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Smilovice v závìru roku 2009
cem z r. 2000 – fa DAWCAR. I když jsme si vìdomi, že
Jak už se stalo zvykem v závìru roku se Vám opìt
podnikat v restauraèním zaøízení není jednoduché, je pro
dostává v tomto volebním období 2006-2010 již 6. vydání
další období nutná kvalitativní zmìna vyúsující v lepší
Smilovického zpravodaje. Jsem potìšen zejména tím, že
služby pro obèany využívající jak restauraèní zaøízení,
oslovené organizaèní složky v obci, významné instituce
tak spoleèenský sál, nevyjímaje dùstojný vchod do prostor
a organizace podílející se na èinnostech v obci naši výzvu
naší místní knihovny. Není žádným tajemstvím, že
týkající se zveøejnìní krátkého èlánku o jejich èinnosti
výbìrové øízení na provozování restauraèních služeb za
v uplynulém pololetí berou vážnì a napsali pár øádkù
podmínek vyhovujících obìma stranám bude realizováno
vystihujících jejich práci. Na dalších stránkách mùžete
v nejbližší dobì.
právì se pøímo doèíst o èinnosti TJ, komplexních
pozemkových úpravách, tvorbì našeho územního plánu,
Krátký výèet o naší další èinnosti v obci je zveøejnìn
èinnosti ZŠ a MŠ a øadì
v prosincové Stonávce, tudalších aktivit našich
díž abych se neopakoval,
spolkù nevyjímaje nejvìtší
sdìlím i nìkteré problémy,
investièní akce – rozšíøení
které nás trápí a nebyly
vodovodního øádu.
dosud publikovány.
Tento rok byl obzvláš
Z negativních událostí
bohatý program a už
nutno poznamenat, že nev oblasti kultury, sportu
chceme v obci psí zápasy,
nebo pøíprav na investièní
které mohou vyústit v mnozámìry a taktéž realizace
hem horší incidenty bìžnì
nìkter ých významných
již sdìlovány na TV NOVA.
akcí. Snad všichni z okolDále jsem zvìdav, kdo ze
ních obcí se dozvìdìli o nasouèasných stavebníkù zejšich oslavách: 550 let obce
ména v lokalitì od RD Labaj
Smilovice a s tím poprvé
až k RD Rybka posbírá
zaváté igelity a jiné obaly
za dlouhá léta byl uspodo støítežského lesa po
øádán ,,Den seniorù“
orkánu 30.11.2009. Sebe(13.5.2009) nebo ,,Den oblepší vánoèní výzdoba noce“ (29.8.2009) s øadou
vých RD v této lokalitì jen
sportovních a kulturních
stìží zkrášlí naše okolí.
akcí vèetnì návštìvy pøedBetlém ZŠ Smilovice z výstavy v Komorní Lhotce pøipravené
To, že vodní toky na Tìsedy Evropského parlamenobèanským sdružením „Klíè” (5.-13.12.2009)
šínsku lemují divoké skládky
tu – rodáka z naší obce
(Horizont-24.11.2009) je již bìžné i u nás podél
p. Jerzego Buzka. Nutno rovnìž pøipomenout dvouleté
Ropièanky. Taky pùjdeme ve šlepìjích MìÚ Èeský Tìšín
úsilí pro vydání první publikace „Z historie obce
a zapùjèíme si fotopasti od myslivcù, které používají na
Smilovice“. Události spojené s výroèím naší obce nastarmonitoring velkých šelem?
tovaly již pøipravované obdobné akce v nastávajícím roce
O dvoujazyèných tabulích, které jsou permanentnì
2010, a to opìt „Den seniorù” 13.5.2010, tentokrát na
buï pøemalovávány nebo kradeny jako trofej v okolních
KARMELU a „Den obce” v závìru prázdnin v odrestauroobcích již nehovoøím. Jsem názoru, že edukaèní semináø
vaném areálu TJ Smilovice.
dne 19.2.2010, který poøádá Komise pro národnostní
Dále bylo zavedeno rozšíøení vodovodního øádu,
menšiny pøi OÚ Smilovice a MK PZKO, alespoò èásteènì
opravy místních komunikací v rozsahu finanèních
vysvìtlí prostøednictvím lektorù z univerzit nebo pøímo
možností, èásteèná realizace víceúèelového sportovního
autorù, proè vlastnì 31 obcí z MSK má právo pro dvojhøištì nadace ÈEZ, oprava mostu u Hájenky. Máme
jazyèné názvy.
k dispozici projektovou dokumentaci na gravitaèní splašNastávající rok je rokem komunálních voleb, a proto
kovou komunikaci, úpravu budovy OÚ – zateplení, výmìjiž nyní je žádoucí, aby obèané a už starousedlíci nebo
na oken, v souèasné dobì provádíme projektovou
novo nastìhovaní vlastníci RD uvažovali o možnosti
dokumentaci na generální opravu mostu u RD – p. Maczapojení se do práce v zastupitelstvu naší obce, které má
kowski, rekonstrukce budov MŠ a ZŠ. Vše závisí na tom,
jak se nám podaøí získat dotace na rozpracované akce,
odvážné plány pro lepší bydlení na venkovì v podhùøí
aby stohy papírové dokumentace nezùstaly jen
Beskyd.
v archivu. Problematika jediné prodejny potravin bude
Pøeji Vám všem ètenáøùm z obce a pøíznivcùm naší
vyøešena koupí nemovitosti obèanem naší obce, který
malebné vesnice pod Godulou v nastávajícím roce
uvedenou prodejnu bude dál provozovat. Naše doposud
2010 hodnì zdraví a pohody a samozøejmì splnìní jak
jediná restaurace „U dubù“ v budovì OÚ v souèasné dobì
osobních, tak pracovních pøání.
je do konce února 2010 provozována pùvodním nájemGustav Chwistek
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Nový územní plán obce
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„Nebo Bùh tak miloval svìt, že dal svého
jediného Syna, aby žádný, kdo v nìho vìøí,
nezahynul, ale mìl život vìèný.“
Jan 3,16

