
milionů, přitom dotace na zateplení by měla být cca 6 milionů. 
Je to velmi důležité rozhodnutí, protože se blíží konec našeho 
volebního období a výstavba by obec značně zadlužila. Na 
druhé straně je třeba říct, že problematika umísťování děti do 
mateřské školky a následně i do školy nám není lhostejná a je 
potřeba se s uvedeným problémem poprat. V případě výstavby 
by se také musel řešit problém s odvodem dešťové vody, který 
se opět projevil při květnových deštích.

Vážení občané, v samém závěru mi dovolte poděkovat také 
Vám, kteří plníte své povinnosti občana naší obce a přispíváte 
tak k bezproblémovému životu na vesnici. Těm, kteří to ještě 
nestihli a nepochopili, chci říct, že to bez vzájemných plnění 
povinností nelze a věřím, že přijde doba, že nebude problém 
veškeré neplatiče a ty, kteří porušují dané předpisy, na úřední 
desce zveřejnit, popřípadě jinak sankciovat.

Chci Vás také poprosit, abyste přišli v říjnu k volbám a 
zodpovědně vybírali z předložených kandidátů, protože ne 
každý z nich jde do voleb obci pomoct. Někteří chtějí prosadit 
pouze svoje cíle, další se chtějí jen zviditelnit a uspokojit svoje 
„ego“. 

Přeji Vám i Vaším dětem příjemné prožití léta a prázdnin, 
abyste načerpali nové síly do druhé poloviny roku. Přeji Vám 
všem dobré zdraví, štěstí a samozřejmě rodinné, ale i vesnické 
pohody, a celé obci pak, aby jenom vzkvétala a vyhnuly se jí 
neštěstí a jiné nepříjemnosti. 

Zvu Vás všechny na tradiční:

Úvodní slovo 
starosty obce Smilovice

Vážení spoluobčané.

Nechce se tomu věřit ale je moji povinností, abych zase 
zhodnotil první pololetí tohoto roku, uteklo to jako voda a je 
potřeba stručně zhodnotit i celé naše volební období, tj. období 
let 2010 až 2014. Vzhledem k tomu, že došlo k velké výměně 
zastupitelů, nebylo jednoduché ihned zvládat vše, co musí 
zastupitel znát a zejména co by měl umět starosta. 

Vzhledem k tomu, že k 31.12.2010 ukončila pracovní 
činnost tajemnice OÚ, bylo třeba vyřešit i tento problém. Díky 
zkušenostem pracovníků OÚ se toto podařilo a na závěr našeho 
volebního období lze konstatovat, že všechny kontroly a audity 
na administrativu, účetnictví, dodržování různých předpisů i 
nařízení proběhly bez větších závad a porušení, a tímto chci 
poděkovat paní Bc. Lasotové i paní Swaczynové. Poděkování 
patří i paní Lipowczanové za bezproblémový chod naší 
knihovny. 

Vzhledem k tomu, že to co se nám podařilo udělat anebo se 
ještě udělá, není třeba popisovat. Zmíním se o tom, co se nám 
dosud nepodařilo. Největším problémem neukončeného díla je 
nový územní plán. Tato akce měla být ukončená již v roce 2011, 
je polovina roku 2014 a územní plán ještě není. Problémy 
objektivní i neobjektivní jsou řešené na dálku mezi Brnem, 
(sídlo firmy Asseko) a Třincem (MěÚ, stavebním odborem), 
který je pořizovatelem územního plánu. Pevně věřím, že se 
nám do konce volebního období podaří tento územní plán 
dokončit. 

O problému generální opravy mostu přes Ropičanku jsem 
Vás již informoval, je pořád naděje, že se nám na opravu mostu 
podaří zajistit potřebné dotace a akci zdárně dotáhnout a most 
opravit.

Co se týče bezpečnosti na silnici III. třídy v centru obce a 
samozřejmě i na místních komunikacích, dokončuje se 
projektová dokumentace chodníku v centru obce až ke 
hřbitovu, dále pak k mateřské a základní škole. Na hlavní 
silnici chceme umístit zpomalovací semafory, které by měly 
snížit rychlost vozidel 
projíždějících obcí.

Na místních komuni-
kacích budou umístěné 
dopravní značky ZONA s 
u v e d e n í m  p o v o l e n é  
rychlosti a taktéž zde 
umístíme zpomalovací 
retardéry.

