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vydá vá Obec Smilovice

Ú vodní slovo
starosty obce Smilovice
Vážení spoluobčané.
Není jednoduché začínat tento článek, protože člověk si
připomene, že je zase za námi první pololetí a je třeba zhodnotit naši práci. Kladně můžeme hodnotit činnost na poli
kulturním, společenském i sportovním. Horší je to s hodnocením na straně financí a investic.
Po stránce společenské jsme připravili dle mého úsudku
dobré akce, jako je tradiční „Obecní ples“, dále společně
s místní ZŠ „Masopustní pochod“, dále tradiční setkání
s jubilanty a v neposlední řádě „Vítání nových občánků obce“.
Plný sál byl také při koncertu „Veselé trojky“ Pavla Kršky.
Ve sportovní rubrice je potřeba vzpomenou tradiční turnaj
v badmintonu, který se letos nesl v duchu 1. ročníku memoriálu
ing. Jana Kowalczyka, který jsme pořádali společně s MK
PZKO. Jinak jsme se jako obec podíleli na realizaci turnaje
v nohejbale.
Mimo těchto aktivit můžeme konstatovat, že se po 7 letech
podařilo schválit nový územní plán, který by měl platit na
dalších 10 let.
Pro zlepšení našeho pohodlí v kulturním sále byly zakoupeny nové židle a stoly. Chceme také zrekonstruovat naši
knihovnu a zlepšit tak podmínky pro naše zejména mladé
čtenáře.
Není nám také lhostejný nárůst trestné činnosti v naší obci,
jedná se zejména o krádeže vloupáním do rodinných domků,
garáží a hospodářských budov a proto chceme pořídit ve středu
obce kamerový systém, který by evidoval pohyb osob a aut
v centru obce na všechny strany místních komunikací.
Nedaří se nám zatím plnit slib, který je dán, a to přístavba
budovy jak ZŠ, tak i MŠ. Došlo k časové prodlevě vyhlašování
dotačních programů a ve dvou případech jsme nebyli úspěšní.
Dokončuje se projektová dokumentace kanalizace a odvodu
dešťové vody u ZŠ.
Dokončuje se také projektová dokumentace chodníku ke
hřbitovu a ZŠ.
Ve fázi přípravy je také celková rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci a zlepšení bezpečnostní situace na místních
komunikacích.
K otázce „vrtu“, průzkumný vrt byl ukončen, ložisko plynu
bylo nalezeno v hloubce 1.160 metrů. Po ukončení bylo ještě
v minulých dnech provedeno kontrolní měření a dle sdělení
zástupců firmy, bude probíhat výzkum všech zajištěných
vzorků a o dalším postupu budeme včas informováni.
Vážení spoluobčané, přeji Vám a zejména Vašim dětem
příjemné prožití léta, prázdnin a dovolené. Přeji Vám také
dobré zdraví, štěstí a pohody jak v kruhu svých nejbližších, tak
také v kruhu občanů naší vesnice. Srdečně Vás zvu na tradiční
„Den obce“, který se uskuteční v sobotu dne 15. srpna 2015
v areálu Sportcentra Smilovice a je zde připraven pestrý
kulturní program pro všechny generace. Také Vás srdečně zvu

www.smilovice.cz

červen 2015

na tradiční „Memoriál ing. Vladislava Krejzy“ v kopané, který
proběhne v sobotu 25. července 2015.

Starosta M. Nogol

Oslava 70. výročí
ukončení 2. světové války
V neděli 24. května 2015 proběhlo ve Smilovicích připomenutí ukončení 2. světové války a uctění památky zahynulých
smilovických občanů v období 1939 až 1945.
Připomínková akce začala již v 8.30 hodin ve středisku
Karmel, kde slavnostní bohoslužbu sloužila pastor Renata
Firlová, za doprovodu místní dechovky pod vedením Petra
Bromka. Po skončení bohoslužeb se většina účastníků i dechovka přemístila na místní hřbitov, kde akce pokračovala. Českou
státní hymnu zazpívala Karolínka Spratková, poté pronesli
krátké projevy pastor Boleslav Firla a starosta obce Miroslav
Nogol. Oba dva pak slavnostně položili věnec u památníku
obětem padlých smilovických občanů za 2. sv. války a k poslechu opět hrála místní dechovka. Dospělí a zejména děti měly
možnost si prohlédnout historické vojenské auta a motorky
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z klubu KHV Frýdek-Místek na parkovišti u hřbitova. Ač
nepřálo počasí, bylo zima a pršelo, akce se zúčastnila početná
část obyvatelstva Smilovic.

