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Vážení spoluobčané,
čas je neúprosný a blíží se závěr školního roku, a tím i prvního

pololetí letošního roku. Roku, který je zatím, co se počasí týče,
velmi rozpačitý, ale pro nás nezačal špatně. 

Konečně se nám podařilo získat dotace. A to jak dotaci z SZIF
na opravu střechy kulturního domu a výstavbu sociálního za-
řízení, tak dotaci z MSK na opravu pomníku na místním
hřbitově. V prvním případě se jedná o částku cca 1,3 milionu ko-
run a v druhém případě 38 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že
máme v plánu v letošním roce provést rekonstrukci příjezdové
komunikace na místní hřbitov z vlastních finančních prostřed-
ků, požádali jsme o dotaci na výstavbu vnitřního chodníku
a výsadbu okrasné zeleně na místní hřbitov, a i tuto dotaci ze
SZIF jsme obdrželi. Jedná se o cca 320 tisíc korun. Celou akci by
jsme chtěli ukončit do konce měsíce října 2013. V současné době
se ve spolupráci s firmou TIPSPOL s.r.o. připravuje dokumen-
tace na výběrové řízení.

Z vlastních finančních zdrojů byla provedena rekonstrukce
bývalé restaurace. Po rekonstrukci a dodání vnitřního interiéru
by měly místnosti sloužit k jednání zastupitelů, pro místní
spolky a organizace, a také k pronájmu pro občany k různým
oslavám popřípadě společenským akcím. Pro komerční účely
byla provedena i rekonstrukce kuchyně a od 3. 6. 2013 slouží tyto
prostory jako kadeřnictví.

Využili jsme materiálu z opravy cesty E/11 ve směru Nebo-
ry–Vendryně a objednali jsme asfaltový recyklát, který jsme
použili a použijeme na opravu místních komunikací. Důležitá je
pro nás rekonstrukce místní cesty od Komorní Lhotky směr
k p. Mrozkovi a dál až na točnu nad p. Chwistkovou. Zde bude
třeba provést i další úpravy jako je: propusť na odvod vody
a celkový odvod vody podél komunikace.

Začátkem roku byla v dílnách „Prokeš–servis“ provedena
oprava našeho hasičského auta A/31, a tak může opět sloužit
„našim“ hasičům v Řece. Chci tímto poděkovat p. Jiřímu
Prokešovi st., majiteli firmy, za provedenou opravu.

Na budově Obecního úřadu je nově umístěna elektronická
siréna, kterou v rámci dotace pořídil IZS Moravskoslezského kra-
je. Sirénu je možno použít i jako místní rozhlas, protože je ji
možno ovládat mikrofonem i mobilním telefonem. 

V letošním roce jsme pořádali dvě sportovní akce. Jednou
z nich byl tradiční turnaj v badmintonu. Vítězství si odnesl opět
pár Michal Hazuka a Hana Pietrová z Ropice. Nejlepším manžel-
ským párem byl Rostislav a Petra Pilátovi ze Smilovic. Spon-
zorem byla fa Prokeš–servis, HYUNDAI, s.r.o.

Další akcí byl turnaj v nohejbale, kterého se zúčastnilo
6 družstev a vítězství si odneslo družstvo Obecního úřadu ze
Sviadnova. Sponzorem turnaje byla fa Hamrozi, s.r.o. Oběma fir-
mám patří srdečné poděkování.

Pravděpodobně ze sponzorských financí bude také uhrazen
žulový kámen a jeho opracování sochařem p. Malyjurkem.
Tento kámen je umístěn v parčíku v centru obce. V nejbližší době
bude také provedeno dřevěné obložení studny v tomto parčíku. 

V rámci kulturního vyžití jsme uspořádali tradiční „setkání
jubilantů“ a „vítání nových občánků“ naší obce. Vzhledem
k tomu, že jsme rozšířili letošní věkovou hranici od 1. 1. 2012 do
31. 3. 2013, bylo takto uvítáno celkem 11 malých občanů.

V měsíci únoru 2013 jsme v prostorách sálu Obecního úřadu
oslavili společně s manžely Rudolfem a Martou Procházkovými
jejich zlatou svatbu. Ještě jednou mi dovolte oběma pogratulovat.

Smutnější bylo, že jsme se ovšem navždy rozloučili s nejstarší-
mi občany naší obce, a to s paní Kocurovou a panem Zientkem.
Čest jejich památce.

