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zastupitelům, chtěl jsem dát příležitost jiným a takto jsem na
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posledním jednání zastupitelstva žádal o projevení důvěry,
popřípadě odvolání vedení obce s funkcí. Po provedeném
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ehlasování
jsem byl potvrzen ve funkcí, ale hlasováním neprošla
Vážení spoluobčané,každoročně říkáme „jak ten čas letí“a
zase je to pravda, opět se blíží velice rychle konec roku a s tím
pravidelné bilancování, proto chci i já zhodnotit rok 2012.
Je to druhý rok našeho účinkování a práce na Obecním
úřadě. Je to rok kdy v republice pokračuje politický boj o moc ve
státě, dochází k různým změnám ve vládě, politické strany se
předhánějí s informacemi o různých intrikách a kauzách kdy
došlo k rozkradení majetku, vycházejí najevo úplatkářské aféry
a v této „džungli“ máme my občané žit, učit naše děti, mladou
generaci připravovat se na život v této společnosti.
Mezi kladné informace patří, že parlament schválil navrhovaný zákon o rozpočtovém určení daní. Zákon, který má snížit
rozdíl mezi nejchudšími obcemi a nejbohatšími městy ve
výnosu sdílených daní na jednoho obyvatele.
Tak tedy co se podařilo:
Provedli jsme rekonstrukce některých místních komunikací, a to zejména cesty směr Guty k „Vypolónce“a opravu cesty
sjezdu do „Vypolónky“.
Provedli jsme i opravu cesty ke křižovatce k TJ. Provedli
jsme i nezbytnou úpravu cesty směr od „Supikovka“ k panu
Balvarovi.
Ve vlastní režii jsme provedli rekonstrukci parčíku naproti
Obecního úřadu a za přispění některých občanů došlo k
zakoupení tři kusů dětských atrakci. Za přispění místní
organizace ČSZ, kteří zakoupili a poté i osadili parčík okrasnými
stromky a keři.
Z iniciativy paní místostarostky jsme nakoupili okrasné
truhlíky a tyto jsme osadili květinami a umístili na parapety
oken na budově Obecního úřadu a okolí.
Podařilo se nám dokončit projekty na výstavbu kanalizace,
opravu mostu směr ke Karmelu, ale zejména pak projekt na
rekonstrukci místního hřbitova, pomníku a výstavby parkoviště
hřbitova.
Jako organizátoři jsme se podíleli na sportovním vyžití
členů zastupitelstev obcí sdružených v mikroregionu Stonávka
to v turnaji v badmintonu a bowlingu, dále jsme pokračovali
zahraničních družebních stycích, zejména s obci Bitarová, SR,
dále s obcí Krzyžanovice a Jaworze, PR.
Pro občany naší obce jsme připravili kulturní program a to
vystoupení populárního komika Andera z Košic a lidového
vypravěče Kubíka s hudebním doprovodem.
Chceme v těchto iniciativách pokračovat, budeme organizovat i pravidelné setkání s našimi jubilanty, vítání nejmladších
občanku naší obce a to děti narozených v roce 2012.
Letos poprvé ve spolupráci s KRPŠ u ZŠ Smilovice, jsme
slavnostně rozsvítili vánoční stromek s oslavou Mikuláše.
Tak toto jsou kladné výsledky a teď co se nepodařilo :
Podali jsme opakované žádosti o dotaci na zateplení celé
budovy Obecního úřadu, včetně rekonstrukce střechy nad
společenským sálem OÚ. Nezískali jsme ani korunu.
Nepodařilo se nám začít s rekonstrukci bývalé restaurace,
včetně kuchyně. Tyto prostory by pak sloužily pro společenské
vyžití občanů a místních organizací.
Vzhledem k tomu, že uvedené úspěchy a nebo převažující
neúspěchy se nelíbili některým občanům, ale i některým

