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Ú vodní slovo
starosty obce Smilovice
Vážení spoluobčané,
Vzhledem k tomu, že se blíží konec prvního pololetí roku
2021, chtěl bych zhodnotit, co se za toto období v naší obci
událo.
V letošním roce jsme žádali o dvě dotace z programů,
které vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotaci na
rekonstrukci školní jídelny a kuchyně jsme bohužel nezískali.
Projekt rekonstrukce kuchyně, který vyčíslený na cca 6,5
miliónu korun proto musíme odložit na příští rok a pokusit
se znovu o získání dotace. V druhém dotačním titulu jsme
byli úspěšní a získali jsme dotaci z programu „Podpora
obnovy místních komunikací“ na rekonstrukci přibližně
1,6 kilometrů místních komunikací. V průběhu července
vypíšeme výběrové řízení na zhotovitele tohoto projektu.
Z dalších investičních akcí, které nás ještě letos čekají je
výměna 36 ks starých svítidel veřejného osvětlení a doplnění
několika sloupů veřejného osvětlení. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení.
V letošním roce došlo po 12 letech ke změně místního
poplatku za odpady, zastupitelstvo schválilo navýšení na
650 Kč. K navýšení jsem se rozhodli z důvodu zvyšujících se
nákladů obce na zajišťování svozu a likvidace odpadu. Zvýšil
se poplatek za svoz, skládkování a narostlo i samotné
množství odpadu. Pro efektivnější svoz tříděného odpadu
jsme v průběhu letošního jara přemístili nádoby na tříděný
odpad z centra obce, stanoviště u Sportcentra, a nádobu na
sklo umístěnou ve směru na Komorní Lhotku na jedno
sběrné místo, a to za autobusovou zastávku. V průběhu roku
by pak měly nastat další změny v systému nakládání
s odpadem, které obci představí svozová firma Smolo.

Celý začátek letošního roku a ve velké části loňského roku
nebylo možné pořádat žádné kulturní a sportovní akce. Proto
jsem rád, že situace se v tomto směru zlepšila a můžeme opět
zorganizovat tradiční Smilovické akce. Letos nás čeká
24. července Memoriál Ing. Vladislava Krejzy, 30. července
letní kino a 14.srpna Den obce Smilovice. V loňském roce
a ani letos jsme také nemohli pořádat tradiční setkání

www.smilovice.cz

červen 2021

s jubilanty a vítání nových občánků. Obě tyto akce za rok
2020 i 2021 plánujeme uskutečnit, pokud nám to situace
dovolí na podzim letošního roku.
V každém z minulých zpravodajů byla zveřejněna výzva
k odstranění překážek okolo komunikací. Vzhledem k tomu,
že nedochází k jejich odstranění a překážek spíše přibývá,
uvádím tuto výzvu hned na první stránce a doplňuji o informaci, že obec je nucena jako silniční správní úřad tyto
překážky řešit a bude důsledně vymáhat jejich odstranění
a uvedení krajnic komunikací do původní podoby. Proto
ještě jednou opakuji „Vyzýváme občany, aby z důvodu
bezpečnosti odstranili překážky okolo místních komunikací (kameny, tyče, popelnice, větve zasahující
do komunikace či cílenou výsadbu keřů v silničním
pozemku a v blízkosti místní komunikace), obec jako silniční správní úřad je oprávněn za neodstranění těchto překážek vyměřit pokutu“.
starosta Miroslav Sikora

Škola končí,
hurá na prázdniny!
V novém roce 2021 nás ve škole čekalo opět zklamání
z nemožnosti návratu do lavic žáků 4. a 5. ročníku. Ještě, že
bylo umožněno vzdělávání nejmladších školáků, a tak vzhledem k tomu, že máme spojené ročníky, se mohli do školy
v lednu vrátit žáci 1. až 3. ročníku (tedy polovina školy).
Pro tyto žáky, také pro děti našich mateřských škol a pro
jejich rodiče jsme připravili začátkem roku několik akcí. Vyjeli jsme na projektový den do lesní obory v Hukvaldech –
s dětmi MŠ dopoledne a s žáky ZŠ odpoledne. V oboře jsme si
přímo v terénu vyzkoušeli znalosti dětí o přírodě, pozorovali
jsme daňky a muflony, inspirovali jsme se hudbou Leoše
Janáčka. Pro rodiče jsme připravili dva webináře s odborníky.
Jeden na téma příprava prvňáčka do školy, druhý o výukových problémech žáků.
Po jarních prázdninách od začátku března do poloviny
dubna nás čekalo opět distanční vyučování všech ročníků
a tentokrát i předškoláků mateřinek. Do distančního vzdělávání se na naší škole zapojili všichni žáci. Těm, kteří měli
problémy s technickým vybavením, jsme zapůjčili školní mini
notebooky. Ty, pro které domácí vzdělávání nebylo příliš
efektivní, jsme minimálně 1x týdně individuálně vzdělávali
přímo ve škole. Rodičům jsme se snažili pomáhat například
i možností odběru obědů, tisknutím materiálů, video návody
ke vzdělávání.
Mrzí nás, že jsme se v 2. pololetí opět jako škola nemohli
zúčastnit tradičních sportovních a kulturních akcí pořádaných školami mikroregionu. Žáci neabsolvovali tradiční plavecký, ani lyžařský kurz. Nemohli jsme zorganizovat
„Masopustní pochod“ vesnicí. Děti ve školách neměly z důvodu karanténního uzavření školky „Dětský karneval“. Jen
pro děti školní družiny se podařilo ještě před uzavřením škol
zajistit program v karnevalovém duchu v naší nové tělocvičně. Snažili jsme se tedy ve spolupráci se SRPŠ zajistit
dětem alespoň hezký „Den dětí“. Na náklady SRPŠ do
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Śmiłowice w pytaniach
Smilovice in questions

