
asfaltový recyklát. Vzhledem k tomu, že se nám tento materiál 
podařilo zajistit i do zásoby, budeme pokračovat v opravách i 
v příštím roce.

Vzhledem k prostorovým možnostem zpravodaje nebudu 
hodnotit kulturní, společenské a sportovní akce. Myslím si, že 
se tímto zatím celé volební období zabýváme a akce byly 
úspěšné. V nejbližším období nás čeká první Obecní ples, 
který se bude konat v prostorách Společenského sálu OÚ. 
Koná se v pátek 21. února 2014 od 19 hodin. K tanci bude hrát 
skupina Smolaři a cena místenky je 350,- Kč včetně večeře. 
Předprodej místenek je v místní knihovně.

Vážení spoluobčané, dovolte mi v samém závěru poděko-
vat všem firmám, které se podílely na veškerých pracích při 
rekonstrukcích, zhotovení dokumentace, žádosti o dotaci. 
Poděkovat chci také všem sponzorům, zastupitelům, zaměst-
nancům obce a ostatním, kteří se podílejí na chodu Obecního 
úřadu. Poděkování také patří všem poctivým občanům, kteří 
plní své závazky vůči úřadu, ale také ke svým spoluobčanům. 
Velký dík patří paní ředitelce a vedení ZŠ za příkladnou 
spolupráci, ale také za reprezentaci naší obce při sportovních i 
kulturních akcích a vystoupeních. Chci také poděkovat vedení 
Tělovýchovné jednoty za výchovu mladé generace a možnosti 
naších děti a občanů při sportovních aktivitách. Poděkování 
patří také křesťanskému sdružení Karmel za každoroční 
pořádání mládežnického tábora, ale také za zvelebování a 
zkrášlování svých prostor sídla organizace. Poděkování patří 
také všem společenským spolkům, kteří nás reprezentují na 
svých akcích, ale také se podílejí při realizaci obecních akcí. 
Chci také poděkovat zaměstnancům České pošty, že vykoná-
vají zodpovědně svoji práci pro spokojenost našich občanů. 
Totéž platí i pro zaměstnance a vedení prodejny Godulanka.

Vážení spoluobčané, na sám závěr Vám chci popřát dobré 
zdraví, štěstí, hodně úspěchů a pohody v roce 2014. Prožijte 
ve zdraví zbytek dnů roku 2013 a prožijte krásné Vánoce v 
kruhu svých nejbližších.  

                                                    Starosta: Miroslav Nogol    

Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že minulý měsíc jsme začali čtvrtý rok 
svého působení jako zastupitelé, dovolte, abych stručně 
zhodnotil naši práci. Že to není práce jednoduchá, jsme 
pochopili velmi rychle. Je jedno jestli se jedná o funkci 
zastupitele nebo funkci starosty. I v malé obci se najdou 
problémy, které je třeba řešit, popřípadě nápady ke zlepšení 
realizovat.

Co se nám zatím nepodařilo udělat? Realizaci 
splaškové kanalizace. Byla podána žádost o dotaci na OPŽP a 
tato byla akceptována, avšak s ohledem na velké finanční 
náklady na jednoho občana (EO), nebyl projekt dále doporučen 
k poskytnutí finanční podpory. Nepodařilo se taktéž realizovat 
opravu mostu přes Ropičanku. Mimo jiné jsme o pomoc 
požádali i hejtmana SM kraje, ale bez úspěchu. Tíží nás také 
chodník, který by vedl z centra obce ke hřbitovu a k místní 
škole. Problémy jsou s vykoupením pozemku, s EL a inženýr-
skými sítěmi. V řešení je také celková rekonstrukce venkovní-
ho osvětlení. Je připraven etapový plán rekonstrukce. Nezačalo 
se také s přístavbou a rekonstrukcí Základní a Mateřské 
školy. Je podána žádost o dotaci, o které se bude rozhodovat v 
nadcházejícím období. V letošním roce se podařilo na náklady 
obce zrealizovat rekonstrukci WC ve škole a vzduchotechniky 
ve školní kuchyni. Problém je také s dokončením Územního 
plánu obce, na který čekáme dlouhé roky. Věřím, že v nejbližší 
době bude realizace ÚP dokončena a závěrečné hodnocení 
proběhne rychleji a bez problémů. V řešení je zatím také 
bezpečnostní situace v obci, a to jak na silnici III. třídy i na 
místních komunikacích. V současné době se připravuje návrh 
řešení v centru obce i na exponovaných tazích na místních 
komunikacích. Velký problém řešení situace je i ze strany 
občanů, protože stále jsou u cesty umístěné kameny a překáž-
ky. Jejich neodstranění může majiteli způsobit finanční postih. 
A to nejen při materiální škodě, ale při škodě na zdraví 
účastníka provozu, zejména cyklisty.

