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Ú vodní slovo
starosty obce Smilovice
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního pololetí roku
2017, chtěl bych stručně zhodnotit, co se za toto období v naší
obci událo.
Byla dokončena výstavba chodníku z centra obce směrem na
Střítež a větší části chodníku vedoucí k základní škole. Byla
provedená generální oprava autobusové zastávky „U pošty“
a také nátěr autobusové zastávky „U myslivecké chaty“.
Nepodařilo se nám ovšem zorganizovat, pro malý zájem ze
strany občanů, „Obecní ples“ a vystoupení skupiny „Senzus“.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám v samém
závěru popřál příjemné prožití dovolené, prázdnin a zejména
letního času, abyste načerpali nové síly do druhé poloviny roku.
Přeji Vám všem dobré zdraví, štěstí a životní pohody a také Vás
chci pozvat na tradiční obecní akce a to je: „Memoriál Ing.
Vladislava Krejzy“, který se koná 22.července 2017 a tradiční
„Den obce“, který se letos uskuteční 19. srpna 2017 a kde je
připraven bohatý kulturní program.

starosta M. Nogol
Velmi pokročily práce, a to zejména na projektové dokumentaci rekonstrukce budovy vodojemu, ale zejména pak
projektové dokumentace rozšíření zdrojů pitné vody. Není to
jednoduchá a levná záležitost, ale pro naši obec velmi důležitá.
Vzhledem k tomu, že se již několik let snažíme získat dotace
na přístavbu MŠ, ZŠ a také na stavbu tělocvičny, neustále se řeší
úpravy a změny v projektové dokumentaci, ale také určité
dispoziční změny učeben, a to dle podmínek dotačních programů. Chybí ovšem to nejdůležitější, „dostatek dotačních financí“.
I když vyhlášených dotačních programů bylo dost, vždy jsme
podali žádost, ale zatím jsme mimo přispění minulého vedení
MSK na opravu střechy na školu nic nedostali.
Na jednání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že obec dokončí
práce na zateplení obou budov z vlastních zdrojů a v současné
době se řeší i započetí přístavby spojovací části mezi MŠ a ZŠ.
Vzhledem k tomu, že se jedná o větší finanční částku, bude
nutno použít bankovní úvěr.
Dokončujeme také projektovou dokumentaci, včetně všech
povolení, přechodu pro chodce u prodejny „Godulanka“. Tento
projekt by měl ukončit každodenní problém s parkováním
motorových vozidel přímo u prodejny.
V měsíci červnu jsme začali s opravami místních komunikací a budeme pokračovat, abychom uspokojili veškeré připomínky.
Pro zlepšení stavu našich komunikací jsme zakoupili
malotraktor, který by měl vylepšovat situaci na chodnících
i cestách, zejména v zimě, ale také při koseni kolem cest v létě.
V blízké době zakoupíme i vlečku a budou se mobilně opravovat
různé výtluky na místních komunikacích.
Velmi dobře se také vyvíjí situace na zlepšení stavu venkovního osvětlení. Zejména pak výměna svítidel, ale také obnova
řídicího systému propojení jednotlivých okruhů VO.
Mimo těchto akcí jsme pro občany zorganizovali tradiční
setkání s jubilanty, dále vítání nových občánků naší obce
a hovory s občany.