mateřské školy dorazil se svou kouzelnickou produkcí kouzelník Aleš. Do školy přijeli s projektem „Život v pohybu“ parkouristé z Vysočiny. Oba dva programy se dětem moc líbily.
V červnu k nám zavítali v rámci ČteFestu pořádaného
v rámci projektu MAP Třinec autoři dětských knih spolu
s pracovnicemi městské knihovny v Třinci. Žáci 2. a 3.
ročníku absolvovali „Dílnu malého novináře“ s autorkou
p. Veteškovou. S Patrikem Antczakem žáci 1. ročníku kreslili
podle knihy „Alfabeta“ a žáci 4. a 5. ročníku vyráběli kartónového draka podle knihy „Světový atlas strašidel a duchů“.
Workshopy se dětem moc líbily. Děkujeme všem zainteresovaným za jejich přípravu.
V červnu nám rozvolnění proti epidemiologických opatření dovolilo uspořádat kromě Radovánek všechny plánované akce: školní výlety, pasování předškoláků, loučení
s absolventy, nocování ve škole, pasování prvňáčků na
čtenáře v místní knihovně. Navíc jsme uspořádali motivační
část letošních distančních zápisů jak do ZŠ, tak do MŠ. Pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme zorganizovali „Odpoledne s předškoláky“, kde se seznámili se školním
prostředím, s učiteli, vyučovacími předměty, učebnicemi
a novými spolužáky. Do školky jsme si pozvali rodiče s dětmi,
které v září nastoupí poprvé do mateřské školy, abychom je
seznámili s provozním řádem, školními prostory i personálem. A samozřejmě také proto, abychom věděli, o jaké
děti budeme pečovat a vychovávat je.
Na jaře se nám podařilo na školním hřišti dobudovat
dopadové plochy kolem herních prvků. Poděkování patří
p. Kopcovi za vybagrování plochy, p. Žwakovi za dovoz
štěpky, p. Trpišovskému za namontování krycí plachty na
pískoviště, p. Chwistkovi za úpravu zeleně kolem školy.
Samozřejmě bych chtěla poděkovat také personálu školy
a školek za vzornou práci jak v distančním období, tak mimo
něj. Přeji všem krásné léto. Dětem přeji, ať se jim vydaří
prázdniny. A všem, aby „covidová“ omezení byla co nejmenší
a mohli jsme se v září opět ve zdraví a v pohodě setkat na
zahájení nového školního roku.
Mgr. Jana Dybová