Co se nám udělat podařilo? Revitalizaci hřbitova, 
která byla z větší části kryta na náklady obce, částečně dotací. 
Na náklady obce byla provedená rekonstrukce bývalé restau-
race. V jedné části je v provozu kadeřnictví a v druhé části je 
umístěna KAVÁRNA pro spolky a občany s možností zapůjčení 
data-projektoru. Dokončuje se rekonstrukce kulturního sálu, 
kde byl kompletně vyměněn strop nad jevištěm a v současné 
době se provádí malování sálu. Dokončená je stavba sociálních 
zařízení, která slouží pro Českou poštu, kadeřnictví, knihovnu i 
restauraci.

Začalo se také s celkovým zateplením a výměnou oken v 
celé budově Obecního úřadu. Celá akce by měla být ukončena v 
první polovině roku 2014. Byla provedena taktéž revitalizace 
parčíku v centru obce. V parčíku byl také letos umístěn žulový 
kámen, na kterém je vytesán znak obce. Bludný kámen pochází 
ze Skandinávie a byl vytěžen v polském dole. Tento kámen byl 
pořízen částečně sponzorsky. Na autobusové zástavce u pošty, 
směr Řeka byl umístěn přístřešek, který sponzorsky zhotovil 
pan Radim Krop. Zabývali jsme se také kvalitou a opravou 
místních komunikací. V některých místech byl položen nový 
povrch, na ostatních poškozených cestách jsme navezli 

x
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„Čas radosti, veselosti,
světu nastal nyní…“

Stojíme na prahu vánočních svátků… Mnohé koledy mluví 
o tom, že je to čas radosti, veselosti. Přemýšlela jsem nad tím, 
jestli se umíme radovat. Co nás v poslední době potěšilo? A co 
je naopak důvodem toho, že se nám radost ze srdce vytratila? 

Jsem přesvědčena o tom, že Bůh stvořil člověka tak, aby 
poznal radost. Není člověka v našem okolí, který by řekl: 
nevím co je to za pocit. Musím ale říct, že člověk může najít 
dva druhy radosti. Radost dočasnou ale i radost trvalou. 

Ty dočasné radosti známe. Radost z toho, když se nám 
něco dobrého podaří udělat, radost z dětí, které máme, radost, 
když dostaneme práci, když nás někdo pochválí, když si něco 
hezkého koupíme, když nás někdo přijde navštívit… Známe 
tyto radosti. Rozveselí naše srdce, způsobí to, že se zasměje-
me… Těšíme se na vánoční svátky, atmosféru, dárky, rodinu… 

Neformální setkání Silvestr 2013 v centru obce od 23.00 hod.
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Musíme ale přiznat, že tento druh radosti má své omezení, 
hranice, podmínky. I radost z vánoc totiž ustane… 

Bible nám ale přináší zvěst o tom, že Bůh se stal člověkem, 
aby nás uvedl do věčné radosti. Radost z Boží blízkosti, ze 
spasení… Radost, kterou poznala Marie, nebo betlémští 
pastýři… Přesto, že jejich život nebyl bez starostí, radovali se z 
Boží blízkosti a tato radost se z jejich srdce nevytratila, ani v 
těžkých životních situacích. Bible nás vybízí: „radujte se, že 
vaše jména jsou zapsána v nebesích." (Luk. 10,20)

To je to, co Bůh nabízí každému člověku na zemi. Radost z 
toho, že je s námi, že je blízko… 

Pro ilustraci uvedu jeden příběh. Mladý muž z jedné 
bohaté rodiny ukončil vysokou školu. V jeho rodině bývalo 
zvykem, že při této příležitosti rodiče dají svým dětem nové 
auto. Tento mladý muž několik měsíců před tím, než skončil 
školu, navštěvoval se svým otcem různé prodejny aut. 
Jednoho dne ukázal tátovi auto, které si přeje dostat. V den 
své promoce si byl jistý tím, že když večer přijde, otec mu 
slavnostně odevzdá klíče od jeho nového „vysněného“ auta. 
Prožil však velké zklamání. Otec mu místo klíčů podal Bibli! 
Mladý muž se rozhněval. Hodil Bibli na stůl a odešel z domu. 
Po této události se již se svým otcem nikdy nesetkal. Vrátil se 
až na otcův pohřeb. Sedl si do pokoje a přemýšlel o tom, co po 
svém otci zdědil… V té chvíli uviděl Bibli, kterou mu v ten 
večer otce daroval. Setřel z ní prach a otevřel ji. Našel v ní šek 
s datem jeho promoce a s přesnou částkou na auto, které se 
mu tehdy tak líbilo…. Najednou si uvědomil, o kolik radosti 
„přišel… Přál si, aby tehdy konal jinak…

Tento příběh je obrazem člověka…. I my se totiž mnohdy 
lehce vzdáváme toho, co nám nabízí Bůh… s myšlenkou, že 
Bůh nám nedá to, co nás učiní radostnými…. Jak se mýlíme…. 
Když budeme Bohu důvěřovat, prožijeme radost, kterou nikde 
jinde nenajdeme a nikde jinde neprožijeme.

    Přeji si tedy, abychom našli opravdovou radost v Bohu a 
prožili radostné a požehnané vánoční svátky. 

