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Ú vodní slovo
starosty obce Smilovice
Vážení spoluobčané,
Jak ten čas je neúprosný, nemůžeme ho ani zastavit ani
zpomalit. Uběhlo to jako voda a dětem končí školní rok,
dospělým pak možnost odjet na zaslouženou dovolenou,
odpočinout si a načerpat nové síly do zbývajících dnů letošního
roku. No a na mě je, abych ten letošní půlrok trochu zhodnotil.
Nebyl vůbec jednoduchý, ale nebudu se dlouho vrtat
ohledně ubytování křesťanských uprchlíků v Karmelu. Po
krátké době se přestěhovali do Soběšovic a v současné době již
bydlí v bytech v Českém Těšíně. Jestli nám popularita v médiích
pomohla nebo uškodila, ukáže čas. Ještě jednou chci poděkovat
všem, kteří se o pobyt křesťanů v Karmelu starali a samozřejmě
i vám občanům, že jste se k ním chovali jako k běžné návštěvě,
která zavítá do Smilovic.
Větší problém byl ovšem s rekonstrukcí mostu. Musela se
prodloužit lhůta, jak jsem již uvedl v předchozím zpravodaji, ale
pak nepřízeň počasí a technologie asfaltového povrchu, protože
firmy začínají vyrábět až později na jaře, zavinily další zpoždění.
Některé věci se nám podařily urychlit a tak jsme mohli dne
31. března 2016 most provizorně otevřít. V současné době
probíhá příprava na kolaudaci celkové rekonstrukce mostu.
Všem vám chci poděkovat za trpělivost a ukázněnost.
V nejbližší době se začne s výstavbou chodníku podél hlavní
cesty. Celá výstavba je rozdělena na čtyři etapy. V letošním roce
by měla být ukončena výstavba chodníku až ke hřbitovu.
Na konec jsem si nechal nejožehavější problém, a to je
situace v mateřské školce a v základní škole. I když jsme podali
hodně žádostí o dotaci, zatím jsme nedostali ani korunu, ale
vzhledem k problémům, které jsou, zastupitelé rozhodli, že
s rekonstrukcí ještě letos začneme a další žádosti o dotaci se
budou podávat dodatečně. Začne se s rekonstrukcí ve školce,
s přístavbou mezi školkou a školou a tak postupně až k úplnému
ukončení všech prací. Ještě před zahájením se musí provést
odstranění vlhkosti ve školce, přemístění vodovodního řádu
a dalších úprav.
Chceme také vyřešit problém s prostranstvím před místním
obchodem s návazností na přechod pro chodce.
Máme připraveny projekty na rekonstrukci veřejného
osvětlení a samozřejmě i rozšíření sítě, ale zatím se pravděpodobně provede pouze rozšíření, protože na rekonstrukci VO
jsme byli s žádostí neúspěšní.
Vzhledem k přípravě na rekonstrukci Obecního vodojemu
probíhá jednání o odkoupení pozemku kolem zdroje vody, dále
se připravuje v rámci rekonstrukce i vybudování nové čističky,
která bude zárukou kvality pitné vody.Pevné nervy, hodně štěstí
a dobré zdraví přeji všem.
Vážení občané.
Nebudu hodnotit anebo kritizovat kulturní, sportovní a jiné
společenské akce, kterých se zúčastnila malá část místních
obyvatel, ale chci vás již teď pozvat na „Den obce“, který se
uskuteční v sobotu 20. srpna 2016 v areálu SC Smilovice. Je
připraven bohatý program.

www.smilovice.cz

červen 2016

Chci vás také poprosit o schovívavost a pochopení při
akcích, které se v naší obci konají a budou konat, není jich
mnoho a nejsou každý den. Některé již mají svoji tradici a lidé
zde velmi rádi přijíždějí.
V samém závěru vám chci ještě jednou poděkovat, co jste
pro naši obec udělali a popřát vám všem pěknou dovolenou,
odpočinek a všem dětem a mládeži pěkné prázdniny a hodně
štěstí a zdraví po prázdninách při nástupu do školních lavic.
Pevné nervy, hodně štěstí a dobré zdraví přeji všem.

Starosta M. Nogol

Setkání s jubilanty
a vítání nových občánků
Je již tradicí, že v měsíci květnu se společně scházejí všichni
jubilanti, kteří v průběhu roku oslavují 70, 75, 80 a více let.
Takto se v obecním sále sešlo i s doprovodem 36 občanů.
V kulturním vystoupení se představily děti naší základní školy
pod vedením paní ředitelky Mgr. Dybové a pak po dobrém
obědě se rozproudila debata co je nového. V dobré atmosféře se
pak ani nechtělo jít domů.