Blíží se èas vánoèních svátkù. Èas mnoha setkávání
s blízkými a pøáteli, èas pøijímání i obdarovávaní. Pøes to,
že mùže být stùl, za kterým budeme sedìt, pøeplnìn
dobrými vìci, pøes to, že bude dùm, kde budeme, naplnìn
lidmi, pøes to všechno se èlovìk mùže cítit sám,
nenaplnìn, uvnitø prázdný. Svátky samy o sobì totiž
èlovìka nenaplní vìènou radostí, ani nás nenasytí na celý
rok….
Bùh totiž poslal svého syna, aby se stal souèástí našeho
života nejen o Vánocích. Poslal svého syna, aby se narodil
v našem srdci, aby naplnil náš život.
Jeden pøíbìh mluví o vánoèní atmosféøe na vesnici.
Celá vesnice se natlaèila do klubovny, kde na nízkém
podiu byla halda balíkù, pestøe zabalených. Uprostøed stál
veliký stromek, a mezi pøítomnými panovala slavnostní
nálada. Všechny dìti z vesnice si posedali na židle i po
podlaze a hluènì èekali, až se zaène s rozdáváním dárkù.
Tam nìkde mezi nimi, ale spíš u zadních dveøí sedìl na
zemi postižený chlapec, kterého všichni znali. Lidé si z nìj
èasto tropili žerty, èasto byl terèem neomalených a hloupých vtipù. A tento mladý zaostalý tvoreèek, s otevøenou
pusou, a rozzáøenýma oèima èekal také, jako všichni
ostatní, na nìjaký ten dárek… Jak se však pøi rozdávání ta
hromada dárkù kolem stromkù zmenšovala, záø jeho oèí
pomalu pohasínala. Jeho tváø nedovedla zakrýt zklamání,
které rostlo s každým momentem.
Nakonec zbyl pouze jeden balík. Pouze jeden, ale
nejvìtší z tìch všech balíkù, které tam od zaèátku ležely.
Zùstal jen ten poslední, nejvìtší… a co se stalo? Když už
se to zdálo být beznadìjné, když už se vzdal oèekávání, že
nìco dostane, najednou zavolali jeho jméno. Jméno
postiženého kluka. Nedùvìøivì se rozhlédl, na okamžik
zaváhal, ale pak se rozbìhl a zastavil se docela blízko toho
podia. A nìkdo mu ho podal. Oèi se mu znova rozzáøily a
netrpìlivì zaèal strhávat barevný balicí papír. Teï, teï už
se dostal až na krabici. Na tváøi mìl široký úsmìv, který
tak nìjak zapomnìl na všecky ty výsmìšky, urážky, hrubé
žerty, nadávky. S tím úsmìvem, s oèima jako švestky,
otevøel tu krabici a ve stejné chvíli jeho úsmìv zmizel, oèi
pohasly, objevily se slzy. Krabice byla prázdná… Snad ani
neslyšel ten zlomyslný smích kolem sebe… Ta krabice je
prázdná… Byl to opravdu krutý žert.
Milí ètenáøi, takto krutì „žertuje“ s lidskými životy
i satan, Boží nepøítel. Drží pøed našima oèima tu velkou,
nádhernou krabici zabalenou do pozlátka. A velmi èasto
se stává, že i my se rozbìhneme za tímto pozlátkem
s rozzáøenýma oèima jako ten chudák. A nakonec - bez
výjimky - skonèíme u prázdné krabice! Vánoce bez pøítomnosti Božího syna v našem srdci, každý den prožitý
bez Boha je dnem, kdy svíráme v rukou prázdnou krabici.
Bùh nám dá naplnìní, pokoj, spasení. Ale to vše
prožijeme teprve tehdy, když mu otevøeme své srdce.
Pøeji nám všem pokojné vánoèní svátky naplnìné Boží
blízkostí a pøítomností.
Mgr. Renáta Firlová

2. sborový pastor SCEAV v Komorní Lhotce

Bìhem podzimu letošního roku zapoèala zpracovatelská firma Asseco
Czech republic, a.s. práce na novém územním plánu (ÚP) obce Smilovice.
Jeho zpracování je dlouhodobá záležitost a ukonèení prací je plánováno na
jaro roku 2011.
Faktickému zahájení prací pøedcházelo shromažïování podkladových
dat o obci. Velké množství informací bylo nutno roztøídit do logických celkù
využitelných v dalších etapách zpracování. Tato èást zpracování probìhla
úspìšnì za velkého pøièinìní paní tajemnice Ing. Wiewiorkové.
Poèátkem listopadu se proto mohla pøímo do obce vydat pracovní
skupina, která provádìla podrobné terénní mapování a zamìøila se
pøedevším na místní specifika. Bìhem tohoto mìsíce obec podrobnì
zmapovali také specialisté jednotlivých profesí, nutných pro odborné
zpracování územního plánu, jako napøíklad ekolog, krajináø, urbanista,
energetik, dopravní inženýr èi vodohospodáø. Výsledky terénního šetøení a
aktualizace dalších materiálù jsou podkladem pro Zadání ÚP, které bude
bìhem prvních mìsícù pøíštího roku zpracovávat odbor stavebního øádu a
územního plánování Mìstského úøadu Tøinec. Po schválení Zadání budou
probíhat další práce na ÚP, jmenovitì na jeho návrhu.
Návrh územního plánu pøedstavuje koncepci rozvoje obce na budoucí
desetiletí. Budou do nìho zahrnuty požadavky obèanù na výstavbu
rodinných domù, požadavky obce v jednotlivých oblastech, mj. obèanské
vybavenosti, sportu, rekreace, životního prostøedí, ochrany pøírody a
krajiny aj. a s tím související návrhy zpracovatelského týmu projektantù na
další možný rozvoj obce. V prùbìhu zpracování tohoto dokumentu budete
mít vy, obèané, možnost se vyjádøit a vznést své požadavky, námitky èi
pøipomínky, stejnì tak jako dotèené orgány státní správy. Po projednání a
vyhodnocení pøipomínek budou pøijaté zámìry následnì zapracovány do
výsledného návrhu (èistopisu) územního plánu.
Výsledky zpracování jednotlivých etap a výsledný návrh podléhají
schválení zastupitelstvem obce Smilovice, jejichž zasedání jsou veøejná.
Sledujte proto aktivity, které se ve vaší obci okolo územního plánu dìjí, aby
mohly být vaše odùvodnìné požadavky a pøipomínky v prùbìhu
zpracování do územního plánu zaøazeny. Mohlo by se totiž stát, že vaše
argumenty nebudou moci být akceptovány, pokud budou pøedloženy až po
schválení tohoto dokumentu.
Na tomto místì je tøeba ze strany zpracovatele podìkovat
zamìstnancùm OÚ Smilovice za jejich vstøícnost a aktivní spolupráci.
Mgr. Radim Èechák
Asseco Czech