Za Slezskou církev evangelickou a.v. 
Renáta Firlová, pastor sboru.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kontejner na šatstvo

V centru obce na stanovišti sběrných nádob pro tříděný 
odpad je umístěný nový bílý kontejner společnosti Revenge, 
a.s. z Boskovic. Do kontejneru je možné vkládat oděvy, obuv a 
textil a obuv. Svoz kontejneru tato firma provádí dle monito-
ringu naplnění nádoby,  a touto svou činností nabízí lidem 
způsob jak se dobrovolně podílet na snižování znečištění 
životního prostředí. Není nutné tento druh materiálu likvido-
vat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. Odevzdáním 
nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů občané dávají 
svému šatstvu druhý život. 

Místní poplatky r. 2014

Odpad  - výše poplatků 500,-Kč

PSI - sazba poplatku za kalendářní rok činí 150,- Kč. 

Výše plateb a povinnosti jsou stanovené Obecně  závaznou 
vyhláškou: www.smilovice.cz. Splatnost obou poplatků je 
stanovena do 30. května. Platby v hotovosti přijímáme v 
pokladně obecního úřadu do 19.5., po té jsou rozesílány 
složenky k bezhotovostním převodům.

Nájem za hrobové místo

Smlouvy s vypočteným poplatkem za pronájem hrobového 
místa je možno vyzvednout na Obecním úřadu ve Smilovicích, 
kde je možné provést úhradu v hotovosti. Úhradu je možné 
provést i bezhotovostním způsobem. Cena za nájem hrobové-

2ho místa je součinem ceny a pronajaté plochy (m ), 
2tj x 40Kč/m .

Dvousložková cena vodného 

Zastupitelstvo obce Smilovice dne 25 11. 2013, na základě 
výpočtu ceny vodného provedeného podle kalkulace, schválilo 

3cenu pohyblivé složky  24,- Kč/ m .  Pevná složka se nemění.

Cena za dodávku vody je Obecně závaznou vyhláškou obce 
Smilovice č. 3/2007 stanovena jako dvousložková a skládá se 
z pevné složky.

3 3 3
Kapacita vodoměru - Q   2,5 m /h 3,5 m /h 6 m /hn

Pevná složka  (Kč/rok) 500,- 700,- 1 000,-
3Pohyblivá složka (Kč/m ) 24,- 24,- 24,-

Dvousložková cena se skládá z ceny za odebrané množství 
vody a druhá část se vztahuje ke kapacitě průtočnosti vodomě-
ru. (Vysvětlení: dvousložková cena je i u telefonu, kde se platí 
část za hovory a část za používání telefonní linky. V žádném 
případě nelze o dvousložkové ceně vodného říci, že je to platba 
za vodoměr.) Splatnost je stanovena ve smlouvě o dodávce 
vody (záloha do 31.5. a celkové vyúčtování k 30.11. příslušné-
ho roku).

Informace  o  úředních hodinách 

Dne 16.12.2013 (pondělí) budou úřední hodiny na 
Obecním úřadu ve Smilovicích od 8.00 – 12.00 hodin. Z dů-
vodu probíhajících stavebních prací bude úřad do konce 
roku uzavřen a provoz by měl být obnoven dne 6.1.2014. 
Případné změny budou oznámeny na informační tabuli a na 
www.smilovice.cz.                                                            

  (oú)

Informace ze ZŠ Smilovice
Po letním shonu při rekonstrukci žákovských WC a 

vzduchotechniky školní kuchyně nastalo podzimní uklidnění. 
Mohli jsme se naplno věnovat výchově a vzdělávání žáků. 
Pomalejší zářijový rozjezd, který připomněl některým žákům, 
co se jim přes prázdniny vykouřilo z hlavy, vystřídal říjnový 
ruch. Ještě ke konci září stihli naši žáci reprezentovat školu na 
turnaji v přehazované, který pořádala ZŠ Ropice. 

Dne 8. 10. 2013 jsme přivítali v areálu TJ Smilovice 
soutěžící žáky z okolních škol my. Místo tradiční Minikopané 
jsme v soutěži Běh za vědomostmi a dovednostmi 
prověřili nejenom fyzickou zdatnost dětí, ale i jejich vědomos-
ti z oblasti přírodovědy a dovednosti v oblasti poskytování 
první pomoci, střelbě ze vzduchovky, uzlování a házení na cíl. 
Soutěžili žáci 1. až 5. ročníku a v průběhu soutěže museli 
prokázat také skupinovou spolupráci. Starší žáci museli 
přizpůsobit své tempo mladším.
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Počasí se vydařilo a sportovní areál nabídl čekajícím 
závodníkům i povzbuzujícím žákům smilovické školy příjem-
né zázemí. Soutěžící byli odměněni pěknými cenami, které do 
soutěže věnovali: OÚ Řeka, fa Forbyt - manž. Nogolovi, Fa 
BEA - p. Bednarz, fa Dominosport - p. Martynek, fa RMGastro 
- p. Riedel D., manž. Kochovi. Občerstvení soutěžících 
finančně zajistil OÚ Smilovice. Všem sponzorům velice 
děkujeme.