taktéž místo k zásobování na druhou stranu budovy a tak
částečně vyřešili nebezpečnou dopravní situaci na křižovatce,
kde nákladní auta během vykládky stěžovala výhled řidičům
vyjíždějícím na hlavní silnici.
Celou rekonstrukci jsme prováděli bez omezení provozu ve
stávající prodejně, což určitě přineslo mnoho nestandartních
situací. Všem zákazníkům se tímto omlouváme za komplikace
během nákupů a děkujeme za pochopení.
Propojením staré a nové části jsme však neskončili. Nyní
začíná etapa zlepšování a rozšiřování služeb, které Vám
budeme chtít nabídnout. Uvítáme taktéž Vaše návrhy na
rozšíření sortimentu a služeb. My jsme tu pro Vás a bez Vás
nemáme šanci být úspěšní. Věříme, že naši iniciativu podpoříte svými nákupy a těšíme se na Vaše časté návštěvy v Godulance.
Kolektiv pracovníků Godulanky

M. Nogol

I Smilovice mají moderní
„nákupní centrum“
Vážení občané, jsme nesmírně rádi, že po dvou letech
projektových příprav a provádění rekonstrukce Vás můžeme
přivítat v rozšířené prodejně „Godulanka“.
Proč jsme vlastně tuto investici realizovali?
Rozvíjející se obec Smilovice a její občané si určitě zaslouží
mít svůj nákupní stánek, který bude odpovídat moderní době
a moderním trendům v obchodě. Chceme, aby se zákazník
u nás cítil příjemně, v prostorném a dostatečně nasvětleném
prostředí. Náš název „Godulanka“, který jsme již v minulosti
odvodili od nejbližší hory „Godula“ nás inspiroval, aby jsme
použili pro stavbu co největší množství přírodního dřeva a do
prodejny vniklo maximum denního světla. Změnili jsme