místostarostka. Po navržení nového kandidáta, pana Jana
Ondraczky, byl tento hlasováním potvrzen do funkce místostarosty. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní místostarostce
Petře Szczukové za odvedenou práci pro obecní úřad a novému
místostarostovi zase hodně štěstí a úspěchu v této funkcí.
Vážení občané,
chci vám všem poděkovat za reprezentaci naší obce v
běžném životě, a to jak na poli sportovním, kulturním, tak i při
pomoci a činnosti různým naším spolkům a organizacím.
Zvlášť chci poděkovat všem organizátorům tradičního
setkání křesťanské mládeže Karmel 2012 a benefičního
divadelního představení. Těmto bych chtěl poděkovat také za
vybudování dětského koutku u sídla společnosti.
Velmi rád chci poděkovat vedení MK PZKO za nastudování
divadelního představení a reprezentaci i mimo naší obec.
Mé poděkování patří také všem zastupitelům, pracovníkům
OÚ, sportovcům a zejména pak vedení TJ, kteří organizuji
různé kempy, turnaje jak pro děti, mládež i dospělé a takto se
nemalou mírou podílejí na reprezentaci obce. Poděkování patří,
taky naši knihovně za rozvoj místní kultury, pořádání výstav,
besed a za nepřetržitou kreativní práci s dětmi.
Je nutné také ocenit práci paní ředitelky a celého pedagogického sboru v naši základní a mateřské škole, zejména jejich
vzdělávací činnost a přípravu kulturních vystoupení dětí.
Úcta a uznání patří také organizaci místních zahrádkářů,
kteří zorganizovali výstavu obrazů a další společenské akce,
včetně výpomoci při výstavbě parčíku.
Do zbytku roku 2012 Vám přeji hodně štěstí, zdraví, klidu a
pohody, příjemné prožití Vánočních svátků v klidném rodinném prostředí a do nadcházejícího roku 2013, hodně optimismu, ale hlavně dobrého zdraví, štěstí, rodinné pohody a
dobrých sousedských a mezilidských vztahů, které jsou velmi
důležité při životě na vesnici.
M. Nogol, starosta obce
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POPLATKY rok 2013
ODPAD
PES
VODNÉ

500,-Kč
150,-Kč
24,-Kč/m3 + pevná sazby dle kapacity
vodoměru
Bližší informace jsou uvedeny v Obecně závazných vyhláškách č. 2/2012, č. 3/2012 a v Ceníku za dodávku vody pro rok
2013.
Zálohy na vodné mohou být zasílány i bezhotovostně, číslo
účtu a variabilní symbol je uveden ve smlouvě.
Platby v hotovosti přijímáme v pokladně obecního úřadu do
19.5., po té budou rozesílány složenky k bezhotovostním
převodům.
PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA
Zastupitelstvo obce schválilo Řád veřejného pohřebiště a
nový návrh smluv o nájmu hrobového místa.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a je
stanovena v souladu s Výměrem MF ČR Č. 01/2012, dále pak
z ceny za služby, vypočteno dle skutečných nákladů spojených
s nájmem hrobového místa. Obě ceny se uvádějí v Kč/m 2/rok
(orientační cena za hrobové místo cca 100,-Kč/rok – záleží na
velikosti hrobu).
Vzhledem k náročné přípravě podkladů pro nové smlouvy,
bude výzva k podpisu pro nájemce zveřejněna v průběhu
roku.
PRODEJ PLYNU
Záměr prodeje plynovodu byl vyvěšen na úřední desce od
5.11.2012 do 26.11.2012 a datovou schránkou byl doručen
plynárenským společnostem. Dle Čl. IV smluv o nájmu
plynárenských a plynových zařízení byl plynovod nabídnut k
odkoupení nájemci: Severomoravské plynárenské, a.s., IČO
27768961.
Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu
1312000525/169541, o prodeji plynárenského zařízení včetně
všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví obce, ze
cenu 2 525 000,- Kč s DPH. Kupující je SMP Net, s.r.o., IČO
27768961.
Dle informace společnosti SMP Net, bude smlouvy o
věcných břemenech sepisovat s vlastníky externí firma.
Prosíme Vás laskavě o vstřícné jednání.
OÚ - RL