Jsme rádi, že se našemu družstvu ve složení - Riedelová 
N., Martynková N., Kukucz R., Kozlová J., Paduch O. - 
podařilo získat zlaté medaile s nejvyšším počtem bodů i s 
nejrychlejším časem. Na 2. místě se umístila ZŠ K. Lhotka a 3. 
místo vybojovala ZŠ Třanovice.

Koncem října jsme se v brzkých ranních hodinách vydali 
na pětihodinovou cestu vlakem z Č. Těšína do "matičky" 
Prahy. Na hlavním nádraží nás čekala průvodkyně z CK Výuka 
jinak, aby nám během dne ukázala nejznámější a nejatraktiv-
nější místa a pohledy Prahy. Výlet se všem líbil a možná i 
proto, že nám neuvěřitelně přálo počasí. Už se těšíme na další 
výuku tak trochu jinak.

V listopadu se žáci už plně věnovali učení. Jak taky ne, 
když se blížily čtvrtletní prověrky a třídní schůzky. No a ke 
konci měsíce jsme už začali s přípravou na program pro 
Mikuláše a na vánoční besídku. Doufejme, že se rodičům bude 
program líbit. Pro rodiče i pro veřejnost chystáme na příští 
rok 21. února Den otevřených dveří spojený s Výstavkou 
tradic. Všichni jste srdečně zváni!

Na závěr roku bychom chtěli dětem, rodičům, zaměstnan-
cům, ale i všem spoluobčanům popřát krásné prožití vánoč-
ních svátků, pokoj a klid v rodinném kruhu. Do příštího roku 
2014 všem přejeme hodně osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. J. Dybová

Knihovna
Granty a dotace v roce 2013

Knihovna každým rokem podává žádosti o granty. 
Poskytovatelem dotací je Ministerstvo kultury. To se podílí na 
financování projektu 50 %, zbytek spolufinancuje obec. Letos 
byla na projekt pro podporu vzdělávacích akcí a besed získána 
dotace ve výši 5000Kč. A na projekt- nákup literatury pro 
národnostní menšinu 5000 Kč. (zakoupeno 35 knih v polském 
jazyce v hodnotě10201 Kč)

Z projektu Česká knihovna bylo získáno ve dvou kolech 61 
knih v celkové hodnotě 12666 Kč.

Zprávy z knihovny

 V místní knihovně si můžete vypůjčit nejen knihy, ale také 
si můžete vyrobit drobnost pro radost, a nebo se prostřednic-
tvím besed, výstav a pod. seznámit se zajímavými osobnostmi. 

Příjemným hostem naší knihovny byla šéfredaktorka 
nakladatelství Anagram Mgr. Petra Langrová, pod jejímž 
trpělivým vedením si skupinka dětí o letních prázdninách 
vyrobila scubidou přívěsky a naučila se tradiční japonskou 
techniku splétání – Kumihimo. Začátek školního roku pak 
dětem ZŠ a MŠ přijelo zpříjemnit divadlo Lukáše Hejlíka 
scénickým představením – Lichožrouti. (pokud by někdo o 
Lichožroutech nikdy neslyšel, může se přijít s nimi do 
knihovny seznámit - čekají na poličkách).

V průběhu září až listopadu byly v knihovně postupně 
nainstalovány dvě výstavy. Tou první nám pan Zvada (Toša-
novický rodák) svými perokresbami přiblížil nebo oživil krásy 
našeho kraje a ta druhá- putovní seznámila především 
nejmenší čtenáře a návštěvníky s tvorbou předního českého 
ilustrátora, pana Jiřího Fixla. 

V říjnu jsme se zapojili do celostátní akce - Týden kniho-
ven. 

Jak lépe oslavit svátek knihoven než čtením? Chtěla bych 
moc poděkovat čtenářkám - paní Chorovské, Heliošové, 
Uhlářové, Kwaczkové a hlavně panu starostovi, že si udělali 
čas, přišli do knihovny a svým poutavým čtením děti zaujali a 
pobavili. 

Poslední letošní akci pro školáky byly vánoční dílny s 
Anagramem a pečení medových perníčku - jedna z nejoblíbe-
nějších činností. Toto všechno by, ale nebylo možno realizovat 
bez 

vstřícnosti paní ředitelky Mgr. Dybové a velké pomoci 
družinářek paní Martynkové a Heczkové. Všem patří velký 
dík.

Předvánoční čas našim čtenářkám ve středu 4. prosince 
zpříjemnil Bc. Radomír Szeliga, svým vyprávěním o životě v 
Amazonii a o účincích tajemných bylinek Indiánů na naše 
zdraví. Beseda byla zpestřena ochutnávkou léčivých čajů, 
kakaových bobů a spoustou dalších exotických potravin. 

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát hezké Vánoce a v 
novém roce hlavně pevné zdraví.

M. Lipowczanová

SPORTCENTRUM
informuje

Areál Sportcentra Smilovice je širokou veřejností využíván 
ke sportovním aktivitám i společenským akcím a jeho 
zaměstnanci se snaží poskytovat návštěvníkům co nejlepší 
zázemí a služby pro jejich aktivity. 

