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Ú vodní slovo
starosty obce Smilovice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás ve stručnosti provedl děním a událostmi, které se udály během druhého pololetí 2017.
Nejdůležitější událostí bylo zateplení obou dvou budov
základní a mateřské školy. Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci a zateplení střechy na školce došlo při vytrvalých
deštích k vytopení místností, bylo rozhodnuto, že bude
provedena i celková rekonstrukce vnitřních prostor. Nejnižší
cenovou nabídku pro realizaci stavebních prací předložila
firma AK plus Novostav, s.r.o. Třinec. Zažádali jsme o finanční výpomoc kraj, ale nedostali jsme ani korunu, a tak se
profinancovalo vše z obecní kasy. Rekonstrukce proběhla
během prázdnin a měsíce září. V době rekonstrukce probíhala
činnost MŠ v prostorech sálu obecního úřadu. Vím, že to
nebylo lehké období pro personál, tak jim chci touto cestou
poděkovat. Mateřská školka byla otevřená 10. 10. 2017
a rekonstrukce vnitřních prostorů stála 1,8 mil. Kč. Zateplení
budov základní a mateřské školy včetně nové střešní krytiny
stálo 3,6 mil. Kč.

Projekt „Rekonstrukce
veřejného osvětlení – Smilovice“ byl vypracován za
účelem snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení, jedná se o výměnu
svítidel a kabelů zastavěném území (centrum obce). Nové
osvětlení musí splňovat požadavky normy ČSN EN (v noci
dojde pouze k snížení výkonu svítidla na 50 %, světla nebudou
vypínána). Vzhledem k tomu, že se jedná o dost velkou
investici, je prováděná rekonstrukce jen v části obce, kde není
třeba doplňovat vedení o sloupy. V částech obce, kde sloupy
chybí, je třeba na jejich stavbu provést územní řízení.
Vzhledem k časové tísní vypsané dotace, bychom to nestihli.
Na současnou rekonstrukci jsme získali dotaci ve výši cca 490
tisíc korun, celkové náklady rekonstrukce budou cca 1,5 mil.

www.smilovice.cz
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Kč. „Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v
rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok
2017“.
Počítá se, že v nejbližší možné době se bude v rekonstrukci
pokračovat.
Byla dokončená projektová dokumentace pro územní
řízení k rekonstrukci budovy vodojemu a rozšíření zdrojů
pitné vody. Nebyla to jednoduchá záležitost, stála spoustu
času a úsilí, chci takto poděkovat zejména paní ing. Lasotové
a Bc. Riedlovi Petrovi ml., kteří mají největší zásluhu na
získání dotace a její realizaci.
Na projektovou dokumentaci byla získaná dotace z MSK
ve výši 460 tisíc Kč, a na realizaci rekonstrukce stávajícího
zdroje, vodojemu a nového prameniště Godula od SFŽP byla
získaná dotace cca 2,6 milionů. Předběžné náklady jsou pak
cca 3,7 mil. Kč. Akce by měla být zrealizována do konce roku
2020.
Nepodařilo se nám zatím
zrealizovat výstavbu chodníku
s přechodem pro chodce u prodejny Godulanka (rovněž podpořeno dotacíz MSK), a to z důvodu zdlouhavého vyřizování povolení ke stavbě a dalších
administrativních nástrah. V současné době již nic nebrání,
aby se výstavba provedla na jaře 2018.
V rámci Mikroregionu Stonávka byla získaná dotace na
pořízení kompostérů pro občany. Bylo objednáno dostatečné
množství, aby občané mohli ukládat odpad, zejména trávu
a nevozit bioodpad do Sběrných dvorů, protože toto je pak
tvrdě vyúčtováno obci.
V současné době usilujeme o získání dalších dotací, a to na
přístavbu základní a mateřské školy, dále na výstavbu
tělocvičny a vybudovaní kanalizační sítě ve školním areálu.
Mimo těchto investičních akcí, proběhly v obci na podzim
kulturní a společenské aktivity. Jedná se o Memoriál ing.
Vladislava Krejzy, Den obce a v měsíci listopad pak koncert
skupiny Veselá trojka.
Vážení občané,
v samém závěru mi dovolte, abych Vám poděkoval za
spolupráci a pochopení při činnosti obecního úřadu. Poděkovat chci také všem zastupitelům, kteří se podílejí na činnosti
úřadu, dále děkuji za dobrou práci zaměstnancům obce, všem
zájmovým složkám, zejména pak sportovcům a vedení SC a
TJ, Zahrádkářům, MK PZKO, Mysliveckému sdružení a KSSCH Karmel, kteří velmi dobře reprezentují obec Smilovice.
Do zbytku roku 2017 Vám všem přeji hodně štěstí, dobré
zdraví, pevné nervy, klidu a pohody. Přeji Vám také příjemné
prožití Vánočních svátků v klidném rodinném prostředí a do
nadcházejícího roku 2018 Vám přeji hodně optimismu
a dobrých sousedských vztahů, ale hlavně dobré zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
starosta M. Nogol