Důležité rozhodnutí 
čeká zastupitelé, je třeba 
r o z h o d n o u t ,  z d a  s e  
pust íme do  výstavby  
s p o j o v a c í  č á s t i  m e z i  
š k o l o u  a  m a t e ř s k o u  
školkou, včetně zateplení. 
N á k l a d y  j s o u  c c a  2 3  

SMILOVICKÝSMILOVICKÝ

vydává Obec Smilovice červen 2014

ZZpprraavvooddaajj
www.smilovice.cz

„Den obce“, který se koná v sobotu 16. srpna 2014 od 13 
hodin v prostorách Sportcentra Smilovice. Na programu je 
pestrý kulturní, společenský program a také dobrá kuchyně 
a pobavení pro naše děti.

  Starosta M. Nogol

V minulých dnech byla ukončena rekonstrukce chodby při 
vstupu do knihovny, kadeřnictví a nebo hospůdky. Dále bylo 
taktéž ukončeno provedení 
z a t e p l e n í  c e l é  b u d o v y  
obecního úřadu. Celkové 
náklady na rekonstrukci 
chodby byly cca 146.000,-
Kč, prováděla firma  SG 
stavby, s.r.o., Tošanovice, 
bylo hrazeno z vlastních 
z d r o j ů  o b c e .  C e l k o v é  
n á k l a d y  n a  z a t e p l e n í  
budovy budou známy v 
nejbližších dnech,  kdy 
firma ASA předloží fondu 
uznatelné náklady. Cena 
při podání žádosti o dotaci 
byla 4,9 milionů korun. 
Zateplení budovy provádě-
la firma „Hamrozi“.

Ukončení zateplení budovy
Obecního úřadu
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Na začátek bych ráda uvedla několik 
čísel za loňský rok. Obec od občanů vy-
brala za svoz komunálního odpadu část-
ku 384 772,- Kč.  Celkové náklady na 
odpadové hospodářství obce byly v loň-
ském roce 409 847,- Kč, z toho za tříděný 
odpad (tzn. plasty, papír, sklo) 98 790,- 
Kč. Firma Ekokom nám zpětně za 
tříděný odpad vrátila částku 82 051,- Kč. 

Jsme moc rádi, že naši občané odpad třídí, a proto jsme 
letos kromě každoroční bezplatné sbírky použitého ošacení 

Odpadové hospodářství v naší obci 

 

Mimo zateplení budovy byl proveden celkový svod dešťové 
vody kolem budovy. Tato práce nebyla zahrnutá v projektu. 
Náklady byly cca 30.000 korun.

Dokončuje se také dotovaný projekt „Informujeme se 
navzájem“, který je realizován v rámci příhraniční spolupráce 
mezi ČR a SR. Na budově obecního úřadu je již zamontován 
info-kiosek, který slouží k informování našich občanů, ale 
zejména i návštěvníků Smilovic. Na budově je také umístěn 
vysílač pro WIFI zónu. Na vytypovaných místech budou také 
umístěné QR-cody,  které budou taktéž pro informovanost 
hostů Smilovic. 

(MN)

Vítání nových občanů Smilovic
V sobotu 7. června 2014 bylo provedeno 

slavnostní vítání nových, malých občanů 
Smilovic.

Slavnostního vítání se zúčastnilo celkem 
11 nově narozených společně se svými 
rodiči, prarodiči a známými. Z rukou 
starosty a paní Szczukové dostal nový 
občánek pěkný polštářek se svým jmeném, 
encyklopedii, pamětní zápis a maminky pak 
kytičku a tatínek „Smilovického prcka“.

Celou akci pak zpestřilo vystoupení žáků 
naší školy pod vedením p. ředitelky Mgr. 
Dybové.   

