
Bitarova ze Slovenska mìli naši obèané možnost se zúèastnit 
dvou akcí, a to u pøíležitosti „Pochování basy“ a „Dne matek“. 
Obì akce se všem zúèastnìným velmi líbily.

Pro naše obèany jsme také 
pøipravili vystoupení populární-
ho bavièe Andera z Košic, který 
spolu s duetem Galáneèky po-
mìrnì hodnì zaplnil náš kulturní 
sál. Dvì hodiny humoru doprová-
zené pìknými moravskými pís-
nìmi, zejména o lásce, dojaly 
všechny pøítomné a úèinkující 
byli diváky odmìnìni bouølivým 
potleskem. 

Mé podìkování také patøí i jiným spoleèenským složkám za 
dobrou reprezentaci naší obce, a to zejména MK PZKO za 
nastudování divadelního pøedstavení, dále dobøe se rozjíždìjící 
organizaci ÈSZ (zahrádkáøi) za perfektní organizaci výstavy 
malíøského umìní našich krajanù Žofie Wanokové a Pavla 
Walacha. Podìkování patøí také funkcionáøùm Tìlovýchovné 
jednoty za provedení pøístavby a  tím souvisejícího rozšíøení 

Úvodní slovo 
starosty obce Smilovice

Vážení spoluobèané,

jak ten èas neúprosnì letí, opìt je za námi pùlrok, dìtem 
skonèí školní vyuèování, zaènou jim prázdniny. My dospìlí se 
tìšíme, že s rodinou nebo s kamarády vyrazíme na dovolenou a 
nebo jen tak do pøírody a nebo k vodì. Tak jako dìti dostanou 
vysvìdèení, dovolte i mi pøedložit co se za ten pùlrok v obci 
událo a jestli si zasloužíme také nìjaké vysvìdèení, zda kladné 
nebo záporné.

Rok 2012 jsme zaèali podáním žádosti o dotaci na rekon-
strukci støechy našeho kulturního zaøízení. Dotace nás opìt 
minula, skonèili jsme první pod pomyslnou èárou. Další dotaci 
jsme zažádali na celkové zateplení celé budovy Obecního úøadu 
a rekonstrukci parkovištì u místního høbitova. Výsledky 
rozdìlení dotací zatím nejsou k dispozici, o nìkterých se bude 
jednat v nejbližší dobì.

Taktéž jsme zažádali o dotaci na dokonèení úpravy parèíku 
u bývalé prodejny Hermex. 

Bìhem jarních mìsícù byl dokonèen projekt na rekonstruk-
ci mostu pøes vodní tok v centru obce, dále probìhlo územní 
øízení na splaškovou kanalizaci a je zahájeno vodoprávní øízení 
k vydání stavebního povolení. Zde je obec vázána podáním 
žádosti o dotaci do konce roku 2013.

Velmi zdlouhavì a pro obec stále nevýhodnì probíhá 
zpracování nového územního plánu obce a to tím, že nadøízené 
orgány MìÚ, odborù životního prostøedí i stavebního øádu a 
územního plánování Tøinec nesouhlasí s výstavbou nových 
rodinných domkù v nových lokalitách a souhlasí pouze s malou 
nepatrnou èástí. Takto novì navrhovaný územní plán je stále 
ve fází schvalování, protože nìkteré èásti neodpovídají plat-
nému stavebnímu zákonu musí firma, která projekt zpracovává 
provést další zmìny a tím se platnost nového územního plánu 
stále oddaluje.

Spoleènì se sousední obcí Øeka jednáme o vypracování 
spoleèného projektu na rozšíøení zásob pitné vody a to vèetnì 
èistièky. 

Taktéž pøipravujeme spoleèný projekt na výstavbu cyklos-
tezky, která by spojila obì obce podél øeky „Øeky“ (Ropièanky) 
až k penzionu „Pod lipami“.

Provedli jsme vyèistìní trativodu od ZŠ smìr k p. Chwistko-
vi.  

Bìhem hodnoceného období jsme taktéž uspoøádali jednu 
sportovní akci, a to turnaj v badmintonu smíšených družstev ve 
sportovním areálu ve Smilovicích. Výsledky byly zveøejnìny 
v regionálním tisku „Stonávka“.

Jako každoroènì jsme uspoøádali slavnostní odpoledne pro 
naše jubilanty a nejstarší obèany. Dále probìhlo vítání našich 
nových obèánkù. Akce probìhly v kulturním zaøízení obce a 
hezké vystoupení pøipravily  dìti ze Základní školy v èele s paní 
øeditelkou Mgr. Janou Dybovou. 

V rámci pøíhranièní spolupráce mezi obcí Smilovice a obcí 
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sportovního vyžití v obci. Dìkuji také fotbalistùm všech 
kategorií za dobré výsledky a umístìní v právì ukonèeném 
roèníku. 

   Na závìr bych Vám všem chtìl podìkovat za pochopení 
jak zvládáte tìžkou situaci a náladu, která panuje v naší 
republice v dobì celosvìtové recese a popøát všem, kteøí 
pojedete  na zasloužilou dovolenou, a� si ji užijete a naèerpáte 
novou sílu. Ti, kteøí nikde nejedou a tìm, kteøí do Smilovic na 
dovolenou a nebo na jiný pobyt pøijedou, pøeji pìkné poèasí, 
klid a pohodu. Všem školním dìtem a studentùm dìkuji za 
dosažené dobré výsledky a pøeji krásné sluneèné prázdniny. 