V uplynulém roce byl určitě jednou z nejzdařilejších akcí 
Den obce, kterou ve sportovním  areálu pořádala Obec 
Smilovice. Rádi jsme rovněž poskytli prostory a zázemí pro 
konání Dětských radovánek a Lampiónového průvodu 
(akce KRPŠ ZŠ a MŠ Smilovice) nebo Vinobraní (akce 
smilovických Zahrádkářů). Již druhým rokem poskytujeme v 
naší dětské herně zázemí pro činnost Baby clubu Smilovice. 

I když jsou Smilovice malá vesnice, její občané mohou 
využívat pro své vyžití moderní zázemí, které jim obyvatelé 
velké většiny obcí v ČR mohou závidět. Aby bylo využívání 
areálu Sportcentra pro občany Smilovic ještě zajímavější, 
připravili jsme pro ně speciální výhody (zvýhodnění 
členského příspěvku či bowling zdarma – viz samostatný leták 
v tomto Zpravodaji)

Na rozšiřování areálu a jeho vybavenosti neustále pracuje-
me. V letošním roce jsme například do víceúčelové haly 
pořídili novou tribunu pro cca 100 diváků. V následujícím 
období plánujeme vybudovat kulturně-společenský areál s 
podiem a tanečním parketem, nové chodníky, dětské hřiště aj. 
Děláme vše pro to, aby Sportcentrum bylo především občany 

x
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obce vnímáno jako místo, kde mohou aktivně a rádi trávit svůj 
volný čas.

Pro ženy je pořádáno pravidelné cvičení na trampolí-
nách (pondělí, středa 19-20hod) a cvičení Flowin (úterý a 
čtvrtek 19-20hod).

Pro děti je v rámci tzv. Smilovické sportovní akade-
mie otevřená fotbalová přípravka (úterý a čtvrtek 16:00-
17:30) a tenisová přípravka (individuální tréninky), podle 
zájmu dětí připravujeme i další aktivity (florbal, sportovní hry, 
aerobic/taneční kroužek).

Sportcentrum a potažmo celá obec Smilovice se ale dostává 
do povědomí široké sportovní veřejnosti také na celostátní a 
příhraniční úrovni. Zázemí zde pro letošní sezónu našel tým 
Likop Třinec, který hraje II.ligu ve futsale - v naší hale ještě 
nepoznal porážku a figuruje v popředí tabulky. 

Každou neděli doprovází velké množství rodičů-diváků své 
ratolesti v rámci Halové ligy přípravek (HLP ročníků 2003 
– 2007), kterého se účastní nejlepší družstva z celého kraje, 
ale také z polského Jastrzebie nebo vítěz loňské HLP MŠK 
Žilina ze Slovenska.

Ve Sportcentru našla své místo řada dalších soutěží a 
turnajů (florbal, badminton, odbíjená, nohejbal, bowling), 
které jsou pořádány nejen přímo Sportcentrem, ale také 
různými spolky a organizacemi. 

Kalendář nejbližších akcí ve Sportcentru:

Volejbalový turnaj (sobota 21.prosince 2013) 
turnaj v odbíjené

Futsalový turnaj (sobota 28.prosince 2013)
turnaj ve futsale o finanční prémii, přihlášky do 20.12.2013

Zahrajte si bowling a vyhrajte (akce do konce roku 2013)
za každou odehranou hodinu bowlingu dostanete kupon do 
slosování o zabijačkové prkno

Novoroční vatra (sobota 11.ledna 2014)
tradiční novoroční fotbálek a po něm přátelské posezení u 
svařeného vína

Nohejbalový turnaj (Neděle 12.ledna 2014)
turnaj tříčlenných amatérských družstev, přihlášky do 
5.1.2014

Sportovní ples (pátek 24.ledna 2014)
tradiční ples, netradiční výhra: letos je hlavní cenou v tombole 
víkend na horách pro 2 osoby

Bowlingová liga (připravujeme)

Veškeré informace týkající se plánovaných akcí nebo slev 
pro občany Smilovic najdete na našich webových stránkách 
www.sportcentrum-smilovice.cz.

Rádi bychom touto cestou občanům Smilovic 
popřáli krásné a pohodové Vánoce a úspěšný rok 
2014.

(rk)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Podzimní fotbal ve Smilovicích
V podzimních utkáních reprezen-

tovaly naši obec 3 fotbalová družstva 
v okresních soutěžích. Po dlouhé 
době mužstvo dospělých nehrálo 
krajskou soutěž, ze které se dobrovol-
ně odhlásilo po minulé sezóně. 
Největší pozitivní změnou letošní 
podzimní sezóny je fakt, že většina 
hráčů, kteří nastupují ve fotbalových 
zápasech, jsou kluci ze Smilovic. Na 

podzim odehrálo družstvo mužů pod vedením trenéra 
Miroslava Sikory celkem 13 utkání, z nichž 8 vyhráli, 2 
remizovali a 3 prohráli. Po podzimu jsou na pěkném 2. místě 
se ztrátou 4 bodů na vedoucí Ostravici. Nejlepšími střelci byli 
Lukáš Rajnoch (9 branek) a Patrik Witos (8). Veliké poděko-
vání patří zároveň i divákům, kteří  zápasy našich mužů 
navštěvovali a kluky povzbuzovali.