Neformálnísetkání„VÍTÁ NÍNOVÉHO ROKU“ v centru obce od 23.30 hodin
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Vánoční přání
Bohu budiž vzdán dík za jeho nevystižitelný dar!
2.Kor. 9,15
Milí čtenáři!
Asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že období vánočních
svátků je zvláštní z mnoha uhlů pohledů. Znějí koledy, září
světla … a my přemýšlíme o tom, čím obdarovat své přátelé
a známé. Vzájemně si dáváme dárky jako symbol toho, co se
o „prvních Vánocích“ stalo – Bůh nás obdaroval tím největším
darem – poslal nám svého jediného Syna…
Přemýšlím nad tím, jestli má tento „Boží dar“ pro nás ještě
nějakou hodnotu, jestli pro nás něco znamená… Dar od Boha
– pro každého z nás… Co nám vlastně tento dar skutečně
přináší?
Podstatu tohoto daru vyjádřím ve třech předložkách. Ta
první je předložka „S“. V Bibli čteme: „Hle, panna počne
a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo
Bůh s námi.“ (Matouš 1,23)
V dnešní uspěchané době již nemáme problém něco
sehnat tak, jak kdysi… To, co může být našim problémem je
osamělost. Někdy se cítíme být prostě sami… přesto, že tak
toužíme po někom, kdo nám bude naslouchat, s kým se
podělíme o radosti nebo i starosti, někdo, kdo bude prostě
s námi… Bůh nám odpovídá na tuto naši potřebu a touhu…
Boží syn dostal jméno Imanuel a toto jméno znamená: Bůh
s námi. Přišel, aby byl součásti našeho života. Aby byl s námi
ve dnech dobrých, ale i ve dnech zlých… Aby byl s námi, když
jsme mladí, když jsme v produktivním věku, ale i ve stáří…
Bůh chce být s námi – pokud mu to dovolíme. V našem srdci,
v našem životě… Na naší cestě životem… A tak nám tento Boží
dar přinesl nabídku: I kdybys byl opuštěný všemi lidmi,
kdybys byl osamělý jako nějaký ostrov uprostřed širého moře
– Bůh chce být s Tebou…
Druhá předložka, která nám ukazuje na hodnotu Božího
daru je předložka „ZA“. A v Bibli opět najdeme verš, aby nám
tuto předložku objasnil: „On se ZA nás obětoval, aby nás
vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý
v dobrých skutcích.“ (Titovi 2,14) Možná jste někdy vyslovili
prosbu: přimluv se ZA mne! Postav se za mne! Modli se Za
mne! Jsou situace, kdy vnímáme velkou potřebu, aby se
někdo postavil za nás a „bojoval“ společně s námi za určité
věci v našem životě…
Připomínám si scénu z filmu „Medvěd“. Malý medvídek se
uprostřed přírody najednou ocitne sám. Je sám ve chvíli, když
se v jeho blízkosti nachází šelma, která jej chce napadnout.
A toto malé medvídě před ní utíká… Ale nakonec se nevyhne
setkání tváři v tvář této šelmě… Nemá šanci přežít tento boj…
v nerovném boji je zraněné… V jedné chvíli se toto medvídě
zmůže už jen na křik z plna hrdla a najednou se stane něco
zvláštního… Šelma ustupuje… a tak medvídě řve a řve a šelma
se stahuje a odchází… a pak se toto medvídě podívá za sebe
a uvidí stát za sebou obrovského medvěda – opravdového
pána hor. A pochopí, že šelma ustoupila díky němu…
Ježíš Kristus přišel na tuto zem, aby vzal na sebe naše viny
a postavil se za nás… Svou smrtí na kříži, ale i svým
zmrtvýchvstáním dokonal dílo záchrany a spasení. Přijde den,
když budeme stát tváří v tvář svatému živému svrchovanému
Bohu… Jak úžasné, když se Kristus postaví za nás… jen tak
totiž obstojíme.
Třetí předložka, která nám může ukázat na hloubku
Božího daru je předložka „V“. I na ni najdeme odkaz v Bibli:
„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“ (Galatským 2,20) Ten
Boží Syn, který se kdysi narodil v Betlémě, chce být v našem

srdci, v našem životě. A možná se ptáte: je to vůbec nutné?
Nestačí, aby byl Bůh S námi? Nestačí, aby se postavil ZA nás?
Nestačí! Protože v takovém případě bychom byli jen „diváci“,
kteří sledují to, co se stalo kdysi v minulosti… Ještě se musí
něco stát v nás, v našem srdci, v našem bytí… Bůh tam chce
vstoupit… Abychom nebyli jen diváci, ale i účastníky spasení.
A to velké pozvání pro nás…
Nejen ve svátečných dnech, ale v těch všedných poznávejme radost z toho, že je Bůh s námi, že se staví Za nás a že je
V nás. Přeji všem požehnané a pokojné svátky.
R. Firlová, 2. pastor sboru v Komorní Lhotce

Rozsvícení vánočního stromku
Již po sedmé se sešly děti a ostatní občané Smilovic
v centru obce, aby rozsvítili vánoční stromek. Letos se poprvé
rozsvítil stromek, který byl zasazen v parčíku při rekonstrukci
a nyní byl tento stromek připraven pro slavnostní okamžik.
Před rozsvícením stromečku vystoupily děti mateřské
a základní školy ve Smilovicích, dále zazpíval pěvecký sbor
Křesťanského společenství - Karmel, slavnostní proslov měl
i evangelický pastor a starosta obce.
Po rozsvícení stromečku obdržely děti malý dáreček, který
darovala obec. O občerstvení se postaralo SRPŠ při ZŠ a MŠ
Smilovice.
Starosta M. Nogol