M. Nogol, starosta obce

V sobotu 9.  èervna 
probìhl v areálu Tìlový-
chovné jednoty Smilovice 
Dìtský den. Nejdøíve to 
vypadalo, že špatné poèasí 
nám uskuteènìní této akce 
nedopøeje, ale naštìstí se na 
poslední chvíli umoudøilo a 
po ètrnácté hodinì už jsme 
v areálu mohli vidìt velký a 
malý nafukovací hrad, konì 
nebo elektrické motorky. 
Pøijeli i „Klauni z balónko-

va“, kteøí dìtem z balónkù vytvarovali všechno možné a kdo se 
chtìl zkrášlit, tomu byla k dispozici dìvèata, která malovala 
dìtem na tváø rozmanité obrázky.  Jsme rádi, že ani špatné 
poèasí mnohé z Vás od akce neodradilo a pøišli jste. Vìøíme, že 
dìtem se odpoledne líbilo a atrakce si dostateènì užili.                  

 (PS) 

Dìtský den

Na zaèátek bych ráda uvedla nìkolik 
èísel za loòský rok. Obec od obèanù vy-
brala za svoz komunálního odpadu èást-
ku 384 772,- Kè.  Celkové náklady na 
odpadové hospodáøství obce byly v loò-
ském roce 409 847,- Kè, z toho za tøídìný 
odpad (tzn. plasty, papír, sklo) 98 790,- 
Kè. Firma Ekokom nám zpìtnì za 
tøídìný odpad vrátila èástku 82 051,- Kè. 

Jsme moc rádi, že naši obèané odpad tøídí, a proto jsme 
letos kromì každoroèní bezplatné sbírky použitého ošacení 

Odpadové hospodáøství v naší obci 

uspoøádali i bezplatnou sbírku elektroodpadù. Dìkujeme 
všem obèanùm, kteøí této sbírky využili a pøinesli jak použité 
šatstvo, tak elektroodpad na sbìrné místo v budovì obecního 
úøadu. Od této akce jsme si slibovali menší náklady na 
dotøíïování odpadù z velkoobjemných kontejnerù. I když 
mnozí z Vás této bezplatné sbírky využili, objevilo se následnì 
v sobotu v kontejnerech na velkoobjemný a nebezpeèný odpad 
nespoèet televizí, lednièek, myèek, poèítaèù a dalších elektro-
spotøebièù.  Urèitì se ozvou hlasy, na co teda ty velké kontej-
néry jsou? Jistì.  Jsou urèeny i pro tento odpad,  ale za takto 
uložený odpad už obec firmì Nehlsen, s.r.o. doplácí nemalé 
èástky, což je urèitì škoda, když bylo elektroodpad možné 
odevzdat bezplatnì.  Jen pro informaci mohu uvést, že loni se 
èástka za velkoobjemný a nebezpeèný odpad pohybovala 
okolo 40 tis. Kè. Za první pololetí letošního roku je to 19 132,- 
Kè. Taktéž za odpad, který obèané odevzdávají ve sbìrném 
dvoøe v Oldøichovicích, obec doplací firmì Nehlsen za 
skladkovné a likvidaci. Napøíklad  za lednièku platíme 120,- 
Kè,  za praèku 140,- Kè.  Proto jsme rádi, když obèané využijí 
možnosti  odevzdání opotøebovaných spotøebièù v prodejní 
síti ihned pøi nákupu spotøebièe nového, nebo bezplatné 
sbírky, kterou organizuje obec.  Vìøíme, že i v pøíštím roce 
využijete bezplatné sbírky, kterou obec zorganizuje a pomùže-
te nám tak snížit náklady na likvidaci odpadù.          

 (PS)

Na základì podnìtù mnohých obèanù bylo sepsáno 
toto upozornìní.

- Dùraznì žádáme všechny øidièe o zvýšenou opatrnost pøi 
prùjezdu støedem obce a dodržování stanovené rychlosti, 
což je 50 km/h. Pøi návštìvì prodejny „Godulanka“ nechte 
zaparkované auto na místì k tomu urèeném – parkovišti, 
nelze parkovat v bezprostøední blízkosti obchodu ani na 
protilehlé krajnici u domu p. Korbela. 

- Za ukládání kamenù v blízkosti místní komunikace, na 
základì posouzení situace možného ohrožení Policií ÈR, je 
správce komunikace oprávnìn vymìøit pokutu. Vyzýváme k 
odstranìní tìchto  pøekážek, z dùvodu dodržování bezpeè-
nosti a pøibývajících upozornìní na ohrožování cyklistù, 
automobilù a pohybující se chodcù.

- Obracíme se na všechny obèany a rekreanty s prosbou, aby
v nedìli nevykonávali práce, které zpùsobují nadmìrný hluk 
napø. sekání trávy a øezání døíví.

- Vlastníky a nájemce, kteøí ještì neposekali své pozemky, 
žádáme, aby tak uèinili v co nejkratší dobì a pozornost 
vìnovali i náletovým døevinám. Ke kácení všech vzrostlých 
døevin a souvislých ploch keøù rostoucích mimo les je 
zapotøebí povolení.

Upozoròujeme majitele pejskù, aby pøi procházce se svými 
mazlíèky dbali na odstraòování exkrementù ze spoleèných 
komunikací a veøejných prostranství. 

- Odpad nelze ukládat kolem sbìrných nádob v centru obce 
v igelitových taškách, musí být roztøídìn a vhozen do sbìrné 
nádoby. 