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že nám není lhostejné
v jakém prostředí a jak bezpečně se v naší obci cítíme, chci Vás
vyzvat, ale i poprosit, abychom my jako občané byli příkladem
pro naše děti, ale i pro ostatní, a dodržovali určitá pravidla, před-
pisy a zákony. Stačí se podívat na naše potůčky a řeku, a uvidíte,
co všechno se zde nachází. Stačí se postavit u cesty a přesvědčíte
se, jak někteří naší občané dodržuji silniční předpisy. Nechci
rozepisovat další věci, ale buďme sebekritičtí a začněme od sebe.
Jako obec se snažíme řešit problém rychlosti dopravy v obci.
Vždyť bylo zjištěno, že některá vozidla se pohybují na místních
komunikacích, kde se pohybují děti, i rychlostí kolem 100
km/hod. Jezdíme v obci tak, že si myslíme, že jedeme „my“ po
hlavní, ale platí i na místní komunikaci silniční zákon o před-
nosti v jízdě zprava, atd. Nechci malovat čerta na zeď, nic se za-
tím nestalo, ale když se něco stane, bude pozdě. Mám na mysli
i kameny a jiné překážky, které lemují a chrání náš trávník před
domem.

Dost již kárání a upozornění. V samém závěru bych Vás chtěl
ještě informovat o dvou akcích, které se připravují.
1. Vyplnění a odevzdání dotazníku ohledně kompostéru (akce

prováděná mikroregionem Stonávka). Kompostéry by měly
být zakoupeny z dotačního projektu a za spoluúčasti obce
v poměru 90:10 %.

2. Akce „Den obce“, který se uskuteční dne 17. srpna 2013
v prostorách areálu Tělovýchovné jednoty od 13 hodin. Čeká
na Vás bohatý kulturní a sportovní program. Vystoupí soubo-
ry z družebních obcí ze Slovenska, ale také řada českých
souborů. Ve fotbale si to rozdají staré gardy Smilovic a Třince.
O pohoštění se postarají místní spolky a organizace. Budou
také připraveny atrakce pro děti. 

Milí spoluobčané, přeji vám do 2. pololetí hodně štěstí, spoko-
jenosti a hlavně dobré zdraví. Přeji vám krásnou dovolenou
a dětem krásně prožité prázdniny, zalité sluncem a pěkným
počasím.

Starosta M. Nogol   

červen 2013
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Program setkání na Karmelu ve Smilovicích

V ČERVENCI
07. 7. — Biblická hodina v 15 hod.
14. 7. — Biblická hodina  v 15 hod.
19. 7. — Večer pro všechny generace pod velkým stanem  

u Karmelu v 17 hod
20. 7 — 27. 7. — proběhne 24.ročník stanového tábora XcamP 

(u střediska Karmel ).

— Téma letošního kempu bude „V jámě lvové“ .
— Letošním hlavním řečníkem (evangelistou) bude far. Jiří

Chodura z Oldřichovic, který má k mladým lidem velmi
blízko. Měl by nás v průběhu týdne seznamovat  s životním
příběhem Daniele, ve finále bychom měli dojít až k jámě lvové. 

— Dopolední přednášky povede far. Dave Petty z Frýdlantu nad
Ostravicí.

— Program je připraven i pro širokou veřejnost.(dopolední
přednášky,semináře,zastavení u Božího  slova  nebo hudeb-
ní koncerty.)

— Večerní program na hlavní scéně (od 20.00 hod.)

So 20. 7.: October light (Chorvatsko)
Ne 21.7.: Ukrajinský večer (multižánrový)
Po 22. 7.: The Dark Trip (divadelní představení)
Út 23. 7.: BCC Worship (Slovensko)
St  24. 7.: evangelizace (Jiří Chodura)
Čt 25. 7.: Trzecia godzina dnia (Polsko)
Pá 26. 7.: Forgiven (ČR)

— Kromě hlavní scény bude v některé dny v provozu i alterna-
tivní scéna.

