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Ú vodní slovo
starosty obce Smilovice
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku a chtěl bych vás seznámit s tím, co se za
poslední půlrok v naší obci událo. Po říjnových volbách začalo
pracovat nové zastupitelstvo ve výrazně obměněném složení
a navázat na úspěšnou práci bývalých zastupitelů a starosty
jistě nebude lehké. V naší obci je realizováno několik velkých
projektů, se kterými se pokusím Vás seznámit. Jsou to
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice“, „Přístavba
budovy mateřské školy ve Smilovicích“, „Přístavba ZŠ
a tělocvičny“, „Prameniště Godula a rekonstrukce vodojemu“.
Projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice“,
byl realizován z dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního
programu na podporu úspor energie pro rok 2017“, výše
dotace byla 490 tisíc korun. Celkové náklady rekonstrukce
byly vyčísleny na 1,5 mil. Kč. Projekt byl vypracován za
účelem snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení,
jedná se o výměnu svítidel a kabelů v zastavěném území obce.
Realizaci prováděla firma ECO LED SOL s.r.o., která v rámci
projektu 46 svítidel vyměnila a 55 nových svítidel instalovala
na stávající sloupy. Nad rámec projektu bylo vyměněno
dalších 17 svítidel v části Rakovec. V současné době je projekt
u konce a v plánu obce je zpracování projektové dokumentace
pro další rozšiřování veřejného osvětlení.
Další investiční akcí je „Přístavba budovy mateřské školy
ve Smilovicích“. Realizací tohoto projektu vznikla nová třída
školky s kapacitou 16 dětí a došlo k propojení mateřské školky
se základní školou. Tímto propojením se výrazně usnadní
práce zaměstnankyním školní kuchyně. Firma Hamrozi s.r.o.,
která realizuje tuto zakázku za 8,8 mil. Kč, v průběhu tohoto
měsíce dokončí práce a 1.2.2019 se děti z mateřské školky
můžou těšit na nové prostory. Částka 4,7 mil. Kč je finan-
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cována z dotací prostřednictvím výzvy „MAS Pobeskydí–IROP–Vzdělávací infrastruktura I.“, žádost o podporu
byla podána do Integrovaného regionálního operačního
programu.
V rámci zkvalitnění vzdělávání v obci je v současné době
realizován firmou Strojírny a Stavby Třinec, a.s. projekt
„Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice“.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení
přístavby ZŠ Smilovice, tělocvičny a přilehlé kanalizace. Ve
škole realizací této stavby vznikne jedna kmenová a dvě
odborné učebny, nová tělocvična a šatny. Celkové náklady na
stavbu jsou 25,5 mil. Kč, 16,2 mil. Kč z této částky je pokryto
dotací, jedná se o projekt „Rozšíření školy a přístavba
tělocvičny ve Smilovicích“ v rámci programu MŠMT 133310
Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky. V současné době
probíhají práce na hrubé stavbě a do konce roku by měla mít
nová budova tělocvičny střechu.

Poslední z probíhajících projektů je „Prameniště Godula
a rekonstrukce vodojemu“. Stavbu provádí firma Vodní
zdroje Ekomonitor s.r.o. V letošním roce došlo k položení
vodovodního potrubí podél lesní cesty od prameniště
k vodojemu. V příštím roce budou pokračovat práce na
výstavbě nového prameniště „Godula“, na rekonstrukci
stávajícího prameniště a proběhne také rekonstrukce
vodojemu. Celkový rozpočet na tento projekt je vyčíslen na
6,5 mil. Kč. Podpora formou dotace ze Státního fondu
životního prostředí činí 2.5 mil. Kč.
Hlavní podíl na realizaci těchto velkých investic má
minulé zastupitelstvo v čele se starostou Miroslavem
Nogolem a pracovnice OÚ, kteří věnovali hodně času a velké
úsilí přípravě projektů a získávání dotací na tyto stavby.
Děkuji jim za jejich obětavou práci a doufám, že nové
zastupitelstvo naváže na jejich činnost a bude nadále
pokračovat ve zvelebování obce Smilovice.
Vážení občané,
v samém závěru mi dovolte, abych poděkoval všem za
aktivní spolupráci při rozvíjení obce. Zejména bych chtěl