- Zároveò upozoròujeme všechny podnikatelské subjekty se 
sídlem v obci na jejich povinnost danou zákonem, že musí 
zajiš�ovat likvidaci odpadu ze své podnikatelské èinnosti, 
(napø. musí mít druhou popelnici na odvoz a prokázat 
kontrolnímu orgánu i tøídìní odpadu); nelze používat 
systému pro obèany bez pøihlášení.

a

a

Upozornìní obecního úøadu
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Ve dnech 3.-9.6. letošního roku se sjelo 20 seniorù na 
Karmel do Smilovic, kde spolu prožili hezké chvíle pøi spoleè-
ných rozhovorech. Byli rovnìž povzbuzeni písnìmi, hudbou i 
Božím slovem hostù z rùzných sborù.

Dopoledního a odpoledního programu se zúèastòovalo i 
nìkolik místních i pøespolních seniorù.

Na další pobyt na Karmelu se senioøi sjedou zase pøíští rok 
zaèátkem èervna. A to bude již po dvanácté.

Helioš Petr

Pobyt seniorù na Karmelu

Hezký zážitek èekal na všechny, kteøí se pøišli podívat v 
nedìli 29. 4.2012 od 15 hodin do sálu Obecního úøadu Smilovi-
ce, na vystoupení dìtí z Èeského Tìšína v muzikálu Ztracená 
oveèka. Muzikál zprostøedkovalo Køes�anské spoleèenství 
Smilovice pøi SCEAV v Komorní Lhotce ve spolupráci s Obcí 
Smilovice. Organizátoøi se rozhodli vìnovat výtìžek z dobrovol-
ného vstupného Základní a Mateøské škole Smilovice. 

A jak to všechno dopadlo? Nad oèekávání dobøe. Muzikálový 
pøíbìh o malé oveèce shlédl velký poèet divákù, pøišli se podívat 
místní i pøespolní obèané, dìti a rodièe. Prùvodce kulturním 
odpolednem a organizátor projektu, p. Helioš, zveøejnil na konci 
pøedstavení výši získané èástky z dobrovolného vstupného, 
celkem 15.500 Kè. Nakonec se vybraná èástka díky dalším 
sponzorským darùm vyšplhala na 17.000 Kè. Tuto èástku 
použijeme k poøízení dìtské houpaèky od firmy NEPO s.r.o. 
Kyjov. Houpaèka bude instalována na dìtském høišti Základní a 
Mateøské školy. Dodavatel slíbil montáž do konce èervna 2012. 

Svou úèastí jste pomohli k získání potøebných finanèních 

Muzikál Ztracená oveèka

prostøedkù a dìti se na houpaèku už moc tìší. Dìkujeme všem 
z Køes�anského spoleèenství Smilovice, zejména panu Petru 
Heliošovi za zprostøedkování projektu. 

Trpišovská Zlatuše, mateøská škola

Už èasnì zrána oznámily zvony 
na evangelickém kostele v Komorní 
Lhotce, že první kvìtnová nedìle 
bude v této obci zcela urèitì 
výjimeèným dnem. Tuto nedìli 
(tentokrát 6. 5.) si totiž evangelíci, 
patøící do sboru v Komorní Lhotce 
už po 230. pøipomnìli den, kdy byl 
založen sbor a posvìcen základní 
kámen pod stavbu evangelického 
kostela. 

Pøi pøíchodu do kostela vítal a všechny zval k slavnostní 
bohoslužbì dechový orchestr z Komorní Lhotky.  Na bohosluž-
bách zazpívaly místní smíšené pìvecké sbory za doprovodu 
smyècového orchestru a zvìstí Božího slova posloužil host 
z Wis³y (Polsko), faráø Leszek Czy¿. 

Odpoledním hostem na tìchto oslavách byl novì zvolený 
pøedseda synodu (prezes synodu) evangelické církve v Polsku, 
faráø Grzegorz Giemza z Dziêgielowa (Polsko). V dalším 
programu pak vystoupila místní mládež a skupina KL Band.

Velkým povzbuzením pro všechny pøítomné byla i skuteè-
nost, že oslav se zúèastnil také pan starosta Miloslav Hampel 
s manželkou a mnoho dalších evangelíkù z okolních obcí.

U této pøíležitosti sbor vydal jubilejní set - DVD, bulletin, 
pohlednici a klíèenku, který je možno zakoupit v literárním 
koutku ve farní budovì.

Faráø Boleslav Firla

„Až potud pomáhal nám Hospodin…“
Evangelický sbor v Komorní Lhotce slavil 

své 230. výroèí založení!

OZNÁMENÍ o UZAVØENÍ
Obecního úøadu ve Smilovicích
v dobì od 9. – 11. èervence 2012

(v úøední dny zastupuje úøad 

v Øece tel: 558 694 652

nebo ve Støíteži tel: 558 694 322)

Místní knihovna Smilovice opìt pøipravuje   
PRÁZDNINOVÝ  ÈTYØLÍSTEK  

- vyrábíme 

ZVEME  dìti, mládež i DOSPÌLÉ !!!

termíny konání budou oznámeny na 
www.knihovna.smilovice.cz a vývìsce 

je nutné se na tuto akci pøihlásit a to osobnì, 
telefonicky nebo e-mailem: 

knihovna.smilovice@smilovice.cz   

kontaktní osoba  M. Lipowczanová 
tel:  774 359 919,  558  694 923



znovu zaèal v roce 1997, kdy se vedení TJ ujal ing. Marian 
Bujok, který nechal zpracovat projekt na modernizaci 
sportovního komplexu a následnì je tento projekt postupnì 
realizován. Jeho zásluhou a díky dalších nadšencù kolem nìj 
patøí dnes Sportcentrum ve Smilovicích k nejmodernìjším 
sportovnì-spoleèenským areálùm. 