Starosta M. Nogol
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Takto obdobně se scházejí všechny maminky a tatínkové
v měsíci červnu, abychom uvítali všechny nové občanky, kteří se
během roku narodí. Letos jich bylo deset. Opět vítání předcházelo vystoupení děti ZŠ, kde paní ředitelka připravila speciální
program. Později dostali děti a rodiče upomínky a slavnostní
zápis do knihy pečetil slavnostní chvíli. Nakonec se pak rodiče
vyfotili s malými občánky jak individuálně, tak i na společně
fotografii.

s aktivitami mateřských školek. Snad se víc podaří v příštím
roce.

Starosta M. Nogol

Společné foto seniorů z pobytu na středisku Karmel 1.-3.6.2016
Senioři prožili požehnané 3 dny, které jim obohatili hosté
s různým pěveckým vystoupením a hrou na housle.
Navzájem se povzbuzovali, jak vytrvat ve víře, dojít do cíle
a tak získat věčný život v nebi.
(JS)

Ohlédnutí
za uplynulým školním rokem
Blíží se prázdniny, v učebnicích zbývá jen pár nedočtených
stran a učitelé shrnují celoroční úsilí své i žáků do výsledných
známek na vysvědčení. Jaké vysvědčení by si zasloužil celý
školní rok? Ve výsledcích vzdělávání byl rok výborný. Podařilo
se v každém ročníku naučit vše, co udávají učební osnovy,
a určitě i něco navíc. Každého pedagoga zahřeje u srdce, když
jeho žáci dokáží využít své znalosti i na takových akcích jako je
školní výlet, ozdravný pobyt nebo beseda v knihovně. Jako
v každé škole je řada žáků s vynikajícím prospěchem, ale
i několik méně úspěšných dětí, tak i náš školní rok byl
úspěšný na výborné výsledky žáků v řadě soutěží, ale našly se
během roku také chvíle horší. Zejména problémy při jednání
s některými rodiči, které v ojedinělých případech vedlo k přestupu žáka na jinou školu. Což nás velice mrzí a především
doufáme, že tyto změny nebudou mít negativní vliv na
psychiku dětí a jejich školní prospěch.
Všem dětem jsme se snažili připravit takové podmínky,
aby se cítily dobře a do školy chodily rády. Snad se nám to ve
většině případů povedlo. Snažíme se o estetizaci školního
prostředí, vybavování školy novými didaktickými pomůckami,
nabízíme několik zájmových kroužků. Vstříc jsme vyšli také
rodičům při zahájení provozu ranní družiny, a pokud to
finanční prostředky dovolí, chceme v příštím školním roce
prodloužit provoz školní družiny v odpoledních hodinách. Pro
rodiče našich žáků jsme připravili několik akcí – pouštění
draků, vánoční besídku, den otevřených dveří. Mrzí nás, že
jsme letos z časových důvodů nestihli uspořádat Den rodin,
ale květen i červen byl doslova „našlapaný“ soutěžemi, výlety,
školeními a exkurzemi. Navíc musíme naše aktivity skloubit

Se známkou „výborná“ může počítat spolupráce školy
s místní knihovnou, obecním úřadem a dalšími organizacemi
(SRPŠ, SC Smilovice, myslivecké sdružení, spolek zahrádkářů). Všem našim partnerům ve výchově a vzdělávání chci
touto cestou srdečně poděkovat.
Přijdou prázdniny a škola se bude chystat na nový školní
rok. Opravou projdou povrchy školních chodeb a vstupní
schodiště. Při narůstajícím počtu žáků bude třeba dělit třídy
na menší skupinky a využít všechny možné prostory školy pro
výuku. Škoda, že se třídy nedají „nafouknout“. Snad se podaří
uskutečnit obcí plánovaná přístavba mateřské školky a školy,
která by přinesla nové prostory např. pro výuku angličtiny
nebo pro družinu.
Rekonstrukce se nemohou dočkat také naši nejmenší
v mateřské školce. Stísněné prostory šatny, chodeb a umývárny s „retro“ vybavením jistě nepřispívá k pozitivnímu vnímání
tohoto zařízení. I když se zaměstnankyně snaží vyzdobit
prostory jak se jen dá, stejně se při vstupu nevyhnete pocitu,
že jste se vrátili v čase a nostalgicky vzpomínáte na své mládí.
Vzpomínky jsou jedna věc, ale bezpečnost dětí, které jsou
každým rokem více neposedné, je věc druhá. Držme palce, aby
se obci podařilo získat finanční prostředky alespoň na vnitřní
rekonstrukci a zateplení stávající budovy mateřské školy.
Našim žákům, zaměstnancům i všem ostatním přeji letní dny
plné aktivního odpočinku, ve kterých načerpají nové síly do
příštího školního roku.
Mgr. J. Dybová