Závěr školního roku
Je tu konec dalšího školního roku. Ze smilovické školy se
rozeběhne do dalšího života devět absolventů a naopak do
školních lavic už se pomalu bude chystat nových 17 prvňáčků.
Prostou matematikou je z úvodních informací jasné, že nám
přibude celkový počet žáků. Proto jsme už pro příští školní
rok nechali navýšit kapacitu školy a školní družiny. Rovněž je
navýšena kapacita školní kuchyně. K tomu je zapotřebí i nové
vybavení vzdělávacích prostor a především další postupná
modernizace kuchyně. Proto i v období školních prázdnin zde
bude rušno. Ještě 17 červencových dnů bude v provozu
mateřská škola pro děti ze Smilovic, z Řeky a další zájemce
z okolí. Následující dny začnou stavební úpravy školní
kuchyně k zabudování nových varných zařízeních. Rekonstruovat se také budou vchodové dveře mateřské školky a zadní
vchod do školy. Pomalými krůčky se snažíme kultivovat
a modernizovat prostředí pro výchovu a vzdělávání našich
dětí. Velkou měrou nám k tomu pomáhají sami rodiče.
Brigádnicky či sponzorsky zajišťují řadu aktivit. Chtěla bych
touto cestou poděkovat zejména panu Wantulokovi za úpravu
školního pozemku bagrem a spolu s panem Swaczynou za
pomoc při likvidaci starého kotle v MŠ. Děkuji panu Paľovi za
zajištění výměny písku v dětském pískovišti.
Rodiče pomáhají i tím, že spolu s dětmi soutěží ve sběru
starého papíru. Snad i letos se nám podaří dostat na pomyslnou bednu v soutěži „sběr papíru s panem Popelou“, kterou
organizuje v ČR firma ASA. Takto získané finance putují na
nákup knih pro nejlepší sběrače a také na vybavení školy
a školky. Zapojeni jsme i do soutěže firmy Nehlsen ve sběru
Pet lahví.
Ve škole se děti nejenom učí, často je náš měsíční plán
naplněn až k prasknutí dalšími aktivitami. Po roční přestávce
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způsobené rekonstrukcí sportovišť STARS jsme na jaře
absolvovali plavecký výcvik. Koncem června čeká starší žáky
dopravní hřiště pro cyklisty. Vyjeli jsme s žáky do Třince na
kulturní představení s Radkem Bangou – „Když chceš, tak to
dokážeš“, na filmové představení v rámci projektu Planeta
Země 3000 – „Afrika – kolébka národů“. Do Smilovic za námi
přijel Lukáš Hejlík s listováním v knize „Eliáš a babička
z vajíčka.“ Ke Dni dětí dostali žáci dárek v podobě programu
„mobilního planetária“ v sále OÚ. Na výlet letos pojedeme
vlakem do ostravského Světa techniky. Ke všem těmto
aktivitám přibylo ještě nacvičování programu na Dětské
radovánky. Ty, spolu s dalšími aktivitami, uspořádal nový
výbor SRPŠ. Za jeho celoroční fungování mu patří velké
poděkování.
Na konci školního roku bych chtěla pochválit ty žáky, kteří
reprezentovali naši školu na řadě mikroregionálních soutěží
nebo na kulturních vystoupeních. Chtěla bych poděkovat
všem zaměstnancům školy a obou mateřských školek za jejich
obětavou práci při výchově dětí. Děkuji za celoroční příkladnou spolupráci paní knihovnici M. Lipowczanové, která pro
žáky a především pro školní družinu organizuje řadu aktivit.
Za spolupráci také děkuji zaměstnancům Sportcentra. Všem
pak bych chtěla popřát hezké prázdniny, slunečné dny, které
nás nabijí novou energií do příštího školního roku.
Mgr. J. Dybová