Dotace Moravskoslezského
kraje (MSK)
Na základě podaných žádostí
o poskytnutí dotací z rozpočtu
MSK obec získala finanční
prostředky na realizaci projektu:
„Rekonstrukce autobusových
zastávek ve Smilovicích“, tento projekt je dokončen a zahrnoval i výstavbu I. a III. etapy chodníku kolem silnice III. třídy.
Celkové výdaje na výstavbu všech tří etap chodníku s přeložkou sítí, rekonstrukci zastávek, a to včetně projektové dokumentace činily 1 703 tis. Kč, finanční podpora z rozpočtu MSK
byla poskytnuta ve výši 300 tis. Kč.
Další dvě dotace jsou určeny na přípravu projektové
dokumentace. "Přístavba tělocvičny a nová kanalizace ZŠ a MŠ
ve Smilovicích“ je podpořena ve výši 345 tis. Kč, a na projekt
„Projektová dokumentace pro vodovod Smilovice“ byla získána
podpora ve výši 460 tis. Kč. V současné době je realizován
čtvrtý projekt pod názvem „Rekonstrukce komunikace
a výstavba chodníku s přechodem", jenž je podpořen z rozpočtu MSK ve výši 300 tis. Kč. Projektová dokumentace pro
stavbu je dokončena a je zahájeno územní i stavební řízení.
Výstavba bude započata po vydání rozhodnutí stavebním
úřadem.
(OÚ)
Obec Smilovice podpoří občany Smilovic, kteří
úspěšně zažádají v rámci dotačního programu
vyhlášeného Moravskoslezským krajem o tzv.
kotlíkovou dotaci formou půjčky, popř. příspěvku.
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Škola vzdělává a vychovává
Docházkou na základní školu získává žák základní znalosti
a dovednosti v matematice, mateřském jazyce, přírodovědě,
vlastivědě a dalších oblastech. Postupem času se však mění
formy vzdělávání. Již dlouhou dobu žáci nesedí celou
vyučovací hodinu v lavicích a neposlouchají učitelův výklad.
V současných školách převládá aktivní styl učení pomoci
různých druhů činností.
Také na ZŠ Smilovice vzděláváme žáky různými formami
výuky, od skupinové práce, přes besedy až po projektové dny.
Rovněž 2. pololetí školního roku 2016/17 bylo nabito různými
aktivitami. Přes personální obtíže způsobené vysokou
nemocností zaměstnanců školy se podařilo žáky rozvíjet po
sportovní stránce. Uspořádali jsme opět lyžařský výcvik,
kterého se zúčastnilo 80% žáků. Téměř všichni žáci absolvovali plavecký výcvik v Třineckém STARSu. Sportovně nadaní
žáci reprezentovali školu ve vybíjené v Hnojníku a na
lehkoatletickém trojboji v H. Tošanovicích, kde vybojovali
3. místo. K sportovním výkonům se dá zařadit i výšlap na
Godulu po „stezce pokladů“ v rámci Dne dětí. Umělecky
nadaní žáci nás reprezentovali na pěvecké soutěži „Rozvíjej
se, poupátko“ a výtvarné soutěži „Krajina kolem nás“.
Pozadu jsme nezůstali ani v kulturním rozvoji žáků. Je
důležité naučit děti vhodně se chovat v divadle či kině. Starší
žáci navštívili filmové představení v rámci projektu „Planeta
Země 3000“. Mladší se pak hravou formou vzdělávali
v programu „Křoupat zdravě, dá se hravě“, které připravil KD
TRISIA Třinec. Do Smilovic za námi na besedu přijel animátor filmu „Krysáci“ a ekologický podtext měla beseda o výrobě
ručního papíru, kterou pro nás zajistila místní knihovna.
Přímo do školy za námi zavítali v rámci Dne Země místní
včelaři. O tom, že se dá získat spoustu informací také na
školním výletu, se přesvědčili žáci v Archeoparku Chotěbuz
a páťáci na vlastivědném výletě do Prahy.
Naše škola se chce rovněž zapojit do místního dění,
a proto jsme na jaře připravili tradiční masopustní pochod
vesnicí. V květnu jsme pozvali rodiče na Den rodin do areálu
školy. V závěru roku nás čeká pasování prvňáčků na malé
čtenáře a rozloučení s absolventy. Páťáci byli letos zapojeni do
celostátního testování žáků ČŠI a v celostátním měřítku se
pohybovali v průměru celkových výsledků testů z matematiky, anglického jazyka, přírodovědy a vlastivědy.
Velké poděkování patří na závěr roku všem zaměstnancům školy a školek za jejich aktivní práci, poděkování patří
rovněž partnerům ve vzdělávání – SRPŠ, místní knihovně,
sportcentru, místním organizacím a zřizovateli školy. Všem
přejeme krásně prožité léto plné odpočinku a pohody.
Mgr. J. Dybová