Podzim Smilovických fotbalistů.
Příprava na novou podzimní sezónu Amužstva byla ukončena kvalitním turnajem
„Memoriál ing. Vladislava Krejzy“ u
příležitosti 60. výročí TJ Smilovice. Turnaj
vyhrála divizní Karvina B před Dětmarovicemi.Třetí místo patřilo domácím, kteří
porazili Vendryni 1:0. V samotné krajské
soutěží 1.A tř. pod vedením nového trenéra
Jar. Goje vyhráli smilovičtí fotbalisté 7 utkání,2 remizovali a 4
prohráli.Se ziskem 23 bodů a skórem 34:24 přezimují na
pěkném třetím místě. Kanonýrem je T.Ganczarczyk s 16
brankami před J. Opluštilem 7 a J. Topiarzem 3 br.
Dalšího velkého úspěchu dosáhlo A mužstvo v okr. poháru
kdy vyhráli v Dobré 5:0 v Řepiští 8:0 a ve Frýdlantě s
účastníkem kr. přeboru 5:0.
B-mužstvo, které z duhého místa okr.soutěže postoupilo do
okr. přeboru vyhrálo 3 utkání, 5 utkání remizovalo a 5
prohrálo. Se získem 14 bodů a skórem 26:41 přezimují na
9.místě. Nejlepšími střelci jsou D. Balvar a P. Witos s 5
brankami po 3 brankáchdali O. Máj, D. Gerlich a L. Rajnoch.

Dorost v okr. přeboru 5 utkání vyhrál a 6 prohrál a se
ziskem 15 bodů a skórem 33:33 přezimuje na 7.místě. Nejvíce
branek vsítili S. Chlebek 11, M. Heczko 6 a R. Cienciala 5.
Největšího úspěchů dosahli žáci, kteří v okr. přeboru sk. A
všechna utkání vyhráli a se ziskem 24 bodů a skórem 58:8
přezimují na prvním místě. Velmi dramatické bylo poslední
utkání proti Tošanovicím, které obdrželi jediné 3 branky v
celé soutěží a prohráli 3:2. Obdiv zde patřil fanouškům
Tošanovic, kterých přijelo do Smilovic povzbuzovat téměř 60
fanoušků. Nejvíce branek nastříleli V. Svoboda 18, Martin
Sikora 12 a P. Cienciala 10.
Nejmenší fotbalisté z přípravek se zatím žádných soutěží
nezúčastnili. V počtu cca. 40 se ale pilně učí základy fotbalu,
aby mohli v příštím roce změřit síly i s malými fotbalisty z
jiných klubů
Oddíl fotbalu TJ Smilovice děkuje trenérům,hráčům a
funkcionářům za dobrou reprezentaci TJ a obce Smilovice a
také děkuje všem divákům a fanouškům, kteří navštěvovali
fotbalová utkání.
Všem přejeme veselé vánoce a vše nejlepší v novém roce.
Zpracoval. – Rudolf Procházka st.

Podzimní aktivity ve Smilovicích
Tradičně je podzim na ZŠ ve Smilovicích spjat se sportem a
s eko aktivitami.
Hned v září ožila škola pokřikem dětí trénujících míčové hry
a především přehazovanou. Nejlepší hráči jeli obhajovat
loňské vítězství do Ropice. Bohužel trofej neobhájili, ale
umístili se na pěkném 3. místě.
V říjnu vystřídal přehazovanou sport typický pro Smilovice,
tj. fotbal. Kluci, ale i holky trénovali na blížící se turnaj v
minikopané, který organizuje naše škola. Dne 6. 11. 2012 se na
10. ročníku minikopané sešli žáci šesti škol mikroregionu.
Již v úvodních zápasech byl znát pokles počtu dobrých
fotbalistů. Snad jen škola v Hnojníku může z většího počtu
žáků vybrat opravdové talenty. Menší školy do soutěže musí
poslat třeba i „prvňáčka“ proti „páťákům“. Naše družstvo,
především zásluhou „profi“ hráče Šimona Byrtuse, obsadilo 2.
místo hned za MZŠ Hnojník. Na 3. místě skončila ZŠ Třanovice. Zápasy byly plné emocí a na všech dětech byla znát chuť
zasportovat si. A to je nejdůležitější. K dobré atmosféře
soutěže přispělo i krásné prostředí SC Smilovice a také pěkné
odměny všem hráčům, které sponzorovali: OÚ Smilovice, OÚ
Řeka, fa BEA potraviny Řeka, Ing. D. Riedel. Všem sponzorům a organizátorům soutěže moc děkuji.
Nejenom sportem žila škola ve Smilovicích, ale mysleli jsme
i na environmentální výchovu dětí. V říjnu za dětmi ve škole i
školkách přijela chovatelka kanisterapeutických psů. V besedě
„Poznej svého psa“ se žáci
dozvěděli, jak se mají
chovat ke svým čtyřnohým
miláčkům, jak reagovat při
setkání s cizím psem, a vše
si vyzkoušeli díky lektorky
a jejich psů.
K tradiční podzimní
aktivitě našich žáků patří
sběr žaludů a kaštanů pro
myslivecké sdružení
Smilovice-Řeka. Letos se
do sběru zapojilo 21 dětí a
nasbíralo přes 530 kg
žaludů a kaštanů.
Vyhodnocení soutěže ve
sběru proběhlo formou
besedy s hospodářem
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mysl. sdružení p. Stachou. Beseda byla doprovázena moderní
didaktickou multimediální technikou. Na závěr jsme vyhodnotili nejlepšího sběrače - Terezu Eschnerovou, která
nasbírala 114 kg.
Podzim nám končí a my se začínáme připravovat na blížící
se advent, který pro žáky školy znamená výrobu vánočních
ozdob a dárků, nácvik programu na vánoční besídku a
především těšení se na vánoční prázdniny. Tak ať jsou pro
všechny ty nejradostnější!
Mgr. J. Dybová