V souèasné dobì má TJ pìt družstev ve fotbalových 
soutìžích:

A-muži hrají již pìt let v krajské 1.A tø., B-muži v okresní 
soutìži, dorost je v okresním pøeboru, starší žáci a mladší 
žáci hrají taktéž okresní soutìže.

Ve Sportcentru také probíhá badmintonová liga, cvièení 
pro ženy, které vedou školené cvièitelky, pøipravuje se 
bowlingová i pinpongová liga a mnoho dalších sportovních 
aktivit. 

Ocenìní a podìkování patøí i Obci Smilovice za podporu 
pøedevším mládežnického sportu.

V rámci oslav bylo sehráno atraktivní pøípravné utkání 
FC Baníku Ostrava proti FC Spartak Trnava a následnì ještì 
probìhnou další akce: 28.7. turnaj mladších žákù – Generali 
Cup, 4.8. Memoriál ing. Vladislava Krejzy, 1.9. fotbalový 
turnaj starých gard.   

 (TK)
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Vznik TJ Smilovice se datuje od druhé poloviny roku 
1952, kdy u místní organizace mládeže vznikl kroužek 
Sokola. Hlavními propagátory byli Ferdinand Stanìk a Žofie 
Wanoková. Prvním družstvem, které se zúèastnilo soutìží, 
bylo družstvo v odbíjené v roce 1957.

Velký rozkvìt TJ zaèal po roce 1969, kdy do TJ pøichází 
smilovický rodák ing. Vladislav Krejza a jeho pomocník 
tìšínský rodák Rudolf Procházka. Registruje se druhý oddíl 
v soutìžích, a to stolní tenis. Za pøispìní Tøineckých železá-
ren vzniká první škvárové fotbalové høištì. Ve stejné dobì se 
provádí rekonstrukce budovy tzv. Moštárny, která byla 
odkoupena  pro potøeby smilovických sportovcù. V roce 1975 
byl vybudován lyžaøský vlek pod Godulou, upraven terén nad 
fotbalovým høištìm pro potøeby letních táborù mládeže, 
výletní centrum s prodejním stánkem, taneèním pøístøeškem 
se zahradními stoly a lavicemi.

Areál byl neustále modernizován (výstavba zábran 
fotbalového høištì podél øeky Ropièanky, výstavba tribuny, 
druhá etapa rekonstrukce budovy pro vznik tìlocvièny 
a herny st. tenisu, výstavba mostu pøes Ropièanku.

Nejsmutnìjším dnem pro smilovické sportovce se stal 
7. kvìten 1981, kdy pøi projednavání plánu výstavby sportov-
ního areálu na úøadu obce umírá ve veèerních hodinách 
pøedseda TJ ing. Vladislav Krejza a jeho rozdìlanou práci 
pøebírá a dále v ní pokraèuje jeho zástupce Rudolf Procház-
ka.

Pro velké zásluhy ing. Vladislava Krejzy je pak jeho 
památka pøipomínána každoroènì turnaji ve fotbale pod 
názvem memoriál ing. Vl. Krejzy, kterého se úèastnily i 
zahranièní družstva. I v rámci 60-tého výroèí TJ je tato akce 
naplánována na 4.8.2012.

Další velký rozvoj a modernizace Tìlovýchovné jednoty 

Tìlovýchovná jednota
slaví letos 60 let

Dne 21.6. se konal ve Sportcentru Smilovice fotbalový 
svátek, kdy v rámci oslav 60. výroèí TJ Smilovice se utkaly 
na fotbalovém høišti prvoligové celky Baníku Ostrava a 

Smilovice vidìly prvoligový fotbal 
a zažily nejvyšší návštìvu divákù

na svém høišti
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Smilovice reprezentovalo v okresních 
a krajské soutìži celkem 5 družstev, 
z toho 2 dospìlá a 3 mládežnická. Mladší  
a starší žáci nás reprezentovaly pod 
vedením MUDr. Davida Míry a Èeslava 
Byrtuse v okresních soutìžích. Mladší 
žáci se umístili na 4. místì se ziskem 21 
bodù. Nejlepšími støelci družstva byli 

Matìj Palarèík 10 branek, Šimon Byrtus 10, Josef Bujok 7. 
Starší žáci mìli výbornou sezónu a ze všech našich družstev 
dosáhli nejlepšího umístìní v tabulce. Umístili se na 1. místì 
se ziskem 57 bodù (19 vítìzství a 1 porážka). Nejlepšími 
støelci družstva starších žákù byli Radek Cienciala 59 branek, 
Vít Svoboda 34, Martin Sikora 15. Dorost pod vedením 
trenéra Vlastimila Dyby a René Havlíka se umístil v okres-
ním pøeboru na 7. místì se ziskem 22 bodù. Nejlepšími 
støelci družstva byli Patrik Sikora 16 branek, Ondra Svoboda 
10, Marian Heczko 4. Historicky nejlepšího umístìní 
v okresní soutìži dosáhlo B družstvo mužù, které pod 
vedením trenéra Karla Kniezka  do posledního kola bojovalo 
o postupové 1. místo. B mužstvo se umístilo nakonec na 
pìkném 2. místì. B družstvo mužù získalo celkem 61 bodù 
(19 vítìzství, 4 remízy, 5 proher) Nejlepšími støelci branek 