Komplexní pozemkové
úpravy Smilovice
Vážení obèané a úèastníci pozemkových úprav, rádi bychom
Vás seznámili s prùbìhem prací provádìných v roce 2009
v rámci komplexních pozemkových úprav (dále KPÚ) Smilovice. V letošním roce byly doposud øešeny tyto záležitosti:
Soupis nárokù
Zpracovatel návrhu KPÚ firma OLGEO s.r.o., vyhotovila
soupis nárokù vlastníkù pozemkù zahrnutých do obvodu
komplexních pozemkových úprav. Tento soupis byl od
5.6.2009 vystaven na Obecním úøadì ve Smilovicích a
vlastníci mohli do 24. 6. 2009 uplatnit námitky k soupisu
nárokù u Pozemkového úøadu ve Frýdku-Místku. Žádné
závažné pøipomínky k nárokùm vzneseny nebyly. Nìkteøí
vlastníci nahlásili pozemkovému úøadu zmìny týkající se
jejich pozemkù oproti soupisu nárokù, nìkteøí vlastníci
zaslali své požadavky na zajištìní pøístupu k pozemkùm a na
nové uspoøádání pozemkù.
Ve dnech 17. až 18. 6. 2009 byla pøítomna na Obecním úøadì
ve Smilovicích zástupkynì projekèní firmy OLGEO, s.r.o.,
p. Bortlová a poskytovala konzultace k soupisu nárokù.
Šetøení staveb
Ve dnech 26. až 27. 10. 2009 probìhlo komisní šetøení
hranic staveb v obvodu KPÚ za úèasti zástupcù obecního
úøadu, stavebního úøadu, katastrálního úøadu a pozemkového úøadu. Pøi šetøení komise navrhla vlastníkùm staveb
zpùsob, jak odstranit nesoulad skuteènosti se stavem
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evidovaným v katastru nemovitostí.
Plán spoleèných zaøízení (PSZ)
Na jednání dne 5. 8. 2009 pøedložil zpracovatel návrhu KPÚ
sboru zástupcù základní koncept plánu spoleèných zaøízení
(PSZ) a èlenové sboru zástupcù k PSZ vznášeli pøipomínky,
požadavky a podnìty pro následné dopracování PSZ.
Následovalo jednání dne 20. 8. 2009 za pøítomnosti
zástupcù Lesù ÈR, Obce Smilovice a Spolku Godula, na
kterém bylo dohodnuto, že pozemky pod lesní cestou LC 1a
a èástí C5 budou navrženy na pøevedení do vlastnictví Lesù
ÈR, pozemky pod cestou C5 – 2. èást budou pøevedeny Obci
Smilovice. Pozemky podél lesní cesty LC 1a budou
vysmìòovány tak, aby vlastníkùm nezùstaly na opaèné
stranì cesty drobné zbytky parcel, ale aby byly pøièlenìny
k základní parcele.
Po zapracování pøipomínek sboru zástupcù a výsledku
jednání zpracovatel pøedložil návrh PSZ k odsouhlasení
sboru zástupcù a zastupitelstvu Obce Smilovice. Sbor
zástupcù pøedložený návrh schválil dne 21. 10. 2009
s požadavkem na zapracování variantního øešení vedení
polní cesty C16b. Zastupitelstvo obce schválilo PSZ na
zasedání zastupitelstva Obce Smilovice dne 9. 11. 2009 pod
podmínkou, že komunikace C 16b (obì varianty), C 33b a
C35 budou øešeny jako vlastnické. Plán spoleèných zaøízení
je možno si prohlédnout na Obecním úøadì ve Smilovicích,
na Pozemkovém úøadì Frýdek-Místek a www stránkách obce
Smilovice.
Návrh nového uspoøádání pozemkù
V roce 2010 zpracovatel vyhotoví návrh nového uspoøádání
pozemkù. Jedná se o velmi nároènou práci, kde je tøeba dát
do souladu požadavky vlastníkù pozemkù nacházejících se
v obvodu KPÚ s požadavky všech dalších úèastníkù øízení
(napø. uživatelé, obec apod.) a s požadavky a zájmy veøejnými, tj. dotèených orgánù státní správy. Pøi zpracovávání
návrhu se pozemky umisují do „kostry“, kterou tvoøí
odsouhlasený PSZ. Pozemky se sluèují, dìlí a pøizpùsobují
tvarem konfiguraci terénu a požadavkùm na optimální
obdìlávání s uvažováním vlivu na ochranu ZPF. V rámci
návrhu se dopracovávají požadavky na zpøístupnìní
pozemkù a prošetøí opodstatnìnost stávajících vìcných
bøemen pøístupu k pozemkùm. Návrh nového uspoøádání
bude projektant se všemi vlastníky projednávat.
Pozemkové úpravy Rakovec
Vzhledem k tomu, že se vlastníci pozemkù v kat. území
Rakovec èasto dotazují, kdy budou v tomto kat. území také
zahájeny pozemkové úpravy, sdìlujeme následující:
Dle § 6 odst. 1 zákona è. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úøadech..., ve znìní pozdìjších
pøedpisù pozemkový úøad posuzuje podané požadavky na
zahájení pozemkových úprav. Shledá-li dùvody, naléhavost a
úèelnost provedení pozemkových úprav za opodstatnìné,
zahájí øízení o pozemkových úpravách. Pozemkový úøad
mùže v odùvodnìných pøípadech zahájit øízení i bez
podaných požadavkù. Dle § 3 tohoto zákona pozemkový úøad
zahájí øízení o pozemkových úpravách vždy, pokud se pro to
vysloví vlastníci pozemkù nadpolovièní výmìry zemìdìlské
pùdy v dotèeném katastrálním území.
Pozemkový úøad Frýdek-Místek neeviduje potøebné
množství žádostí vlastníkù o zahájení pozemkových úprav a
u stávajících žádostí neshledal dùvody, naléhavost a úèelnost
pozemkových úprav za opodstatnìné. Z toho dùvodu øízení
o pozemkových úpravách v k. ú. Rakovec zatím nezahájil.
V pøípadì Vašeho zájmu o pozemkovou úpravu mùžete
podávat u pozemkového úøadu žádosti o zahájení pozemkové
úpravy. Formuláø žádosti si mùžete vyzvednout na Pozemkovém úøadì Frýdek-Místek nebo na Obecním úøadì ve
Smilovicích. Formuláø je také k dispozici na www stránkách
Obce Smilovice.
Pozemkový úøad Frýdek-Místek

Souèasný stav a nejbližší budoucnost
v nakládání s odpady
Spoleènost Nehlsen Tøinec, s.r.o., provádí svoz odpadu
v obci Smilovice od zaèátku roku 2000. Od té doby lze
sledovat nìkolik zajímavých trendù, které se projevují ve
všech obcích – 1. dochází k nárùstu množství odpadu;
2. svážený odpad je lépe tøídìn.
Uvedené zmìny lze pozorovat i ve velmi krátkých
intervalech. Za celý rok 2008 vyprodukovali obèané Smilovic
133 t odpadu. Od ledna do konce listopadu 2009 toto
množství již pøekroèilo 157 tun, což v pøepoètu na jednu
osobu èiní pøibližnì 270 kg. Pozitivní na této skuteènosti je,
že pouze èást z tohoto odpadu konèí v popelnicích a je
následnì odvezena na skládku. Pøibližnì tøetina odpadù je
dotøídìna a využita. Jedná se pøedevším o plasty, papír, sklo
(21 t), kovy (17 t), bioodpad (2 t) a ostatní odpady jako napø.
stavební odpady, elektroodpady, døevo, barevné kovy atd.
V oblasti tøídìní využitelných složek komunálního
odpadu jako jsou papír, plasty a sklo, tøídí obèané Smilovic
na èeské pomìry dobøe. Pokud bychom chtìli porovnávat se
státy EU, které jsou na špici v tøídìní, je stále co dohánìt.
Abychom obcím pomohli v motivování obèanù, chceme
v prùbìhu roku 2010 zahájit systém adresní evidence
svezeného separovaného odpadu v pytlích. Základem
systému bude pøiøazení jedineèného èárového kódu na každé
èíslo popisné v obci. Obèané pak obdrží samolepky s tímto
kódem a ty nalepí na každý vystavený pytel urèený ke svozu.
Díky tomuto systému budeme schopni pøedat obcím
informace, ve kterých domácnostech se tøídí a obec mùže
nastavit systém plateb a slev na základì dodaných informací.
Dále obce èeká nutnost zahájení sbìru a svozu biologicky
využitelného odpadu. Tato povinnost vyplývá z pøijatých
evropských norem, které pøímo urèují obcím, jak mají
nakládat s odpady. Obce mají povinnost v prùbìhu
nejbližších nìkolika let odstranit ze smìsného komunálního
odpadu bioodpad. Laicky øeèeno – kompostovatelný a biologický odpad nesmí konèit na skládkách a mìl by se tøídit
obdobným zpùsobem, jak se v souèasné dobì tøídí papír,
plasty a sklo.
Právì na tuto problematiku se v souèasné dobì zamìøuje
naše firma. Chtìli bychom ve spolupráci se zastupiteli
jednotlivých obcí vymyslet a navrhnout systém sbìru a svozu
biologicky rozložitelného odpadu tak, aby obce splnily
požadavky evropských norem, a z druhé strany aby tento
systém zbyteènì nezatìžoval rozpoèty obcí.
Ing. David Rucki
vedoucí provozovny svozu odpadu
Nehlsen Tøinec, s.r.o.