Místní knihovna - ohlédnutí
za první polovinou roku
V článku Zpravodaje z konce minulého roku jsem v kostce
nastínila, na co se naši čtenáři a návštěvníci knihovny mohou
těšit v roce 2017. Některé akce již proběhly a na některé se
můžete těšit v druhém pololetí.
Koncem ledna jsme v knihovně přivítali paní Zlatuši
Knolovou, majitelku obchůdku s pravými cejlonskými čaji
a cestovatelku, jejíž největší vášní je kromě čaje, cestování po
Srí-Lance. Vyprávění proložené snímky promítanými
dataprojektorem, bylo natolik strhující, že někteří návštěvníci
váhali zda nepřijmou pozvání paní Zlatuše na její další
výpravu po zemi s nádhernou přírodou a voňavým čajem.
Dalším neméně vášnivým cestovatelem, který přijal pozvání
pana starosty a uspořádal výstavu v knihovně a po té i zajímavou besedu byl místní rodák pan Martin Wlosok. Martin
procestoval 91 zemí a z každé z nich si odnesl spoustu zážitků
a postřehů, o kterých by dokázal vyprávět dlouhé hodiny. Je
pravdou, že v dnešní době už mnoho z nás vyjelo do ciziny, ale
místa kam se podíval Martin, třeba Tibet nebo zemi Mayu,
většina z nás nikdy nenavštíví.
V březnu Měsíci čtenářů byl velice příjemným a milým
hostem smilovické knihovny astrolog pan Milan Gelnar.
Populární astrolog přítomným prozradil, jak postavení planet
ovlivňuje naše emoce a jak nám může pomoci při hledání
pravé lásky. Naše duše si podle Milana Gelnara do současného života bere zkušenosti z minulých životů a my se podvědomě chováme podle toho, co jsme se v minulosti naučili.
Abychom byli v harmonii měli bychom dohnat to, co nám
v minulosti nešlo. Besedu ukončil předvedením unikátního
přístroje na focení Aury a měření čaker Aura Cloud 7.
Děti místní ZŠ přijelo pobavit a také poučit studio Bez
kliky. Pavlína Volfová a Roman Prokeš ve dvou dopoledních
dílnách dětem předvedli a vysvětlili, na jaké materiály se
dříve psalo a z čeho se papír vyráběl. Pomocí mistra papírníka
si každé z dětí vyrobilo a domů doneslo vlastní ruční papír.
Měsíc čtenářů byl zakončen akcí, na kterou se děti každoročně těší. Pohádkovou Nocí s Andersenem.
Děti zachraňovaly komiksovou čtveřici Čtyřlístek unesenou zlým kouzelníkem do země Někoho. Nadšeně plnily
úkoly vedoucí k vysvobození Myšpulína, Fifinky, Bobíka
a Pindi. Největší ohlas měla u dětí samozřejmě stezka odvahy.
Letos se přihlásilo víc dětí, než bylo možno z organizačních
důvodů přijmout a některé byly zklamané, proto kdyby mi
chtěla některá maminka nebo babička či studentka s organizací v den akce pomoci, byla bych moc ráda.
To, že v naší obci máme šikovná a zručná děvčata, se
mohli přesvědčit všichni návštěvníci Velikonoční výstavy
pořádané ve spolupráci s ZO zahrádkářů Smilovic. Víc než
100 návštěvníků ze Smilovic a okolí zhlédlo krásné velikonoční dekorace paní Hanky Samkové a něžná nádhernou
madeirou dekorovaná vajíčka paní Marušky Heczkové.
Výstavu navštívila také malířka paní Anna Piskiewiczová jejíž
obrazy jste mohli v naší knihovně obdivovat od poslední
květnové dekády do poloviny června.
Tak jako každoročně se naše knihovna přihlásila do
projektu Už jsem čtenář a ten vyvrcholil pasováním prvňáčků
na čtenáře 22. června. Pan starosta, převlečen za krále
Písmenkové říše slavnostně pasoval 14 prvňáčků na čtenáře
smilovické knihovny.
Co ještě připravujeme: Prázdninové dílny, v září výstavu
panenek, v říjnu výstavu obrazů místního rodáka pana
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Walacha, v listopadu besedu s ing. Marcelou Krčálovou –
Život s vášní a čokoládou.(spojenou s ochutnávkou kvalitní
české čokolády Jorgis). O všech akcích budete informováni na
webových stránkách knihovny.
Přeji všem dětem hezké prázdniny, ostatním dovolené
a zároveň si vás dovoluji pozvat do knihovny, protože
v prázdninovém kufru nesmí chybět dobrá kniha. Tu si
můžete vybrat buď z fondu naší knihovny, nebo z Regionálního výměnného fondu, který je 4 x do roka obměňován (tento
týden nová várka knih) nebo v meziknihovním výpůjčním
sytému.
M. Lipowczanová, knihovnice