— Podrobný program najdete před začátkem tábora na obecní
vývěsce Křesťanského společenství a Slezské církve evan-
gelické a.v. v centru obce nebo na int. stránkách:
www.xcamp.cz

Jiří Chodura
Ve svém životě jsem prožil mnohá požehnání, za které Pánu

Bohu děkuji. Narodil jsem se do rodiny, kde bylo Boží slovo vždy
bráno jako norma pro život. A tak jsem již od útlého dětství měl
možnost poznávat Pána Ježíše Krista. Také společenství
mateřského evangelického sboru v Oldřichovicích u Třince sehrá-
lo velmi důležitou úlohu ve formování mého duchovního života
a to zejména ve společenství dorostu, mládeže a na setkáních bib-
lických hodin. Pán Bůh mi dal dar hudby a moc rád jsem vždy
hrál a hraji na různé, zejména dechové nástroje. Zapojil jsem se
do dechového orchestru při evangelickém sboru v Oldřichovicích,
pak jsem měl možnost hrát v různých dalších hudebních usku-
peních na stanových evangelizacích či jiných akcích. Stále Pánu
Bohu děkuji za tento úžasný dar hudby, kterým ho můžeme
chválit a ukazovat na Dárce všech dobrých darů — Pána Ježíše
Krista. Po střední škole jsem studoval angličtinu a křesťanskou vý-
chovu na Ostravské univerzitě. Měl jsem se stát učitelem a těšil
jsem se na to. A téměř to tak i dopadlo, kdyby mi nebyla dána
možnost dalšího studia v zahraničí (Concordia Seminary v St.
Louis). Toto studium se stalo dalším z mnoha dobrých věcí, které
mi Pán Bůh ze své milosti daroval. V průběhu studia mi byla
dána možnost pracovat ve Slezské církvi evangelické augs-
burského vyznání, proto jsem nastoupil jako vikář do nejvýchod-
nějšího evangelického sboru v ČR, do Návsí u Jablunkova. Tam
jsem byl později vybrán jako druhý pastor sboru. Od roku 2010
působím jako pastor evangelického sboru v Oldřichovicích. Pán
Bůh mi dal také manželku Magdu a spolu se ze všech sil snažíme
vychovat tři syny Ondru, Michala a Jáchyma a jednu dceru
Elenku ze kterých máme velikou radost a kteří nám dávají lekce
trpělivosti i upřímné dětské víry. Jaké budou další krůčky ve
službě Pánu Bohu nevím, ale chci Mu být ve službě věrný. 

Dave Patty
Dave se narodil na Filipínách, kde jeho rodiče vedli Křesťanské

centrum pro námořníky na americké vojenské základně. Po
studiu teologie na Multnomah Bible College v Portlandu, ve státě
Oregon, se Dave přestěhoval do Německa a začal sloužit americkým
teenagerům, jejichž rodiče sloužili na Vojenské základně. V roce
1993 se spolu s celou svou rodinou přestěhovali do České repub-
liky, Dave zde nejdříve začal budovat službu mládeži v místním
sboru CB v Havířově, později společně s týmem založil KAM, jehož

záměrem je připravit vedoucí mládeží a naplňovat potřeby mladé
generace. Vizí, která motivuje Dava i jeho rodinu, je sen o Božím
hnutí mezi mladými lidmi v České republice, kteří by našli svůj
domov v místním sboru a měli vliv na proměnu celé společnosti.
Dave (46) žije se svou manželkou Connie i jejich třemi dětmi,
Tylerem, Calebem a Claire ve Frýdlantu nad Ostravicí v České re-
publice. Dave působí jako prezident Josiah Venture, organizace,
jež slouží mladým lidem v 10 zemích Střední a Východní Evropy.
Dave je ordinovaným pastorem a rád vyučuje Boží slovo. Se záli-
bou seká dřevo, lyžuje a vyhledává dobrodružství se svými dětmi.
MP3 s jeho přednáškami možno ke stažení zde...
http://www.kam.cz/stitky/dave-patty 

21. 7. — Bohoslužby pod velkým stanem u Karmelu v 9. hod.
v rámci MISIJNÍHO DNE

28. 7 — Biblická hodina NENÍ (neděle vyhrazená pro návštěvy)

V SRPNU
04. 8. — Biblická hodina  v 15 hod.
11. 8. — Biblická hodina v 15 hod.
18. 8. — Biblická hodina  v 15 hod.
25. 8. — Bohoslužby  (společné) se zpovědí a Večeři Páně v 8.30 hod.

Srdečně zve:
Slezská církev evangelická a.v. a Křesťanské společenství o.s.