Informace z Místní knihovny
Od počátku roku se v naší knihovně uskutečnilo několik
zajímavých akcí a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Koncem
února k nám z Přerova dorazila známá cestovatelská rodina
Márových s poutavou besedou Západ USA a Havajské ostrovy.
V březnu - Měsíci čtenářů jsme v knihovně přivítali hned
několik zajímavých hostů. Do tajů knihtisku děti zasvětili
a názorným způsobem předvedli práci na Guttenbergově
tiskařském lisu herci společnosti Bez kliky. Dospělí mohli
svoji šikovnost projevit v kreativní dílně nebo navštívit besedu
o geopatogenních zónách.
Prvního dubna jsme prožili již 16. pohádkovou noc
s Andersenem. Ve smilovické knihovně spalo 14 dětí, 1 knihovnice, 1 družinářka (paní Martynková, které moc děkuji za
pomoc) a stezku odvahy připravila 4 strašidla. Děti se nejprve
seznámily se životem pohádkáře Andersena, vyluštily
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křížovku a zasadily strom Pohádkovník. Poté si poslechly
Malou mořskou vílu a při výrobě plstěných mýdel názorně
předvedly, jak vypadala pěna (byla opravdu všude), ve kterou
se víla proměnila. Večeři - obložené chlebíčky si děti tentokrát
připravovaly samy. Každý si na chleba doslova naložil to, co
mu chutná a nezbyl ani drobeček. Po večeři jsme si ještě
zasoutěžili a pak se vydali po svíčkami osvícené trase na
stezku odvahy hledat poklad. Nebylo to jednoduché, poněvadž
ho střežila nezbedná strašidla. Dětem se je nakonec podařilo
přelstít a poklad si odnést do knihovny. Před ulehnutím do
připravených pelíšků se losovala tombola a po ní mohly děti
zachumlané ve spacích pytlech, sledovat pohádku promítanou
přes dataprojektor. Ráno děti budila opět pohádka. Pak
následovala snídaně - buchty od maminek a příprava
odchodu domů. Dětem se domů moc nechtělo a nejraději by
v pohádkové noci pokračovaly. A to byla pro nás dospělé
největší odměna.
V květnu měly děti ZŠ možnost se seznámit se starými
řemesly v podání přední české spisovatelky Kláry Smolíkové.
Poutavým způsobem je provedla knihou Zapomenutá řemesla.
Téměř všechny knihy, které spisovatelka napsala, si můžete
v knihovně vypůjčit a jako bonus i detektivku, kterou napsala
se svým manželem Jiřím Wolkrem Procházkou).
Stalo se již tradicí, že naše knihovna se hlásí do projektu
"Knížka pro prvňáčka" a v červnu pasujeme naše prvňáčky na
čtenáře. Letos to bude 23.6. a pasovat bude sám pan král. Na
památku jsou pro děti připraveny knihy již zmiňované Kláry
Smolíkové.
22., 24. a 25. srpna je pro děti připravena výtvarná
dílna. Budeme vyrábět papírové obrázky, záložky, atd.
pomocí strojku Big Shot.
Všem dětem přeji krásné prázdniny, dospělým ničím
nerušené dovolené a upozorňuji, že v knihovně je spousta
knih, které stojí za přečtení. A pokud kniha, kterou potřebujete, není v naší knihovně, mohu ji prostřednictvím Mvs
objednat třeba z Třince.