Neformálnísetkání„VÍTÁ NÍNOVÉHO ROKU“ v centru obce od 23.30 hodin
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poděkovat zaměstnancům obecního úřadu a knihovny,
vedení základní školy, učitelskému sboru a dalším zaměstnancům školy a školky za jejich práci. Dále bych chtěl
poděkovat spolkům za jejich činnost, která přináší kulturní,
společenské a sportovní vyžití občanů a přispívá k reprezentaci obce.
Přeji Vám poklidné prožití zbytku roku 2018, Vánoce
strávené po boku svých nejbližších v příjemné pohodové
atmosféře a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019.
starosta Miroslav Sikora

Před rozsvícením stromečku vystoupily z krátkým kulturním programem děti z mateřské a základní školy, dále
zazpíval známé koledy pěvecký sbor Křesťanského společenství „Karmel“. Občané obdrželi texty koled a mohli jsme je
zpívat opravdu sborově. S vánočním přáním vystoupil
kurátor sboru pan Černek a taktéž starosta obce pan Sikora
Miroslav.
Po rozsvícení vánočního stromečku děti obdržely malý
dáreček, který darovala obec. O občerstvení se postaralo
SRPŠ při ZŠ a MŠ Smilovice.
Místostarosta Mackowski Jindřich

SCEAV

Oslavy konce roku

"Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově.“ Lukáš 2,10-11

Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav.
S nimi také přichází řada nebezpečí, zejména proto, že se
samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv.
zábavné pyrotechniky.
Největší nebezpečí představují neodborně podomácku
vyrobené pyrotechnické výrobky, proto používejte pouze
pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji
obsluhovat a skladovat.
Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli
zraněním nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte
v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo
jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit
z balkonů veškerý hořlavý materiál, který by mohla odpálená
pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce.
Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství, v dostatečné
vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů
a keřů (použití pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte
pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí
zvířata. Uvědomme si, že zvířata velice bolestně vnímají
zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes
má oproti člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach,
agrese nebo pokusy o útěk našich domácích mazlíčků jsou ty
nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.

Vánoční svátky patří k tomu krásnému období našeho
života. V této době si totiž můžeme uvědomit mnoho věcí,
které jsou pro náš život tak důležité. Hodnotu přátelství,
společenství, rodinných vztahů… V této době totiž zvlášť
můžeme slyšet „poselství z nebes“ – že Bůh dal svého Syna na
svět a přemýšlet o jeho významu pro svůj osobní život…
V této době se nám dostává mnoho přání… zaujala mně
jedna pohlednice. Zasněžená ulice plná různých domů.
Uvnitř slavili lidé Vánoce. Před jedním velkým domem stál
otec se svoji dcerou. Vzal ji na ramena. To proto, aby se
podívala oknem dovnitř toho krásného domu. To proto, aby
viděla krásně nazdobený vánoční stromek. Doma totiž takový
neměli. Neměli peníze, aby si jej koupili a nazdobili… A tak se
alespoň kochali za oknem jeho krásou…. Pohlednice, která
mluví o dávné a minulé době. Dnes to není pravda. Dnes
máme stromečky, ozdoby, dobroty, dárečky … ale nechybí
nám láska? Boží láska, která chce naplnit srdce člověka?!
Přeji nám, abychom ani o Vánocích, ani po nich nebyli
zklamáni jen proto, že jsme připravovali své domy a neotevřeli jsme své srdce Bohu. Ať naše rodiny a domy naplňuje Bůh
svou přítomností a svou láskou.
Za vedení farního sboru SCEAV v Komorní Lhotce
R. Firlová, 2. sborový pastor
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Rozsvícení vánočního stromku
Vánoce

Již po osmé se sešly děti a ostatní občané Smilovic v pátek
7. 12. v centru obce, aby rozsvítili vánoční stromek. Náš živý
stromeček, který jsme zasadili při rekonstrukci parčíku v roce
2013, nám letos vyrostl o dalších 40 cm a postupně se stává
dominantou centra obce v předvánočním a vánočním období.