Ohlédnutí Spolku rodičů
a přátel školy při ZŠ Smilovice
za školním rokem 2014/2015
Sdružení rodičů a přátel školy existovalo při zdejší ZŠ vždy
a to pod různými názvy. V důsledku legislativních změn
muselo být toto sdružení zapsáno do spolkového rejstříku
a tím oficiálně vznikl Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ
Smilovice (SRPŠ). Kromě předsedy, místopředsedy a pokladníka bylo zvoleno ještě sedm delegátů, po jednom z každé
třídy a mateřské školky.
Po překonání počátečních administrativních překážek
jsme se mohli vrhnout na pořádání již tradičních akcí, jako je
lampionový průvod, ve spolupráci s Obecním úřadem
Smilovice jsme rozsvěcovali vánoční stromek, pořádali jsme
školní ples, dětský karneval a samozřejmě dětské radovánky.
Kromě těchto akcí, které si užily hlavně děti, ale i dospělí,
jsme rovněž zajišťovali prodej v baru na obecním plese ve
Smilovicích, jehož zisk putoval do pokladny SRPŠ. Za sebe
mohu říci, že to nebylo jednoduché, protože mnoho z nás bylo
bez zkušeností, ale naštěstí jsme mezi sebou měli šikovné lidi,
kteří už měli mnohaletou praxi s pomocí ve sdružení rodičů
a tak jsme mohli čerpat z jejich zkušeností a využívat jejich
dobrých rad.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem delegátům
a rodičům, kteří vynaložili nemalé úsilí a osobně se připojili
k pomoci při organizování všech těchto akcí, které měly
přinést (a já věřím, že přinesly) radost hlavně našim dětem
a také děkuji všem rodičům a sponzorům za finanční a věcné
dary. Děkuji OÚ Smilovice, OÚ Řeka a paní ředitelce Mgr.
Janě Dybové i celému učitelskému sboru za spolupráci.
Peníze, které jsme svou činností získali, byly a budou použity
pro potřeby našich dětí ve škole a ve školkách.
Činnost SRPŠ není samozřejmostí, stojí za ní lidé ochotni
obětovat svůj čas a energii. Doufám, že se takoví lidé najdou
i v příštím školním roce, tak abychom v naší činnosti mohli
pokračovat a zvládnout vše alespoň tak, jako v roce letošním.
S přáním krásného léta
Pavlína Franková
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Zprávy z Místní knihovny
V roce 2014 navštívilo naší knihovnu 2322 návštěvníků
a vypůjčili si 6276 knih. Z toho 2497 výpůjček tvořila beletrie
pro dospělé a 1328 pro děti, 568 naučná literatura pro dospělé,
379 pro děti a 1504 periodika (Burda, Zahrádkář, Bydlení, Živá
historie, Sluníčko, Čtyřlístek ABC, Korálki, Praktická žena,
Lidé a země, Praktik atd).
V knihovně je zaregistrováno 194 čtenářů. Přibylo 161
nových titulů.
Nejčtenější dětské knihy: Brezina Thomas - Neviditelná
bestie, Busqiets Carlos – Vím kolik je hodin, Kinney JeffDeník malého poseroutky, Němeček Jaroslav - Dobrodružství
Čtyřlístku, Braunová Petra - Ztraceni v čase, Hrdličková VěraPříběhy o soudci Ookovi.
Nejčtenější knihy pro dospělé: Cook Robin - Oznaky życia,
Javořická Vlasta - Otcovský dům, Larson Stieg - Milenium,
Hofman Corine - Bílá Masajka, Nesbo Jo - Sněhulák.
Nejpilnějšími čtenáři byli: Kisza Benjamín, Folwarczný
Lukáš, Folwarczná Miriam, Kiszová Claudie, Kwaczková Julie
a Stuchlíková Stella. Lukáš Folwarczný a Stella Stuchlíková
zároveň zvítězili ve čtenářské soutěži Lovci perel a získali
diplom a knihu.
V knihovně nejen půjčujeme knihy, ale máme i jiné
aktivity. Hned na počátku letošního roku jste mohli zhlédnout
putovní výstavu - Má vlast cestami proměn, která přináší
svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech
a krajině. Spolupracujeme s místní Zš a Mš. S pořadem
Listování (scénickým čtením) tentokrát knihy Eliáš a babička
z vajíčka přijel děti pobavit známý herec Lukáš Hejlík (knihu si

můžete u nás v knihovně půjčit). Pravidelně nás navštěvuje
školní družina, pro kterou jsou připraveny buď knihovnické
lekce, nebo výtvarné dílny. Letos jsme například byli za
Indiány v Americe, zdobili vajíčka nebo hráli pexeso. Zapojujeme se do celostátních knihovnických akcí. Např. Březen měsíc
čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Pasování
čtenářů.
Jsme účastníky projektu „Už jsem čtenář - knížka pro
prvňáčka“, který každoročně vyhlašuje Skip (Svaz knihovníků
a informačních pracovníků). Cílem tohoto projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní
docházky. Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi
pracuje nad rámec knihovnických povinností. Hlavními
sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti
knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu
a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit. Ve školním roce 2014/2015 je to kniha spisovatele
Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Jurika. Knihy děti dostanou
z rukou pana starosty, který je slavnostně pasuje na čtenáře
25. června 2015.
O prázdninách (datum i námět - upřesněny na webu)
budou pro děti připraveny rukodělné dílny. V měsíci říjnu
a listopadu zopakujeme dílny pro seniory s paní Iwanuszkovou.
V letošním roce jsme obdrželi z MK dotaci na nákup knih
do polského knihovního fondu. Pokud byste měli tip na knihy,
které by určitě neměly chybět v našem fondu, napište na email
knihovny.
knihovna.smilovice@smilovice.cz
Přeji Vám všem hezké prázdniny i dovolené, a jelikož
k příjemnému lenošení patří i pěkná kniha, těším se na
všechny čtenáře v Místní knihovně.
M. Lipowczanová