60 let od založení ZO ČZS Smilovice
Letos právě je 60 let od momentu, kdy předseda p.
Kubiczek Vladislav byl u zrodu organizace zahrádkářů v obci
Smilovice. Tehdy členů bylo 62. V současné době je nás
polovina a po 12 letém přerušení (od r. 1998-2010) jsme již 6
let opět životaschopní. Téměř každým rokem pořádáme pár
periodických akcí, které se těší popularitou nejen u členů, ale
i mezi příznivci našeho sdružení z okolí. Jsou to odborné akce
pod taktovkou našeho nestora – p. Vladislava Samka,
„cestomanie“ putováním po světě, např. Venezuela, Kanada,
Peru, Bangladeš. Svatomartinské vinobraní, zájezdy za
poznáním nejen zahrádkářských výstav v ČR, Slovensku,
Polsku, Rakousku, např. výšlap do Godule. Fašiang v Bitarové,
Śląska Giełda Kwiatowa v Tychach včetně pivovaru, zahrady
„Kapias“ v Goczałkowicach, exkurze do Marlenky, Hyundai,
Blatnice - Putování po blatnických budách, Otmuchowa –
Lato Kwiatów, Skalky u Ježova – vinářský sklep, zahrady
v Tulln v Rakousku a jiné. Vlastní výstavy spojené s ostatními
organizacemi etablovanými v obci – zejména myslivci
a včelaři jsou vždy obohacené o speciální prezentace jako
např. výroba kraslic, pletených oděvů z merina, dratářských
výrobků dráteniků ze Slovenska nebo výrobky dětí z MŠ a ZŠ.
Začátek roku jsme měli poznamenán úmrtím našeho
předsedy revizní komise – p. Rudolfa Procházky. Pro zajímavost jen připomenu, že poslední jeho e-mailová zpráva byla ze
dne 20. 1. 2016 s velmi výstižným zahrádkářským názvem
„Slivovicová léčba – vypalte červa z těla“ (viz naše stránky
www.zahradkari-smilovice.webnode.cz).
V letošním 1. pololetí jsme již kromě odborné přednášky
na výroční schůzi a posléze i praktickém cvičení v terénu (řez
stromků) absolvovali zájezd do 3 lokalit (Flora Olomouc,
Pohankový mlýn v Trojanovicích a Golf Resort Čeladná). Jak
již každým rokem měli jsme zástupce na soutěží floristů - p.
Hana Samková. Připravujeme 6. ročník našeho vinobraní
v sále OÚ s živou hudbou a samozřejmě již s osvědčeným
menu. Nebudeme chybět na našich slavnostech obce
20. 8. 2016, kde zajišťujeme květinovou výzdobu a něco
dobrého ke kávě.
V příštím roce se budou konat oficiální celostátní oslavy
60 let založení Českého zahrádkářského svazu a předpokládám, že opět atraktivní program nás čeká v podobě přednášek, zájezdů a samozřejmě závěr roku uzavřeme vinobraním
s tradičním programem.
GCH

M. Lipowczanová - knihovnice

Veřejný pořádek
V rámci udržování veřejného pořádku na území
obce, vyzýváme vlastníky
domácích zvířat, aby při
jejich pohybu na veřejných
prostranstvích prováděli
úklid vyprodukovaných exkrementů.

(OÚ)
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Výsadba stromů studenty Moravské vysoké školy Olomouc,
o.p.s. ve spolupráci se společností AlfaPOL s.r.o. v obci Smilovice
Dne 12.4.2016 proběhla na území obce Smilovice výsadba
pěti lip malolistých, které mají za úkol zvelebit obec. Výsadba
probíhala podél místní komunikace vedoucí z obce Smilovice
směrem ke kostelu Božího Těla v obci Guty. Podél této
komunikace již čtyři staré lípy vysázeny jsou, nyní se díky
nové výsadbě ve stromořadí pokračuje tak, aby zde jednou
byla celá lipová alej.
Výsadbu pěti vzrostlých lip realizovali studenti Moravské
vysoké školy Olomouc, o.p.s. Ti vypracovali návrh projektu na
zvelebení obce ve formě právě výsadby stromů, který ve
spolupráci se společností AlfaPOL s.r.o. zrealizovali. Veškeré
náklady s akcí spojené hradila společnost AlfaPOL s.r.o., kdy
se jednalo o sponzorský dar obci Smilovice. Pro realizaci
projektu si studenti i společnost vybrali obec Smilovice z toho
důvodu, že zde tato společnost prováděla výstavbu silničního
mostu v centru obce. Vzájemná dobrá spolupráce mezi firmou
AlfaPOL s.r.o. a panem starostou Bc. Miroslavem Nogolem
v rámci stavby mostu položila základy pro další přátelskou
spolupráci v oblasti výsadby stromů.
Samotná výsadba lip byla realizována studenty Moravské
vysoké školy Olomouc, o.p.s. a zaměstnanci společnosti
AlfaPOL s.r.o. Jednalo se o administrativní aparát společnosti, kdy toto bylo bráno i jako teambuildingové cvičení.
Zaměstnanci si tak utužili své vzájemné vztahy a zároveň
udělali dobrou věc pro životní prostředí obce. Všichni
účastníci si sázení opravdu užili. Velmi pozitivních ohlasů se

akci dostalo ze strany zaměstnanců společnosti AlfaPOL s.r.o.,
kteří byli akcí naprosto nadšeni. Pochvalovali si „Firemní den“
a zároveň byli potěšeni přístupem studentů Moravské vysoké
školy Olomouc o.p.s. Autorka projektu Mgr. Veronika
Poláková byla s atmosférou akce a jejím výsledkem spokojená,
kdy tento překonal její představy, které ve svém návrhu
projektu měla. Závěrem můžeme obyvatelům obce Smilovice
popřát, aby jim lípy přinášely potěšení, společnosti AlfaPOL
s.r.o. mnoho dalších podařených „Firemních dnů“ a studentům úspěšné zvládnutí zkoušek.