Zpráva o činnosti knihovny
v roce 2012
V roce 2012 je registrováno 151 čtenářů. Z toho do 15 let 45
čtenářů a 106 čtenářů tvoří mládež a dospělí. Oproti loňského
roku máme o 6 čtenářů více.
Počet vypůjček: letošní rok 5460 - loni 4235.
Počet návštěv čtenářů – letos 2504, loni ve stejném
sledovacím období 1883.
Knihovna zajišťuje:
=
Mvs - meziknihovní vypůjční službu. Letos bylo vypůjčeno
22 titulů.
=
www stránky průběžně jsou aktualizovány a doplňovány
=
Prodej vstupenek na kulturní akce.
=
Laminování
=
Zpracování souborů zapůjčených knih z regionálního
fondu.
=
Akvizici- průběžné sledování knižního trhu a nákup knih
podle potřeb a přání čtenářů a jejich následné zpracování.
Dotace:
V letošním roce byla žádána dotace z projektu Ministerstva
kultury- Knihovna 21 století .
Na projekt „Tvoříme a besedujeme podle knih“ jsme žádali
10000,- Kč a na projekt „Naše polská menšina“ …. 5000,- Kč.
Dotaci jsme neobdrželi.
Z projektu Česká knihovna bylo získáno 32 knih v hodnotě
7185,- Kč.
Nákup nových knih z prostředků obce: 112 ks – 20066,-Kč
Nákup nových časopisů + remitenda (slevněné časopisy)
6493,-Kč
Vzdělávací a kulturní akce:
V roce 2012 proběhly vknihovně 3 výstavy:
Alois Szemla: Wildlife, Izrael země zaslíbená.
J. Tomiczek – výstava obrazů
V současné době probíhá výstava portrétů naší místní
rodačky, slečny Marušky Krzyžankové.
Všichni čtenáři a návštěvníci knihovny, kteří výstavu již zhlédli
se shodli na tom, že je něžným pohlazením duše. Ostatní jste
srdečně zváni. Nebudete zklamáni.
Knihovna se zapojila do celostátních akcí: Březen měsíc
čtenářů, Noc s Andersenem
Týden čteme dětem, Týden knihoven, Pasování čtenářů,
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi,
Březen měsíc čtenářů: beseda ke 150.výročí narození
Boženy Němcové, čtenářský maratón, pohádkové pexeso,vyhlášení nejlepší čtenářky za rok 2011( stala se jí Jůlinka
Kwaczková) seznámení s novými knihami.
Noc s Andersenem - letošní noci se zůčastnilo 13 spáčů,
proběhly soutěže, hry.
Týden čteme dětem - Pan starosta a čtenářky knihovny
předčítali dětem z pohádkových knížek – akce na podporu
dětského čtenářství.
Pasování čtenářů - Letos bylo panem starostou na čtenáře
knihovny slavnostně pasováno 11 prvňáčků.
Prázdninový čtyřlístek - 4 prázdninové dny probíhaly v
knihovně kreativní dílny. Vytvářeli papírové květy – fleuroga-