60. výročí ČZS (zahrádkáři)
a naše aktivity
V jubilejním roce činnosti ČZS (60 let od založení) jsme
i my "kopli do vrtule" a připravili pár atraktivních akcí,
o kterých vás informujeme v našem Zpravodaji. Prakticky
každý z nás občanů obce je zahrádkář, jen někdo je výlučně
samotář, druhý se rád podělí o vlastní nápady a výpěstky a je
organizován v ZO ČZS Smilovice a někdo neví "kudy kam"
a přešlapuje na místě. Jen pro ilustraci pár poznámek, co
vlastně spolek zahrádkářů za toto pololetí r. 2017 připravil
a co má ještě v plánu:
Velikonoční výstava v galerii místní knihovny OÚ
Smilovice
Ve dnech 3.-12.4.2017 se konala velikonoční výstava pod
taktovkou Marie Heczkové, Hany Samkové a členů
Fotoklubu Smilovice (Viktor Suchanek, Roman Mrózek)
Výstava měla takový ohlas, že celkem cca 100 osob zhlédlo
tuto výstavu! Kromě toho nás přespolní účastníci obohatili
o vlastní zkušenosti, které budou dále využity v naši „galerii"
místní knihovny (dojde k rozšíření nabídky o další akce).
Jedná se o výstavu Anny Piszkiewicz (obrazy - olej,
ekaustika),která již proběhla v červnu a návštěva Romana
Dzika, představitele Fotoklubu Havířov, který na elektrokole
dorazil z Horní Suché, aby zhlédl naši výstavu a pozval nás na
vlastní výstavu v renomovaném klubu fotografů města
Havířov - „Galerie na schodech". Náš malíř Paweł Wałach
při návštěvě této výstavy potvrdil, že ve dnech 27.-29.10.2017
představí vlastní výstavu pod názvem „Smilovice v obrazech“. Naše velikonoční výstava tak synergickým efektem
ztrojnásobila další kulturní akce v obci, které nejsou sice
v gesci ZO ČZS Smilovice, ale občané se mohou na ně těšit.