Smilovičtí zahrádkáři a jejich
program v jubilejním roce 2015
Uběhlo již 5 let od opětovného založení spolku zahrádkářů
v naší obci. V současnosti je nás 30 aktivních členů a níže
sděluji pár info o naší činnosti:
13. března se konala 5. výroční schůze, v rámci které
náš nestor (Vladislav Samek) přednesl přednášku na
téma: „Jarní chemické ošetření dřevin a keřů”
s ukázkou příslušných přípravků fungicid, insekticid
nebo herbicid,
v dubnu se zúčastnily p. Kristina Hradilová a Hana
Samková floristické soutěže ve Frýdku - Místku, kde
1. místo Hany Samkové nás všechny potěšilo a v krajském kole se umístila v první pětce floristek MSK,
16. května se celkem 22 našich členů zúčastnilo velmi
vydařeného zájezdu do Blatnice na obecní slavnosti Putování po blatnických búdách, nejen z hlediska
degustace dobrého vína v otevřených sklepích. Již
v periodickém zpravodaji mikroregionu Stonávka
jsem napsal pár řádků a proto přikládám pouze
fotodokumentaci, která dokresluje atmosféru v lokalitě pod Sv. Antonínkem
Co je v přípravě:
1)
Jak obvykle budeme participovat na slavnosti - Den
obce Smilovice 15. 8. 2015.
2) Ve dnech 3. - 5. 10. 2015 připravujeme společně i s jinými spolky v obci tj. zahrádkáři, včelaři, myslivci
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a s ZŠ + MŠ výstavu, jak již bylo obdobně v minulých
létech. Nadále trvá foto soutěž pod názvem, „Co mi
kvete na zahradě“
(viz www.fotoklub-smilovice.webnode.cz)
3) Vinobraní 13. 11. 2015 v kulturní místnosti OÚ
Smilovice
Vrcholnou akcí naší organizace je již poněkolikáté Svatomartinské vinobraní, na které jsme již zajistili catering, víno
tentokráte z Valtic (Mekky vinařů ČR), k poslechu a k tanci
bude hrát cimbálovka Hlubina z Ostravy, kterou vystřídá
country hudba ze sousední obce.
Myslím si, že náš program akceptovaný na výroční schůzi je
atraktivní, a tak můžete se i Vy ostatní zúčastnit našich akcí,
jelikož v obcích bez spolkového života je prostě nuda.
www.zahradkari-smilovice.webmode.cz
gch

štejnsku, kde se lvíčata utkají s Chorvatskem, Gibraltarem
a domácím výběrem.
V jejich stopách jde i další smilovická naděje Šimon
Byrtus (ročník 2002), hráč MFK Frýdek-Místek, který
v uplynulé sezóně pravidelně nastupoval za krajský výběr U13.
Pro smilovický fotbal potažmo obec Smilovice je to
ocenění práce s mládeží, skvělá reprezentace a také určitě
velká motivace pro malé fotbalisty.
Přejeme Martinovi, Filipovi a Šimonovi hodně dalších
fotbalových úspěchů na klubové i reprezentační úrovni.
(TJ)

Úspěchy smilovických mladíků
Odchovanci smilovické
mládežnické kopané Martin
Samiec (ročník 1998) a Filip
Kubala (ročník 1999) udělali
v letošním roce další významné
kroky k dosažení svých fotbalových cílů a splnění svých snů, i když se jejich cesty před časem
rozdělily a dnes se na hřišti potkávají spíše jako soupeři.
Brzy sedmnáctiletý Martin, hráč FK Fotbal Třinec, byl
zkraje roku přeřazen jako perspektivní a talentovaný mladík
do kádru juniorského mužstva a nastupoval proti juniorkám
ligových týmů.
Na jaře si zakopal nejen za juniorský výběr, ale také za
třinecké A-mužstvo, když v přípravě nastoupil proti Baníku
Ostrava s Milanem Barošem. Jeho talentu si všimli i reprezentační trenéři, a jen těsně ho minulo Mistrovství Evropy do 17
let v Bulharsku.
Jak sám říká, jeho cílem je zahrát si za mládežnickou
reprezentaci a dostat se do kádru druholigového týmu, ale ví,
že je před ním ještě velký kus práce.
O rok mladší Filip, hráč 1. FC Slovácko, byl v průběhu
jarní sezóny přeřazen jako patnáctiletý do kádru prvoligového
staršího dorostu U19, kde i když nastupoval proti o 3 roky
starším protihráčům se prosazoval i gólově.
S reprezentačním týmem U16 se letos zúčastnil turnajů
v Turecku (3.místo), v Irsku
(2.místo) a v Nizozemsku
(1.místo). Nastoupil v 9
utkáních s lvíčkem na prsou,
vstřelil v nich 2 branky a turnaj v Irsku odehrál dokonce
s kapitánskou páskou, což ho
nesmírně potě-šilo a zároveň
je pro něj odměnou a motivací do budoucna. Za prestižní považoval utkání s Francií, Holandskem i USA.
V právě uplynulém fotbalovém roce si připsal celkem
15 reprezentačních startů a 4
branky.
Jeho cílem je zahrát si
s reprezentací na podzim
kvalifikaci o EURO v Lichten-

