchází zpracování tzv.
plánu spoleèných zaøízení (dále jen PSZ), v nìmž bude navržena nová cestní
sí, vodohospodáøská opatøení, prvky protierozní ochrany, opatøení k ochranì a
tvorbì životního prostøedí. Podkladem pro zpracování PSZ je schválený územní
plán obce.
Bylo zdùraznìno, že na uvedená spoleèná zaøízení se používají nejprve
pozemky ve vlastnictví státu, pak pozemky obce a pak teprve se na spoleèných
zaøízeních podílejí vlastníci pomìrnou èástí výmìry svých pozemkù. Navržená
spoleèná zaøízení jsou pak ze zákona pøevedena na obec.
Aby byl návrh pozemkových úprav schválen, musí s ním souhlasit vlastníci
alespoò 3/4 výmìry pozemkù øešených v pozemkových úpravách. Po jeho
odsouhlasení vlastníky vydá pozemkový úøad rozhodnutí o schválení návrhu
pozemkových úprav.
Souèasnì bude zpracována digitální mapa, která bude zahrnovat výsledný
návrh pozemkové úpravy. Pozemkový úøad nakonec vydá rozhodnutí o výmìnì
vlastnických práv a na základì tohoto rozhodnutí a nové katastrální mapy
Katastrální úøad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovištì Tøinec zapíše
KPÚ do katastru nemovitostí.
Dalším bodem jednání bylo seznámení vlastníkù s pøedpokládaným
èasovým harmonogramem prací pøi zpracování KPÚ:
10/2008
11/2008
04/2009
10/2009
08/2010
11/2010
02/2011
04/2011
05/2011

Úvodní jednání
Vyšetøení a urèení vnìjšího a vnitøního obvodu, zjišování
prùbìhu hranic
Zpracování nárokù vlastníkù
Zpracování plánu spoleèných zaøízení
Zpracování návrhu KPÚ
Vydání rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ
Vytyèení pozemkù, vyhotovení podkladù pro
zavedení KPÚ do KN
Vydání rozhodnutí o výmìnì vlastnických práv
Zapsání KPÚ do katastru nemovitostí

Volba sboru zástupcù
V dalším bodì programu seznámila Ing. Poledníková vlastníky s èinností
sboru zástupcù, který se volí na úvodním jednání, a následnì probìhla jeho
volba.
K volbì do sboru zástupcù bylo navrženo 7 vlastníkù, kteøí mají v obvodu
KPÚ pozemky a kteøí pøedbìžnì souhla-sili se svou kandidaturou. Jsou to
Hradilová Kristina, Ing. Chwistek Jan, Ondraczka Jan, Plonka Ladislav, Riedel
Valter, Samiec Petr a Mgr. Šáøec Petr.
Ze zákona nevolenými èleny sboru jsou Ing. Horynová Šárka za Pozemkový
úøad Frýdek-Místek a tajemnice Obecního úøadu Smilovice - Ing. Wiewiorková
Drahomíra.

Diskuze a závìr
První dotazující se zajímal, kdy budou vytyèeny pozemky. Zástupkynì
pozemkového úøadu sdìlila, že k vytyèení by mìlo dle harmonogramu dojít
v únoru 2011 a vysvìtlila, že vytyèení pøedchází zpracování nárokových listù,
plánu spoleèných zaøízení a návrhu pozemkových úprav. Vlastníci mají nárok na
1 vytyèení hranic novì navržených pozemkù a mùžou se rozhodnout, jestli si je
nechají vytyèit ihned po schválení KPÚ nebo pozdìji, až to budou potøebovat.
Dále byl vznesen dotaz, jak budou úèastníci øízení informování o prùbìhu
KPÚ. Pozemkový úøad uveøejòuje dokumenty dané zákonem na úøedních
deskách Obecního úøadu Smilovice, Pozemkového úøadu ve Frýdku-Místku a
Ústøedního pozemkového úøadu (www.upu.cz). Dokumenty z jednání (napø.
jednání sboru zástupcù) a dùležité informace budou též uveøejòovány na www
stránkách Obce Smilovice. Veškeré dotazy mohou vlastníci navíc konzultovat
osobnì na Minis-terstvu zemìdìlství, Pozemkovém úøadì Frýdek-Místek nebo
telefonicky na èísle 558 442 553.
Na dotaz, proè nejsou zahájeny pozemkové úpravy také v k.ú. Rakovec, bylo
sdìleno, že v tomto katastrálním území nebylo podáno dostateèné množství
žádostí vlastníkù o zamìøení nebo zpøístupnìní pozemkù a nejsou známy ani
žádné jiné dùvody, pro které by zde KPÚ mìly být zahájeny.
Další dotaz se týkal intravilánu. Intravilán není zahrnut do obvodu KPÚ
v souladu se zákonem o pozemkových úpravách a jeho domapování bude
provedeno mapovacím oddílem Katastrálního úøadu v Opavì.
Kompletní zápis vèetnì prezentace PÚ z jednání 8.10.2008 je naveden na
stránkách www.smilovice.cz.

* * *

Harmonogram svozu odpadu
v obci Smilovice - rok 2009
Smìsný komunální odpad - popelnice 110 l, 1 100 l, pytle
èerné
Svozový den

Svoz
1x za 14 dní

Svoz 1x 3 týdny

ètvrtek

v sudé týdny

v týdnech: 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25,
28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52

Obèané a podnikatelé pøistaví popelovou nádobu ze svého stanovištì na
pøedem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to
v pøíslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast
Svozový den
Svozové týdny

úterý

6,12,18,24,30,36,42,48

Velkoobjemový odpad - kontejner

Svozový den

Stanovištì kontejneru

6. – 7. èervna
7. – 8. listopadu

Centrum - parkovištì

Pøipravujeme pøednášky v sálu OÚ Smilovice

„CHINY” - M. Rakowski
„MED” - J. Kowalczyk
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