Pevné překážky u MK
Dle § 29 odst. (1) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, na vozovkách, dopravních ostrůvcích
a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou
být umístěny pouze dopravní značky a zařízení2) kromě
zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří
pevnou překážku. Vyzýváme vlastníky k odstranění
pevných překážek ležících na pozemcích komunikací
a v jejich bezprostřední blízkosti (např. sloupky,
oplocení, obrubník soukromého vjezdu, kameny.
V případě, že překážky nebudou odstraněny jejich
původci a odstraňování bude provádět obec, bude toto
vždy činěno na náklad „provinilce“. Upozorňujeme
rovněž, že na tyto pozemky není možno vysazovat např.
keře bránící rozhledům či jízdě, zapichovat vyčnívající
kolíky a umisťovat nádoby na popelnice. (OÚ)
Veřejný pořádek
V rámci udržování veřejného pořádku
na územní obce, vyzýváme vlastníky
domácích zvířat, aby při jejich
pohybu na veřejných prostranstvích
prováděli úklid vyprodukovaných
exkrementů. (OÚ)

Zájezd do metropole Dolního Slezska – Wrocław
Dne 20.5. 2017 se konal zájezd do metropole na Odře –
Wrocławia. Celkem 50 účastníků mohlo shlédnout pamětihodnosti tohoto překrásného města ležícího na soutoku pěti
řek se stovkou mostů. Kdo alespoň trochu zná dějiny „České
koruny“, ten byl obohacen prostřednictvím velice šikovné
průvodkyně Lenky Plucnarové o nové poznatky o tomto
nádherném historickém městě. Z hlediska naší činnosti
spolku zahrádkářů nám Wroclav umožnila nádherný pohled
na pečlivě připravenou „Botanickou zahradu“ včetně
japonských zahrad v okolí „Hali Stulecia“. Úchvatné
pohledy na originální karikatury „krasnalů“ téměř na každém
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rohu ulice (viz www.krasnale.pl) jsou určitě nezapomenutelným zážitkem. Během jízdy v autobuse jsme si mohli zazpívat
s akordeonovým doprovodem Karla Cemerka. Předlohou pro
náš pěvecký repertoár byla stovka skladeb a popěvků ze
zpěvníků Hutnických pivních slavností.
Golf Resort ROPICE
Dne 16.6. si více jak desítka účastníků měla možnost
vyzkoušet pod dohledem trenéra odpalování a patování
míčků. Součástí naší návštěvy byla i krátká prezentace
o vzniku našeho nejbližšího golfového hřiště. Byli jsme
seznámení s náročnou péčí o plochy, zejména „greenů”
a také plánovanou přípravou na rozšíření areálu. Poutavá
přednáška a nádherné pohledy na naše Beskydy určitě
zanechaly ve všech zúčastněných hluboký dojem. Zda
v nejbližší době někdo využije možnosti zahrát si na Akademii (6 jamkové hřiště), to se uvidí, protože za 200 Kč/os. na
celý den lze strávit příjemný čas v přírodě uprostřed nádherné
scenérie sousední obce Ropice. Není pravda, že je to sport jen
pro bohaté. Kdo má rád pohyb a doma má na zahradě
"uděláno", může využít této možnosti a zkusit něco nového.

Co připravujeme:
Na konci léta pochopitelně jako každým rokem budeme
19.8.2017 participovat na akci "DEN OBCE" (zákusky vlastní
výroby, květinová výzdoba, výstava fotografů z Fotoklubu
Smilovice).
V sobotu 7.10. organizujeme zájezd na podzimní Floru
Olomouc - www.europom2017.cz (Evropská výstava ovoce
+ oslavy 60. let ČZS) se zastávkou v obci Čechy pod Kosířem, kde si můžeme vybrat z široké nabídky aktivit (návštěva
zámku, prohlídka zahrady, shlédnutí filmové expozice s dílny
"Svěráků" atd.). Přihlášky jsou jako obvykle v místní knihovně v úředních hodinách.
V listopadu se uskuteční již 7. ročník svatomartinského vinobraní (pátek 10.11.2017 v sále OÚ Smilovice)
s tradičními pochutinami a živou hudbou. Sejde se nás na
našem vinobraní zase stovka?
Poslední plánovaná akce v tomto jubilejním roce se bude
konat 24.11.2017, kdy v prostorách OÚ bude mít odbornou
přednášku Zdeněk Seidl z Hlučína, letošní mistr světa soutěže
FRANCIRIS v Paříži ve šlechtění kosatců.
Jubilejní rok si žádá bohatý program a tak i naše
činnost je určitě atraktivní pro členy a příznivce ZO
ČZS Smilovice.
(gch)