Začátkem tohoto roku 2021 skupina 13 * občanů z obce
Smilovice (bývalých starostů, pamětníků, předsedů spolků)
vytvořila soubor otázek o naši obci, který od dubna t.r. je na
stránkách obce Smilovice v části „Aktuality“ s doprovodným
textem a všemi třemi verzemi v češtině, polštině a angličtině.
Medializace akce byla již provedena ve Stonávce 2/2021,
v Třineckém hutníku z 7.4.2021, v periodiku polské menšiny
Głos a nyní česká verze kvízu je uvedena společně i s tiskopisem pro vyplnění jednotlivých otázek v Smilovickém
zpravodaji (červen 2021). Koneckonců reklamní plakát na
důležitých místech v okolí obce určitě taky někoho osloví.
Termín pro odevzdání odpovědi je do 30.9.2021 a to buď
do schránky OÚ Smilovice (u dveří do OÚ) nebo emailem na
adresu chwistek@seznam.cz. Další možnosti odevzdání
formuláře budou na akci „Den obce Smilovice“ (14.8.2021)
anebo na akci „Výstava zahrádkářů“ (18.-19.9.2021) v kulturní místnosti OÚ Smilovice.
Záměr autorů kvízu tj. nabídnout nejen novým občanům
(od r. 2001 již 200 nových obyvatel) formou otázek přehled
o nejdůležitějších faktech o obci a následně aktivní účastníky
pozvat na závěrečnou akci, bude mít brzy rozluštění kdo
vlastně má zájem o tento druh znalostní zábavy. Společně
s vedením obce akce bude mít závěrečnou 15.10.2021 ve
Sportcentrum Smilovice, kde formou besedy s autory akce
a s přihlášenými občany, případně i s příznivci obce, kteří
správně odpověděli na min. 20 otázek, budou prodiskutovány jednotlivé kvizové otázky určitě s doprovodným fundovaným vysvětlením. Dle zájmu a časového prostoru během
akce budou i promítnuty profesionální filmy z našeho okolí.
Jménem organizátorů máme zájem o případné předání
sponzorských darů pro ceny jednotlivcům (nejstarší,
nejmladší, nejvzdálenější, soutěžící mimo stálé bydliště
v obci atd….). Nezapomněli jsme i na slosování o ceny,
samozřejmě pro ty, kteří splní požadovaná kritéria.
Pochopitelně dle možnosti bude i objednáno občerstvení pro
tuto premiérovou akci v naší obci, která doposud ani v okolních obcích nebyla realizována.
Dle připomínek občanů k provedení kvízu je žádoucí, aby
schopní IT technici zavedli na webové stránky naší obce
příslušné odpovědi s autory akce, jak je běžná zvyklost u obdobných kvízů na internetu. Následně kdykoliv můžou
účastníci všech věkových skupin brouzdající na našich
stránkách obce Smilovice samostatně se zabavit a poznat
hlouběji naši historii, tradici, zeměpisné údaje atd.
* Libor Kubala, Pavel Szalbut, Gustav Chwistek, Miroslav
Nogol, Danuta Heliošová, Petr Šturc, Lubomír Zabystrzan,
Antonín Samek, Milan Šefer, Radek Procházka, Marek
Niemczyk, Viktor Suchanek, Robert Kotas
Za organizátory
Gustav Chwistek

Smilovice v otázkách
A. Historie
B. Zeměpis
C. Škola + spolky
D. Různé
(zakroužkujte správnou odpověď nebo obě odpovědi)
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A. Historie
1.
v

První písemná zmínka o Smilovicích je zapsána
roce:
a) 1448

2.

8) Jez Smilovice postavený v roce 1975 posiluje
kanálem vedoucím na severu obce na hranici se
Stříteži:
a) Žermanickou přehradu

b) 1548

Která z okolních obcí v 17. století patřila ke
Smilovicím:

9) Řeka Ropičanka pramení na severních svazích
vrchu:
a) Kopanice

a) Komorní Lhotka b) Řeka
3.

Který významný český skladatel má kořeny ve
Smilovicích:
a) Leoš Janáček

4.

5.

b) 1898

6) Jaký je současný stav počtu obyvatel a kolik bylo
nejvíc v obci hospod:
a) nad 800/3

b ) nad 900/2

Od roku 1991 obec byla opět samostatná. Kolik
starostů se vystřídalo ve funkci:
a) 6

b) jen rolnické brány

b) ne
B) Zeměpis

Kolik obcí a částí města tvoří hranici se
Smilovicemi:
a) 7

b) 6

2) Řeka Ropičanka jejíž vody směřují na sever
vtéká do:
a) Zalewu Szczecińskiego

b) Zatoki Gdańskiej

3) Rozloha obce v hektarech je obdobné číslo jako
výška kopce Godula v metrech:
a) více jak 700

b) více jak 800

4) Jaká je nadmořská výška v centrální části obce
u Godulanky:
a) 390 m

b) 490 m

5) Pro cyklisty je velmi lákavá komunikace přes
tzv. „Vypolonku“. Je to ve směru na:
a) Guty

b) Komorní Lhotku

6) Jak se jmenuje část obce, která v minulosti
patřila baronu Beesovi a kolik bylo v obci
najednou otevřených hospod:
a) Supikovka/2
7)

b) Rakovec/3

Kolik kilometrů představují místní komunikace
a kolik nachodíme kilometrů obchůzkou po
hranicích katastru obce Smilovice:
a) 20 /10 km

b) 1968

Ve dvojjazyčné škole po 2. sv. válce byl
ředitelem:
a) Antoni Pieknik

b) František Kubala

3) V roce 2022 bude v obci významné jubileum:
a) 70 let od vzniku Sokola, později TJ
4) MK PZKO sdružující polskou národnost (22 %
z celk. obyvatel v r. 2011) bylo založeno v kterém
v roce a kolik odehrálo divadelních představení:
a) 1948/přes 80

10) Původ názvu obce se pojí s Františkem Smylem,
který přiváděl nové osadníky a později byl
i starostou Těšína:

1)

2.