S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání
svíček. Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny
hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo
závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá
varování hasičů dochází každý rok v období vánočních svátků
k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořících
svíček. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň,
a proto bychom při manipulaci s ní měli dbát zvýšené
opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každá vánoční
dekorace se svíčkami je určena k zapalování. Klasickým
příkladem je adventní věnec. Při jeho pořízení je potřeba
zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze zapalovat nebo zda
věnec má plnit pouze dekorativní úlohu a svíčky se nesmí
zapálit.
Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude vánoční
dekorace se zapálenými svíčkami umístěna. Rozhodně není
vhodné umístit takovou dekoraci tam, kde by mohlo dojít ke
styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností
např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu
záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích souprav nebo na
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police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření
případného požáru. Pod dekoraci se zapálenými svíčkami
položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte také pozor
domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno
převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě. Zapálené
svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez
dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody,
jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku,
protáhnout na delší dobu, během které se případný požár
snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu
jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
Ve vánočním období rovněž dochází kvůli zvýšené
činnosti v kuchyních při přípravě svátečních jídel poměrně
často ke vznícení potravin při vaření. Při hašení vzníceného
oleje na pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte sporák
a oheň uduste přiložením poklice nebo do vody namočené
a vyždímané utěrky. Existují také speciální hasicí deky nebo
hasicí přístroje určené právě na požáry tuků (třída požárů F).
Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti
nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jste včas
zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním
zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí.

Je za námi první čtvrtletí a před námi jsou vánoční svátky,
které se ve škole nesou v duchu tvoření, zpěvu vánočních
písní a nácviku programu na veřejná vystoupení. Všichni si
však uvědomujeme, že svátky jsou hlavně o setkávání s bližními, o radosti z obdarování a společně prožitých chvílích. Za
všechny žáky a zaměstnance naší školy vám přeji, ať takových
milých setkání, dárků a radostí je o Vánocích a také v příštím
roce co nejvíce, stejně jako pevného zdraví.
Mgr. J. Dybová
Základní škola a Mateřská škola Smilovice,
okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Smilovice č. 164, 739 55 Smilovice

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS
DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy od 1. 2. 2019
proběhne
od 21. do 25. 1. 2019

od 8.00 – 16.00 hod.

v MŠ Smilovice
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Přípravy na zimu
Letošní podzim, stejně jako loňský, probíhaly v areálu ZŠ
a MŠ Smilovice intenzivní stavební práce. Již v létě byla
zahájena přístavba mateřské školy a krčku školní kuchyně,
která propojila obě sousedící budovy. V závěru prázdnin se
připojila i přístavba budovy základní školy a tělocvičny. Obě
stavby s sebou přinesly problémy s dopravou dětí do školy
a problémy s dopravou v této části obce vůbec. V říjnu bylo
třeba vyhlásit ředitelské volno, aby mohly firmy provádějící
stavby provést propojení nových částí se stávajícími, což za
běžného provozu nebylo možné. Omezený byl vstup do
mateřské školy, kde probíhala úprava chodníku. Během
terénních úprav došlo dokonce k protržení vodovodního řadu
a omezení přívodu vody pro občany Smilovic. Vše se zatím
podařilo zvládnout a první část (přístavba MŠ) je téměř před
dokončením. Od 1. února, až vybavíme nové oddělení také
nábytkem, otevřeme druhé oddělení mateřské školky pro
2 a 3 leté děti. Děkujeme všem občanům Smilovic, rodičům
a zaměstnancům školky a školy za trpělivost, ochotu a vstřícnost při náročné situaci. Velké poděkování patří exstarostovi
p. Nogolovi za jeho obětavost a práci pro zvelebení naší obce.
Rodičům dosud do školky nezapsaných dětí nabízíme
mimořádný termín zápisu do MŠ od 21. do 25. 1. 2019.
Ve škole i přes pokračující stavební práce musela probíhat
klasická výuka i tradiční podzimní školní aktivity, ke kterým
patří sportování, spolupráce školy a rodiny, spolupráce školy
s místními složkami. V září naši žáci jeli obhájit 1. místo
v soutěži škol mikroregionu v přehazované. Prvenství neobhájili, ale umístili se hned za pořádající ZŠ Ropice na 2. místě.
Svou reputaci si vylepšili na námi pořádaném turnaji
v minikopané, kde zvítězili. Nově se žáci zapojili do celostátní
soutěže ve florbale, kde v okrskovém kole v Raškovicích
obsadili 2. místo ve své skupině. Kromě dvou třídních
schůzek jsme uspořádali také neformální setkání s rodiči
během 4. ročníku podzimní „Drakiády“ a při akci SRPŠ
„Lampionovém průvodu“. Protože byl letos úrodný rok,
podařilo se našim žákům nasbírat pro myslivecké sdružení
Řeka-Smilovice přes 1 200 kg žaludů a kaštanů. Nejlepším
sběračem se stal žák 3. ročníku Šimon Cienciala, který
nasbíral 200 kg žaludů. Spolupracovali jsme opět s místní
knihovnou, např. při pečení vánočních trubiček. Děkujeme
paní Lipowczanové i p. Heliošovi za bezvadnou přípravu akce
pro školní družinu.