V okresním přeboru reprezentovali naši obec i dorosten-
ci. Ti skončili po podzimní části pod vedením trenéra R. 
Havlíka na 4. místě se ziskem 25 bodů. Před našim družstvem 
se umístily družstva Vendryně, Bystřice a Mosty, ztráta na 
1.místo nyní činí pouze 3 body. Dorostenci v 8 utkání zvítězili, 
1 remizovali a 2 prohráli. Nejlepšími střelci byli Radek 
Cienciala a Patrik Heczko, oba  s 9 brankami.

Posledním družstvem, které nás reprezentovalo v okres-
ních fotbalových soutěžích bylo družstvo přípravek ročník 
2003 a mladší. Naši benjamínci 2x vyhráli, 1 remizovali a 6x 
prohráli a v tabulce jsou na 5. místě. Kluci hráli své první 
zápasy a hlavně měli radost, že si vůbec oblékli fotbalový dres 
a měli radost, že hrají zápasy. Naši benjamínci trénují pod 
odborným vedením trenérů T. Červenky, J. Sikory a T. Pyszka. 

Foto: Smilovický dorost po halovém turnaji OFS
ve Sportcentru Smilovice

Tréninky těch nejmenších probíhají v úterý a čtvrtek a 
přihlásit se stále můžou děti od 4 let, rádi uvítáme každého 
dalšího malého fotbalistu.

Radek Procházka, 
vedoucí oddílu kopané v TJ Smilovice

Léto v Krzyžanovicích, 
zima ve Smilovicích

Přeshraniční projekt byl 
úspěšně završen  minulém roce 
zprovozněním sportovního 
zázemí na obou stranách 
hranice, ale jeho partneři - TJ 
Smilovice a obec Krzyžanowice 
v letošním roce pokračovali ve 

společných sportovně-společenských akcích pro děti a 
dospělé.

V červenci se na viceúčelových hřištích v Krzyžanovicích 
uskutečnily přeshraniční soutěže v týmových a dvorkových 
hrách a také minispartakiáda pro děti obou partnerů.

V září proběhla v polských Krzyžanowicích společná akce 
pro dospělé, kde se nejprve  družstva obou partnerů utkaly v 
odbíjené a kopané na víceúčeloúčelových hřištích a poté 
účastníci shlédli soutěže na Skate Parku. Na závěr setkání 
proběhla společenská část.

V listopadu se pak ve smilovické sportovní hale uskutečnil 
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přeshraniční miniturnaj benjamínků, ve kterém změřili své 
síly mladí sportovci Smilovic a polských Krzyžanowic. Kromě 
tradiční kopané se soutěžilo opět i ve dvorkových hrách – 
netradičních disciplínách jako je skákání v pytlích, přetahova-
né lanem, vybíjené, přehazované, driblinku s míčkem kolem 
kuželů, aj., které se v minulosti hrávaly na vesnických dvorech 
a dvorcích.

V příštím roce jsou naplánovány opět 4 společné sportov-
ně-společenské akce pro děti a dospělé, a to dvě Letní akce v 
polských Krzyžanowicích a dvě Zimní akce ve smilovickém 
SPORTCENTRU. 

(TJ)

Zájezd + výstava + vinobraní + cestopis
Celkem v roce 2013 cca 300 účastníků se zúčastnilo výše 

uvedených akcí ZO ČZS Smilovice (zahrádkáři). O zájezdě do 
zmíněných lokalit – Tulln (Rakousko), zahrady v Kroměříži a 
v Bystrovanech již bylo napsáno v minulém čísle zpravodaje. 
Za zmínku stojí zápis do knihy návštěv v penzionu Skalka u 
Ježova:

 „Sklep Skalák byl pro nás překrásným útočištěm v 
páteční podvečer 24. 5. 2013 včetně VCM (Varmužovy 
cimbálové muziky), výtečného vína a rautu. Sklepmistr p. 
Dvořáček rozbil koštýř, a proto soutěž bude příště.“ 

Již po třetí naše nová organizace ve Smilovicích pořádala 
výstavu spolků v obci. Jak je známo i z jiných obcí republiky, 
spolkový život na vesnicích je hybnou pákou kulturního a 
společenského dění. Když obec Jeseník nad Odrou získala 
letos vyznamenání „Obec roku ČR“, nebýt aktivního života 
spolků, vyznamenání MMR by se pro tuto obec vůbec 
nekonalo. Letos po 2-leté odmlce jsme opět připravili výstavu 
spolků a jedinců, kde bylo zastoupeno široké spektrum 
vystavovatelů – níže přehled jednotlivých expozic: 

- Petr Šturc - aktivní nečlen ZO, avšak obsadil 4 stoly. 

- Tradiční výrobky z pohanky od p. Šmajstrly z Trojanovic 
a p. Sniegoně z Komorní Lhotky.