Fotbalová sezóna
smilovických družstev byla úspìšná

Spartaku Trnava. K bájeèné atmosféøe tohoto utkání pøispìla 
historicky nejvyšší návštìva - pøes 700 divákù. Diváci byli 
nejen z naší obce èi regionu, ale i z okolních a vzdálenìjších 
mìst. Nìkolik fanouškù pøijelo i z Trnavy. Utkání mìlo 
vysokou úroveò, kterou èasto ohodnotili diváci silným 
potleskem. I pøes velké množství divákù a s tím spojené i 
velké množství automobilù, které v daný den pøijelo do naší 
obce, probìhla akce bez vìtších problémù. Za vìtší ruch 
v naší obci se organizátoøi omlouvají tìm, kde se tento ruch 
vyskytoval a vadil jim. Myslíme si, že tato akce  ke 
zviditelnìní nejen Sportcentra, ale i celé obce a v oèích 
návštìvníkù zanechala urèitì dobrý dojem. Dùkazem toho 
jsou i èlánky ve všech regionálních týdenících a v nejètenìj-
ších denících, kde byl této akci vìnován velký prostor.

pøispìla

z B mužù byli Lukáš Rajnoch 20 branek, Patrik Witos 14, 
Lukáš Kisza 9. Jediný reprezentant naší obce v krajských 
soutìžích, A mužstvo mužù potvrdilo své dlouhodobé 
postavení v popøedí tabulky této soutìže a umístilo se na 
koneèné 4. pøíèce. A muži pod vedením trenéra Pavla 
Smatany získali celkem 42 bodù (12 vítìzství, 6 remíz, 
8 proher). Nejlepšími støelci družstva byli T. Ganczarczyk a 
L. Kohut 10 branek, J. Topiarz 9 branek.  

Na jaøe probíhaly také tréninky tìch nejmenších fotbalis-
tù. První trénink se konal 17.5. a na høišti se prohánìlo pøes 
40 malých fotbalistù ve vìku od 4 do 10-ti let. V jarní sezónì 
probíhaly tréninky pøípravek 1x týdnì ve ètvrtek. Vzhledem 
k velkému zájmu a poètu tìchto malých fotbalistù se budou 
konat tréninky v podzimní èásti sezóny 2x týdnì. Do 
družstva pøípravek a také do ostatních družstev podle vìku 
mùžete své dìti kdykoliv pøihlásit. Informace ohlednì 
tréninkù v podzimní èásti a kontaktù na trenéry najdete na 
www.scsmilovice.cz.

Za fotbalový oddíl  TJ Smilovice

Mgr. Radek Procházka

Kalendáø akcí 
– SPORTCENTRUM SMILOVICE

èervenec   
18.-20.7.2012 Brankáøský kemp s Danem Zítkou
23.-27.7.2012 Sportovní kemp pro kluky i holky (fotbal, 

tenis)
so 28.7.2012 Generali cup - fotbalový turnaj ml. žákù 

r.2000
út 31.7.2012 Konec akce - Staòte se èleny TJ Smilovice 

(slosování èlenských karet)

srpen   
so 4.8.2012 Memoriál ing. Vl. Krejzy - oslava 60 let 

TJ Smilovice
fotbalový turnaj s veèerní zábavou

27.-31.8.2012 Sportovní tenisový kemp

so 1.9.2012 Fotbalový turnaj starých gard - oslava 60 let 
TJ Smilovice 

listopad   
pá 9.11.2012 Vinobraní 2012 - akce Zahrádkáøù Smilovice

prosinec   
po 31.12.2012 Silvestr ve Sportcentru Smilovice

Více zde: http://sc-smilovice.webnode.cz/kalendar-akci/
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Další školní rok ubìhl. Ani jsme se nenadáli a budeme se 
opìt louèit s našimi absolventy. Letos nás opouští 14 „pá�ákù“. 
Dvanáct pøestupuje na 2. stupeò do Hnojníka a dvì žákynì 
složili úspìšnì pøijímací zkoušky na Gymnázium v È. Tìšínì. 
Místo pá�ákù zaplní 12 nových prvòáèkù. 

Co všechno jsme spoleènì za ten pùlrok prožili? Tradiènì 
jsme absolvovali rùzné sportovní a kulturní akce v rámci 
mikroregionu MOPS. Tady jsou naše celoroèní výsledky: 
pøehazovaná (Ropice) – 1. místo, minikopaná (Smilovice) – 3. 
místo, florbal (Tøanovice) – 3. místo, vybíjená (Hnojník) – 3. 
místo, atletický trojboj (Tošanovice) - 4. místo, kreslení (K. 
Lhotka ) individuálnì 2x 2. místo, Rozvíjej se, poupátko (Støítež) 
–  individuálnì 1. místo MŠ Øeka.

Letos poprvé jsme do osnov TV zaøadili kromì plaveckého 
výcviku také lyžaøský výcvik.  V lednu nìkteøí žáci ZŠ i MŠ týden 
dojíždìli do SKI areálu v Øece. Na konci týdne byli témìø všichni 
schopni sjet malou sjezdovku. Dìtem se „lyžák“ moc líbil, a 
pokud poèasí dovolí, zaøadíme ho do plánu i pøíští rok. Mezi 
sportovní aktivity lze zaøadit i dopravní výchovu, kterou 
absolvovali teoreticky ml. žáci a starší žáci na dopravním høišti v 
Tøinci i prakticky.