Zvoneček zazvoní, purpura zavoní…
Vánoční atmosféra už zavítala i k nám do školky a školy.
V mateřské školce byli na Vánoce připraveni už od října, kdy
byla ukončena rekonstrukce budovy a před zahájením
provozu bylo třeba „vygruntovat“, vyleštit okna a školku
nazdobit. Vše se podařilo včas a to zejména díky zaměstnancům, jejich rodinným příslušníků a obětavým rodičům,
kterým patří velké díky.
Pro veřejnost byla školka otevřena 30. listopadu. Spoluobčané, budoucí rodiče i další zájemci se mohli přijít podívat na
nové prostory. Je nám líto, že tuto možnost využili mimo
rodičů zapsaných žáků jen dva občané ze Smilovic! Do
Nového roku přejeme naší školičce další rozšíření prostor
v podobě plánované přístavby a upravené školní zahrady.
Spoustu hodných dětí, které se budou v útulném prostředí
vzdělávat a rozvíjet.
Do školy a školek zavítal 5. prosince Mikuláš s andělem
a čertem. Hodné děti odměnil balíčkem sladkostí a ty zlobivé,
alespoň trošku postrašil čertem. Děkujeme SRPŠ za zorganizování mikulášské nadílky.
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Místní knihovna

V základní škole se také připravujeme na příchod nejkrásnějších svátků v roce. Žáci vyrobili několik Betlémů pro
vánoční výstavku obcí MOPS v H. Tošanovicích. Školou se
nesou vánoční popěvky, to děti nacvičují na „rozsvěcení
stromku“ a na Vánoční besídku pro rodiče. Také prostory
školy se plní vánoční výzdobou. Na své si přijdou i čichové
buňky, neboť pečení perníčků patří k oblíbeným dětským
činnostem. Poslední předvánoční týden nám školu provoní
i vánoční stromečky v jednotlivých třídách.
Žáci školy se na podzim starali, aby v zimě netrpěly hlady
ani lesní zvířata. Nasbírali skoro 200 kg kaštanů. Myslivecké
sdružení Řeka-Smilovice je odměnila drobnými dárky, které
byly předány během besedy s myslivcem. Nejlepší sběračkou,
odměněnou krásným dortem, byla vyhodnocena žákyně 2.
třídy Ellen Liszková.
Než školní zvonek zazvoní naposled v tomto roce a žáci
zahájí zimní prázdniny, popřejeme si všichni navzájem klidné
Vánoce, dětem spoustu dárků pod stromečkem, šťastné
vykročení do Nového roku 2018. Totéž přejeme i všem
spoluobčanům.
(JD)

Letošní rok byl ve znamení besed, výstav a setkání se
zajímavými s inspirativními osobnostmi. V první polovině
roku k nám z různých koutů naší země zavítali cestovatelé,
malíři i astrolog. Na Velikonoční výstavě organizované spolu
se ZO zahrádkářů jsme mohli obdivovat šikovné ruce našich
rodaček paní Heczkové a Samkové.
Po prázdninách byla v prostorách knihovny pod názvem
Háčkovaný svět, instalována putovní výstava panenek,
vyprávějící pověsti z hradů, zámků a podzámčí našeho kraje.
Život s vášní a čokoládou, tak zněl název besedy s ing.
Marcelou Krčálovou. Kromě toho, že jsme si zamlsali
(beseda byla spojena s degustací čokolád) jsme se dověděli
něco o historii, výrobě a především o blahodárných účincích
pravé poctivé čokolády, starodávného a téměř posvátného
nápoje Mayů a Aztéků.
Knihovna spolupracovala také se včelaři. Předseda místní
organizace pan ing. Šefer na besedách názorným způsobem
seznámil děti ZŠ s chovem, životem a významem včel. Na
cvičném úlu ukázal z čeho se úly vyrábějí, co musí obsahovat
,jak vzniká med a jakým způsobem pracují nejen včely, ale
i včelař. Nakonec si děti zasoutěžily a byly odměněny
medovou dobrotou.

Pamětní list obce Smilovice
U příležitosti oslav 70. Výročí
založení PZKO Smilovice byl této
organizaci předán Pamětní list obce
Smilovice. Cenu převzala předsedkyně paní Anna Kowalczyková. Toto
ocenění také převzal předseda ČSZ
Smilovice, ing. Gustav Chwistek. Obě
organizace dlouhodobě aktivně
organizují společenské akce pro naše
občany a široké okolí.
U příležitosti své výstavy obdržel
v měsíci září 2017 toto ocenění i náš
rodák pan Pavel Walach, který je znám
jako pokračovatel malířského umění paní Žofie
Wanokové. Na výstavě byly k vidění nové obrazy k žhářství
gutského kostela.
M. Nogol