Fotbalové jaro ve Smilovicích
A mužstvo zakončilo
sezónu v krajské soutěži až na
8. místě a bohužel tak
nesplnilo cíl, který jsme si
před začátkem jara vytyčili
a tím bylo umístění do pátého
místa. Musíme bohužel naše úmístění hodnotit jako zklamání neodpovídající kvalitě hráčského kádru, vytvořeným
podmínkám a zázemí. Jen malou náplastí je fakt, že jsme byli
nejúspěšnějším fotbalovým týmem Mikroregionu Stonávky
(družstva Tošanovic a Hnojníka skončily v tabulce až za
námi).
Do další sezóny se naše cíle nemění, chceme hrát
v popředí tabulky, předvádět fotbal atraktivní pro diváky
a úspěšně reprezentovat obec Smilovice v krajské soutěži.
Opětovně založený B-tým mužů se v konečné tabulce
letošního ročníku umístil na 8. místě se ziskem 22 bodů.
Lepší úspěšnost mělo mužstvo na domácím hřišti, kde
získalo 16 bodů. Po solidní podzimní části bohužel přišlo
slabší jaro. Tým v zápasech často srážela špatná produktivita
a v některých momentech nedostatky jednotlivců v taktických dovednostech. Prakticky celou jarní část chyběl vinou
zranění nejlepší střelec týmu David Gerlich (v sezoně
nastřílel 10 branek). Vzhledem k tomu, že v týmu je řada
mladých hráčů, kteří v letošní sezoně začali sbírat své první
zkušenosti v mužské kategorii a rovněž řada hráčů, jenž
obnovila svou hráčskou činnost po několika letech, lze i tak
brát sezonu 2016/17 (i přes méně atraktivní umístění
v tabulce) jako průměrnou s dobrými vyhlídkami ke zlepšení.
V příštím soutěžním ročníku by B-mužstvo mělo pokračovat
nadále pod vedením M. Lipowczana.
Starší dorost vedený R.Cankovem obsadil v celkové
tabulce rovněž 8. místo. Mužstvo dorostu mělo před jarními
odvetnými zápasy ambice 18-ti bodový zisk z podzimu
minimálně zdvojnásobit, nicméně se tak nestalo. Jedenáct
bodů a nelichotivé skóre 31:54 také neodpovídalo možnostem týmu. Družstvo se celou sezónu potýkalo s nedostatkem
hráčů a častými omluvenkami a nejednou musel trenér
poskládat sestavu z hráčů, které měl k dispozici. Ve většině
utkáních nestál v brance gólman, nýbrž zaskakující hráč
z pole. Tréninková účast byla na jaře doslova žalostná, což
jen dokresluje přístup většiny hráčů k reprezentaci SC
a Obce. Ve srovnání s minulou sezónou dorostenci i s ohledem na rozšířený počet mužstev v soutěži okresního přeboru
byli výsledkově úspěšnější. Potenciál tedy mužstvo bezesporu mělo, bohužel jej nikterak nevyužilo.