- Práce z naší knihovny pod vedením Marie Lipowczanové.

- Zahradnictví Čarokvěty Ropice zastoupené Ing. Klusovou 
nabízelo i na prodej téměř 40 druhů rostlin, např. aronie, 
stévie, goji, .... 

- P. Volanský a jeho čínská zdravověda.

- Fotoklub Smilovice zastoupený Viktorem Suchánkem – 
fotografie z našeho zájezdu do Rakouska, na jižní Moravu 
a z minuloročního vinobraní.

- Naši myslivci z MS-Smilovice-Řeka s krásnými trofejemi 
pod taktovkou Antonína Samka.

- Slévárenské výrobky dodané Romanem Pientokem.

- Český včelařský svaz zastoupený Milanem Šeferem.

- ZŠ + MŠ se svými pracemi (zajišťovala Ř Jana Dybová 
a Zlatka Trpišovská a spol.).

- Zelináři z Godule – p. Mrozková, p. Charvátková 
a p. Lipowczanová.

- Ovocnáři – Vladislav Samek – nestor naší ZO včetně mně se 
6-ti druhy jablek.

Ve středu výstaviště společenského sálu OÚ Smilovice byla 
ukázka aranžmá naší architektky akce – floristky p. Kristiny 
Hradilové, kde byl k vidění obložený starý trakač + ikebany. 

Závěrem nutno poděkovat zejména starostovi a všem z OÚ 
Smilovice, že jsme jako první mohli navštívit nové prostory po 
bývalé restauraci, které budou sloužit mezi jinými pro 
spolkovou činnost občanů obce. 

Již také po třetí 8. 11. 2013 zahrádkáři ve Smilovicích 
uspořádali pro 80 účastníků vinobraní spojené samozřejmě se 

Svatomartinskou husou  a výtečným vínem – tentokráte z 
vinařské vesnice Kobylí, patřící do Velkopavlovické vinařské 
podoblasti. Nechyběla ani tombola s atraktivními cenami 
(např. sleva na zájezd do Valtic, silvestrovská noc v divadle 
A.Mickiewicza v Cieszynie atd.). Celé dění předcházelo 
vyznamenání hlavních aktérů této akce. Na programu byl i 
kviz z činnosti zahrádkářského spolku ve Smilovicích (mimo-
chodem poměrně těžký), tombola pod taktovkou Rudolfa 
Procházky st. a DJ se světovými šlágry (Ivan Ivanov).

Můžeme konstatovat, že tento svátek vína je stále populár-
nější a vyprodáno již bylo měsíc dopředu. Kdo chce strávit 
mnoho krásných chvil s přáteli u sklenky dobrého vína a jídla, 
určitě si čas najde.

Závěrečná akce naší organizace ZO ČZS v tomto roce se 
konala 22.11.2013 taktéž v nových místnostech OÚ, kde mezi 
jinými byla i přednáška p. Tadeáše Franka o Bangladéši a již 
za rok opětovně je objednán „výlet“ s periodickým naším 
cestovatelem, tentokráte do Jižní Ameriky (Peru Bolívie). 

Co připravujeme pro r. 2014:

Jak obvykle odbornou přednášku našeho nestora (Vladi-
slav Samek) včetně výroční schůze – 14. 3. 2014, zájezd do 
„Mekky“ vinařů – Valtic a okolí – viz www.lva.cz (23. -24. 5. 
2014) a samozřejmě budeme participovat na akcích OÚ, tj. 
„Ples obce Smilovice“ – 21. 2. 2014 a „Den obce“ – 16. 8. 2014. 
Pro čtenáře webových stránek OÚ (www.smilovice.cz) jen 
připomínáme, že v části občanská sdružení a spolky průběžně 
aktualizované naším IT správcem - Robertem Kotasem je 
možno nahlédnout na „linky“ – ZO ČZS (www.zahradkari-
smilovice.webnode.cz) a Fotoklub Smilovice (www.fo-
toklub-smilovice.webnode.cz). 

Přeji všem hezké prožití nejkrásnějších svátků v roce a 
mnoho štěstí a zdraví v Novém roce 2014.

GCH
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Rádi soutěžíte, máte rádi
fotbal? Přidejte se a TIPujte!

Odběratelé regionálního Deníku Frýdec-
ko-Místecko a Třinecko mají denně k 
dispozici důležité zprávy ze světa, regionální 
zpravodajství, názory a rady, a také hodně 
různých příloh a soutěží. Jednou z takových 
soutěží je tak zvaná TIP liga, ve které se 
tipují fotbalové výsledky deseti utkání jarní a 
podzimní sezóny, která se hrají převážně v 
sobotu. Za každý správný tip (1,0,2) dostává 
účastník dva body a naopak při špatném tipu 
minus jeden bod. V každém kole pak vítěz s 
nejvyšším počtem bodů (pomocné kritérium 
je počet vstřelených gólů, př.los) obdrží cenu 
(v letošní sezoně je to karton 24 ks Radegast 
Premium). Celkově za sezónu je pak vyhod-
noceno nejméně deset nejúspěšnějších 
soutěžících (1. cena bývá převážně krásný 
televizor). V dílčích soutěžích se již podařilo 
zvítězit čtyřem smilovickým fandům (J. 
Bělica, M. Nogol, L. Kisza, R. Procházka st.). 
Zkuste i vy zatipovat si od úterý do čtvrtka – tipy je možné 
podat do sběrné schránky, která je umístěna u recepci 
Sportcentra Smilovice – a s napětím sledovat sobotní výsledky 
zápasů. Pokud by nás bylo více, zkusíme požádat vedení 
Sportcentra o nějakou cenu pro nejlepšího smilovického 
tipaře. Soutěž je zcela zdarma, stačí si jen předplatit (je 
levnější) nebo koupit v sezóně úterní Deník.