POPLATKY - rok 2018
Místní poplatky: ODPAD 500,- Kč, PES 150,- Kč.
Platby v hotovosti za místní poplatky přijímáme
v pokladně obecního úřadu do 18. 5., po té budou
rozesílány složenky k bezhotovostním převodům.
VODNÉ 27,- Kč/m3 + pevná sazby dle kapacity
vodoměru. Zálohy na vodné mohou být zasílány i bezhotovostně do 30.5, číslo účtu a variabilní symbol je uveden
ve smlouvě. Pro roční vyúčtování se stav vodoměru hlásí
k 30.11. Bližší informace jsou uvedeny v Obecně závazných vyhláškách a v Ceníku za dodávku vody. (OÚ)

V těchto dnech probíhá v knihovně Vánoční výstava
svícnů a tradičních i netradičních vánočních dekorací
vytvořených paní Samkovou.
No a poslední letošní akcí bude tradiční společné
dvoudenní pečení vánočních trubiček s panem Heliošem,
čtenářkami knihovny a dětmi ZŠ.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali
s organizováním akcí a čtenářům i návštěvníkům popřát
hezké Vánoce a klidný příští rok.
PS: Do fondu MK byly nakoupeny nové knihy a dnes byly
dovezeny další z výměnného RF třinecké knihovny , takže
pokud pod stromečkem knihu nenajdete, knihovna je přes
svátky otevřena.
(ML)

Mikulášské hrátky seniorů
Adventní čas využilo dvacet šest seniorů k tomu, aby ve
Smilovicích odehráli zajímavý dvojboj. Jednalo se o soutěž
dvojic v bowlingu a také v oblíbené karetní hře – žolíku.
Obec ve spolupráci se Sportcentrem Smilovice připravila
tuto akci na druhou prosincovou sobotu. A jak si vedli
senioři v jednotlivých disciplínách? Žolík se odehrál ve
čtyřech skupinách po čtyřech hráčích a po té se hrálo finále
čtyř nejlepších. Konečné pořadí v žolíku bylo následující: J.
Kaleta, 2. M. Nogolová, 3. Miroslav Nogol, 4. Š. Brzezinová.
Mnohem zajímavější byl bowling smíšených párů, kde se
o sražení co nejvíce kuželek snažilo 10 mužů a 10 žen. Už od
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počátku bylo jasné, kdo toto řemeslo ovládá nejlépe a pro
další páry to byl v podstatě jen boj o druhé místo. To první
totiž zcela suverénně ovládli manželé Nogolovi s vynikajícím
počtem 470 bodů. Druhé místo získali H. Minářová a J.
Pszczolka (386 bodů), bronzovou příčku pak F. a J. Kaletovi
(383 bodů).
V jednotlivcích se podařilo dvěma ženám A. Lipowské
a M. Nogolové shodit stejný počet 185 kuželek, o bod méně
za nimi měla F. Kaletová. V mužích měl nejpřesnější ruku M.
Nogol se ziskem 285 bodů, druhý J. Pszczolka (245) a třetí V.
Helioš uhrál 213 bodů.
Hrálo se o putovní pohár a první čtyři páry a jednotlivci
obdrželi věcné ceny. Osobně jim je předal „Mikuláš“.
Poděkování organizátorů patří rovněž sponzorům, kteří se
podíleli na uspořádání této zajímavé události pro seniory,
a to firmám Hamrozi a Forbyt.
Karel Moškoř, KD Střítež

spojenou s instruktáží výroby adventních věnců. Někdo
sdělí, že toto nemá nic společného s naší činností spolku.
Nutno však konstatovat, že každá aktivita pro občany obce,
ať už je pod „šyltem“ spolků nebo nikoliv, má smysl a je
právě žádoucí, aby občané neseděli doma a přišli se podívat
na um a zkušenost našich doslova odborníků. Snad adventní
věnec máte všichni, tak proč výstavu našich „řemeslníků“
nenavštívit.
Výčet událostí pro naše členy je pestrý a pro příští rok
opět připravíme pro naše členy a příznivce zajímavý program.
Hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018
přejí členové ZO ČZS (zahrádkáři) Smilovice.

Zahrádkáři letos hlásí splněno…
(i když úroda nebyla nejlepší)
Předsevzetí spolků ZO ČZS Smilovice na začátku jubilejního roku „60. výročí ČZS“ bylo skutečně velmi náročné na
akce a nyní lze konstatovat, že všechny návrhy byly uskutečněné.
A tak pro ilustraci co všechno jsme zvládli:
– VÝROČNÍ SCHÚZE s odbornou přednáškou o pokojových rostlinách, zejména pěstování orchidejí (Miroslav
Nechvátal z Karviné)
– VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Marie Heczkové a Hanky
Samkové včetně výstavy Fotoklubu Smilovice Viktora
Suchanka a Romana Mrózka
– Zájezd do metropole Dolního Slezska – WROCŁAW
s návštěvou botanické a japonské zahrady
– Návštěva GOLF RESORT Ropice s trenažérem na
odpališti + odborná přednáška
– Participace na „DNI OBCE SMILOVICE“, tj. zákusky od
Bronky a květinová výzdoba
– Zájezd na podzimní FLÓRU OLOMOUC spojenou
s evropskou výstavou ovoce a s návštěvou zámku Čechy pod
Kosířem včetně prohlídky muzea „Svěráků“
– 7. ročník VINOBRANÍ, tentokráte v kulturní místnosti
obce Řeka (opět 80 účastníků)

– „Závěrečná“ s odbornou přednáškou vítěze soutěže
FRANCIRIS (Zdeněk Seidl z Hlučína) - pěstování kosatců
všech druhů s degustací vína od vinařství Procházka Valtice
Naše členka – nejednou již vítězka floristické soutěže –
Hanka Samková připravila vánoční výstavu (4.-16.12.)