Školní pùlrok na ZŠ Smilovice byl také bohatý na kulturní 
akce. O novém pojetí karnevalu jsme informovali ve zpravodaji 
Stonávka. Starší žáci vyjeli na besedu s cestovatelem do 
Tøanovic. Tam též pøedvedli mladší žáci nacvièené dramatizace 
pohádek na setkání „Dìti pøed oponou“. Žáci, kteøí navštìvují 
kroužek „Hry na flétnu“, reprezentovali školu s pásmem 
písnièek a básnièek v partnerské obci Bitarová na vystoupení pøi 
oslavách jubilantù Obce a na Vítání obèánkù.

V dubnu jsme uspoøádali Velikonoèní výstavku spojenou se 
Dnem otevøených dveøí. Ale nejvíc vydaøenou akcí byl Den 
rodiny. Letos pojatý jako klání smíšených družstev rodièù a 
dìtí v pøehazované a ve fotbale. Této akce v areálu školy se 
zúèastnilo 70 lidí.

V jarních mìsících jsme nezapomínali ani na pøírodu. Zavítal 
k nám spolek na ochranu dravých ptákù. Pøedvedl nám rùzné 
druhy dravcù a jejich nácvik. V rámci ekovýchovy jsme se 
zúèastnili soutìže Fa Nehlsen ve sbìru PET lahví a celoroènì 
jsme sbírali starý papír v projektu „Soutìžíme s panem Pope-
lou“. Za rok jsme nasbírali celkem 9 t starého papíru. Za výtìžek 
byly poøízeny vìcné ceny sbìraèùm a nové židle do poèítaèové 
uèebny.

V závìru školního roku nám jistì zbude èas na shlédnutí 
krásných DVD o historii obce Smilovice a jejich kronikáøích, 
které škole vìnoval autor p. Zabystrzan, za což mu velmi 
dìkujeme. Dìkujeme též všem rodièùm a spoluobèanùm, kteøí 
jakýmkoliv zpùsobem pøispìli k zútulnìní naší školy a školky.

O prázdninách nás èeká spousta práce. Napø. èásteèná 
rekonstrukce soc. zaøízení v MŠ a ZŠ, vytvoøení výdejny obìdù 
v MŠ, aby dìti nemusely pøecházet na jídlo do budovy ZŠ. Bude 

PÙLROK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE nutné vyøešit špatný stav likvidace odpadních vod. Doufáme, že 
se vše podaøí a vyøeší k spokojenosti všech.

Mgr. J. Dybová

Od 1. do 7. èervna probìhl v mìstech a obcích celé Èeské 
republiky 2. roèník akce TÝDEN ÈTENÍ DÌTEM. Slavnostní 
zahájení se uskuteènilo v divadle Bolka Polívky v Brnì.

Cílem akce bylo vyburcovat rodièe a dospìlé k ochranì dìtí 
pøed falešnými hodnotami masové kultury. Ukázat dìtem, že 
pomocí knížek se dá nádhernì snít, pøenést se do svìta, kde nic 
není nemožné a spolu s hrdiny knížek prožít spoustu lákavých 
dobrodružství.  

Celý týden  byl svátkem dìtí a literatury. 

Naše knihovna se k této akci také pøipojila.

Ve støedu 6.6.2012 v prùbìhu  dopoledne se ve ètení dìtem 
místní ZŠ u nás v knihovnì vystøídalo 7 dospìlých ètenáøù. 
Všichni se moc snažili, aby malé posluchaèe zaujali. Myslím, že 
se jim to podaøilo. Za ochotu nìco pro dìti udìlat bych chtìla 
podìkovat panu starostovi, který je velkým propagátorem ètení 
a pøi všech akcích dìtem vysvìtluje dùležitost ètení, dále paní 
místostarostce, paní Èapkové, Heliošové, Sikorové Uhláøové, 
Kwaczkové, paní øeditelce a uèitelkám. 

Na  Týden ètení dìtem navazuje Pasování prvòáèkù do øádu 
ètenáøského, které se uskuteèní v pondìlí 25. 6. 2012 v naší 
knihovnì. Toto pasování provede pan starosta.

V mìsíci dubnu a kvìtnu probìhla ilustraèní soutìž –Moje 
babièka. Výhercem soutìže se v kategorii 1.-3. tø. stala Natálka 
Martynková a v kategorii 4.-6. tø. Magdalénka Kozlová. 
Výherkyním blahopøeji. Dále vyhlašujeme ilustraèní soutìž na 
prázdniny: Moje prázdninové putování. Informace na www 
stránkách knihovny.

 O prázdninách probìhne Prázdninový ètyølístek. Informace 
upøesním taktéž na webu.

Dále bych chtìla upozornit na uzavøení knihovny 
27. - 30. srpna – plánována inventarizace knihovního fondu.

Pøeji Vám pøíjemné a bezpeèné prožití prázdnin a nezapo-
meòte, že v naší knihovnì na Vás èekají knihy, které Vám èas 
dovolených a sladkého nic nedìlání urèitì zpøíjemní.

M.L. - knihovnice

Zprávy z knihovny

K výstavì obrazù dne 4.5.2012 v sále OÚ Smilovice toho bylo 
již napsáno nemálo, a proto nyní pøipojuji pár snímkù a nìkolik 
informací o doprovodných akcích, které se konaly v den výstavy. 

Výstava obrazù
Zofia Wanok, Pawe³ Wa³ach
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Zejména bych chtìl podìkovat naší floristce – paní Kristinì 
Hradilové, která kvìtinovou dekorací z fondù naši organizace 
zahrádkáøù zkrášlila tuto výstavu. Kromì toho na vernisáži 
našich malíøù zaznìly krásné tóny harfenistky – Kasi Sta-
nowskiej z hnojnické polské školy, dále pìvecký soubor Godulan 
– Ropica zazpíval nìkolik písní a závìr patøil próze – paní Ewy 
Furtek z Komorní Lhotky, kterou pøikládám v plném znìní.