Úspěchy smilovických odchovanců
Odchovanci smilovické
mládežnické kopané Martin
Samiec (r.1998), Filip
Kubala (1999) a Šimon
Byrtus (2002) udělali v
letošním roce další významné kroky k dosažení svých fotbalových cílů a splnění svých sportovních
snů.
Devatenáctiletý Martin, člen širšího kádru druholigového FK Fotbal Třinec pravidelně nastupoval za tým U21
v juniorské lize a pomáhal třinecké U19 bojovat o postup do
1.dorostenecké ligy (nakonec padli v baráži s Opavou). Na
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jaře úspěšně odmaturoval, prodloužil smlouvu s Třincem
a nyní je jeho cílem hrávat pravidelně druhou ligu v Třinci.
O rok mladší Filip se v zimě přesunul do kabiny ligového
mužstva 1.FC Slovácko a na jaře nastoupil do svého
druhého utkání v 1.lize na hřišti Viktorie Plzeň. Pravidelně
pak nastupoval za rezervní tým hrající MSFL (3.liga).
V letošním roce pak s reprezentací U18 odehrál utkání na
Kypru, proti Švýcarsku, v Nizozemsku a Srbsku a reprezentační bilanci tak rozšířil na 10 branek ve 34 utkáních.
V současné době zahájil přípravu s ligovým týmem
a v přípravě na něj čekají utkání s týmy z anglické ligy West
Ham a Fulham, dále pak Dinamo Zagreb, Baník Ostrava aj.
Česka liga startuje uprostřed prázdnin a cílem Filipa je v ní
nastupovat v dresu Slovácka.
S reprezentací U19 by pak chtěl postoupit z 1.fáze
kvalifikace, která se uskuteční v listopadu v Lucembursku.
Patnáctiletý Šimon, hráč 1.FC Slovácko, pravidelně
nastupoval za tým U15 v moravskoslezské žákovské lize.
V létě se přesune do kategorie mladšího dorostu, se kterým
by měl hrát moravskoslezkou ligu mladšího dorostu.
Další naši odchovanci Lukáš Míra (2000), Josef
Bujok, Adam Michalek a Dominik Horňák (2001)
pravidelně nastupovali a stříleli branky za tým U17 a U16 FK
Fotbal Třinec v moravskoslezské lize mladších dorostenců.
Vojta Procházka (2001) pak nastupoval za tým U16 MFK
Frýdek-Místek ve stejné soutěži.
Pro smilovický fotbal potažmo obec Smilovice je to
ocenění práce s mládeží, skvělá reprezentace a také určitě
velká motivace pro malé fotbalisty a jejich rodiče.
Přejeme všem klukům hlavně zdraví a hodně dalších
fotbalových úspěchů na klubové i reprezentační úrovni.
(SC)

začátku června se společné mužstvo starší přípravky
Smilovic a Nebor zúčastnilo dalšího turnaje v Ostravské
části, který zorganizovala SK Slávie Třebovice. Trenéři zde již
od začátku věděli, že to bude velmi výjimečný turnaj.
Důvodem byl vydatný déšť, který začal s úvodním a skončil
se závěrečným hvizdem rozhodčího. Promáčený, ale
spokojený trenér Jakub Sikora nám po skončení s úsměvem
sdělil: „Dětem déšť samozřejmě nevadil. Byla to pro ně
zajímavá zkušenost, poněvadž v dešti se netrénuje a tady
v něm odehrály všechna utkání. To se jim už asi jen tak
nepovede.“ Třetí místo tak v tomto kvalitním specifickém
turnaji bylo dokonalou odměnou.
Závěrem bych chtěl poděkovat, nejen trenérům za
obrovskou trpělivost, ale také vedení Sportcentra za poskytnutí zázemí. V neposlední řadě pak všem rodičům, za jejich
podporu, bez které by to nešlo. Není to s kluky vždy
jednoduché, ale jejich nadšení, radost a úsměvy nás ženou
dál a my trenéři jsme jim za to vděční.
Radim Medek