Mgr. Veronika Poláková

Třídění odpadu „aneb“ co kam patří
Do nádob určených pro třídění odpadů, pytlů a tašek ukládáme odpad dle druhu:
PAPÍR (modrá)

SKLO (zelená)

PLAST (žlutá)

Ukládá se:

Ukládá se:

Ukládá se:

• noviny
• časopisy
• knihy, brožury, sešity
• rozložené papírové krabice
• čisté papírové obaly
a sáčky
• karton
• reklamní letáky
• kancelářský papír,
• nápojové kartony od
mléka, džusů, vína apod.
Nikdy nedáváme:
• použité papírové
kapesníčky, ubrousky
• uhlový papír (kopírovací)
• voskový papír
• mastný papír

• láhve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů
• sklo barevné
• velké skleněné střepy
• tabulové sklo
Nikdy nedáváme:
• zrcadla
• drátěné sklo
• keramika
• žárovky, zářivky, výbojky
• televizní obrazovky
• automobilová skla
BIOODPAD
kompostéry (šedo-zelená)
Ukládájí se:
biologické odpady

TEXTIL (bílá)

• plastové obaly
• igelitové tašky a sáčky
• PET láhve – sešlápnuté
s víčky
• kelímky od jogurtů
a jiných potravin
• PEHD obaly, plastové
obaly od šamponů, mýdel,
mycích, čistících a pracích
prostředků
• kovy, plechovky od
potravin, víčka z nápojů
Nikdy nedáváme:
• guma, pneumatiky
• molitan, kabely
• podlahové krytiny, lina
PVC
• textil z umělých vláken
• nádoby od léčiv

• rostlinného původu

Ukládá se:
• textil, oděvy, obuv

Do popelnic a černých pytlů patří pouze to co nelze vytřídit !!! ... a rozhodně tam nepatří
např. posekaná tráva. Pamatujme na to, že cena za uskladnění tohoto nevytříděného odpadu
se bude postupně zvyšovat, jak již avizují média.
Projednáno na zasedání zastupitelstva obce Smilovice dne 16.3.2015 v rámci OZV č. 1/2015

Okleštění stromoví
na území obce
Vyzýváme občany, aby neprodleně
provedli ořez stromoví na vlastních
pozemcích kolem místních komunikací.
Větve keřů a stromů včetně okrasných
dřevin zasahují do místních komunikací,
ohrožují bezpečnost pohybu na území
obce a brání i průjezdu auta svozové
firmě Nehlsen při odvozu odpadu.
Nákladní vůz je vysoký 4 m, z tohoto
důvodu je potřeba odstranit i větve ve
vyšších patrech. Stejná situace je u
narůstajících dřevin a křovin kolem
vedení elektrického napětí a veřejného
osvětlení, i tam je nutné prosekání
koridoru. Termín provedení ořezu obec
stanovuje do 15. 7. 2016, po tomto datu
budou práce vykonány zaměstnancem
obce a úhradu je možné vymáhat po
vlastnících. Děkujeme občanům za rychlé
řešení.
(OÚ)

TŘIDTE všechen ODPAD
a NEPLAŤE více než musíte !!!
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Fotbalisté porazili Oceláře na penalty

Ubytování v areálu SC Smilovice

První červnové úterý se ve Smilovicích
uskutečnilo zají-mavé fotbalové dostaveníčko.
Fotbalové odpoledne nejprve odstartovaly dva
zápasy přípra-vek Smilovic a Nebor. V obou se
nakonec radovali hosté, ti mladší po výhře 10:5
a starší zdolali domácí těsně 6:5. Pak již se na
trávníku objevily oba týmy a diváci netrpělivě čekali, jak se
povede domácím odveta za loňskou porážku (5:7). V úvodu
zápasu všichni hráči a přítomní diváci uctili minutou ticha
památku dlouholetého činovníka a komentátora všech aktivit
místní TJ Rudolfa Procházky st., který letos v lednu opustil
smilovické sportovní dění. Jeho oblíbenou roli sportovního
komentátora převzal na tuto událost veřejnosti dosti známý
Karel Moškoř.
V samotném utkání měli smilovičtí hráči zpočátku
fotbalově navrch, jenže první gól si připsali Oceláři po fatální
chybě brankáře, autorem branky byl Hrubec. Pak se již více
hrálo pro diváky a příliš gólových příležitostí v prvním
poločase nebylo a branek o mnoho méně než v loňském
střetnutí. Vyrovnání domácích přišlo hned v první minutě
druhé půle po povedené střele Barona. Vedení si po chvilce
opět vzali zpět hokejisté a zase se o to postaral druhou trefou
Hrubec. Nejpěknější fotbalový moment si nechal pro všechny
domácí Dytko, který nechytatelnou střelou pod břevno
z dobrých dvaceti metrů srovnal stav na 2:2. V penaltovém,
dodatečném rozstřelu byli všichni domácí střelci Gerlich,
Dytko, Slušný, Kocur a Gadlina úspěšní, za hosty se trefili
Hrubec, Rufer, Hrabal a Marosz, jediným neúspěšným
střelcem se stal Polanský a tak na penalty vyhráli hosté výběr
5:4. Starosta Smilovic Miroslav Nogol předal po utkání ceny
nejlepším hráčům obou týmů, za domácí jím byl vybrán Petr
Dytko a za Oceláře střelec Šimon Hrubec. Po zápase proběhla
tolik očekávaná autogramiáda hokejistů z Třince, kterou si
nenechaly ujít především děti. Pro podpisy na hokejové dresy
Ocelářů neváhali přijít ani dospělí fanoušci třineckého hokeje.
Za krásného počasí shlédlo utkání přes 350 spokojených
diváků.