(GCH)

Příměstský tábor
Již potřetí proběhl příměstský tábor ve Smilovicích na
Karmelu. Ve dnech 16. až 18. srpna 2017 se děti staly
námořníky a vydaly se na cestu za pokladem. Na táboře měly
možnost hrát hry a soutěžit, zpívat písně a prožít velká i malá
dobrodružství, poznat nové kamarády. Poznávaly, že v Bibli
je také mnoho pokladů. A musí se potýkat s překážkami na
cestě za pravým pokladem.

Letos se podařilo dětem také předat nějaké základy pro
přežití – vázat uzly, umět si rozdělat oheň nebo si postavit
jednoduché přístřeší. Ve společných soutěžích děti bojovaly
nejen za týmy, ale také hlavně za sebe. Využily své znalosti
a schopnosti a překonávaly různé překážky.
Námořnický tábor pro děti se konal za podpory obce
Smilovice ve spolupráci s KSSCH Smilovice. Tímto krátkým
ohlédnutím se zpět, chceme všem poděkovat za podporu.
I v dalším roce se plánují dvě další akce pro děti na
Karmelu.
Stavění z Lega 1.- 2. 2. 2018 a již čtvrtý příměstský 3D tábor od 15.-18.8. 2018.
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Bližší informace,přihlášky a foto kroniku naleznete na
ksschsmilovice.cz
Za přípravný tým Věra Heliošová

Śmiłowice w obrazach
Paweł Wałach
Od ostatniej samodzelnej wystawy naszego malarza Pawła Wałacha mineło 10 lat a w maju 2012 była zorganizowana wystawa w związku z jubileuszem Zofii Wanok oraz
i Pawła Wałacha. Pod koniec październka tego roku artysta
tym razem przygotował wystawę zatytułowaną "Śmiłowice
w obrazach", gdzie podczas wernisażu około 100 osób
z Śmiłowic i okolicy mógło przy muzyce z Istebnej (grupa
folklorystyczna - Wałasi) podziwiać piękno nietylko zakątków Śmiłowic, ale i inne dzieła z pędzla malarza.
Kto niezdążył przyjść na wystawę,to w 3. Q 2018 wystawa
odbędzie się w "galerii" Gminy Ligotka Kameralna.

(GCH)

Detektory požáru a nebezpečných
plynů mohou zachránit život
Nadcházející vánoční svátky by měly být obdobím klidu
a pohody. Bohužel i ve vánočním období musejí hasiči
zasahovat u požárů, které by se nemusely při troše opatrnosti přihodit. I přes častá varování hasičů dochází každý rok
v období vánočních svátků k mnoha požárům způsobených
rozšířením ohně od hořících svíček nebo vznícením potravin
při vaření. Aby nás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jsme
včas zjistili, doporučují hasiči věnovat zvýšenou pozornost
preventivním opatřením. Mezi ně patří především instalace
hlásičů požáru a detektorů nebezpečných plynů, které nás
intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící
nebezpečí.
Detektory jsou jednoduchá zařízení v podobě krabiček,
která obsahují všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci vznikajícího požáru, nejčastěji kouře, oxidu
uhelnatého, nebo nebezpečných plynů. V případě nebezpečí
vyvolají akustickým signálem poplach. Jde ve všech případech o finančně dostupná zařízení, která dokážou pracovat
nezávisle na jiných zdrojích energie a postačí jim baterie.
„Málokdo si uvědomuje, že největší nebezpečí nehrozí
lidem při požáru popálením, ale nadýcháním se zplodin
hoření, které při požáru vznikají a které se, na rozdíl od
plamene, rozšíří po celém objektu velmi rychle. Velmi mylná
a přitom velmi rozšířená je i představa, že nás zápach kouře
vzbudí. Lidé jsou právě v době spánku nejvíce ohroženi.

Totéž platí i u úniků plynů a v neposlední řadě i oxidu
uhelnatého (CO), který vzniká následkem špatného spalování a není cítit vůbec,“ varují odborníci z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vzhledem jednoduchosti instalace i výše zmíněné finanční dostupnosti bychom
se měli nad pořízením těchto pomocníků do domácností
vážně zamyslet.
Bližší informace najdete na stránkách www.hzsmsk.cz,
www.detektory.cahd.cz a ve videospotech v odkazu
http://www.trinecko.cz/krizove_rizeni/.
(MěÚT)