Czech Point na obecním úøadu ve Smilovicích
Na kontaktním místu veøejné správy poskytujeme
ovìøené výpisy:
1. Výpisy z katastru nemovitosti
2. Výpisy z bodového hodnocení øidièe
3. Rejstøík trestù
4. Obchodní rejstøík
5. Živnostenský rejstøík
6. Registr živnostenského podnikání
7. Žádost o zøízení datové schránky
8. Autorizovaná konverze - z elektronické do listinné
9. Autorizovaná konverze - z listinné do elektronické
10. Výpis z Insolvenèního rejstøíku
a další.
ZØÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNY - ZDARMA
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Voda, voda, voda .....
1) Výstavba – rozšíøení vodovodního øádu v obci
Smilovice (k.ú. Rakovec)
Realizací akce byl postaven vodovod v celkové délce
3,889 km. Celkové náklady stavby byly 8.815,917,- Kè
a odpovídají cenì stanovené na základì výsledku
zadávacího øízení. Použitá výše dotace MZe – 4,848 mil.
Kè (55%), dotace z rozpoètu kraje 0,882 mil. Kè (10%)
a vlastní zdroje ve výši 3,086 mil. Kè (35%) jsou
v souladu s ukazateli bilance finanèních potøeb a zdrojù
stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace è.j.
19280/09-15130 ze dne 3.6.2009.
Cílem akce „Rozšíøení vodovodních øádù v obci Smilovice“ bylo zajistit dodávku pitné vody pro další lokality
v obci, které se dlouhodobì potýkaly s nedostatkem vody
(Rakovec). V rámci realizace projektu bylo dobudováno
celkem 3,889 km vodovodní sítì a je pøedpoklad napojení 45 rodinných domkù souèasné zástavby, tj cca 140
obyvatel. K dnešnímu dni je již napojeno na nové øady
21 RD. Celková délka vodovodu v obci je nyní 10,985 km
a poèet doposud napojených objektù je 136. Provozovatelem vodovodu je Obec Smilovice.
2) Zmìna ceny vodného
Od. 1. 12. 2009 se zvyšuje cena za dodávku vody na
19,- Kè/m3 a pevná èást na 500,- Kè (pro kapacitu
vodomìru 2,5 m3/hod). Dùvodem navýšení o více jak
20 % je dokonèení nových vodovodních øádù a povinnost
tvoøit fond obnovy pro budoucí rekonstrukce.
Pro informaci sdìlujeme, že od 1.1.2010 nová cena
pitné vody vèetnì 10% DPH je organizací SmVaK
(Severomoravské vodovody a kanalizace) stanovena na
30,70 Kè/m3.
3) Platba za vodné
VODNÉ za rok 2009 bylo nutné nahlásit do 30. listopadu
2009 a splatnost je 15. prosince 2009. Kdo jste ještì stav
vodomìru nenahlásili, uèiòte tak ihned, mùžete uèinit i
e-mailem na adresu: ou-smilovice@smilovice.cz. Platba
v hotovosti bude vybírána do 21.12.2009, jinak
bezhotovostním - pøevodem a to na úèet obce do
31.12.2009. Poplatníci s neprovedenou úhradou
jsou vedeni v seznamu dlužníkù.
4) Prevence pro požadovanou kvalitu vody (vyjádøení správce vodovodu – fa Indape – p. Guznar).
Aby byla voda vždy pitná, to znamená bez rùzných
usazenin a škodlivých bakterií, musí se celé zaøízení
pravidelnì kontrolovat, proplachovat, doplòovat chlór.
Zároveò každý odbìratel, který právì tuto službu
nevyužívá a vodu z veøejného øádu neodebírá, má
povinnost nejménì 1x týdnì svou pøípojku vody
propláchnout, to znamená nejménì 5 minut (pøi délce
vod. pøípojky do 50m) nechat téct vodu. Pøi vìtší délce
pøípojky adekvátnì dobu navýšit. Nepoužívaná voda po
7 dnech se mìní z vody pitné na vodu užitkovou.
Zároveò používání vody z vlastních zdrojù má svá
úskalí. Né všichni dodržují obecná pravidla hygieny =
dobøe fungující ÈOV, pravidelné vybírání žumpy
apod. Tajné vypouštìní odpadních vod na sousedovic
pozemek mùže zamoøit i nìkolik studní v okolí. Proto by
si každý mìl 1x za dva roky nechat udìlat rozbory vody
z vlastní studny. Seznam laboratoøí možno poskytnout na
OÚ Smilovice.
Takových nepøíjemných pøekvapení by obèany
Smilovic zbavila výstavba veøejné kanalizace a následné
èistièky. Projektová dokumentace je již k dispozici (viz
minulý Smilovický zpravodaj – èerven 2009). Dotace na
výstavbu kanalizace bude nárokováno v pøíštím roce.
OÚ + správce (fa INDAPE)
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Pod výše uvedeným názvem máme teï k dispozici
obrázkovou publikaci sestavenou Miroslavem Pszczolkou dokumentující nìkolik málo chvil, které jsme mohli
prožít s Jerzym Buzkem pøi jeho poslední veøejné návštìvì
rodných Smilovic dne 29.8.2009.
Cílem této publikace je pøedstavit osobnost Jerzego
Buzka a rozmìr jeho práce jako pøedsedy EP v kontextu
s krátkou návštìvou naší obce.
Souèástí této obrázkové publikace je tedy i životopis
Jerzego Buzka, struèný popis podstaty fungování EP a
samotné funkce pøedsedy EP. Nejvìtší èást publikace je
vìnována prùbìhu oslav 550. výroèí založení obce a to od
chvíle pøíjezdu Jerzego Buzka do Smilovic. V závìru
publikace mají ètenáøi možnost vidìt Jerzego Buzka na svém
hned prvním pracovním vystoupení po návštìvì Smilovic a
to u pøíležitosti oslav sedmdesátého výroèí zahájení druhé
svìtové války v Gdaòsku dne 1.9.2009 v kruhu nejvyšších
státníkù.
V publikaci také najdete autentické výpovìdi pøedsedy
EP pronesené ve Smilovicích v prùbìhu jeho návštìvy.
Jsem potìšen, že tato publikace, která je sice nyní pouze
v jednom výtisku, kladnì doplòuje naše rozhodnutí
zastupitelù udìlit p. Jerzemu Buzkovi èestné obèanství
Smilovic.
Do budoucna plánujeme, že tato publikace bude
k zapùjèení v naší obecní knihovnì. Pokud máte zájem si
citovanou publikaci poøídit již dnes, sdìlte svùj požadavek
na e-mail Obecního úøadu nebo kontaktujte pøímo
pracovníky úøadu. Dále plánujeme mít publikaci k dispozici
pro okolní významné organizace spolupracující s naší obcí.
Cena bude závislá od poètu výtiskù.
OÚ
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V øíjnu t.r. za pøispìní starosty OÚ Smilovice probìhla
pro Klub dùchodcù exkurze do Tøineckých železáren, kde
17 èlenù z obcí Støítež, Smilovice, Øeka se zúèastnilo
obhlídky provozu VO – Výroba železa a oceli a VJd –
Kontidrátová tra. Závìr patøil návštìvì ZO OS KOVO,
kde byla diskuse zejména na téma souèasných støedisek
v majetku ZO OS KOVO. Samozøejmì padla i otázka na
téma Hotelu Javor v Øece, který v souèasné dobì „žije“
jen v létì díky nerezovému bazénu s kolektory – jinak
skomírá.
OÚ
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Dopravnì-bezpeènostní akce
Hnojniètí policisté ve spolupráci s policisty dopravní
služby Frýdek-Místek uskuteènili dne 26. 11. 2009
preventivní dopravnì-bezpeènostní akci, zamìøenou na
všeobecné dodržování pravidel silnièního provozu.
Z hlediska aktuální bezpeènostní situace na silnicích akce
probìhla v rizikových lokalitách obcí Smilovice, Dolní
Tošanovice a Hnojník. Pøi kontrolách øidièù policisté kladli
dùraz pøedevším na dodržování povolené rychlosti v daných
úsecích, technický stav vozidel a v neposlední øadì také na
požívání alkoholických nápojù pøed nebo bìhem jízdy.
V prùbìhu pùlhodinové akce v obci Smilovice bylo
kontrolováno 11 øidièù osobních i nákladních vozidel,
byly zjištìny 4 pøestupky proti bezpeènosti a plynulosti
silnièního provozu, za což byly uloženy v blokovém øízení
pokuty v celkové výši 4,500,- Kè.
Vzhledem k pomìrnì vysokému procentu pøestupcù
z celkovì kontrolovaných vozidel a rovnìž s ohledem na
souèasné roèní období, apelujeme smìrem k øidièùm na
dodržování pravidel silnièního provozu, na maximální
pozornost a ohleduplnost pøi øízení a rovnìž na øádný
technický stav vozidel a zejména pneumatik.
V souèasné dobì se pøi projíždìní po místních
komunikacích mùžete setkat s odstaveným vozidlem, jenž
vypadá, že je odstavené pro poruchu. Kolem tohoto vozidla
se pohybují osoby, které mávají na okolo projíždìjící vozidla
s cílem, aby nìkdo zastavil. Následnì se snaží pøesvìdèit
zastaveného øidièe, že potøebují pomoci, že jim došly peníze,
že se jim pøelomila platební karta a pod, a požadují zapùjèení finanèní èástky ve výši kolem 1500,- korun. Za tuto
èástku pak øidièi nabídnou prsten. Prsteny vypadají jako
zlaté, avšak se jedná o bezcenný kov. Tyto osoby se snaží
vytvoøit v øidièi soucit a následnì zneužijí jeho dobroty.
V takových pøípadech doporuèujeme nabídnout postiženým
pomoc policie a vìøte, že se jim vozidlo zázraènì opraví.
Za policisty OOP Hnojník, s pøáním vždy šastného
dosažení cíle Vaší cesty nejen v novém roce 2010
nprap. Libor Jelínek
vrchní inspektor