K zápisu přineste
rodný list dítěte.
Kritéria a podmínky
pro přijímání dětí do MŠ
jsou k nahlédnutí
na webu zssmilovice.cz,
sekce MŠ, dokumenty.

Týden knihoven
Jak lépe oslavit říjnový svátek knihoven než čtením knih.
Knihovnice z Třince měly pro děti připraveny hned tři. Nad
knížkou Kouzelná baterka, besedovaly s dětmi o tom, co se
může stát, když člověk zasvítí kouzelnou baterkou. Při četbě
příběhu Slon a mravenec si děti připomněly sílu přátelství.
O handicapu a o tom jakou podobu a jak nebezpečná může
být šikana se dověděly z knížky Kryšpín.
Setkání v knihovně
V knihovnách se už dávno nepůjčují jen knihy, ale
v mnoha obcích se z nich stávají komunitní centra, kde se
setkávají občané během roku při různých příležitostech.
Téměř tradicí se v naší knihovně stalo pečení trubiček
s dětmi místní ZŠ. Díky obětavosti pana Helioše, nezištné
pomoci několika čtenářek a velkého nadšení dětí, se těsně
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před adventem, vůně knih mísila s vůní vanilky a navodila tak
vánoční atmosféru. Ta pokračovala i v pondělí 10. prosince
kdy se při přátelském posezení a pečení trubiček sešlo několik
žen.
Výstava: Spojeni Foglarem
Do konce roku 2018 je v knihovně instalována putovní
výstava ilustrátorů Foglarových knih.
M. Lipowczanová

31. prosince bude knihovna zavřena

VODNÉ – ZMĚNA TERMÍNU
Odečet vodoměrů provozovatele obce Smilovice bude
nově prováděn k datu 31.PROSINCE, úhrady vodného
budou probíhat do 31. ledna 2019. Stav vodoměru můžete
nahlásit e-mailem na: ou-smilovice@smilovice.cz, pro
úhradu Vám bude vystavena faktura.
Důvodem změny je sjednocení platnosti ceny vodného
(cenové kalkulace) s obdobím kalendářního roku.
CENA VODNÉHO
Cena vodného zůstává ve stejné výši dle předchozího
období tj. 27 Kč/m3 + pevná složka dle kapacity vodoměru.
Zálohovou platbu (pouze 1x ročně) je nutno zaslat na účet
obce k datu 31. května, a to ve výši ½ roční úhrady
předchozího období nebo dle dohody. Při platbách na účet je
odběratel povinen uvádět variabilní symbol tj. číslo
odběrného místa, které je uvedeno ve smlouvě.
POPLATKY - rok 2019
Místní poplatky: ODPAD 500,- Kč, PES 150,- Kč. Platby
v hotovosti za místní poplatky přijímáme v pokladně
obecního úřadu do 18. 5., po té bude rozesíláno vyúčtování
poplatku a údaje k provedení bezhotovostní platby.
Bližší informace jsou uvedeny v Obecně závazných
vyhláškách, v Ceníku za dodávku vody a Smlouvě o dodávce
vody.
(OÚ)

Oznámení o změně čísla bankovního účtu
obce Smilovice
Běžný účet č. 115-8485130247/0100 je veden od
11.12.2018 u Komerční banky, a.s., Účet vedený u České
spořitelny, a.s. bude zrušen.

OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU ve Smilovicích
ve dnech: 27., 28. a 31.12.2018

Vinobrání opět ve Sportcentru
a "Závěrečná" v extrovce na obci
Letošní vinobraní jsme uskutečnili ve Sportcentru
Smilovice, kde krásně vyzdobené stoly ikebanami z dílny
Hanky Samkové přivítaly 70 účastníků z naší obce, ze
spřátelené organizace z Nebor, z "Werku" a z dalších končin
Mikroregionu Stonávka. Víno přímo z Valtic, kachna
z červeným zelí na brusinkách z kuchyně Sportcentra
a ,,nestárnoucí" DJ-Jasio Mlynek nikoho nenechaly na
pochybách, že kulturu ve stolování a programu zábavy na
blížícího se Martina umíme zvládnout. Bohatá tombola
provedena za méně než půl hodiny jistila kladný výsledek
akce. DJ skončil hrát staré i nové šlágry v 01.00, skalní se
bavili dál téměř k ránu.
Další již 8. ročník je za námi a pokud zase budou nadšenci
z řad zahrádkářů mít zájem tuto akci opakovat a téměř stálá

Starosta obce dekoruje řetězem ženy a organizátora akce
cenou za vítězství v kvízu na vinobraní 9.11.2018

Jubilantka a zároveň i naše floristka s dcerou při družné debatě
s místostarostou na "Závěrečné" 23.11.2018

klientela vinobraní opět dorazí, tak proč ne další ročník....
8.11.2019...!
Závěrečná nebo-li "wilijówka" měla slavnostní ráz z důvodu 3 jubilantů a taky nedávných oslav 100 let založení státu
a připomenutí našich sadů na Kotasovce, odkud proudily
dodávky jablek (Mülhauptová reneta) na Hradčany tatíčkovi
Masarykovi. Naši občané - Petr Šturc a Antonín Samek
dokonce vyslyšeli výzvy a donesli na ochutnání jablka od této
150 let staré odrůdy, která ještě sem tam je v našich sadech.
Dále opět odborná přednáška na téma pěstování biopotravin
a cibulových květin (lilie, křiny....) v podání nestora - Vladka
Samka určitě přispěla k edukaci našich posluchačů.
Členové byli seznámení s digitální podobou kroniky
naší organizace za léta 2010-2018, kde hlavně díky
našemu štábnímu fotografovi - Viktoru Suchánkovi máme
fotodokumentaci téměř z každé akce.
Přeji Vám hezké prožití nadcházejících vánoc a vše
nejlepší v Novém roce 2019.
Pro pevné zdraví ještě připomenu recept, abychom se
ubránili různým mikrobům a jiným neduhům z nachlazení.
Připravte si ve vodě nebo kokosovém mléku dobrý čaj
se zázvorem, kurkumou s malou feferonkou,
limetkou/citronem, skořicí a medem (pod 50 °C) a snad
do jara to v klidu a pohodě všichni přežijeme. Jinak na
výročním setkání členů 22.3.2019 hlavní téma pro přednášku
bylo zvoleno: "Bylinky z vlastní zahrady a čajové
variace v podobě vlastních receptů pro naše zdraví"
(víno z Valtic už není a tak čajové opojení je taky vhodné........ )
Pozn.: Dne 6.4.2019 připravujeme zájezd do Hustopečí.
Je tam i víno a mandloně, o kterých toho moc nevíme a k
vínu samozřejmě patří. Vzhledem k předpokládané vyšší
poptávce na tento zájezd, již nyní jako dárek pod stromek
můžete nabídnout sobě nebo bližnímu poukaz na tento zájezd
z naší dílny ZO ČZS SMILOVICE. Bližší údaje a registrace
jak obvykle u naší jednatelky - Marie Lipowczanové
(obecní knihovna OÚ).
Gustav Chwistek
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Zasazení stromu „Republiky“
u Základní školy ve Smilovicích.