(rp)

Odstoupení z krajské fotbalové
soutěže - můj pohled na věc

Po ukončení loňské fotbalové sezony bylo oznámeno 
odstoupení družstva mužů „A“ z krajské fotbalové soutěže. 
Nejen pro hráče, ale i pro funkcionáře a fandy smilovické i ze 
širokého okolí bylo toto rozhodnutí velmi překvapivé a 
bolestivé. Důvody a vysvětlení tohoto kroku bylo podáno na 
vyhodnocení sezóny 2012-13, byly rovněž publikovány ve 
většině regionálního tisku.

Rozhodnutí to bylo smutné zejména proto, že uplynulá 
sezóna byla nejúspěšnější v celé historii smilovické kopané. 
Vyhráli jsme zimní turnaj na umělé trávě v Třinci za účasti 
polských a slovenských družstev. Vyhráli jsme okresní pohár, 
kdy jsme ve finále porazili Frýdlant n/O. 5:0 a 2:2. V mistrov-
ské soutěži 1.A tř. jsme podruhé skončili na pěkném 3.místě. V 
krajských soutěžích jsme odehráli celkem 15 sezón (9 v 1.B tř. 
a 6 v 1.A tř.).

Proto si myslím, že důvody, ať jsou jakkoliv bolestivé, 
musíme brát jako fakt a doufat, že znovu prožijeme pěkné 
chvíle postupu do krajských soutěží. Už v podzimní sezóně, 
nebýt zbytečných porážek doma s Chlebovicemi a Baškou, 
mohlo naše mužstvo přezimovat na čele okresního přeboru, 
ale 2.místo a obrovská vůle po co nejlepších výkonech nás řadí 
k favoritům na vítěze této soutěže.

Rudolf Procházka st., 
dlouholetý funkcionář TJ Smilovice

(bohoslužby v 8.30 hod., biblické hodiny a slavnosti v 15 hod.)

Nedělní škola (besídka) pro děti 
Probíhá každou neděli v 8.30hod. Srdečně zveme na besídku 
všechny děti i s rodiči.

x

Program setkání na Karmelu 
ve Smilovicích

9.12. 2. adventní neděle - bohoslužby v KL v 8.30 hod. 
(polské)    v rámci bohoslužeb - zpověd a Večeře Páně

14.12. Sborový vánoční večer ve sborovém domě 
v KL v 16 hod.

15.12. 3. adventní neděle - bohoslužby v KL v 8.30 hod. 
(česko/polské) v rámci bohoslužeb - vystoupení dětí 
z nedělních besídek

15.12.  Adventní koncert v kostele v Kom. Lhotce 
v 17 hod.

22.12. 4. adventní neděle - bohoslužby v KL v 8.30 hod. 
(polské)

24.12. Štědrovečerní bohoslužby v KL ve 22 hod. (polsko/
české)

25.12.  1. svátek vánoční - bohoslužby KL v 8.30 hod. 
(česko/polské)

26.12.  2. svátek vánoční - mládež. bohoslužby v KL 
v sále sborového domu v 8.30 hod. (spol.) 

26.12. Celocírkevní setkání v kostele v Bystřici 
v 16 hod.

29.12.  Seniorátní bohoslužby v Třanovicích v 9 hod.

31.12. Silvestrovské bohoslužby v KL v 15.30 hod. (česko/
polské)

31.12. Silvestrovský večer v KL ve sborovém domě v 17 hod.

1.1.   Novoroční bohoslužby v KL v kostele v 8.30 hod.
(česko/polské)

Srdečně zveme a přejeme Vám Požehnané adventní 
a vánoční dny

Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce 
a Křesťanské společenstvím ve Smilovicích.

Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce
srdečně zveme na adventní a vánoční setkání

V PROSINCI
22.12. - Vánoční odpoledne 
31.12. - Bohoslužby  (společné) v 17 hod
31.12. - Silvestrovský večer v 18 hod.

V LEDNU 2014
1.1. - Novoroční biblická hodina
5.1. - Biblická hodina

12.1. - Biblická hodina
19.1. - Biblická hodina
26.1. - Bohoslužby  (společné) se Zpovědí a Večeři Páně.

Srdečně zve: Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce 
a Křesťanské společenství o.s. ve Smilovicích

x

x
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