Léto v Krzyżanowicích,
zima ve Smilovicích
V rámci přeshraničního
projektu uskutečnili v letošním
roce oba partneři - TJ Smilovice
a obec Krzyżanowice dvě
společné sportovně-společenské
akce pro děti a dospělé.
27. března do našeho sportovního areálu zavítala výprava
z polských Krzyżanowic, aby opět změřila síly se smilovickými
sportovci v odbíjené, badmintonu a bowlingu. Po ukončení
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litých sportovních bojů následovala společenská část. Akce se
vydařila a již dnes se těšíme na návštěvu v Polsku.
1. června do Polska vyrazily děti ze smilovické ZŠ, aby na
víceúčelových hřištích v Krzyżanowicích sehrály společná
fotbalová a florbalová utkání a zúčastnily se soutěží ve
dvorkových hrách. Na závěr turnaje obdželi všichni za
předvedené výkony krásné ceny a odvezli si spoustu hezkých
zážitků.
Do konce roku 2015 jsou naplánovány ještě 2 společné
akce, a to v září Letní sportovní den pro dospělé v Krzyżanowicích a v listopadu pak Zimní sportovní den pro děti ve
smilovickém SPORTCENTRU.

Zpravodaj obce SMILOVICE

XcamP 2015
STŘEDISKO KARMEL 18. - 25.07.2015
PROČ JET V LÉTĚ NA SETKÁNÍ DO SMILOVIC?
Pokud se rozhodneš zúčastnit se Letního setkání dorostu a
mládeže ve Smilovicích, pak se můžeš těšit, že:

·

potkáš spoustu mladých lidí

·

uslyšíš hudbu různých žánrů a sám(a) si budeš moci
zazpívat dosyta, poznáš různé umělecké směry, styly,
aktivity

·

poslechneš si zajímavé přednášky na témata
"filozofická" či ryze praktická.