Stolní tenis opět ve Smilovicích

Ve sportovním centru ve Smilovicích bude od ledna 2018
otevřeno Tréninkové centrum stolního tenisu. Hlavním
trenérem a garantem tohoto projektu je pan Martin Bajger,
trenér s třicetiletou tréninkovou praxí, z toho osm let
v Německu, bývalý trenér a hráč KST Ostrava a také bývalý
hráč německého TTC Oberesslingen. Trenér, který vychoval
mistry ČR a v současné době provozující Školu Ping-Pongu
v Ostravě, která úzce spolupracuje s Akademií Petra Korbela.
V nově vzniklém tréninkovém centru budou dveře
otevřeny jak pro začínající děti, tak pro děti pokročilé a totéž
platí i pro dospělé. Trénovat budou mít možnost všichni od 4
do 99 let, jak samostatně, tak pod vedením zkušeného
trenéra. Výuka/tréninky stolního tenisu budou probíhat
v malé tělocvičně na čtyřech kvalitních soutěžních stolech. Na
stávající podlahu bude položen TARAFLEX, což je povrch
určený přímo pro stolní tenis a také osvětlení po rekonstrukci
bude odpovídat potřebám stolního tenisu.
V plánu je pořádání turnajů pro registrované i neregistrované hráče, pořádání týdenních kempů, příměstských táborů,
jednodenních tréninkových kempů a také založení družstva
(družstev), které se od léta budou pravidelně účastnit
mistrovských soutěží ve stolním tenise.
Už nyní byla zahájena spolupráce s mistrem ČR pro rok
2017, týmem TTC Ostrava 2016, jehož majiteli a trenéry jsou
naši bývalí skvělí hráči Petr Korbel a Tomáš Demek. A právě
tento v současnosti nejlepší český klub by měl v brzké době
pravidelně využívat sportovní areál k tréninkům. I na ně se
budete mít možnost přijít podívat, ať vidíte, co všechno je
možné ve hře s nejmenším míčkem předvést. V současnosti je
v jednání uskutečnění ligového utkání TTC Ostrava ve
Smilovicích.
Je plánováno předvedení ukázkové tréninkové hodiny, na
kterou se mohou přijít podívat všichni. Na ní budou předvedeny moderní tréninkové metody a uvidíte na vlastní oči, jak
se trénuje ve velkých klubech. Informace o první ukázkové
a zároveň náborové hodině bude již brzy zveřejněna ve
smilovickém Zpravodaji a na webu SC Smilovice. Tréninky
pod vedením trenéra budou probíhat v úterý a v pátek 15-20
hod.
Celý tento projekt s počáteční investicí cca 200.000 Kč
vznikl díky aktivitě M. Bajgera, podpoře SC Smilovice, TTC
Ostrava – P.Korbela a také T.Kubaly.
Věříme, že pro stolní tenis ve Smilovicích byly vytvořeny
více než důstojné podmínky a že úspěšně navážeme na jeho
místní tradici, kterou založil bývalý předseda R.Procházka.
Kontaktní osoba:
Martin Bajger – 608 834 838, embaj@email.cz
Další informace: www.sportcentrum-smilovice.cz
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Fotbalový podzim

Smilovická stopa v HET lize

„A” mužstvo zakončilo
podzimní část sezóny v krajské soutěži na 6. místě s 23
body a těsně se mu nepodařilo
splnit předsezonní cíl, kterým
bylo umístění do pátého
místa. Mužstvo bohužel nezvládlo domácí utkání s Tošanovicemi a Raškovicemi, které nás připravily o lepší umístění.
Realizační tým zůstal ve stejném ve složení: P.Smatanatrenér, M.Sikora-asistent, T.Pyszko-vedoucí a S.Michalekpokladník a hl.pořadatel.
Hráčský kádr v létě posílil J.Opluštil (přestup zpět
z Oldřichovic), opět se připojil k týmu O.Bodeček a v průběhu podzimu sedmnáctiletý odchovanec L.Míra (návrat
z dorostu Třince).
Během podzimní části nastoupilo celkem 20 hráčů
(z toho 12 odchovanců), ani minutu nechyběla trojice
B.Kocur, P.Kohut a P.Dytko, nejlepšími střelci byli J.Topiarz
a J.Opluštil s 6 brankami a nejvyšší tréninkovou účast měli
P.Kohut, B.Kocur a D.Balvar (více než 90%).
Cíl pro jaro – umístit se do 5.místa a předvádět útočný
fotbal atraktivní pro diváky.
Do své druhé sezony v okresní soutěži naši muži "Béčka"
vkročili úspěšně, když z prvních čtyř utkání získali 7 bodů
a pohybovali se na předních místech tabulky. Bohužel poté
přišel výsledkový propad a tým ve zbývajících utkáních
získal jediný bod, z čehož vyplývá poslední příčka v tabulce
po podzimní části. Největším problémem týmu je útočná
fáze a z ní vyplývající nedostatek vstřelených branek
(nejhorší bilance v soutěži). V půlce podzimní části se navíc
zranil klíčový hráč mužstva Lubomír Uhlář, který bude
chybět zřejmě až do konce sezony. Nejlepším střelcem
"Béčka" je v půlce soutěže Daniel Teofil se 7 góly. V jarní
části bude tým pod vedením Martin Lipowczana usilovat
o zlepšení svého umístění.
Téměř 30 našich benjamínků ve fotbalové přípravce je
rozděleno do 3 mužstev a učí se fotbalovým dovednostem
pod vedením trenérů J.Sikory a L.Kiszy, kterým s organizací
pomáhá vedoucí přípravky R.Medek. Připravka trénuje od
konce prázdnin vždy 2x týdně (úterý a čtvrtek) od října
hlavně v hale nebo v malé tělocvičně.
Mladší přípravka (r.2009 a mladší), Starší přípravka
(r.2007-08) a Mladší žáci (r.2005-06) nastupují pravidelně
v „Třinecké lize“, kde se kluci postupně utkávají se svými
vrstevníky od Jablunkova po Hnojník. V zimním období se
pak účastní turnajů Třinecké zimní ligy a Halové ligy
přípravek ve Smilovicích.
Více informací k přípravkám naleznete na www.fotbalsmilovice.cz, kterou spravují rodiče dětí za což jim patří
poděkování.
Závěrem je třeba všem hráčům, trenérům, funkcionářům, pořadatelům, fandům poděkovat za úspěšnou a důstojnou reprezentaci. Vedení Obce, SC a sponzorům pak za
finanční podporu bez které by nemohl fotbal ve Smilovicích
fungovat.
Popřát klidnou zimní přestávku a mnoho štěstí, rodinné
pohody o Vánočních a Novoročních svátcích. Do nového
roku 2018 mnoho sportovních, osobních a pracovních
úspěchů a hlavně co nejpevnější zdraví.
(SC)