PODZIM V ZŠ A MŠ SMILOVICE
Letošní podzim byl na základní škole ve znamení sbìru
žaludù a kaštanù pro lesní zvìø. Do sbírání se zapojilo
24 žákù z celkového poètu 41 dìtí, které letos navštìvují naši
školu. Dìti sbíraly v družinì a ve svém volném èase. Do
sbìru zapojily mnohdy celé rodiny. A tak vzhledem k letošní
bohaté úrodì se žákùm ZŠ Smilovice podaøilo pro Myslivecké sdružení Øeka – Smilovice nasbírat 950 kg lesních
plodù. Nejlepší sbìraè Adam Lasota, který nasbíral 170 kg,
byl spolu s ostatními dìtmi odmìnìn vìcnými cenami pøi
slavnostním vyhlášení výsledkù sbìraèské soutìže. Za
pøítomnosti hospodáøe mysliveckého sdružení byly pøedány
ceny a ostatní žáci školy si mohli vyzkoušet své vìdomosti
o pøírodì ve veselém „Mysliveckém kvizu“. O pøírodì a
zejména o zahradnièení se dozvìdìly mnoho nového také
dìti z mateøské školky, které navštívily výstavu zahrádkáøù
ve Støíteži, kde mohly obdivovat výpìstky z podzimních
zahrádek.
Podzim byl pro žáky základní školy úrodný také po
stránce sportovní. Nejprve vybojovali 1.místo v pøehazované
v soutìži škol mikroregionu. Tuto soutìž poøádá každoroènì
ZŠ Ropice. Zaèátkem listopadu probìhl již 7. roèník soutìže
v minikopané, kterou poøádá naše škola pro okolní školy
mikroregionu. Pøi úèasti osmi družstev a vyrovnaném
finálovém zápasu se podaøilo našim žákùm získat 1. místo až
v penaltovém rozstøelu. Velké podìkování patøí trenérùm
(p. Mírovi a p. Byrtusovi), kteøí žáky na turnaj pøipravili,
dìkujeme také rozhodèím turnaje (p. Bìlicovi a p. Procházkovi ml.), sponzorùm soutìže, bez kterých by se
nepodaøilo zajistit optimální podmínky pro turnaj. Jsou to:
MUDr. Mírová, Ing. Riedel D., Ing. Kubala, Ing. Pszczolka,
p. Koch, fa Dominosport, fa Forbyt, minimarket BEA,
OÚ Øeka, OÚ Smilovice, TJ Smilovice.
Ve škole ani v mateøské školce nezapomínáme také na
kulturní rozvoj dìtí. Pro dìti z mateøské školky a 1. a 2.
roèník pøijelo do školky divadlo dvou hercù s pøedstavením
„Hurá do školy“, které se dìtem moc líbilo. Všichni žáci ZŠ se
vypravili za kulturou ještì jednou, a to vlakem do Èeského
Tìšína. V Tìšínském divadle shlédli pøedstavení pro dìti
muzikálového charakteru – „Snìhurka“. Tato akce má pro
žáky význam nejen kulturní, ale pøedevším výchovný. Jako
pedagogové jsme rády, že naši žáci se umí spoleèensky
chovat nejen v divadle, ale i v dopravních prostøedcích.
Dìkujeme touto cestou KRPŠ za finanèní pøispìní na obì
akce. Také v rámci školní družiny se dìti vypravily do
È. Tìšína, tentokrát na filmové pøedstavení. Pøedškolní dìti
zavítaly autobusem na návštìvu za kamarády do MŠ v Øece.
Byly si spoleènì zahrát v rekonstruované hernì MŠ.
Zima už nám klepe na dveøe a my ve školce a škole se
chystáme pøivítat Mikuláše s èertem a andìlem. Pøipravujeme program na Mikulášskou besídku, chystáme dáreèky
pod vánoèní stromeèek a vytváøíme vánoèní pøáníèka. Také
vám spoluobèanùm pøejeme krásnì prožité vánoèní svátky a
úspìšný nový rok.
Za kolektiv zamìstnankyò ZŠ a MŠ Smilovice
Mgr. J. Dybová

Zespó³ regionalny „ ŒMI£OWIANIE“
Sezon 2008/2009 by³ bogaty, co pod wzglêdem wystêpów i
nowych tanecznych kreacii.
7 wystêpów od Skrzeczonia po Jab³onków w stylu latynoamerykañskim i standardowym, 8 wystêpów folklorystycznych.
Zespó³ ma aktualnie 20 tañcz¹cych cz³onków.
Goœcinnie nam przygrywa kapela M³ode Oldrzychowice.
Zespo³em kieruj¹ ma³¿eñstwo Krainowie + syn Adam.
W najbli¿szym czasie czeka nas nadchodz¹cy sezon balowy.
Pogodnych i radosnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿ycz¹ ŒMI£OWIANIE !
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V zemi kanibalù (Indonésie)

Adventní a Vánoèní program na Karmelu

Koncem listopadu se konala již pátá vlastivìdná pøednáška
(Idioti na plavbì kolem svìta, Nový Zéland, Himaláje – Èína,
Antarktida). Tentokráte kolem 40 poslu-chaèù vyslechlo
pøednášku p. Ing. Tadeáše Franka – øeditele Refrasilu, který
patøí také mezi významné cestovatele v naší vlasti a je propojen
s takovými osobnosti svìtobìžníkù jak Rudolf Švaøíèek (majitel
CK Livingstone) nebo Pavel Bém – primátor Prahy a další.
Tento druh pøednášek u nás zakoøenil a má stále více pøíznivcù.
Budeme dál pokraèovat v poznávání svìta? Skladba úèastníkù je
sice jen 50 % z obce, ale i to je úspìch !
OÚ

Nedìle 6.12. v 15 hod. Biblická hodina
Nedìle 13.12. v 15 hod. Vystoupení dìtí z nedìlní besídky s vánoèním
programem
Pátek 25.12. v 17 hod. Veèer koled
Ètvrtek 31.12. v 18 hod. Silvestrovský veèer
Pátek
1.1. v 15 hod. Novoroèní biblická hodina

Vánoèní turnaj
smilovicko-støítežských volejbalistù
a pøihlášených hostù
Smilovice 19.12.2009 (14.00 - 19.00 hodin)