b) 2010

9) Znakem obce jsou:

a) ano

a) 1963

b) 7

a) rolnické brány + rak

Česko-polská škola se zvoničkou shořela v roce:

b) 100 let od narození Zofii Wanok

8) V domě č. 77 se narodil bývalý polský premiér
a předseda Evropského parlamentu prof. Jerzy
Buzek. V kterém roce obdržel čestné občanství:
a) 2009

b) černý bez
C) Škola + spolky

1)

Hřbitovní evang. kaple byla postavena v roce:
a) 1905

7)

a) jeřabina

b) Bedřich Smetana

b) 1949

b) Ropice

10) Podél silnice ze Stříteže do Smilovic roste na
podzim s barevnými bobulemi:

Kdy byl v obci největší mráz a na Kotasovce
zmrzly jabloně:
a) 1929

b) Těrlickou přehradu

b) 10/5 km

b) 1960/přes 50

5) Projekt z prostředků Evropského fondu pro
rekonstrukci Sportcentra pod názvem „Překračujeme hranice“ byl realizován v létech 20072013 společně s městem:
a) Katowice

b) Krzyżanowice

6) První škola v obci před 200 léty byla založena
v současném rodinném domě pod číslem 21, kde
žila p. Terezie Sztefková se zajímavým věhlasným koníčkem:
a) předení na kolovrátku
7)

b) výroba korálů

V roce 2010 byl opět uveden do chodu zahrádkářský spolek, který byl na 13 let přerušen. Jaké
by bylo výročí spolku v tomto roce bez přerušení
a kolik krát hrála cimbálovka na akcích (i mimo
obec) nově založeného spolku
a) 55/1x

b) 65/2x

8) Edukační a duchovní středisko KARMEL pořádá
každým rokem XcamP pro mládež. Název
„Karmel“ pochází od:
a) zkratky hlavních duchovních spolku
b) názvu národního parku v severním Izraeli
9) Hájenka mysliveckého sdružení Smilovice-Řeka
má již 55 let a prochází rekonstrukcí. Kolik
sdružení má celkem členů a kolik ze Smilovic:
a) 26/8

b) 50/5

10) Včelařský spolek se sídlem ve Smilovicích sdružuje včelaře z 5 okolních obcí. Spolek založil Jan
Wanok. Tradice včelařů bude v tomto desetiletí
oslavovat výročí X let od založení a jak dlouho
žije matka-včela:
a) 100 let od založení /2-4 roky
b) 50 let od založení /20-50 dní

4

Zpravodaj obce SMILOVICE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

D. Různé
V kterém roce bylo otevřeno nové kadeřnictví
v budově OÚ po rekonstrukci restaurace
„U dubu“ s přemístěním k současné poště:
a) 2013
b) 2010
Smilovická rodačka PhDr. Anna Krejzová CSc.
učila v letech 1985-1991 v cizině český jazyk ve
které škole:
a) Gymnázium v Dijonu
b) Universita Sorbonna v Paříži
V areálu hřbitova je pomník padlých - celkem 13
občanů z obce. Jedná se o památku na:
a) 1. světová válka 1914-1918
b) 2. světová válka 1939-1945
Na vrcholu Goduli byla v letech 1955-1961 umístěna vojenská posádka odbornosti:
a) výcviková rota pěšáků
b) bojová jednotka protiledlového vojska
Téměř před 110 lety bylo započato se stavbou
vodní pily cca 100 m nad dnešním jezem. V kterém roce skončila činnost tohoto vodního díla
a proč:
a) 1957 - zlomení hřídele
b) 1947 - zapálení bleskem
Za dob slávy ovocnáře pana Kotasa byly Tomáši
Masarykovi na Pražský hrad dováženy z našich
sadů jablka. Jednalo se zejména o odrůdu:
a) Mühlhauptová reneta
b) Rubinola
V obci bylo původně víc jak 10 rybníků a na
jejích okraji rostl puškvorec obecní, který se
maceroval v alkoholu a tím vznikla kořalka:
a) tatarčovka
b) jalovcovka
Jaké povolání měli někteří smilovičtí obyvatelé
na přelomu století v souvislosti s průmyslníkem
Fuldou z Těšína:
a) kameníci a furmani
b) salašníci
Legenda o „Zlatohlavci“ se týkala:
a) hada
b) medvěda
Jak byl pro arciknížete Albrechta chycen medvěd na Goduli:
a) uspáním medem s kořalkou
b) sklopná vrata

Literatura pro kvízové otázky:
kniha „Smilovice - z historie obce, Śmiłowice - z historii
gminy“
Smilovický zpravodaj (2007-2020)
www stránky obce Smilovice (www.smilovice.cz)

KVÍZ "SMILOVICE V OTÁZKÁCH"
Jméno a příjmení:

OTÁZKY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A

a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)

B

a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)

C

a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)

D

a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)
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