Przeważająca część opowiadania profesora dotyczyła
Wigilii. Najpierw były przedstawione zwyczaje przygotowania
wieczerzy w naszej kulturze i w innych krajach. Nie zapomniał
o tradycji śpiewania kolęd, uwypuklając przy tym dwusetną
rocznicę powstania najpiękniejszej kolędy – Cicha noc, która
po raz pierwszy zabrzmiała w wiosce koło Salzburga i jest
przetłumaczona do 364 języków Świata. Następnie profesor
omówił różne zwyczaje, takie jak krajanie jabłek, rzucanie
butem, słuchanie szczekania psów i inne.
Prelekcja na temat nadchodzących Świąt była bardzo
ciekawa i wzbogacająca. Wszystkim przypomniała ich własne
domowe tradycje.
Halina Kowalczyk

Mikulášský seniorský dvojboj 2018
Dne 17.11.2018 se sešlo několik desítek občanů Smilovic
u ZŠ Smilovice, aby si prohlédlo přístavbu MŠ, ZŠ a nové
tělocvičny. U příležitosti oslav 100-tého výročí vzniku Československá a výročí Dne boje za svobodu a demokracii byla
slavnostně zasazená „Lípa-srdcová“, která by měla budoucím
generacím připomínat tato výročí a také stavby u Základní
školy ve Smilovicích.
Vzhledem k tomu, že dne 11. listopadu je také Mezinárodním dnem veteránů, byl položen slavnostní věnec u památníku
obětem I. světové války na místním hřbitově. Akce se taktéž
zúčastnila větší skupina členů KD Střítež a taktéž 1. Československý prezident T. G. Masyryk, kterého napodobil Zdeněk
Grim.
Poděkování patří sponzorům J. Mackowskému, M. Nogolovi, B. Hamrozimu a A. Kozielkovi. Poděkování patří také
členům ZO PZKO Smilovice a J. Stonavskému, který přivezl
prezidenta historickým vozidlem Praga Alfa, rok výroby 1931.

Obec Smilovice společně s Klubem důchodců Střítež
pořádala dne 8.12.2018 již třetí ročník Mikulášského seniorského turnaje v bowlingu a žolíku. Sešlo se celkem 28
seniorů, kteří soutěžili v bowlingu a v karetní hře žolík.
V bowlingu soutěžily smíšené páry. V této soutěži zvítězili
manžele Kaletovi z Gutů, před manžely Nogolovými, třetí byli
manžele Foberovi před párem Gustav Fojcik a Anna Sikorová.
V karetní hře žolík zvítězil Miroslav Nogol, před Marií
Figulovou, Janem Kaletou a Štěpánkou Brzezinovou.

M. Nogol

Przedświąteczne spotkanie
z prof. Danielem Kadłubcem
Dnia 10.12.2018 w sali Urzędu Gminy Śmiłowice odbyło się
przedświąteczne spotkanie członków MK PZKO Śmiłowice.
Głównym punktem programu była prelekcja prof. Daniela
Kadłubca dotycząca zwyczajów związanych z nadchodzącymi
Świętami Godowymi. Na początku prelegent odniósł się do
tradycji rozdawania prezentów przez Świętego Mikołaja,
nawiązując do podarków, które otrzymały dzieci naszych
rodziców za piękne wystąpienie od prezesowej Anny
Kowalczyk, jak również od zastępcy wójta gminy Śmiłowice,
Jindřicha Mackowskiego. Dalej wspomniał o dniu 13.12. tj.
dniu Świętej Łucji, z którym wiąże się obyczaj porównywania
pogody w kolejnych dniach do Wigilii z pogodą w dwunastu
następujących miesiącach roku.