Adventní a Vánoèní program v Komorní Lhotce
Sobota 28.11. – Zpovìï pro starší ve sborovém domì v Kom.Lhotce
– 14 hod.
Nedìle 29.11. – 1. adventní nedìle – bohoslužby v Kom. Lhotce v 8.30 P
Nedìle 6.12. – 2. adventní nedìle – bohoslužby v Kom. Lhotce v 8.30 È
Nedìle 13.12. – 3. adventní nedìle – bohoslužby v Kom. Lhotce v 8.30 P/È
S vánoèním programem vystoupí dìtí z nedìlních besídek
Sobota 19.12. – Sborový veèer na faøe – 16.00 hod.
Nedìle 20.12. – 4. adventní nedìle – bohoslužby v Komorní Lhotce v 8.30 P
Nedìle 20.12. – Adventní koncert v kostele v 17 hod.
Ètvrtek 24.12. – Štìdroveèerní bohosl. v Komorní Lhotce ve 22 hod. P/È
Pátek 25.12. – 1. svátek vánoèní – bohoslužby Komorní Lhotce v 8.30 È/P
Sobota 26.12. – 2. svátek vánoèní – mládežové bohoslužby v 8.30 hod.
Nedìle 27.12. – Seniorátní bohoslužby v Tøanovicích v 9 hod. spol.
Ètvrtek 31.12. – Silvestrovské bohoslužby v Komorní Lhotce v 15.30 P/È
Pátek
1.1. – Novoroèní bohoslužby v Komorní Lhotce v 8.30 hod.È/P
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Dne 6. listopadu, v pátek odpoledne, jsme uspoøádali pro
všechny dìti ze Smilovic a z Øeky lampiónový prùvod. Sraz
všech zájemcù byl u hájenky ve Smilovicích. Již tam jsme byli
pøíjemnì pøekvapeni velkou úèastí nejen dìtí, ale i rodièù.
Dokonce se pøidaly i nìkteré babièky a dìdeèkové. A mohli jsme
vyrazit. Trasa byla urèena již pøedem, smìr k hotelu Øeka.
Všichni, kteøí byli pøítomni, mohou potvrdit, že dìti byly
nadšené. Každý se chtìl pochlubit svým lampiónkem, ti odvážní
se drželi v popøedí prùvodu a menší dìti mìli jistotu radìji
v blízkosti svých rodièù. Zaèínalo se stmívat a celý prùvod záøil
svìtélkujícími lampióny. Odmìnou pro dìti, za jejich stateènost
a odvahu, bylo malé obèerstvení.
Osobnì bych ráda podìkovala paní Dance Martynkové a
paní Vìrce Riedlové, za pomoc pøi organizování celé akce.
Myslím si, že se nám akce vydaøila, snad se stane pøíjemným
zpestøením nejen v období podzimu. Na konci školního roku
bychom chtìli lampiónový prùvod spojit se stezkou odvahy.
Dìkuji všem ochotným rodièùm za spolupráci.
Za výbor KRpš
Kateøina Kajzarová

Wigilijka PZKO
Niedziela 10.1.2010, godz.16:00
W sali UG w Œmi³owicach
* * *

Bal
Bal PZKO
PZKO
Pi¹tek 12.2.2010 w sali UG Œmi³owice
Serdecznie zapraszamy!

Vystoupení dìtí z nedìlní besídky s vánoèním programem
Ve Støíteži
- v pátek 18.12. v 17 hod v sále kulturního domu
V Komorní Lhotce -v pátek 25.12. v 16 hod ve sborovém domì
Srdeènì zveme
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce
ve spolupráci s Køesanským spoleèenstvím ve Smilovicích
a v Komorní Lhotce
a pøejeme vám požehnaný adventní a vánoèní èas

* * *

TJ Smilovice
Vážení spoluobèané,
dovolte i nám sportovcùm využít možnost Vás ve
zpravodaji obce informovat o tom, co se u nás událo, jakých
sportovních výsledkù jsme ve druhé polovinì roku 2009
dosáhli a jaké plány máme do budoucnosti. Nejvìtší událostí
v obci, která probìhla v letošním roce, byla oslava výroèí
550 let obce Smilovice a jsme rádi, že si tuto akci mohli
všichni užít i pøes nepøízeò poèasí v našem areálu. Bylo nám
ctí, že náš areál navštívila nejen nejvìtší postava celé akce a
nejznámìjší „Smilovian“ ve svìtì p. Jerzy Buzek, ale všichni
ze Smilovic, kteøí dorazili. Všichni jste vidìli, že se v našem
areálu poøád nìco dìje a buduje. Není tajností, že velkým
cílem a pøáním vedení tìlovýchovné jednoty je dobudování
sportovního areálu do jeho finální podoby, který by mìl
sloužit pøedevším všem „Smilovianùm“, kteøí mají chu si
zasportovat nebo si zarelaxovat v saunì èi bazénu a následnì
posedìt v pøíjemné restauraci s bowlingem, to vše v místì
svého bydlištì bez nutnosti jakéhokoliv cestování autem
nebo autobusem. Po rekonstrukci šaten v suterénu budovy
TJ, je v souèasné dobì provádìna rekonstrukce 1. a 2.
podlaží stávající budovy. V 1. podlaží bude zprovoznìna
nová restaurace s pøíjemným posezením a dvìma
bowlingovými dráhami a ve 2. podlaží bude spoleèenská
místnost, která bude sloužit k rùzným spoleèenským,
kulturním, sportovním a jiným akcím. V další èásti stavby by
mìlo dojít ke spojení nyní rekonstruované budovy a
sportovní haly. Ve spojovací èásti by mìlo vzniknout sociální
zázemí vèetnì šaten pro sportovní halu, menší tìlocvièna,
která bude sloužit pro squash, rùzná cvièení, aerobik, stolní
tenis a další sporty, bazén, sauna, posilovna, a v neposlední
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øadì ubytování pro cca 50 osob, které by mìlo sloužit pro
rùzné návštìvy, které zamíøí do Smilovic a pro soustøedìní
sportovních oddílù. Tìlovýchovná jednota aktivnì žádá
o dotace a samozøejmì i další výstavba je závislá na tom, jak
se podaøí získat dotaèní finanèní prostøedky na dokonèení
areálu. Mimo modernizaci stávající budovy probíhá v areálu
i výstavba víceúèelového høištì, kde bude možné si zahrát
pod širým nebem napøíklad nohejbal, volejbal, florbal,
basketbal. Vìøíme, že se nám tento areál podaøí v pøíštích
letech dobudovat a budeme tak moci nabídnout všem ideální
podmínky pro sport a relaxaci v místì bydlištì.
Po sportovní stránce se nám v podzimní fotbalové sezónì
daøilo støídavì. Pøesto si myslíme, že reprezentujeme naši TJ
a obec v okolních vesnicích a mìstech se vztyèenou hlavou.
Nejvìtší radost nám dìlají mládežnická družstva. Nejmenší
žáèci, kteøí trénují pod vedením trenérù D. Míry a C.
Byrtuse dosahují stále lepších výsledkù, které vyvrcholily
dne 28.11.09 na turnaji v È. Tìšínì, kde za úèasti družstev
Èeského Tìšína, Bohumína a Horní Suché celý turnaj
vyhráli. Starší žáci pod vedením trenérù R.Havlíka a
V.Dyby se støídavými výsledky skonèili v podzimní tabulce
na 5.místì. Velikou radost nám dìlají v letošním roce naši
dorostenci, kteøí pod vedením trenéra J.Rajnocha na
podzim 7 zápasù vyhráli, 2 remizovali a pouze 4 prohráli.
B mužstvo mužù pod vedením K.Kniezka se oproti
minulým sezónám bez vítìzství zlepšilo a podaøilo se jim
letos na podzim zvítìzit již 4x. Nejvìtším zklamáním po
minulé úspìšné sezónì jsou výsledky A mužstva mužù,
kterému se pøíliš nedaøilo a domácí fanoušky svými výkony
moc nepobavilo. Snad se jim to podaøí více na jaøe pøíštího
roku. Mimo fotbal probíhají stále v našem areálu i
nesoutìžní zápasy a boje na tenisových kurtech a ve
sportovní hale, která je k dispozici nejen èlenùm naší TJ, ale
všem kteøí mají chu se ménì èi více zapotit. Bližší a aktuální
informace ohlednì dìní v TJ Smilovice získáte na
www.tjsmilovice.cz.
Blíží se vánoèní svátky a konec letošního roku. Dovolte i
nám, abychom Vám popøáli pøíjemné prožití vánoèních
svátkù, veselého Silvestra a do nového roku pevné zdraví
a hodnì štìstí. V naší obci pak dobré pøátelské vztahy
a dobrou náladu.