Areál sportcentra Smilovice se v posledních letech mohl
chlubit pěknými a udržovanými sportovišti - počínaje halou,
přes tenisové kurty, až po travnatá fotbalová hřiště. Postupem
času přibylo nádherné zázemí ve formě restaurace, bowlingu,
sálů, nebo šaten. Avšak celý areál byl původně plánován jako
místo, které budou moci využívat sportovní kluby z blízkého
i širšího okolí ke svým soustředěním. Zájem sportovních
organizací byl vždy velký, ale mnohdy k realizaci soustředění
nedošlo z důvodu chybějícího ubytování. Tento problém se
nám v posledních měsících snad povedlo vyřešit. V našem
areálu přibyly čtyři montované, jednoduše vybavené domky
o celkové kapacitě cca 30 osob. Ubytovací prostory mohou
samozřejmě využívat také další klienti sportcentra. Ubytování
nabízíme včetně snídaně, polopenze, či plné penze. Případní
zájemci naleznou více informací na našich webových stránkách.
Připomínáme, že i v letošním roce nabízíme celou řadu
sportovních aktivit, a to jak pro dospělé (Bowliga, Tabata,
Fitball, Bodyform, Flowin, Flowin–Pilates, Pilates, SM
systém), tak i pro naše nejmenší (fotbalová přípravka,
florbalový kroužek, tenisový kroužek).
SC Smilovice Vám také nabízí:
zvýhodněné, dlouhodobé pronájmy sportovišť
společenské sály vhodné k uspořádání oslav narozenin, svateb, či firemních akcí
reklamní plochy pro firmy
Plán akcí na léto:
30.6.
Bowling za dobré vysvědčení
9.7.
Turnaj v malém fotbalu + letní grilovací párty
11. – 15.7. Florbalový kemp
23.7.
Memoriál Ing. Vladislava Krejzy
6.8.
Smilovický čtyřboj
20.8.
Den obce
27.8.
Turnaj přípravek
(JW)

Léto v Krzyżanowicích,
zima ve Smilovicích
V rámci přeshraničního projektu uskutečnili v letošním roce
oba partneři - SC Smilovice a
obec Krzyżanowice dvě společné
sportovně-společenské akce pro
děti a dospělé.
15. dubna do našeho sportovního areálu zavítala výprava
z polských Krzyžanowic, aby opět změřila síly se smilovickými
sportovci v odbíjené, badmintonu a bowlingu. Po ukončení
litých sportovních bojů následovala společenská část s vyhlášením výsledků. Akce se vydařila a již dnes se těšíme na
návštěvu v Polsku.

Sestavy: Oceláři Třinec: Rákos - Polanský, Marosz,
L.Doudera, Matuš, Dyčka, Rufer, Foltýn, Kovařčík, Hrabal,
Ciencala, Franek, Jašek a Hrubec, trenér Lamacz.
SC Smilovice: Bašanda, Galacz - Kohut, Junga, Kocur,
Pyszko, Barteczek, Gadlina, Balvar, Ciencala, Slušný, Baron,
Dytko, Topiarz, Gerlich a Smolka, trenér Smatana.
(KM)
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1. června do Polska vyrazily děti ze smilovické ZŠ, aby na
víceúčelových hřištích v Krzyżanowicích sehráli společná
fotbalová a florbalová utkání a zúčastnili se soutěží ve
dvorkových hrách. Na závěr turnaje obdrželi všichni za
předvedené výkony krásné ceny a odvezli si spoustu hezkých
zážitků.
Do konce roku 2016 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.
(TK)