Starosta M. Nogol

Prázdniny jsou před námi a my můžeme zhodnotit celkový 
průběh školního roku na ZŠ Smilovice, který se letos nesl v 
duchu projektu „Rok tradic“. 
Po úspěšném Masopustním 
průvodu jsme ještě uskuteč-
nili několik akcí. Nejprve 
jsme s žáky 2. a 4. ročníku 
„vynesli Zimu“ a přivítali 
nové jaro básničkami a 
písněmi. Po té jsme dětem 
přiblížili život ve středověku 
návštěvou hradu Bouzov v 
rámci školního výletu. Děti se 
zde zúčastnily programu 
„Rytíři a lapkové“, kde si 
vyzkoušely střelbu z kuše a 
luku, potěžkaly si rytířské 
meče. Dozvěděly se, jak v 
dobách husitských děti od 10 
let pomáhaly pěchovat a 
z a ž í n a t  s t ř e l n ý  p r a c h .  
Program se dětem moc líbil.

Úspěšné zakončení „Roku tradic“

Ke Dni dětí jsme pro žáky připravili pestrý program. Na 
školní zahradě se dětem z obou MŠ a ZŠ předvedli draví ptáci s 
odborným i veselým výkladem sokolníka pana Oszeldy z 
Karviné. Potom si pro nás pan Helioš připravil na svém 
pozemku výstavu staré zemědělské techniky.  Žáci zde mohli 
spatřit koňské pluhy, brány, stroj na setí obilí, sekačku na 
trávu. Navíc se mohli kluci projet na starém traktoru a děvčata 
zase absolvovala jízdu v koňské bryčce po Smilovicích. Moc 
touto cestou děkujeme rodině Heliošových za přípravu akce. 
V odpoledních hodinách se žáci navštěvující sportovní kroužek 
vydali na cyklistickou túru do Komorní Lhotky.

Trošku netradičně jsme letos pojali oslavu Dne rodin, 
který se pro nepřízeň počasí konal místo v květnu až první 
červnový pátek. Společně s rodiči a dětmi jsme si udělali výšlap 
od školy na Godulu, kde jsme opekli párky, a děti si zahrály 
míčové hry. Zúčastnilo se 19 rodin. Počasí nám přálo a užili 
jsme si spoustu legrace.

V polovině června pro děti a jejich rodiče připravil Klub 
rodičů a přátel školy tradiční Dětské radovánky v areálu 
Sportcentra ve Smilovicích. I když počasí trošku zlobilo, dětem 
se podařilo odcvičit krásné a pestré pohybové a taneční čísla. 
Děkujeme rodičům za jejich práci v KRPŠ. Rok tradic 
uzavřeme tradičním Rozloučením s páťáky a jejich poslední 
nocí ve škole. A pak -  hurá na prázdniny!  

Děkuji všem rodičům, partnerům školy a samozřejmě 
zaměstnancům za spolupráci při vytváření optimálního 
prostředí pro výchovu dětí. Jmenovitě p. Paľovi, p. Hrobařovi, 
p. Červenkovi, p. Dybovi, p. Swaczynovi a p. Golcovi za pomoc 
při pokrytí střechy školního altánu. A těším se na další 
spolupráci.

Mgr. J. Dybová

Vyrostla štíhlá jedlička…v našem případě vysoká bříza. 
Vyrostla v těsné blízkosti chodníku před budovou mateřské 
školy. Její mohutné kořeny začaly v průběhu let nadzvedávat 
betonový chodník a jeho nerovnost způsobila nejeden pád jak 
dětí, tak dospělých. Pro větší bezpečnost dětí a rodičů bylo 
nutné břízu odstranit. 

Vše proběhlo v režii ochotných tatínků naší školky. Na 
podzim 2013 pokáceli břízu a na jaře letošního roku vykopali 
zbylý pařez s kořeny, podsypali nerovnosti pod betonovými 
bloky a dokončili terénní úpravy kolem chodníku. Prostor před 
školní budovou se tak stal bezpečný pro všechny. 

Mateřská škola Smilovice děkuje všem tatínkům, kteří 
pomáhali při této náročné brigádě. Zejména panu Paľovi, který 
zorganizoval podzimní kácení i jarní výkopové práce. Za 
pomoc na brigádě děkujeme taktéž p. Bellovi, Golcovi, 
Graniecznému, Heczkovi J., Kubičkovi, Rakowskému, 
Swaczynovi, Zuczkovi a také p. Wantulokovi, který poskytl 
materiál k opravě poškozeného plotu před MŠ.

Brigáda v MŠ Smilovice
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PRÁZDNINOVÝ ČTYŘLÍSTEK - vyrábíme:
pondělí a středa 28.7 a 30.7.2014 od 9:00 hod.