Nové multifunkèní høištì z nadace ÈEZ

Zahrádkáøi v obci vymøeli?
Prázdná vitrína s oznaèením ÈZS (Èeský zahrádkáøský
svaz) v centru obce u bývalé prodejny Jednoty zeje prázdnotou již øadu let. Èinnost ZO ÈZS Smilovice byla ukonèena
témìø po 50-ti létech, pøesnì 17.2.1998 a posledními
funkcionáøi byli:
pøedseda
p. Kubiczek Vladislav (RD è. 9)
jednatel
pí Šèerbová Magdaléna (RD è. 1)
pokladník
p. Bobek Karel (RD è. 137)
V archivním záznamu ÈZS – územní sdružení Frýdek –
Místek bylo pøedsedou (p. Václav Kolek) sdìleno pøi jednání
na OÚ Smilovice dne 19.10.2009, že poèet èlenù v dobì

zrušení ZO ÈZS èítal celkem 62 èlenù.
Dle výètu aktivit ÈZS ve Frýdku – Místku, která registruje
témìø 3000 zahrádkáøù v 63 organizacích (v Mikroregionu
Stonávka pouze Støítež, Vìlopolí, K.Lhotka) je skuteènì
možno si vybrat vlastní zálibu a prohlubovat si praktické i
teoretické vìdomosti.
Z periodických akcí v okolí lze vyjmenovat výstavy
jednotlivých organizací, velikonoèní a vánoèní výstavy,
soutìže „Mladý zahrádkáø“, pøednášky lektorù, zájezdy aj.
Další výhody v podobì nákupu hnojiv, literatury a samozøejmì 4-5x roènì posezení s budoucími pøáteli stejného
zájmu urèitì nejsou zanedbatelné.
Obracíme se na Vás všechny obèany obce, zda roèní
dvouciferný poplatek, 1x zápis z výroèní schùze a hlášení pro
ÈZS FM vèetnì vedení jednoduchého úèetnictví je tak
zatìžující pro fandy této èinnosti.
Pokud máte zájem o aktivní práci v budoucí zahrádkáøské
organizaci a trochu èasu setkávat se buï v terénu nebo
v obecním sálu v pøípadì spoleèných výstav napø. s našimi
myslivci nebo vèelaøi, ozvìte se na OÚ Smilovice nebo
vhoïte do schránky pøi vchodu na úøad své vlastní iniciály
vèetnì adresy s nápisem „Jsem pro obnovení
zahrádkáøské organizace v obci Smilovice“.
Vaše návrhy oèekáváme do 31. 12. 2009.
OÚ

Staré a nové ovocnaøení
ve Smilovicích (1. èást)
Nejsem znalcem této problematiky, ale chci se podìlit
svými vzpomínkami na ovocnáøení ve Smilovicích z mého
osobního pohledu na vìc. Vyrùstal jsem ve v této obci, chodil
do místní školy a tam jsem jednoho dne obdržel od pana
kierownika Jana Wanoka malou jabloòku pro povzbuzení
vèelek. Nevím již dnes, jaký osud ji potkal, ale zanechalo to
ve mnì velmi inspirativní dojem.
V zaèátcích fungování JZD bylo zøízeno støedisko
ovocnáøské, které mìlo za cíl ošetøovat združstevnìné sady.
V postatì se pracovalo pouze na jednom a to v sadu pana
Kotase, kterého byl majitelem a pro své stáøí jíž v JZD
nepracoval. Na sadaøském støedisku pracovali na plný
úvazek mùj otec Antonín Samek a mladý pan Gustav
Bromek (za zmímku stojí, že byl synem pana Karla
Bromka, druhého nejvìtšího sadaøe ve Smilovicích), který se
pozdìji ze Smilovic odstìhoval a dle mého soudu je nyní
nejmladším pamìtníkem starých odrùd ovoce v regionu. V té
dobì jsem chodil ze školy do sadu za otcem a ochutnával
jablka. Odrùdy mi tehdy nic neøíkaly, ale jedna mi utkvìla
v pamìti do dnes. Je to odrùda Mülhaupt, která byla nosnou
odrùdou v sadech (hlavní sad se nacházel u støediska JZD a
dodnes se ještì zde nacházejí torza stromù, druhá èást se
nacházela v lokalitì Dordovice). Odrùda Mülhaup se vyznaèovala pøekrásným vzhledem, mìla mírnì kuželovitý tvar,
zbarvení mìla zelené s výrazným èerveným pøekryvem a
výraznými bílými lenticelami. Vyžadovalo chladný sklep, ve
kterém vydrželo do jara. Z vyprávìní jsem se dozvìdìl, že
tuto odrùdu si oblíbil sám president Masaryk, kterou mu
pan Kotas posílal k Vánocùm na hrad.
O tuto sadaøskou èinnost v tehdejším JZD projevil rovnìž
zájem Èeskoslovenský filmový týdeník, který natoèil
s pracovníky støediska jarní práce. Ve vesnici to byla tehdy
velká událost.
Bohužel sadaøské støedisko brzo ukonèilo svou èinnost a
pracovníci pøešli na jiné práce v rostlinné výrobì. Sad zùstal
opuštìný do dnešních dnù. Nepotkal ho však stejný osud
stromù jako pøi realizaci HTÚP v šedesátých létech, kdy
stovky ovocných stromù všeho druhu, remízkù, stromoøadí
padla v rámci rekultivace pro vytváøení velkých lánù.
(další èást: èerven 2010)
Ing. Vladislav Samek
místopøedseda ZO ÈZS Karviná,
vlastník ovocnáøského sadu ve Smilovicích
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Pomozme zvìøi v dobì zimní nouze
V polovinì podzimu zaèíná zimní pøikrmování zvìøe.
Myslivci zakládají do krmelcù a zásypù jadrné krmivo (oves,
pšenice, pozadek,...), v druhé polovinì zimy se pak
pøedkládá spárkaté zvìøi pøedevším objemové krmivo, které
zvìø lépe tráví. Zvìø pøežívá zimu pøedevším díky tukovým
zásobám, které si vytvoøí na podzim. Každé rušení zvìøe pøi
vysoké snìhové pokrývce, pùsobí zvìøi velké energetické
ztráty.
Velkým problémem pro zvìø
v zimních mìsících jsou pøedevším
„toulaví psi”. Sami s nimi máme
v honitbì neblahé zkušenosti. Každým rokem nacházíme nìkolik kusù
srnèí zvìøe strhlé toulavými psy.
Zvìø bývá èasto zahnána do plotù a
poté za živa trhána. Rovnìž každoroènì nacházíme nìkolik uhynutých kusù srnèí zvìøe se
zápalem plic. Kolikrát staèí, když páníèci pustí svého pejska
jen tak se probìhnout za zvìøí. Pejsek poté pøijde do tepla
domù, kde dostane nìco dobrého na zub s pochvalou. Zvìø
pak hyne ve stresu v houštinách se zápalem plic. Prosíme
proto návštìvníky honitby, aby si obzvláš v zimních
mìsících hlídali své ètyønohé miláèky.
Pokud máte zájem pøispìt nìjakou dobrotkou zvìøi do
krmelce (napø. na Vánoce), mùžete pøinést - kaštany, žaludy,
bukvice, sušenou jeøabinu, jablíèko, mrkev, otýpku sena,
nebo SUCHÝ, NEPLESNIVÝ chléb.
Ptáèky v zimì pøikrmujeme rùznými semeny (sluneènice,
drcený oves, len, proso, semínka trav a bodlákù), mùžeme
pøedložit také rozdrcené ovesné vloèky, nebo hrubou mouku
zapøaženou na tuku. Dále mùžeme pøiložit ovoce a bobule
(napø. jeøabinu). Vynikající jsou také tukové smìsi, které
získáme vyškvaøením loje a následným smícháním s olejnatými semeny (napø. sluneènice) nebo ovesnými vloèkami,
krupicí, hrubou sojovou moukou, ale i strouhankou
(vyvarujte se strouhanky z tukového peèiva, které se rychle
kazí a žlukne). Smìs pak za tepla plníme do rùzných
k zavìšení vhodných nádob, ze kterých je ptáci postupnì
zespodu uzobávají. Kromì tukových smìsí lze také zavìšovat
kousky syrového loje, èi sádla. Ptáci velmi uvítají nezamrzlou
vodu (jako zdroj uhašení žíznì, ale i pro koupání). Vhodné a
vysoce energetické jsou také kousky syrového masa.
Václav Šátek ml.
MS Smilovice-Øeka