O s m n á c t iletý odchovanec smilovické
mládežnické
kopané Filip
K u b a l a
(ročník 1999) se na začátku letošního roku definitivně
přesunul do kabiny prvoligového mužstva 1.FC Slovácko.
V podzimní části HET ligy zasáhl celkem do 10 utkání
většinou jako střídající hráč a ke dvěma asistencím si pak
v utkání s Fastavem Zlín připsal svou první ligovou branku.
Do utkání s Ml.Boleslaví pak nastoupil poprvé v ligovém
utkání v základní sestavě svého týmu. Více prostoru dostal
v pohárových utkáních MOL Cupu, kde všechny 3 utkání
odehrál v základní sestavě a při senzačním postupu přes
letošního suveréna Viktorii Plzeň vstřelil dokonce svou 1.
soutěžní branku v dresu slováckého ligového týmu.
Navíc hned v úvodním utkání Juniorské ligy se stal díky
hatriku (3 branky v utkání) do sítě juniorky Zlína nejlepším
hráčem 1.kola.
V letní přípravě odehrál více než 60 minut v utkání
s italským gigantem AS Řím, což řadí mezi největší zážitky
své fotbalové kariery.
S reprezentací U19 by pak chtěl postoupit z 2.fáze
kvalifikace (soupeři Itálie, Řecko a Polsko), která se uskuteční v březnu v Itálii na malé EURO U19.
Další z našich odchovanců devatenáctiletý Martin
Samiec (r. 1998) je hráčem druholigového týmu FK Fotbal
Třinec a v podzimní části pravidelně nastupoval v juniorské
lize.
Patnáctiletý Šimon Byrtus (r. 2002), hráč 1.FC
Slovácko, pravidelně nastupoval a střílel branky za tým U16
v moravskoslezské lize mladšího dorostu.
Další naši odchovanci Josef Bujok, Adam Michalek
a Dominik Horňák (2001) pravidelně nastupovali a stříleli
branky za tým U17 FK Fotbal Třinec v moravskoslezské lize
mladšího dorostu. Vojta Procházka (2001) pak nastupoval
za tým U17 MFK Frýdek-Místek v celostátní lize mladšího
dorostu.
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)
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Fungování spolku SC Smilovice