více na: http://www.xcamp.cz/

Fotbalová sezóna v krajské soutěži
Po loňském postupu do krajské soutěže
jsme vůbec nevěděli co můžeme od mladého
mužstva složeného převážně z našich
odchovanců očekávat a vstoupili jsme do
soutěže s kádrem, který vybojoval titul
okresního přeborníka. V podzimní části
soutěže jsme nasbírali přijatelných 14 bodů a očekávali, že na
jaře můžeme hrát v klidném středu tabulky, ale bohužel nám
nevyšel vstup do jarní části, kdy jsme v úvodních sedmi
duelech jen dvakrát remizovali a realitou byl boj o záchranu.
Oslabené mužstvo, kterému v jarní části citelně chyběli
zranění Jiří Topiarz a Martin Lipowczan, však nakonec
zabojovalo a udrželo Smilovicím krajskou soutěž i pro
následující období. Nejlepšími střelci mužstva byli Lukáš
Rajnoch a Patrik Witos s 12 brankami. Doufáme, že v následujícím období se nám kádr podaří vhodně doplnit a posílit,
tak, aby v příští sezóně mohl pomýšlet výše než na boj
o záchranu a aby byl konkurenceschopný a důstojně reprezentoval Obec Smilovice i Tělovýchovnou jednotu.
V okresním přeboru úspěšně reprezentovali Smilovice také
naši dorostenci pod vedením Martina Lipowczana. Tým
v soutěži obsadil hezké 4.místo (přičemž 3.místo mu uteklo
remízou v posledním kole) a je příslibem pro druzš tvo mužů
do budoucna. Nejlepším střelcem soutěže se stal Radek
Cienciala s 18 brankami, který na jaře již pravidelně a úspěšně
nastupoval v týmu dospělých.
Velkou radost nám dělají také naši nejmenší fotbalisté –
v rámci fotbalové přípravky (více než 40 malých fotbalistů)
máme fotbalovou školku pro nejmenší (pro děti r.2008
a mladší) a fotbalovou přípravku (r.2004-2008), která nás
reprezentuje v rámci Třinecké ligy a také na turnajích.
V červnu se ročník 2006 zúčastnil velkého mládežnického
turnaje v Hlučíně, kde obsadil 16.místo.
Tréninky fotbalových benjamínků probíhají v sezóně
v pondělí a strě du pod vedením trenérů Tomáše Červenky
a Jakuba Sikory, na prázdniny jsou pak pro děti připraveny
fotbalové a sportovní kempy.

PROGRAM
Křesťanský festival – XcamP 2015
Téma letošního festivalu: „Co je pravda?“
1415 - 2015 Výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa.
Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž
pravdu, braň pravdy (Jan Hus).
Celý program je veřejně přístupný
Bohoslužby: em. bp. Jednoty bratrské - Jaroslav Pleva,
Evangelizace: Jan Fojcik
Dopolední přednášky: Lutz Scheufler (SRN)
Večerní programy: Zespół CME (Polsko), Život v sázce
kvůli Kristu - (životní příběh Amira z Íránu), Kalwich (ČR),
Leroy Johnson (Velká Británie), Timothy (Slovensko),
Labyrint světa a ráj srdce (Divadlo Víti Marčíka), Recitál
Marty Cieńciała (Polsko),
Výběr ze seminářů:
Pohled do nebe – Aleš Hejlek
Oddělený den: neděle – Aleš Hejlek
Moc v církvi – Jiří Unger
Umění jako cesta k Bohu – Jiří Unger
Homosexualita aneb co se čtyřmi procenty? – Marek Macák
Pravda na konci věků – Jiří Král
Úsměv Mistra Jana – Jaroslav Pleva
Životní strasti: Proč je Bůh dopouští? – Lutz Scheufler
Bůh není člověk a člověk není Bůh – Štěpán Rucki
Homeopatie – pomoc nebo nebezpečí? – Emília Vlčková
Podrobný program najdete na www.smilovice.cz a před
začátkem festivalu na obecní vývěsce obce nebo na
www.xcamp.cz

Zpravodaj obce SMILOVICE

DEN OBCE – AREÁL SPORT CENTRA SMILOVICE dne 15.8.2015
Program:
14.00 – 15.00 h. Dechová hudba z Jaworza PL
15.00 - 15.15 h. oficiální zahájení – starosta
15.15 – 15.45 h. Lidový taneční soubor z Jaworza PL
15.45 – 16.45 h. Hudební soubor Šuba Duba Band
16.45 - 17.00 h. Taneční soubor - Street dance
17.00 – 18.15 h. Hudební skupina DROPS - americké country
18.15 – 18.30 h. Pěvecké vystoupení - Spratková Karolínka
18.30 – 20.30 h. Hudební skupina ABBA Revival
od 20.30 h. hrají SMOLAŘI
Kulturní program bude doprovázen aktivitami pro děti.
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- Bohoslužby v 8.30 hod
- Společný oběd-(možno objednat
do 20.9. 2015 na tel. 737 117 291)

- Program pro děti
- Projížďky v kočáru po okolí
Odpolední program začne v 15.00 hod
- Slavnost výročí otevření střediska Karmel po rekonstrukci (již 15 let)
- Koncert hudební skupiny SION
Srdečně zve Slezská církev evangelická a.v. a Křesťanské společenství z.s
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