Pro informaci sdìluji, že v souèasné dobì je v T-Printu 
v pøípravì nástìnný kalendáø na r. 2013 s obrazy malíøe Paw³a 
Wa³acha.                                                                                        (GCH)

Wiszóm mi na œcianie 
Twoje obrozeczki.
Cztyry  pory roku,
okróng³e rómeczki.

I jak zawrzym oczy,
widzym Twoje rynce,
jak jadóm po p³ótnie,
w niewielki udrynce.

Ciep³y miyszosz kolor
na niebo zimowe, 
na pejza¿ drzewiónki
cyrpniesz te¿ brónzowej.

S³óneczko zachodzi,
obiod ¿eœ ni mia³a,
bo ¿eœ kómusikej
dzie³o obieca³a.

Wernisa¿
Zofii Wanok

4.5.2012

Jeszcze mokry obraz
z r¹k Ci bieróm ludzie,
ju¿ na próbe lecisz
czy lipiec, czy grudziyñ.

W Godulana rzyndach
s³yszym g³os altowy,
nie zniknóm mi dŸwiynki
ni obrazy z g³owy.

Mo¿ne ¿e aj w niebie 
przi sercu Cie grzeje,
¿e piynkno obrozków
z czasym nie p³owieje.

Bo by my tu dzisio
Zosieñko nie byli,
aby my Twóm pamiynæ
z godnoœcióm uczcili.

Témìø 50 úèastníkù zájezdu má za sebou zápoèet z návštìvy 
Œl¹skiej Gie³dy Kwiatowej v Tychach, muzea „Tyskie Browari-
um“, které je souèástí nejvìtšího polského pivovaru „TYSKIE“ a 
zahradnického centra „Kapias“ v Gocza³kowicach.

Bìhem jízdy byli úèastníci seznámeni s naším programem za 
poslední období, tj. vinobraní na TJ 11.11.2011, fašiank v 
Bitarové a tématické pøednášky „3 v 1“ – Liliovité rostliny, 
Sloupcovité jablonì, Vegetace ve Venezuele + výroèní schùze 
naší organizace. Kromì toho samozøejmì naši vyprávìèi vtipù p. 
Leo Krejza a Rudolf Procházka se èasto chopili mikrofonu a 
svými peprnými vtipy nás bavili na cestì tam i zpìt. Jelikož 
nedávno se konaly „Hutnické pivní slavnosti“, tak nechybìl i 
zpìv dle vybraných písní ze zpìvníkù našich hu�aøù. Dalším 
zpestøením byla sázková soutìž na významné sportovní akce, 

První zájezd staronové organizace
zahrádkáøù ZO ÈZS Smilovice

které se konaly právì v tento den (MS v hokeji: Èesko-
Slovensko, fotbal - Liga mistrù: Bayern – Chelsea a naše liga 
Smilovice – Raškovice). Výhercù nebylo málo a za odmìnu byli 
zaøazeni do návštìvy automobilky Hyundai v Nošovicích, která 
se uskuteènila dne 5. 6. 2012.

Na podzim 9. 11. 2012  probìhne na našem tradièním 
vinobraní soutìž o „Nejlepší foto zájezdu“, kterou vyhodnotí 
pøedseda Fotoklubu Smilovice – p. Viktor Suchánek.

Zájezd  stmelil kolektiv zahrádkáøù a pøíznivcù našeho 
spolku a pokud máte zajímavý nápad na uspoøádání dalšího 
zájezdu v r. 2013, nastiòte itineráø zájezdu, kontakty apod. 
(pøímo uveïte do našich webových stránek – www.zahradkari-
smilovice.webnode.cz).

Z poplatku na zájezd vznikl pøeplatek, který z 50 % bude 
pøedán naší organizaci a ze zbylých 50 % bude navrženo výboru 
ZO ÈZS Smilovice, aby financoval koupi okrasných keøù pro 
zvelebení centra obce Smilovice nebo „zákoutí“ za letní restaura-
cí „U pošty“.                                       (GCH)     chwistek@seznam.cz

Název XcamP má více významù: Mezi 
hlavní patøí zvýraznìná písmena XP. Písmena 
X a P v názvu jsou totožná s øeckými písmeny 
chí a ró, která jsou prvními písmeny jména 
Kristus (øec. Christos) a dohromady tvoøí 
starokøes�anský monogram jména Pána Ježíše 
Krista. Písmeno X mùže také odkazovat jak ke 
køíži, tak (zejména v angliètinì) ke Kristu. 
Písmeno X bývá v angliètinì èasto používáno pro vyjádøení 
nìèeho extra, nìèeho  ---zvláštního èi nìèeho tajemného.

Camp - v angliètinì (a už snad i v èeštinì) znamená tábor.

Stanový tábor XcamP navazuje na dlouholetou 
tradici mládežových pobytù v pøírodì, spojených se 
studiem Božího Slova.

 1969 První stanové setkání pro vìtší poèet úèastníkù se 
konalo již v roce 1969 v Oløichovicích na úpatí Beskydské hory 
Javorový. Mimoøádná úèast byla umožnìna uvolnìním pomìrù 
po Pražském jaru.

1989 V tomto roce (ještì v dobì totalitního režimu) vznikl 
zámìr uskuteènit setkání køes�anské mládeže. Aby nebyly 
èinìny ze strany státních orgánù pøekážky, byl zvolen pro toto 
setkání krycí název "Mírový semináø mládeže". Po listopadových 
událostech se díky nadšení nìkolika desítek mladých lidí zaèal 
konat každoroènì v èervenci stanový tábor v Tošanovicích 
(okres Frýdek-Místek).