Wspomnienia wojenne
p. Jerzego Zientka ze Œmi³owic,
(najstarszy obywatel naszej wioski ur. 2.3.1915 r.)
Zeszli my sie zaœ jednego razu w izbie. Na stole le¿a³a gazetka Wiarus
(kwartalnik polskich kombatantów w Republice Czeskiej) a w ni
wspomnienia ludzi z czasów wojny. No a ¿e nasz tata te¿ w tym czasie
przesze³ kês Europy, tak my go sprowokowali do opowiadanio o tamtych
dawnych rokach.
I starzyk zacz¹³. Pracowo³ ¿ech w 39. roku na kopalni z wujkym Fierl¹,
kiery tam by³ sztygarym. Mówi³o sie, ¿e wojna wybuchnie lada chwila.
Mia³a byæ krótko – tak ze trzy tydnie – i mówi³o sie te¿ ¿e trzeba przed ni¹
uciekaæ. Piyrszygo wrzeœnia mie tata obudzi³, ¿e Niemcy s¹ blisko, tak
¿ech porwo³ galaty, rower i gno³ ku dziedzinie. Spotko³ ¿ech Paw³a Sztefka
i razem my dojechali do Cieszyna. Tam my spotkali wiêcej znajomych,
kierzy te¿ uciekali naprz. Szczukówne – krewn¹ Jerzego Buzka, Bromka,
Szalbota – kierownika polski szko³y w Œmi³owicach, siostre Ewe z dwuletni¹ Broneczk¹ … Rowery zosta³y w Cieszynie i jechali my dali
poci¹gym (za darmo) a¿ do Tarnopolu, kiery by³ w tych czasach przy ruski
granicy (dziœ na terenie Ukrainy). Tam ¿ech ze Szalbotym zamieszko³ u

jednej pani i czakali my co beje dali.
17. wrzeœnia na teren Polski wkroczyli Rusi1).
Starosta Tarnopolu og³osi³, ¿eby sie nie broniæ, ¿e Rusi przyszli jako
sprzymierzeñcy. Ju¿ na drugi dzieñ zaczêli polski wojska, kiere tam by³y
w trakcie walk z Niemcami, rozbrajaæ i braæ do niewoli. By³o strasznego
zamieszanio, w jedn¹ stronê ludzie uciekali przed Niemcami a w drug¹
przed Rusami.
Nowo granica nimiecko-rosyjsko by³a na rzece Sanie i Tarnopol by³ na
terenie Rosji. Uzgodnili my, ¿e trzeba wracaæ do cha³upy, ale nie by³o
³atwo. Trzeba by³o mieæ przepustke od Rusów. Siostrze sie j¹ podarzy³o
zdobyæ za œlubny pierœcionek. Przespali my jeszcze w Zbara¿u u dobrych
ludzi (jo z kierownikym Szalbotem w jedym ³ó¿ku, bo miejsca by³o ma³o).
Jo przekroczy³ granice ze siostr¹ jako jeji ch³op, Bromkowi i Sztefkowi sie
podarzy³o na czorno. Kierownik mio³ strach, zosto³ na ruski stronie i ju¿
my go nigdy nie widzieli, zgin¹³. Tak my wracali do dómu – trochê pieszo
albo z jak¹ furmank¹.
W domu zaroz zabierali na przymusowe roboty do Niemiec. Jo mio³
szczêœci, bo œmilowski gazda Kotas potrzebowo³ ludzi do roboty, tó¿ ¿ech
posze³ do niego jeŸdziæ z koñmi, sprzedowaæ jab³ka i robiæ co by³o trzeba
a¿ do lata 43 roku.
W tym czasie, pod naciskiem (rodzicom grozi³o wysiedlenie a mnie
obóz koncentracyjny) podpisa³em „volksliste“ nr. 3, a to oznacza³o pobór i
wehrmacht.
Narukowo³ ¿ech 22.8.1943 r. do miasta Mannheim. Tam, na trzeci dzieñ
– jeszcze my byli w cywilu – szukali dobrowolników ku wyk³odaniu
wojskowych wagonów. Tak ¿ech sze³. Kanón, kiery my sk³odali z wagóna
sie ale uwolni³, po³ómo³ mi nogê i by³ech z miesi¹c w szpitolu.
Przepuœcili mnie z bolaw¹ nog¹, mizernie ¿ech chodzi³, tak mi dali konie
i jeŸdzi³ech z furmank¹, nejczynœci z prowiantym do jednostek
wojskowych a¿ do przyjœcia aliantów. To ju¿ ¿ech by³ na terenie Francji.
We francuskich dziedzinach ¿y³o wtedy kupe Poloków z przedwojennych emigracji i ju¿ ¿ech mio³ z nimi domówione, ¿e mi przy nejbli¿szy
okazji daj¹ cywil, abych móg uciyc. Ni¿ my plan ucieczki zrealizowali,
doszlo do inwazji wojsk alianckich, którzy mnie zajêli i tak ¿ech sie dosto³
do niewoli. By³o to w Cherbourg w Normandii.
Po trzech dniach przewieŸli mnie z pozosta³ymi jeñcami do Anglii.
W obozie ¿y³ech dostatnio. By³o nas tam pore tysiêcy Poloków, kierzy
z ró¿nych powodów musieli s³u¿yæ we wehrmachcie.
Jak my sie dowiedzieli o mo¿liwoœci s³u¿by w Polskiej Armii pod
brytyjskim dowódzstwem, tak ¿ech sie te¿ zaroz zg³osi³, dobrowolnie jako i
masa ostatnich. By³o to 5.10. 1944 roku. Zaszeregowano mnie do I
Polskiej Zbrojnej Kadry Dywizji w dniu 11.10. 1944 r. Ju¿ 20.10.1944 r.
prze³o¿yli mie do W³och.
Wanda Zientek
1) Na podstawie znanego paktu z sierpnia 1939 Ribbentrop-Mo³otow, gdzie
w dodatkowym tajnym protokole obydwa mocarstwa podzieli³y miêdzy siebie strefy
wp³ywów w Europie Wschodniej

(dokoñczenie - czerwiec 2010)

SZCZEPIONKA NA GRYPE
Czy deszcz pada, czy to rosa? Nie! To ¿onie kapie z nosa!
W uszach szumi, w g³owie dudni, jakby wpad³a
gdzieœ do studni.
Oczy mêtne,w gardle chrypa, dopad³a j¹ œwiñska grypa!
Ja te¿ siê ju¿ gorzej czujê wiêc kuracjê zastosujê.
By wirusa zlikwidowaæ, trzeba zacz¹æ siê kurowaæ.
Ju¿ mikstury namieszane, w barku s¹ przygotowane.
Jest Martini z oliwkami i spirytus jest z wiœniami,
a do tego czysta z miodem, och³odzona lekko lodem.
No i jeszcze Brendy z col¹, dobra jest gdy zêby bol¹.
By siê wzmocniæ witamin¹ to Tequila jest z cytryn¹.
A do tego jeszcze rum, by wyleczyæ w g³owie szum.
A na katar prosta sprawa, w ¯ubrówce siê moczy trawa.
Wirus ostrzy na mnie zêby, a ja lejek robiê z gêby.
Kiedy wszystko to wypijê, to bakcyla wnet zabijê.
Œliwowicy zrobiê ³yka, zlikwidujê skurczybyka.
A na koniec zrobiê grzañca i za³atwiê tym skubañca.
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