mi a korálkové šperky.
Týden knihoven - proběhlo kouzelnické představení Hra
Magie a kouzel, kterého se zúčastnila MŠ Řeka,MŠ Smilovice a
ZŠ Smilovice.
Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi - dne
14.12.2012. Balónky byly vypuštěny na povel, který zazněl z
rádia Impuls v15:15. Od 14:45 se rozdávaly balónky a přáníčka
v sálu OÚ, kde se zároveň konala prodejní výstava dětských
knih nakladatelství Librex, ta trvá do 20.12.2012 v knihovně.
Celý rok knihovna spolupracuje s družinou
- děti tvoří podle knih z našeho knihovního fondu, soutěží,
vzdělávají se formou her, kvizů.
Leden: dílny - ubrousková technika - zdobení pivních tácků.
březen: sladký život s knihou - zdobení upečených košíčků
pro kamaráda
březen: malování velikonočních vajíček
květen: výroba dárečku ke dni matek se zástupkyní nakladatelství Anagram
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červen: předprázdninový literární dýchánek- čtení z knihy J.
Lady - soutěže křížovky a hádanky vážící se k příběhu
říjen: kreativní dílny - výroba Berušek z kamínků,
povídání o podzimu, soutěžení, kvizy
listopad: výroba vánočních papírových koulí - se zástupkyní
nakladatelství Anagram
prosinec: beseda - Vánoční zvyky u nás i ve světě, zdobení
stromečku v knihovně, ochutnávka cukroví, koledy, pečení
vánočních perníčků.
Chci poděkovat paní ředitelce, p. družinářkám a p. učitelkám
za spolupráci. Bez jejich pomoci a porozumění by to nešlo.
19. prosince - si můžete přijít vyrobit z materiálu knihovny
Poslední dáreček pod stromeček
V týdnu od 27.8.2012 do 3.9.2012 proběhla v naší knihovně
Inventarizace knihovního fondu, která má ze zákona
probíhat každých 5let.
V ilustrační soutěži „Moje prázdninové putování“ zvítězily
v I. kat. Johanka Kozlová, a ve II. kat. Markétka Kotasová
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát klidné svátky a hodně
zdraví do nového roku.
M. Lipowczanová

Zahrádkáři a rok 2012
Jak obvykle ke konci roku všichni skládají účty a nejinak je
tomu i u nás. Tento rok byl pro nás obzvlášť bohatý na různé
akce, které níže uvádíme:
- Fašiang v Bitarové (účast členů ZO ČZS za obec Smilovice).
- Výroční schůze včetně odborné přednášky a cestopisu
z Venezuely – Tadeáš Franek.
- Výstava obrazů Zofii Wanok a Pawła Walacha (dekorace
floristky K. Hradilové a příprava celého programu vernisáže
obrazů rodáků ze Smilovic).
- Zájezd na „Giełde Kwiatową“ do města Tychy, exkurze
pivovaru Tyskie a zhlédnutí starých a nových zahrad
v Goczałkowicach – Polsko
- Exkurze do HMMC (Hyundai Motor Manufacturing Czech
s.r.o.) – vítězové „Ligy mistrů“ ze zájezdu
- Sázení stromků před OÚ Smilovice (částečné financování
ZO ČZS z přebytku finančních prostředků ze zájezdu).
- 2. ročník „Vinobraní“ 9.11.2012 v restauraci Sportcentrum
Smilovice.
Naši vrcholnou akcí byl 2. ročník „Vinobraní“ v restauraci
Sportcentra Smilovice. Opět 80 účastníků zaplnilo sál a
skutečně pro další ročník uvažujeme o zvýšení kapacity na 100
účastníků. Letošní akce bez nadsázky byla velmi zdařená a jen
ten, kdo hledal chybičky, tak samozřejmě i našel, a proto
„konkrétně“ např.:
„Lépe by se hodila cimbálovka než DJ anebo proč není větší
výběr vín“.
Odpověď je jednoduchá:
- za 300 Kč nelze vymyslet skutečně ještě něco na víc, co bylo
k dispozici
- ve dnech 24.-25.5.2013 připravujeme zájezd do Rakouska
(zahrady v Tulln) a návštěva Vinařství Skalák (Skalka u
Ježova) včetně ubytování.
Fajšmekři si zde přijdou určitě na své, jelikož je pro ně
připravena degustace vína a k poslechu a tanci je objednána
„Varmužova cimbálová muzika“ ze Svatobořic – Mistřína.
Na našem vinobraní náš pan Leo Krejza vyhrál soutěž
„Smilovický talent“. Na snímku níže vítěz odnáší cenu pro
výherce (pytel brambor – růžovek).
Na závěr co připravujeme v roce 2013:
- výroční schůze a odborná přednáška 15.3.2013
- cestopis „Bangladéš“ (T.Franek) – duben 2013
- zájezd do Rakouska a Vinařství Skalák 24. - 25.5.2013