1990-2000 Pro velký zájem byla poøízena montovaná 
plachtová hala, v níž se mohlo úèastnit programu na 650 lidí.

2001 Na bázi mezinárodní spolupráce v rámci euroregionu 
Tìšínské Slezsko probìhlo zaèlenìní do projektu Dziêgielów-
Smilovice a pøesídlení tábora do vybudovaného zázemí v obci 
Smilovice (okres Frýdek-Místek).

2007 Evangelizaèní tábor pøijal nový název XcamP. 

Co znamená název XcamP?



Vydává: Obec Smilovice. 
Tisk: T-PRINT, s.r.o. Tøinec – 1.7.2012, náklad 280 ks.

Dìkujeme za všechny pøíspìvky a pro další vydání v prosinci 2012 již mùžete zasílat nové èlánky (uzávìrka pøíspìvkù 30.11.2012).
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Pøedbìžný program XcamP 2012

V ÈERVENCI.
Ne 8.7. - Biblická hodina v 15  hod.
Ne 15.7. - Biblická hodina  v 15 hod.
Pá 20.7. - Setkání pro všechny generace v 17 hod. u Karmelu 
Ne 22.7. - Bohoslužby pod velkým stanem u Karmelu 

v 9.00 hod.  

V SRPNU 
Ne   5.8. - Biblická hodina v 15 hod.
Ne 12.8. - Biblická hodina v 15 hod.
Ne 19.8. - Biblická hodina v 15 hod.
Ne 26.8. - Bohoslužby v 8.30 hod. 

21.7 - 28.7. - probìhne u støediska Karmel 23.roèník 
stanového tábora X-camP
Jednotlivé èásti programu XcamPu jsou volnì pøístupné široké 
veøejnosti. (dopolední pøednášky, semináøe, zastavení u Božího 
slova nebo hudební koncerty......) 
Poplatky hradí pouze úèastníci, kteøí se na táboøe ubytovávají a 

- 
a

a

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích stravují.
V prùbìhu odpoledních a veèerní evangelizace je zajištìn 
zvláštní program pro dìti.
Téma letošního kempu bude „evoluce víry“

Program bohoslužeb v Komorní Lhotce na nejbližší 
období

Ne   8.7.v 8.30h. (p)
Ne 15.7.v 8.30h. (è)
Ne 22.7.v 8.30h. (p)
Ne 29.7.v 8.30h. (è)
Ne   5.8.v 8.30h. (spol.) mládežové bohoslužby
Ne 12.8.v 8.30h. (p)
Ne 19.8.v 8.30h (è)
Ne 26.8.v 8.30h (p)
Ne   2.9.v 8.30h (spol) vystoupení dìtí z NB

Srdeènì zve :
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce 

a Køes�anské spoleèenství ve Smilovicích 
a v Komorní Lhotce

a

a

a

Vážení obèané,

již nìkolik týdnù ve Vaší obci zajiš�uje spoleènost Premier 
Finance poradenské, analytické a asistenèní  služby v oblasti 
osobních a rodinných financí. V dnešní dobì je každý z nás 
témìø dennì kontaktován a oslovován možnými nabídkami  
rùzných finanèních produktù a jistì není jednoduché se v této 
záplavì informací a nabídek vyznat.  Upøímnì øeèeno, èastokrát 
je nám to i nepøíjemné. Smyslem naší  služby je umožnit 
každému obèanovi obce, aby ve stanovenou dobu mohl navštívit 
kontaktní místo na obecním úøadu, kde mu budou bezplatnì 
zodpovìzeny otázky, pøípadnì poskytnuta odborná pomoc a 
asistence ve všech oblastech finanèního trhu.

Zajímají Vás odpovìdi na otázky typu :

- Jak je to s dùchodovou reformou?

- Jsem dostateènì zajištìn/a pro pøípad, že by se mi nìco stalo?

- Mám dostateènì zajištìn svùj majetek?

- Vyplatí se stavební spoøení?

- Kde vzít prostøedky na nové bydlení nebo na rekonstrukci 
toho stávajícího?

- Co je to podpojištìní, progrese, karence, bonita apod.?

Pøijïte, rádi Vám odpovíme.

a

a

Služba si klade za cíl pøivést do Vaší obce služby pojiš�oven, 
bank a dalších finanèní institucí tak, abyste za nimi nemuseli 
vážit cestu do mnohdy vzdálených mìst a ušetøit  Vám tím èas i 
finanèní prostøedky.  Pevnì vìøíme, že naši snahu oceníte, že si 
postupnì získáme Vaši dùvìru  a že se naše nová služba stane 
pevnou souèástí Vašeho spokojeného života v obci.

Pokud nebudete mít možnost  z jakýchkoli dùvodù navštívit 
ve stanovený èas kontaktní místo osobnì, mùžete se na nás 
obrátit telefonicky nebo mailem a domluvit si s nìkterým z kon-
zultantù osobní konzultaci, a to u Vás doma, nebo na kterémkoli 
místì dle Vašeho uvážení.

Na setkání s Vámi se tìší

Miroslav Marek, 605 753 808, 
miroslav.marek@premierfinance.cz

Ing. Lenka Sikorová, 724 689 520, 
lenka.sikorova@premierfinance.cz 

Bc. Martin Stryja, 604 281 995, 
martin.stryja@premierfinance.cz
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