20. — 27. 7. 2013
XcamP 2013 SMILOVICE

STŘEDISKO KARMEL

Z PROGRAMU:
• KONCERT OCTOBERLIGHT, NOEMI BOCEK,

BCC WORSHIP, TOMEK ŻÓŁTKO 
• ŘEČNÍCI JIŘÍ CHODURA, DAVE PATTY, ...

více na: http://www.xcamp.cz/program/

20.-27.7.2013
SMILOVICE
ST EDISKO KARMEL

2013

p ednášky o Bibli a k es anství, životní p íb hy, koncerty, divadelní p edstavení, seminá e,
sportovní turnaje, diskusní skupinky, dovednostní workshopy

KONCERT – OCTOBERLIGHT / Chorvatsko  / 20. 7. od 20.00 hod.

KONCERT – NOEMI BOCEK / R / 20.7. od 20.00 hod.

SENÁTOR LIBOR MICHÁLEK / 21.7. od 11.00 hod.

ZAMYŠLENÍ NAD BIBLÍ – JI Í CHODURA / 21.-23., 25.-26. 7. od 16.30 hod.

KONCERT – BCC WORSHIP / Slovensko / 23. 7. od 20.00 hod.

KONCERT – TOMEK Ó TKO / Polsko / 23.7. od 20.00 hod.

KONCERT – TRZECIA GODZINA DNIA / Polsko / 25. 7. od 20.00 hod.

Kompletní program na www.xcamp.cz

Jednotlivé body programu jsou p ístupné široké ve ejnosti
VSTUP VOLNÝ

XcamP je sou ástí p eshrani ního projektu Dzi gielów – Smilovice.
Akci po ádá K es anské spole enství, o. s., p i Slezské církvi evang. a. v.

Z PROGRAMU:

SPONZO I: MEDIÁLNÍ PARTNE I:
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Druhý půlrok ve škole
O činnostech základní školy informujeme spoluobčany

prostřednictvím zpravodaje Stonávka. Touto formou jste se
mohli dozvědět o úspěšném lyžařském výcviku našich žáků
a dětí obou mateřských školek, nebo o jarních ekologických
aktivitách naší školy. Kromě těchto akcí probíhalo během
druhého pololetí řadu jiných. 

Na začátku února proběhl zápis žáků do 1. třídy. K zápisu se
dostavilo 15 dětí z obou mateřských škol. Dvě děti si prodlouží
dětství ještě o jeden rok v MŠ. Do 1. ročníku tak v září nastoupí
13 našich dětí a 1 žákyně, která se teprve do Smilovic přistěhuje.

V letošním školním roce opět probíhala výborná spolupráce
mezi školou a místní knihovnou. Ve spolupráci s knihovnou
jsme měli možnost shlédnout loutkové divadlo na motivy po-
hádky J. Wericha „O lakomé Barce“. V sále OÚ nás také pobavily
písničky slovenského písničkáře Viktora. Na začátku června
jsme za pomoci pana starosty pasovali žáky 1. ročníku do řádu
čtenářů. S knihovnou velice spolupracuje i naše školní družina,
pro kterou si paní Lipowczanová připravuje různé pracovní dílny.
Za celoroční spolupráci ji velice děkujeme.

Naše škola rovněž spolupracuje s místním Sportcentrem,
kam docházíme 1x týdně na tělesnou výchovu, jelikož prostory
školní tělocvičny nedostačují kapacitně narůstajícímu počtu žáků.
Abychom děti neochuzovaly o čas strávený sportem přesuny ze
školy do Sportcentra, máme v rozvrhu zařazeny „dvojhodinovky“
TV. I přesto část hodiny ztrácíme. Proto bychom velmi uvítali real-
izaci projektu rekonstrukce ZŠ a MŠ s plánovanou výstavbou
tělocvičny. Do Sportcenta a zejména do jeho dětského koutku rády
zavítají během roku také děti z MŠ a žáci školní družiny. Tímto
srdečně děkujeme vedení SC za umožnění těchto návštěv.

Všichni se již těšíme na prázdniny. Děti i učitelé si odpočinou
a doufám, že se ve zdraví sejdou začátkem září. Školu ale
odpočinek nečeká. Naopak doba prázdnin je určena pro větší
opravy a rekonstrukce. I letos nás čekají. Z obecního rozpočtu
proběhnou hned dvě velké rekonstrukce. Již z kraje prázdnin za-
čne rekonstrukce žákovských WC, která byla již dlouhodobě
plánovaná a potřebná. Po ukončení provozu školní jídelny (14. 7.)
se bude rekonstruovat také současná vzduchotechnika školní
kuchyně, která je dle zjištění hygienických kontrol a plynových
revizí nedostatečná. Plánuje se také rekonstrukce odpadních vod
budovy školy. Tak ať se všechno podaří k užitku a radosti všech.