Poděkování patří Obci Smilovice, restauraci Sportcentra
Smilovice, KD Střítež a firmě FORBYT, s.r.o., která zajistila
věcné ceny.
M. Nogol

Indiáni na Karmelu

Žádná dobrodružná četba, ale skutečnost. Po loňských
námořnících se letos na Karmel zastavilo 23 indiánů. Po 3 dny
okupovaly středisko čtyři indiánské kmeny Apači, Navahové,
Čerokiové a Siuxové.
Děti se měly možnost po náročných zkouškách během
jednoho dne stát opravdovými indiány, poté se účastnit
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bojovných klání mezi kmeny a nakonec se vydaly po stopách
náčelníka. Během toho všeho se děti učily novému jazyku,
prověřovaly své vědomosti i praktické dovednosti. Zároveň se
mohly seznámit s příběhy zajímavých lidí, poznat lépe Boží
Slovo – Bibli a naučit se nové písně.
Tímto krátkým ohlédnutím zpět chceme všem poděkovat za
podporu. Tábor připravilo Křesťanské společenství Smilovice
z.s. při Slezské církvi evangelické za podpory obce Smilovice.
I v dalším roce jsou naplánovány dvě akce pro děti na
Karmelu.
· Stavění z Lega 31. 1. - 1. 2. 2019
· již pátý příměstský 3D tábor od 14. - 16. 8. 2019.
Bližší informace, přihlášky a foto kroniku naleznete na ksschsmilovice.cz
Za přípravný tým Věra Heliošová

Fotbalový podzim
A mužstvo po postupu do
krajské soutěže 1.A třídy zakončilo podzimní část sezóny
na 11. místě s 13 body a skóre
22:26. Mužstvo bylo před sezónou oslabeno odchody dlouholeté opory Jirky Topiarze
a také Ondry Bodečka. V průběhu podzimní části přišla četná
zranění klíčových hráčů, nešťastné prohry v koncovkách
domácích utkáních a výsledkem je místo v dolní části tabulky
a jarní boj o záchranu soutěže.
Během podzimní části nastoupilo celkem 20 hráčů
(polovina odchovanců), do všech 13 utkání pak zasáhli Rom.
a Rad.Barteczkovi, L.Baron, P.Kohut a F.Przyczko, nejlepšími
střelci byli L.Baron s 5 brankami a F.Przyczko se 4 brankami,
nejvyšší tréninkovou účast měli P.Kohut, B.Kocur a T.Kroužek (více než 85%).
Náš B-tým pod vedením trenéra Martina Lipowczana zažil
v podzimní části slibný začátek. Bohužel jak už se stalo
tradicí, po solidním startu přišel útlum a naše mužstvo
nedokázalo několik zápasů vyhrát. Největší dlouhodobou
slabinou "Béčka" je útočná složka výkonů, poněvadž 17
vstřelených branek za 13 utkání je opravdu málo. Z hlediska
inkasovaných branek patří náš tým k těm lepším v soutěži.
Kromě slabší produktivity tým srážela i početná zranění
v průběhu celé sezony. Cílem do jarní části sezony bude
posílit naše "Béčko" o pár nových hráčů a zlepšit produktivitu
i umístění v tabulce.
Pod vedením nových mládežnických trenérů Martina
Lipowczana, Luďka Belly a Ondřeje Lipowczana (trenér
brankářů) zahájila přípravka společně s mladšími žáky novou
sezonu fotbalovým kempem. Kemp se konal 15.-17. srpna ve
Sportcentru Smilovice. Ve třech dnech absolvovalo 19 dětí (15
ze Smilovic a 4 z Nebor) 9 tréninkových jednotek, ve kterých
byla pozornost zaměřena na zlepšování různorodých dovedností formou různých pohybových a průpravných her a sou-