- výstava ZO ČZS Smilovice společně se ZŠ + MŠ a OÚ
Smilovice 20. - 21.9.2013
- 3. ročník „Vinobrání“ 8.11.2013 – restaurace Sportcentrum
Smilovice
Nabídka zájezdu je na našich www stránkách:
(www.zahradkari-smilovice.webnode.cz) a základní informace uvádíme v tomto vydání „Smilovického zpravodaje“.
Gustav Chwistek

Mikuláš
Ve čtvrtek 6. prosince v podvečer bylo v centru obce
Smilovice rušno. Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) při ZŠ a
MŠ Smilovice ve spolupráci s obcí Smilovice pořádali Mikulášskou nadílku spojenou s rozsvícením vánočního stromečku.
Jako zázemí bylo využito dětské hřiště v centru obce, v jehož
blízkosti stály stánky s vánoční tematikou a návštěvníci se také
mohli zahřát svařeným vínem a medovinou. Dětem byl zdarma
podáván teplý čaj. Přestože nepřálo počasí a foukal studený
vítr, občané Smilovic a okolních obcí se svými dítky se začali v
hojném počtu scházet krátce před 17 hodinou. Starosta obce
mikulášskou akci zahájil úvodním slovem a následně vystoupily děti z MŠ a ZŠ Smilovice s vánočním programem. Po
vystoupení, děti nedočkavě vyhlížely Mikuláše.
S Mikulášem, kterému bylo zasláno pozvání nebeskou
poštou, přišli i jeho pomocníci čert Bertík a andělský učeň
Vilém. Měli s sebou dva „nebeské vozíky“ plné mikulášských
balíčků. Po mikulášské nadílce akce pokračovala vystoupením
pěveckého sboru SCEAV. Rozsvícením a ozdobením vánočního
stromečku dětmi, byla oficiální část akce zakončena. Sponzoři
akce byli: obec Smilovice, KRPŠ, pan Tadeáš Kowalczyk, pan
Jindřich Mackowski, KS-SCH Smilovice, Pekařství Illík spol. s
r.o. a další.
Děkujeme všem, kteří si našli cestu na tuto akci a zakoupením nabízeného zboží přispěli na učební pomůcky pro děti ze
ZŠ a MŠ Smilovice a MŠ Řeka.
KRPŠ
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Bowlingový turnaj smíšených párů
mikroregionu Stonávka
Za účasti 9 párů se uskutečnil v sobotu 1. prosince 2012
tradiční bowlingový turnaj smíšených párů. Turnaj byl
rozdělen na dvě části a to na turnaj jednotlivců mužů a žen,
dále pak na turnaj družstev.
V soutěži 12 mužů zvítězil Tomáš Swaczyna, před Miroslavem Nogolem, oba dva domácí družstvo, a na třetím místě
skončil Tomáš Tomeczek, starosta s Řeky.
V ženách byla na prvním místě Helena Zahradníková ze
Stříteže, před Zdeňkou Havlíčkovou z Horních Tošanovic a na
třetím místě byla Jana Swaczynová, opět domácí družstvo.