Mgr. J. Dybová

Den dětí
Na Den dětí jsme šli na Godulu. Setkali jsme se ve škole, a po-

tom jsme jeli autobusem do Řeky. Rozdělili jsme se u hasičské
zbrojnice v Řece na čtyři skupiny. Od KRPŠ jsme dostali na cestu
pitíčko a tatranku. Po skupinkách jsme vyrazili na Godulu. Šli
jsme po stezce, kde je sedm naučných tabulí. Informace z tabulí
jsme doplňovali do tajenky.  Sotva  jsme došli na horu Godulu,
mohli jsme si něco koupit v hotelu Ondráš a točili jsme se na
kolotoči. Když jsme šli zpátky, hledali jsme sladký poklad. Vrátili
jsme se pěšky do školy na oběd a někteří zpět domů do Řeky.

(ze slohové práce S. Swaczynové, 3. ročník)

Naše dětské radovánky
Po dlouhých dnech špatného počasí se v sobotu 15. 6. konečně

vyjasnilo a to bylo dobře. V areálu sportovního centra Smilovice se
totiž konaly radovánky dětí ze základní a mateřské školy Smilovice
a Řeka. Tato akce pořádána Klubem rodičů a přátel školy se vrátila
do obce po několika letech, především díky vstřícnosti a spolupráci
tělovýchovné jednoty, vedení obce, sponzorů a nezměrného úsilí
všech, kteří přispěli ke zdárnému průběhu.

V první části radovánek proběhla krásná a působivá vys-
toupení dětí mateřských a základní školy. Následně se rozběhla
zábava pro všechny věkové skupiny. Děti si mohly vyzkoušet jíz-
du na koni, zkrášlit se malováním na tvář nebo si zadovádět ve
skákacím hradu. 

Samozřejmě se nezapomnělo na bohaté občerstvení včetně
grilovaných specialit, pro děti zde byla točená zmrzlina,
oblíbený popcorn nebo cukrová vata. 

V druhé části akce proběhlo klasické kolo štěstí a následně bo-
hatá tombola se spoustou krásných cen. Vysoká návštěvnost
a spokojené tváře většiny dětí jsou jasným barometrem
úspěchů. Především zásluhou rodičů se zábava protáhla do
pozdních nočních hodin. 

Akce se opravdu vydařila a můžeme jenom popřát hodně úsilí
do další práce.

p. Kačor
za KRPŠ při ZŠ a MŠ Smilovice

Léto v Krzyžanovicích, zima ve Smilovicích
Přeshraniční projekt s výše uvedeným názvem byl sice

v předešlém roce úspěšně završen  zprovozněním sportovního
zázemí na obou stranách hranice, ale jeho partneři — TJ Smilovice
a obec Krzyžanowice v uplynulém období pokračovali ve
společných sportovně–společenských akcích pro dospělé a děti ZŠ.

V loňském roce naši školáci zavítali v květnu do partnerských
Krzyžanowic, kde se zúčastnili sportovní akce pro děti a mládež
a mohli vyzkoušet své síly ve dvorkových hrách jako chůzi na
chůdách, rytířském turnaji, házení obručemi na cíl, házení na
plechovky aj. Na závěr bylo odehráno mezinárodní sportovní
utkání na nově vybudovaných hřištích v rámci přeshraničního
projektu.

Následně v listopadu jsme přivítali polské kamarády na
tradičním Turnaji v minikopané ve smilovickém sportovním
areálu, kterého se zúčastnili kromě školáků obou partnerů i další
školy z Mikroregionu Stonávky. Na závěr turnaje obdželi všichni
za předvedené výkony krásné ceny.

Loni v září se do polských Krzyžanowic vydali také naši dospělí
sportovci, aby se svými polskými partnery sehráli utkání v odbí-
jené a kopané. Určitě se bylo na co dívat, boje byly nelítosné
a zvítězili všichni účastníci, kteří přežili ve zdraví. Sportovní část
proběhla na novém hřišti s umělým povrchem, vybudovaném
v rámci společného projektu a zavěrečné posezení se neslo
v duchu úspěšné realizace projektu. Po utkání všichni účastníci
zhlédli závody mladých jezdců ve Skate Parku, vybudovaném
v rámci přeshraničního projektu. 