Jelikož se ve Smilovicích, záměrně nebo z neznalosti
věcí, dlouhodobě šíří dezinformace a nepravdy ohledně
fungování spolku SC Smilovice, z.s. rádi bychom všem
občanům osvětlili fungování spolku a uvedli věci na pravou
míru.
Vlastníkem sportovního areálu (SPORTCENTRA) je spolek SC Smilovice, z.s. nikoli fyzické osoby M.Bujok a T.Kubala. Spolek je dobrovolným sdružením
osob, jehož hlavní aktivitou, činností a účelem je provozovat
a organizovat sport a tělovýchovné aktivity, vytvářet pro ně
materiální a tréninkové podmínky. Dále pak budovat,
provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení a vytvářet
podmínky pro užívání svých sportovišť zájemci z řad svých
členů, široké veřejnosti, zejmén apak mládeže. Také dalšími
formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života,
kultury, zdraví, apod. ve Smilovicích. Členy se mohou stát
všechny fyzické osoby nebo Obce v ČR, které se ztotožňují
s výše uvedeným účelem a hlavní činností spolku a budou se
na jejich naplňování podílet.
Spolek pro podporu své hlavní činnosti (sportu) provozuje ve sportovním areálu Restauraci jako vedlejší hospodářskou činnost. Vzhledem k tomu, že provozování Restaurace je velmi náročné a přece jen hlavní nápní spolku jsou
sportovní aktivity bude Restaurace v příštím roce nabídnuta
zájemcům k pronájmu.
Málokterý sportovní areál tohoto typu v ČR a ve světě je
výdělečný a nejinak je to v případě SPORTCENTRA ve
Smilovicích. To znamená, že provozování takového zařízení
není možné financovat jen z pronájmů sportovišť, ale
neobejde se bez finanční podpory soukromých firem,
fyzických osob a Obce Smilovice. Nejvýznamnější nákladové
položky na hlavní činnost (sport) spolku tvoří mzdy
zaměstnaců (především 2 správců a uklízečky), kteří
zajišťují chod areálu a náklady na energie, především pak
teplo a el.energie užitá na provoz sportovní haly a šaten.
Kromě Obce Smilovice se největší měrou na finanční
podpoře sportovního areálu a sportu (hlavně fotbalu, nyní
i stolního tenisu) podílejí M.Bujok a T.Kubala, kteří za
posledních 10 let formou darů a reklamy podpořili spolek
částkou zhruba 3 miliony Kč.
V jiných obcích a městech investice do sportovních
arealů realizují Obce (např K.Lhotka–sportovní hala,
Střítež–tenisový kurt,Třinec–sportovní areál STARS,
Hnojník– víceúčelové a fotbalové hřiště, Bystřice-bazén,
ostatní Obce – tělocvičny a hřiště). Ve Smilovicích tuto roli
namísto Obce převzal spolek SC Smilovice a vybudoval areál
z celkovou investicí více než 100 mil. Kč. Kromě dotací byly
opět zapotřebí i nezanedbatelné soukromé prostředky, které
byly použity v rámci nezbytné spoluúčasti a dofinancování.
Jako vedení SC jsme hrdi na to, že se nám podařilo
vybudovat tento sportovní areál na vesnici s necelými 800
obyvateli, že jsme navázali na myšlenky a práci našich
předchůdců především Ing. Vladislava Krejzy a Rudolfa
Procházky st. Jsme rádi, že Obec bere podporu sportu
a sportovního areálu jako věc prospěšnou a důležitou pro

naší Obec a především občany. Je nám líto, že se i mezi
námi najdou lidé, kteří jsou schopní jen kritizovat, šířit
nepravdy a házet klacky pod nohy i takovým to veřejně
prospěšným a neziskovým aktivitám.
Myslím, že Obec kromě sportu podporuje i např.
obdoubnou částkou provoz Knihovny a nikdo z nás to
nepovažuje za nepsrávné.
Závěrem bychom chtěli všem občanům pořát hezké
a pohodové Vánoční svátky a Vše nejlepší do roku 2018.
(CSC)

Srdečně zveme na setkání
24.12. 4.Adventní neděle -bohoslužby v K.L. v 8.30 hod.
24.12. Štědrovečerní bohoslužby v K.L.ve 22.00 hod.
25.12. 1. svátek vánoční - bohoslužby v K.L.v 8.30 hod.
26.12. 2. svátek vánoční - mládežové bohoslužby v K.L.
v 8.30 hod.
31.12. Bohoslužby - ve Smilovicích na Karmelu v 17.00
hod.
31.12. Silvestrovský večer ve Smilovicích na Karmel
v 18.00 hod.
1.1. 2018 Bohoslužby č/p - v Komorní Lhotce
1.1. 2018 Novoroční biblická hodina - ve Smilovicích na
Karmelu v 15 hod.
7.1. 2018 Biblická hodina - ve Smilovicích na Karmelu v 15
hod
.

Program setkání na Karmelu v roce 2018
1.-2.2. Stavíme z Lega (pro děti) - na Karmelu
13.5. v 15.00 hod - Den matek - na Karmelu
17.6. v 15.00 hod - Setkání u pomníku na Goduli
13.7. v 17.00 hod - Setkání pro všechny generace u Karmelu
14.-21.7. -XcamP - u Karmelu
15.-17.8. - Příměstský 3D tábor - na Karmelu
23.9. v 15.00 hod - Slavnost výročí Karmelu - na Karmelu
28.10. v 15.00 hod - Slavnost památka reformace - na
Karmelu
23.12. v 15.00 hod - Vánoční slavnost s vystoupením dětí na Karmelu
31.12. v 17.00 hod - Bohoslužby - na Karmelu
31.12. v 18.00 hod - Silvestrovské setkání - na Karmelu

Bohoslužby na Karmelu v roce 2018
v 8.30hod. (společné) se Zpovědí a Večeři Páně.
28.1. , 25.2., 18.3., 22.4., 27.5., 17.6., 15.7. v 9 hod
u Karmelu,
26.8., 23.9., 21.10., 25.11., 31.12. v 17 hod.

Biblické hodiny na Karmelu v roce 2018
Každou neděli kromě neděle, kdy nejsou bohoslužby na
Karmelu
Bližší informace rovněž najdete na
www.ksschsmilovice.cz a na www.sceavkl.cz
Slezská církev evangelická a. v.
a Křesťanské společenství z. s.

Pro koho: děti od 6 do 12 let

Cena: 100 Kč

Kde: Středisko Karmel ve Smilovicích

Kdy: 1. 2. 2018 od 16 do 19 hod. (čtvrtek)
2. 2. 2018 od 9 do 17 hod. (pátek)

ve Smilovicích

Stavíme z Lega
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