Adventní a Vánoční program na Karmelu
ve Smilovicích
Neděle 23.12. v 15 hod. Vánoční odpoledne s vystoupením
dětí, pěv. sboru a dech. orchestru.
Pondělí 31.12. v 17 hod. Bohoslužby a společný silvestrovský
večer.
Úterý
1.1. v 15 hod. Novoroční biblická hodina
Srdečně zveme a přejeme Vám
Požehnané adventní a vánoční dny
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce a
Křesťanské společenstvím ve Smilovicích a v Kom. Lhotce.

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
V LEDNU 2013
Úterý
1.1. - Novoroční biblická hodina v 15 hod.
Neděle
6.1. - Biblická hodina v 15 hod.
Neděle 13.1. - Biblická hodina v 15 hod.
Neděle 20.1. - Biblická hodina v 15 hod.
Neděle 27.1. - Bohoslužby v 8.30 hod.

Nabídka zájezdu ZO ČZS Smilovice
www.zahradkari-smilovice.webnode.cz
(po úpravách výborové schůze ZO ČZS 16.11.2012)

Termín:

24.5. (Pá) - 25.5. (So) 2013

Dvoudenní zájezd:
V družstvech pak zvítězil pár Tomáš a Jana Swaczynovi, před
Martinem Hrabinským a Zdeňkou Havlíčkovou, třetí pár
Miroslav a Marie Nogolovi.
Kompletní výsledky jsou na stránkách obecního úřadu.
Akci sponzorovala firma INTERDEKOR HP s.r.o., která
věnovala krásné ceny i poháry. Poděkování patří jednateli
firmy panu Petrovi Horákovi.
Na škodu je pouze malý zájem ostatních obci mikroregionu.
Starosta M. Nogol

Slezská církev evangelická a.v.
v Komorní Lhotce
srdečně zveme na adventní
a vánoční setkání

6:00
11:00
16:00
18:00
19:00
20.00

10:00
11:00

Odjezd – Smilovice (nástup i Třinec–Trisia, Č.
Těšín–BILLA)
Prohlídka zahrad v Tulln / Rakousko (30 km za
Vídní) – www.diegartentulln.at (viz česká verze)
Poplatek: 8,5 €
Odjezd z Tulln
Příjezd do pensionu Skalák v obci Skalka u Kyjova www.sklepskalak.cz
Degustace vína + večeře + nocleh (dvoulůžkové
pokoje). Poplatek: 700,- Kč
Varmužova cimbálová muzika
- www.varmuzika.cz ze Svatobořic-Mistřína
Poplatek: 100,-Kč
Odjezd do Kroměříže – www.kromeriz.net
Zámecké zahrady, zámek
- www.zamek-kromeriz.cz
Odjezd
Příjezd Smilovice

Neděle 23.12. 4. adventní neděle - bohoslužby v KL v 8.30
hod. (české)

15:00
18:00

Pondělí 24.12. Štědrovečerní bohoslužby v KL ve 22 hod.
(česko/polské)

Předběžná kalkulace – dopravné:
600 Kč/osoba
Celkem:
cca 1600 Kč/osoba

Úterý

25.12. 1. svátek vánoční - bohoslužby KL v 8.30 hod.
(polsko/české)

Středa

26.12. 2. svátek vánoční - mládež.bohoslužby v KL v
8.30 hod. (spol.)

Středa

26.12. Celocírkevní setkání v kostele v Třinci
v 16 hod.

Platbu proveďte u jednatelky-p.Lipowczanová-knihovna OÚ
Smilovice do 15.3.2013 (výroční členská schůze v sále
OÚ Smilovice)
– e-mail: knihovna.smilovice@smilovice.cz,
tel. 558 694 923, po, st 10 - 17 hod., čt 14 - 16 hod.

Neděle 30.12. Seniorátní bohoslužby v Třanovicích v 9 hod.
Pondělí 31.12. Silvestrovské bohoslužby v KL v 15.30 hod.
(česko/polské)
Pondělí 31.12. Silvestrovský večer v KL ve sborovém domě v
17 hod.
Úterý

1.1. Novoroční bohoslužby v KL v kostele v 8.30
hod.(polsko/české)

Svoz tříděného odpadu
Dne 30.12.2012 je potřeba nachystat k odvozu
pytle tříděného odpadu (modré a žluté),
z provozních důvodů, naplánovaný svoz
dne 1.1.2013 proběhne už 31.12.2012
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