Informace z Místní  knihovny
Od počátku roku se v naší knihovně uskutečnilo několik zají-

mavých akcí a to nejen pro děti ,ale i pro dospělé . Hned v únoru
jsme mohli přivítat hosta ze zahraničí, držitele Zlaté desky,
slovenského písničkáře Viktora Guľváše. V jeho hudebně
zábavném pořadu děti procházely říší písmenek, hrály si na
řemeslníky,v písničce Afrika zkoušely cizí řeči, hádaly hádanky
a nakonec si spolu s učinkujícím společně zacvičily a zatančily.

Březen 2013 byl již čtvrtým rokem vyhlášen svazem kni-
hovníků a informačních pracovníků měsícem čtenářů. Pro
čtenáře byla připravena spousta akcí a jednou z nich bylo vyhlášení
,,Krále čtenářů“. Nejlepší čtenářkou — tedy ,,Královnou čtenářů“
smilovické knihovny se stala žákyně ZŚ  Jůlinka Kwaczková, která
se za naší knihovnu zúčastnila i krajského kola, kde obdržela
diplom. 

Zájemce o tradiční čínskou medicínu upoutal svou velmi zají-
mavou přednáškou pan mgr. Volanský.

Jednou z akcí knihoven na podporu dětského čtenářství je Noc
s Andersenem. Děti nocují v knihovně u příležitosti výročí
narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena,
které připadá na 2. dubna. U nás se letos z provozních důvodů
nocovalo až 19. dubna.

Děti se proměnily v piráty a knihovna v pirátské útočiště, kde
se hrály hry, hledal poklad a sledoval film piráti z Karibiku. 

Chtěla bych poděkovat paní Martynkové a p. Sikorovi  za po-
moc při uskutečnění  akce a maminkám Kochové, Kwaczkové,
Skulinové a Golcové, že se postaraly o to, aby nikdo z pirátů netrpěl
hlady.  

Zástupkyně nakladatelství Anagram nás letos navštívila
dvakrát. V březnu  si děti družiny ZŠ pod jejím vedením nazdo-
bily velikonoční vajíčka a v květnu pak vyráběly dárečky
maminkám k svátku. 

Smilovická knihovna se spolu s ZŠ přihlásila do projektu ,,Už
jsem čtenář“ ,ze kterého jsme získali knihy určené pro prvńáčky
k pasování na čtenáře. To letošní se uskutečnilo 12.června.

Po splnění čtenářských úkolů  a složení slibu pan starosta
pasoval 12 prvńáčků do řádu čtenářského.

Během prázdnin se uskuteční prázdninové kreativní dílny.
Dne 5—6. srpna od 9:30—12:00  a 26—27.srpna. Pod vedením
lektorky nakladatelství Anagram si vyrobíme náramky scubidu,
náramky přátelství pomocí kolečka kumihimo a fimo šperky.
Z organizačních důvodů prosím zájemce o tyto dílny, aby se co
nejdříve přihlásili v knihovně.

Začátkem září bych Vás chtěla pozvat na prodejní výstavu
perokreseb významného regionálního malíře pana Borise Zvady
autora výtvarné předlohy poštovní známky Sigmund Freud.

M. Lipowczanová

Smlouvy o nájmu hrobového místa
uzavřené podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb.,

o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 479/2001 Sb.

• Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného
a ze služeb spojených s nájmem. Cena je splatná předem
na celou dobu trvání nájmu.

• Předmětem smlouvy je zřízení nájmu k hrobovému mís-
tu / hrobce na veřejném pohřebišti. 

Hrobová místa jsou nově označená čísly na bílých plas-
tových cedulkách, prosíme tedy nájemce těchto míst, aby
tabulky chránili před zničením a zarůstáním do plevele.

K danému číslu hrobu, bude ve smlouvě uvedena
plocha v m2 a výsledná cena za nájem hrobového místa je
součinem pronajaté plochy a ceny ( m2). 

Smlouvy s vypočteným poplatkem za pronájem
hrobového místa bude možno vyzvednout na obecním
úřadu od 2. září 2013, a rovněž od tohoto data bude
možné provést úhradu.

Řád veřejného pohřebiště
— (vybrané odstavce)

Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a os-
obám se psy, kočkami atd. Není dovoleno ukládání nádob,
nářadí či jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem
hrobových míst.