Tenisový memoriál R. Procházky st.
Kamarádi ze sportovního prostředí si na smilovických
kurtech připomněli sportovního nadšence, který pro smilovický sport udělal spoustu práce. Jeho odchod z kruhu rodiny
i sportovních přátel bude připomínat tenisový turnaj dvojic.
V červnu se tak uskutečnil 1. ročník Memoriálu Rudolfa
Procházky staršího. Na skvělého kamaráda, spoluhráče
a parťáka si při turnaji ve čtyřhře přijelo zavzpomínat dvanáct
hráčů. Hrálo se spravedlivým systémem každý s každým, což
už na starší hráče kladlo docela velké fyzické nároky. Po
odehrání všech zápasů se ze zisku putovního poháru radovala
dvojice A. Dömeny, M.Ryška hájící barvy Raškovic, druzí
skončili také z Raškovic V.Procházka a J.Šebesta a až třetí
místo získali „skoro domácí“ K.Moškoř (Dobratice) a J.Piekar
(Hnojník). Zápasy byly velmi vyrovnané, i vítězové okusili
jednou hořkost porážky, o dalším umístění rozhodovaly až
vzájemné zápasy mezi třemi dvojicemi. Závěrečného předání
putovní poháru se zúčastnil i jeden ze synů Radek Procházka,
který k tomuto turnaji poznamenal s dojetím: „Velice si vážím
toho, že jste se tady sešli a tímto způsobem vzpomněli na
taťku. Určitě schází nám všem, nejvíce ale doma.“ S dobrým
nápadem uspořádat tento memoriál přišel smilovický starosta
Miroslav Nogol s Měčislavem Kaletou.
(KM)

Fotbalisté skončili na 5.místě
Fotbalisté ukončili sezónu
v krajské soutěži na hezkém
5. místě se 46 body (14-4-8,
skóre 57:32) a splnili tak cíl,
který si staronový trenér P.Smatana spolu s realizačním týmem
M.Sikora (asistent) a T.Pyszko (vedoucí) pro jarní část
stanovili a důstojně reprezentovali Obec Smilovice a SC
Smilovice.
Hráčský kádr před jarní částí posílili O.Junga (hostování
z Frýdlantu) a B.Kocur (návrat z hostování v Nýdku), naopak
hostování skončilo P.Hrazdílkovi a A.Kotasovi a chyběl také
P.Witos – autor 7 podzimních branek. Ve třech jarních
utkáních také nastoupil futsalový reprezentat J.Cieslar ml.,