těží. V roce 2019 je v plánu kemp zopakovat v podobném datu
a formátu. Poděkování za uspořádání letošního kempu patří
také Lubomíru Uhlářovi, Ondřeji Svobodovi a Monice
Michálkové, kteří se aktivně podíleli na realizaci.
Přes zimu mají naši benjamínci tréninky v hale ve
SPORTCENTRU každé pondělí a čtvrtek od 16:30 do 18:00.
Noví zájemci z řad dětí jsou stále vítáni. Momentálně máme
28 aktivních dětských členů fotbalového klubu. Největším
dosavadním úspěchem letošní zimní halové sezony je 2. místo
ročníku 2011 a ml. na turnaji v Porubě. Ačkoliv nejsou
prvořadým cílem u malých dětí výsledky, je tento dílčí úspěch
podepřen kvalitní hrou a individuálními výkony. Kluci
dokázali herně přehrát všechna mužstva, kromě domácích.
Na závěr je důležité poděkovat předešlému trenérovi přípravek a mladších žáků Jakubovi Sikorovi za odvedenou práci
v našem klubu. Nyní působí u mládeže TJ Nebory, se kterou
nás pojí vzájemná spolupráce. Více informací k přípravkám
naleznete na www.fotbalsmilovice.cz.
Závěrem chceme poděkovat všem malým i dospělým
hráčům, trenérům, realičním týmům, pořadatelské službě,
fanouškům a rodičům dětí za úspěšnou a důstojnou reprezentaci. Vedení Obce, SC a sponzorům pak za finanční podporu
bez které by nemohl fotbal ve Smilovicích vůbec existovat.
Také chceme popřát klidnou zimní přestávku a mnoho
štěstí, rodinné pohody o Vánočních a Novoročních svátcích.
Do nového roku 2019 mnoho sportovních, osobních a pracovních úspěchů a hlavně co nejpevnější zdraví.
(SC)

Srdečně zveme na setkání
23.12.

- Vánoční slavnost s vystoupením dětí v 15h. na
Karmelu
24.12.
- Štědrovečerní bohoslužby ve 22.00 hod. v K.L.
25.12.
- 1. svátek vánoční - bohoslužby v 8.30 hod.
v K.L.
26.12.
- 2. svátek vánoční - mládežové bohoslužby
v 8.30h. v K.L.
31.12.
- Bohoslužby a silvestrovský večer v 16.30h. na
Karmelu
1.1. 2019 - Bohoslužby v 8.30h. v K.L.
1.1. 2019 - Novoroční biblická hodina v 15h. na Karmelu
6.1. 2019 - Biblická hodina v 15h. na Karmelu
Program setkání na Karmelu v roce 2019
31.1.-1.2. - Stavíme z Lega (pro děti)
12.5.
- Den matek (15h.)
9.6.
- Setkání u pomníku na Goduli (15h.)
12.7.
- Setkání pro všechny generace (17h.)
14.7.
- Bohoslužby (9h.) u Karmelu
13.-20.7. - XcamP
14.-16.8. - Příměstský 3D tábor pro děti
22.9.
- Slavnost výročí Karmelu (15h.)
19.10.
- Setkání pro seniory (9h.)
27.10.
- Slavnost památka reformace (15h.)
22.12.
- Vánoční slavnost s vystoupením dětí (15h.)
31.12.
- Bohoslužby a silvestrovský večer (16.30h.)
Bohoslužby na Karmelu v roce 2019
(společné) se Zpovědí a Večeři Páně.
(v 8.30h) -.27.1., 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 30.6., 14.7.(9h),
25.8., 22.9., 27.10., 24.11.,31.12(16.30h)
Biblické hodiny na Karmelu v roce 2019
Každou neděli kromě neděle, kdy nejsou bohoslužby na
Karmelu
Bližší informace najdete na
www.ksschsmilovice.cz a na www.sceavkl.cz
Slezská církev evangelická a.v.
a Křesťanského společenství z.s.

Zpravodaj obce SMILOVICE

Vážení občané
Chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaše celoroční
nákupy a přízeň, kterou nám svými návštěvami projevujete.
Vaše ohlasy nám dodávají optimizmu v přesvědčení, že provozování malé prodejny a zajištění základních potravin a služeb
na malé vesnici má smysl.
Chtěli bychom Vám také sdělit, že jsme vylepšili s bankou
podmínky pro výběr hotovosti na pokladně, tzv. cash-back. Nyní
při nákupu zboží, třeba i za 1 Kč, můžete vybrat z Vašeho účtu
jakoukoliv částku do výše 3.000,- Kč. Doufáme, že touto službou
Vám ušetříme čas a cesty k bankomatům do blízkých měst.
Přejeme Vám klidné, ničím nerušené prožití vánočních
svátků, mnoho štěstí, elánu, zdraví a osobních úspěchů v roce
2019.
Přeje
Kolektiv pracovníků „Godulanka“
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