Provozovatel pohřebiště nebo jim pověřený zaměstnanec je povinen:
• předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně

označené hrobové místo;
• hrobová místa se zřizují a připravují k pronájmu tak, aby vznikly

ucelené řady hrobů stejného charakteru a rozměrů, nikdo
nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor,

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa
postupovat takto: 
• před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce po-

hřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny,
• provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového

zařízení: zajistit úpravu pohřbívací plochy, dále aby plocha
hrobového místa nezarůstala nevhodným plevelem narušu-
jícím estetický vzhled pohřebiště, odstranit včas znehodno-
cené květiny, neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení
pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy
nebo majetek dalších osob, zajistit na vlastní náklady,
nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa,
odstranění hrobového zařízení včetně uren.

Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze
provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen
se souhlasem správce pohřebiště. ZMĚNY VŽDY NAHLÁSIT
V KANCELÁŘI OBECNÍHO ÚŘADU. Strpět číselné označení
hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na
daném pohřebišti nebo jeho části.

Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu: přední a zad-
ní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních
hrobů.

U hrobky: na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící
jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uza-
vírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

Úplné znění je zveřejněno na vývěsní tabuli před hřbitovem
a http://smilovice.cz/modul dokument/prilohy/12808.pdf

(oú)
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V březnu letošního roku do našeho sportovního areálu zavíta-
la výprava z polských Krzyžanowic, aby změřila své síly se
smilovickými sportovci v badmintonu a bowlingu. Poté v rámci
neformální diskuze bylo konstatováno, že vzájemné setkávání
obohacuje obě strany.  Akce se povedla a již dnes se těšíme na
podzimní návštěvu v Polsku.

Do konce roku 2013 jsou naplánovány další 3 společné akce,
a to v září Letní sportování  pro dospělé a děti ZŠ v Krzyžanowicích
a v listopadu Turnaj v minikopané pro děti ZŠ ve smilovickém
SPORTCENTRU.  (TK)

Nejlepší kanonýr žákovské ligy je ze Smilovic
Nejlepším střelcem právě uplynulého ročníku Žákovské ligy

sever se v kategorii U14 se stal se 48 zásahy smilovický
odchovanec Filip Kubala — v současnosti hráč FK Fotbal Třinec.

Mladý fotbalista, který se do Třince
vrátil před sezónou z ostravského
Baníku a který s kopanou začínal v 5ti
letech v rodných Smilovicích, svými
góly vystřílel třineckému týmu 3.příčku
v soutěži za regionálními velkokluby
Sigmou Olomouc a Baníkem Ostrava.
Obstaral téměř polovinu gólů svého
týmu a byl jeho hlavním tahounem.

Bronzové příčky týmu i koruny střelců si hodně cení a jsou pro
něj samotného a celý tým motivací do dalšího fotbalového období.

Přejeme mu, hodně dalších fotbalových úspěchů. 
(TK)

Fotbalisté TJ Smilovice reprezentovali naši obec úspěšně
Muži A v krasjské soutěži se umístili s celkovým počtem 48 bodů na pěkném 3.místě. Nejlepšími střelci branek byli T. Ganczarczyk,

J. Opluštil a L.Baron.
Muži B, jako nováčci okresního přeboru si nepočínali taky špatně a umístili se na 9—10.místě. Nejlepšími střelci branek byli P. Witos

10 br., L. Rajnoch 9 br., D. Balvar 8.
Dorostenci byli po podzimu na 4. Místě, na jaře se jim dařilo o něco méně a obsadili v soutěži celkově 7. místo. Nejlepšími střelci branek

byli St. Chlebek, R. Cienciala 11 a O. Svoboda 7 branek.
Úspěšná byla sezóna pro družstvo žáků, které na podzim všechna utkání vyhrála, na jaře jednou remizovali a v rozhodujícím utkání

v Tošanovicích prohráli 1:2 a umístili se nakonec na 2 místě právě za Tošanovicemi. Nejlepší střelci — V. Svoboda 31,
M. Sikora 23, P. Cienciala 13.

V žádné soutěži ještě nebyli přihlášeni naši benjamínci (přípravky). Na tréninky chodilo pravidelně přes  20 chlapců ve věku od 4
do 10 let a jsou velkým příslibem pro smilovický fotbal do budoucna. Pokud bude mít někdo z rodičů chuť přihlásit své dítě do fot-
balové přípravky, samozřejmě je to možné a je vhodné se informovat přímo u trenérů.