který za odehraných necelých 70 min. vstřelil 5 branek.
Mužstvo absolvovalo náročnou zimní přípravu a v přípravných utkáních nenašlo přemožitele. V jarní části soutěže
mužstvo uhrálo 26 bodů (z 13 utkání 8-2-3 a skóre 37:12)
a nebýt zbytečných ztrát (doma H.Žukov a Lučina nebo
v Hnojníku) mohli jsme pomýšlet i na celkově bronzovou
příčku, od které nás nakonec dělily jen 2 body.
V celé sezóně nastoupilo celkem 26 hráčů (na jaře 20), ve
všech 26 utkáních nastoupila dvojice Rom. Barteczek
a D.Balvar (o utkání méně M.Bolf a L.Rajnoch), nejvyšší počet
odehraných minut měli M.Bolf a P.Bašanda. Nejlepšími
střelci mužstva byli J.Topiarz s 11 góly a P.Dytko s 9 góly (na
jaře J.Topiarz 8 gólů a B.Kocur 6 gólů). J.Topiarz se blýskl
4 brankami v Orlové a J.Cieslar hatrickem proti H.Suché.
Nejvyšší tréninkovou účast (96%) měl Rom.Barteczek
a pozadu nezůstali ani Rad.Barteczek, F.Žajdlík, T.Smolka
a B.Kocur s více než 83%.
Cíl pro podzim – hrát do 3.místa a předvádět opět útočný
fotbal atraktivní pro diváky. Co se týká hráčského kádru, tak
z hostování ve Vendryni by se měl vrátit L.Baron a na dobré
cestě je i příchod bývalého smilovického hráče P.Kohuta
taktéž z Vendryně. S mužstvem by se měli začít v létě připravovat i nadějní hráči ještě v dorosteneckém věku M.Szpyrc,
V.Svoboda a Mar.Sikora.
Od nového fotbalového ročníku bude v rámci SC opět
působit i B mužstvo pod vedením M.Lipowczana, které bude
složeno převážně z našich bývalých dorostenců a hráčů, kteří
zatím nedostávají tolik příležitostí v 1.B třídě.
Starší dorost vedený Martinem a Janem Lipowczanovými
obsadil v konečné tabulce 6. místo se 16 body (5-1-10, skóre
39:64) . Podzimní start do sezony vyšel týmu výsledkově
parádně, kdy se po úvodních kolech vyhříval na výsluní.
Druhá polovina podzimní části nebyla optimální a tak dorost
přezimoval na 6. místě. Bohužel výsledkové nezdary se
přenesly i do první poloviny jarní části. V konečné fázi sezony
se dorostenci výsledkově i herně zvedli. Důkazem je i výhra
3:0 v posledním kole s vítězem soutěže Jablunkovem.
Nejlepším střelcem týmu se stal Vít Svoboda se 16
brankami z 15 zápasů. Nejvytíženějším hráčem byl Martin
Sikora, který jako jediný nastoupil v našem týmu do všech 16
zápasů. Dorostenecký věk završili J.Kowalczyk, P.Jurczyga
a N.Gruszka. Od nového ročníku povede družstvo dorostu
nový trenér R.Cankov.
Děti ve fotbalové přípravce pod vedením trenérů J.Štvrtni
a J.Sikory trénovaly i na jaře 2x týdně, přičemž až do dubna
trénovaly hlavně v hale nebo v malé tělocvičně. Mladší
přípravka (2007 a mladší) se postupně zlepšovala a i výsledky
v turnajích tomu byly důkazem. V krajské zimní lize to ještě
na finálové boje nestačilo, ale v následujícím turnaji v domácím prostředí, kdy v šesti zápasech nenašli přemožitele,
zaslouženě slavili vítězství. Další velký úspěch přišel v Českém
Těšíně, kde se konal velký turnaj při příležitosti svátku „Tří
bratří“ a smilovičtí kluci obsadili krásné 2. místo a udělali
radost nejenom trenérům, ale také svým rodičům, kteří své
děti podporují po celou dobu, za což jim patří dík.
Starší přípravka (2005-06) si na jaře připsala 4. místo
v domácím turnaji, dále se prezentovali poctivými a kvalitními výkony v „Třinecké lize“, kde se postupně utkávají se svými
vrstevníky z okolních obcí. Negativem této kategorie je malý
počet chlapců, ale i přesto se nám dařilo některé soupeře
porážet. Ještě jednou děkujeme všem našim malým fotbalistům za poctivý přístup v trénincích a těšíme se na další
fotbalový rok ve sportovním areálu.
V lednu nás bohužel opustil dlouholetý předseda, fotbalový funkcionář, komentátor, sportovec a nadšený fanoušek
Rudolf Procházka st. a tak mu za celou fotbalovou rodinu
přejeme do sportovního nebe jen to nejlepší.
(TK)
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Program setkání
na Karmelu ve Smilovicích
15.7. v 17.00 hod.
17.7. v 9.00 hod.
16.-23.7.
17.-19.8.
21.8. v 8.30 hod
25.9. v 15.00 hod
25.9. v 8.30 hod
23.10. v 8.30 hod
30.10. v 15.00 hod
27.11. v 8.30 hod
18.12. v 15.00 hod
31.12. v 17.00 hod
31.12. v 18.00 hod

setkání pro všechny generace u Karmelu
bohoslužby - u Karmelu (společné) se
Zpovědí a Večeři Páně
XcamP 2016 - u Karmelu
„Příměstský“ tábor ve Smilovicích (viz
plakát)
bohoslužby - (společné) se Zpovědí a Večeří Páně
výročí střediska Karmel
bohoslužby - (společné) se Zpovědí a Večeří Páně
bohoslužby - (společné) se Zpovědí a Večeří Páně
Památka reformace
bohoslužby - (společné) se Zpovědí a Večeří Páně
vánoční odpoledne s vystoupením dětí
bohoslužby (společné)
silvestrovský večer

Srdečně zve :
Slezská církev evangelická a.v. a Křesťanské společenství z.s.

Pozvání na den obce s hasiči
v Gutech
Sbor dobrovolných hasičů v Gutech pořádá
dne 2 července 2016 „DEN OBCE S HASIČI.“ Hlavním programem pro dětí je od
GUTY
10.00 hod. soutěž mladých hasičů v požárním útoku o pohár. Během celé akce
mohou děti předvést své dovedností v soutěži jako je
shazování plechovek proudem vody, shazování kuželek
hadicí a další soutěže. Pro děti bude rovněž připravena
jízda na koních, ukázky zásahu městské policie, ukázka
výcviků psů a požární techniky. Od 16.00 hod. v kulturním
programu se představí hudební skupina „BLACK BAND“
známá z TV Šlágr a od 19.00 hod. až do rána se pobavíte na
diskotéce.
O dobré jídlo ze zabijačky a lahodné nápoje se postarají
místní hasiči z Gutů.
HASIČI

Pozvání
na vystoupení skupiny

Black Band
V Třinci – Gutech, dne 2. července 2016
v 16.00 hod. u Gutské Bašty, vstupné 100 Kč,
kontakt tel: 732 829 463
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