Fotbalová přípravka

XcamP 2017 multižánrový festival
nejen pro mládež

Máme další rok smilovické
fotbalové přípravky za sebou.
Shrňme si proto, co se během
něho vše událo.
Děti fotbalové přípravky
pravidelně 2krát týdně zdokonalovali své fotbalové umění např. nacvičováním prvních
fotbalových standardek a signálů, pod staro-novým vedením
trenérů J.Sikory, L.Kisze, L.Belly a R.Medka. K tomuto
nácviku využívali převážně sportovní halu Sportcentra, od
května pak jeho venkovní hřiště. Podstatnou událostí bylo
sloučení s klubem z Nebor, ke kterému muselo dojít vlivem
malého počtu hráčů v jednotlivých ročnících. Nabyté
zkušenosti pak měli možnost naši svěřenci uplatnit na
jednotlivých zápasech, ze kterých si odváželi poháry i medaile.
Za zmínění stojí např. úspěch mladší přípravky
v „Krajské zimní lize“, které se zúčastnilo celkem 20 družstev. Naši hráči zde postupně získávali nejen zkušenosti, ale
i cenné body. V konečném důsledku to dotáhli až do finále B,
kdy v šesti zápasech nenašli přemožitele. Další úspěch nás
čekal v Českém Těšíně, který se konal při příležitosti svátku
„Tří bratří". Naši svěřenci zde obsadili krásné 4. místo.
Udělali tak radost nejen trenérům, ale především hrdým
povzbuzujícím rodičům.
Úspěchů v uplynulé sezóně dosáhla i starší přípravka.
Tato se na jaře zapojila do domácího turnaje „Třinecká liga",
kde svými kvalitními výkony vybojovala krásné 4.místo. Na

Okleštění stromoví na území obce
Opakovaně 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. Děkujeme občanům za
rychlé řešení. (OÚ)

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

Ve dnech 15-22.7. 2017, u střediska Karmel.
Téma letošního ročníku: „Buď-anebo“
Program bude navazovat na výročí 500 let Reformace.
Martin Luther: „Jelikož nejjasnější veličenstvo a urozené
panstvo žádá ode mne jasnou prostou a přesnou
odpověď. Dám vám ji a zní takto: Nemohu podřídit svou
víru ani papeži, ani sněmům, protože je nad slunce jasné,
že se často mýlí a navzájem si protiřečí. Proto tedy, dokud
nebudu přesvědčen důkazy z Písma svatého nebo
zdravým rozumem dokud nebudu přesvědčen těmi
statěmi jenž jsem uváděl a dokud se tím neuvolní mé
svědomí vázané Božím slovem nemohu odvolat
a neodvolám, neboť se nesluší křesťanovi aby mluvil proti
svému svědomí. Zde stojím nemohu jinak. Bůh mi
pomáhej. Amen.“
Hlavní řečník: Radek Kolařík kazatel ze sboru Bratrské
jednoty baptistů v Kuřimi a Roland Gustafsson,
evangelický biskup ze Švédska.
Celý program je veřejně přístupný
Pořádá: KS-SCH z.s.
Bližší informace a program : www.xcamp.cz
Program naleznete rovněž na vývěsce v centru
obce.
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Program setkání na Karmelu
ve Smilovicích
14.7. v 17.00 hod.
16.7. v 9.00 hod.
15.-22.7.

setkání pro všechny generace
u Karmelu
bohoslužby - u Karmelu
XcamP - u Karmelu

16.-18.8.
27.8. v 8.30 hod.

Příměstský 3D tábor - na Karmelu
bohoslužby - na Karmelu

24.9. v 8.30 hod.
24.9. v 15.00 hod.

bohoslužby - na Karmelu
slavnost výročí otevření Karmelu

22.10. v 8.30 hod.
29.10. v 15.00 hod.

bohoslužby - na Karmelu
památka reformace - na Karmelu

26.11. v 8.30 hod.

bohoslužby - na Karmelu

25.12. v 15.00 hod.

vánoční odpoledne
s vystoupením dětí - na Karmelu
bohoslužby - na Karmelu
silvestrovské setkání - na Karmelu

31.12. v 17.00 hod.
31.12. v 18.00 hod.

Program setkání naleznete rovněž na vývěsce v centru
obce nebo na www.ksschsmilovice.cz a www.sceavkl.cz
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