Radek Procházka

Účastníci zájezdu…
Ve dnech tzv. malých ledových mužů 24. — 25. 5. 2013 se 50

účastníků vydalo na zájezd do Dolního Rakouska do městečka
Tulln, za degustací vína do vinařského sklepu Skalák (Skalka
u Ježova) a do Kroměříže a Bystrovan u Olomouce. Úvod zájezdu
byl věnován představením organizátorů z řad ZO ČZS Smilovice,
tj. jednatelka — Maruška, asistent Rosťa, finančník – Slávka, kul-
turní ref. — Leo, sportovní ref. — Ruda st., šéf fotoklubu
Smilovice — Viktor. Při teplotě kolem 10 °C a poměrně silném
větru jsme shlédli v Tullnu 50 různých typů zahrad včetně obh-
lídky ochozu v korunách stromů ve výši téměř 30 m s výhledem
na údolí řeky Au vtékající do Dunaje. Originální typy 50-ti zahrad
pro inspiraci na vlastních zahradách určitě přispěly k námětům
všem účastníkům, jelikož téměř každý vlastní zahradu a buď
samostatně nebo zahradními architekty jsou stále vylepšovány. 

Pro závěr prvního dne zájezdu byla připravena degustace vín
ve vinném sklepu Skalák v obci Skalka u Ježova, kde jsme byli
ubytováni. Degustace s rautem a vystoupením Varmužovy cim-
bálové muziky bylo skutečným vyvrcholením večera. Tanečník
Rudolf Procházka st. se skutečně předvedl jako „lev salónu“. 
Jinak Penzionu Skalák nelze z hlediska služeb nic vytknout. 

Další den nejprve v dešti jsme projeli přes Chřiby úzkými
lesními cestami do Kroměříže, kde návštěva výstaviště Floria
Kroměříž (v areálu po bývalých Rybalkových kasárnách) nás
skutečně okouzlila. Šest typů různých zahrad velmi vkusně
provedených zanechala pro nás mnohé nápady pro realizaci na
vlastních zahrádkách. Jedná se o nové výstaviště, které bylo ko-
laudováno na podzim 2012, a pro letošní rok jsou ještě připraveny
2 výstavy (letní a podzimní), kde určitě někteří opětovně navštíví
toto překrásné místo — nástupce bývalých výstav ve Věžkách
u Kroměříže, kde činnost je již ukončena. Neméně krásné byly

Na fotografii je družstvo dorostenců na zimním halovém turnaji, kde postoupili dorostenci do krajského finále

prohlídky arcibiskupských zahrad u přilehlého paláce,
kde skutečně arboretum letitých stromů, výběhy zvířat a krásné
vodní plochy jsou naší perlou mezi parky. Závěr zájezdu byl poz-
namenán opět deštěm, a tak krátké zastavení v Bystrovanech
u Olomouce bylo konečnou tečkou za putováním po parcích
a zahradách Rakouska a Moravy. Účastníci zájezdu během
přemísťování mezi jednotlivými lokalitami byli v autobuse
prostřednictvím kulturního referenta — p. Leoše Krejzy uváděni
do záchvatu smíchu jeho peprnými vtipy,  nechyběla sázka na
významné fotbalové zápasy tohoto víkendu Borussia — Bayern,
Smilovice — Brušperk atd. Vítězné snímky z foto-soutěže ze zá-
jezdu budou  instalovány na 3. výstavě ZO ČZS Smilovice ve
dnech 27. — 28. 9. 2013, kde bude možno si připomenout krásné
chvíle prožité na této akci za poznáním zahradní architektury
s degustací dobrého vína ze Slovácka. 

Během cestování na křesle pro hosta v autobuse (na dosah
šňůry od mikrofonu) se vystřídala řada znalců z oboru vinařství,
zeměpisu, sportovních událostí, čínské medicíny. V následu-
jícím článku Evy Szotkové (botaničky z werku) je krátký pohled
na jednotlivé shlédnuté expozice pro náročnější účastníky zájezdu
anebo pro ty, kteří mají zájem např. individuálně shlédnout
navštívená místa. 

Gustav Chwistek

Poděkování
Za všechny zahrádkáře i nezahrádkaře, účastníky zájezdu

— Tulln, Skalka, Kroměříž, bych chtěla poděkovat předse-
dovi ZO Zahrádkářů Smilovice panu ing. Gustavu
Chwistkovi za perfektní organizaci zájezdu, skvělou
zábavu a nové zážitky.

M. Lipowczanová