Náramky + powertex
pondělí a středa 18.8. a 20.8.2014 od 9:00 hod.

Fimo - šperky

Místní knihovna Smilovice

ZVEME děti a mládež
na tuto akci je nutné se přihlásit a to osobně, telefonicky:

558 694 522,  558 694 923, 774 359 919

nebo e-mailem: knihovna.smilovice@smilovice.cz     

do 27.7.2014

Školní rok 2013/2014 se pomalu chýlí ke konci, a proto 
bych chtěla poděkovat i všem ostatním rodičům naší školky za 
jejich vstřícnost, ochotu pomáhat ve výchovně vzdělávacích  
projektech MŠ, za poskytnutí finančních a materiálních darů 
pro děti. Bez jejich zdařilé spolupráce se mateřská škola 
neobejde. 

Trpišovská Zlatuše, vedoucí uč. MŠ Smilovice

I letos již tradičně proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny. V úterý 3.6. tuto slavnostní akci zahájil pan král naší 
Písmenkové říše, kterého si děti přivolaly kouzelným zvoneč-
kem. Všech  14 dětí muselo nejdříve přesvědčit  pana krále, že 
si hravě poradí se čtením a modelováním písmenek. Po 
úspěšném zdolání úkolu prvňáčci složili čtenářský slib, ve 
kterém se zavázali, že   se budou chovat jako opravdoví rytíři 
řádu čtenářského a opatrovat knížky jako nejvzácnější poklady. 
No a protože pan král byl s jejich výkonem spokojen  byli 
všichni bez rozdílu slavnostně pasování a jako dárek  obdrželi 
čtenářskou legitimaci na rok zdarma  a knihu spisovatelky 
Magdaleny Wagnerové – Abeceda.( tato byla pořízena z 
projektu Už jsem čtenář a během tří let ji nelze v běžné 
knihkupecké síti koupit)

M. L.

Pasování prvňáčků

Všem dětem přeji hezké prázdniny a zvu je k 
prázdninové návštěvě knihovny. 

Odchovanec smilovic-
ké mládežnické kopané 
Filip Kubala (ročník 1999) 

strávil právě skončenou fotbalovou sezonu ve vyhlášené 
slovácké mládežnické akademii v Uherském Hradišti. 

Akademie 1.FC Slovácko, založená v roce 2001, patří k 
nejlepším mládežnickým centrům nejen co se týká práce s 
mládeží ale i zázemím a také spolupracuje s obdobnými centry 
v zahraničí.

Uplynulý rok byl pro Filipa hodně náročný po stránce 
cestování, ale úspěšný po stránce sportovní. Poznal jak funguje 
profesionální fotbalový klub a jeho mládežnická akademie. Jak 
sám zjistil „aby patřil k nejlepším musí na sobě neustále 
pracovat a zlepšovat se“.

I v novém prostředí 
patřil k nejlepším a s 38 
brankami se stal nejlepším 
střelcem Žákovské ligy jih a 
svému týmu pomohl k 
bronzové příčce v soutěži. 
Na slavnostním Galavečeru 
slováckého fotbalového 
klubu byl  oceněn jako 
nejlepší hráč své věkové 
kategorie.

V samotné soutěži pak 
mohl poměřit s kvalitními 
týmy jako Zbrojovka Brno, 
FC Zlín nebo Vysočina 
Jihlava. V průběhu roku 
také vyzkoušel jak chutná 
fotbal mezi staršími když byl 
i součástí týmu kategorie 
U16.

Obrovským zážitkem a velkou zkušeností pro něj byly týden 
v Londýně, kde změřil síly s mládežníky West Ham United a 
FC Fulham a také účast na mezinárodním turnaji Premier Nike 
Cup v Praze na Strahově, kterého se zúčastnilo 20 nejlepších 
týmů z České republiky a Slovenska.

Také utkání na Rapidu Vídeň, MTK Budapešť, Slovanu, 
Spartě, Slávii či v Plzni mu určitě  zůstanou v živé paměti.

Vyvrcholením celé sezony a žákovského období byl v 
květnu v Hradci Králové pořádaný Kouba Cup, turnaj kraj-
ských reprezentací U15, kde Filip úspěšně reprezentoval 
Zlínský kraj, kterému jen těsně díky horšímu skóre ve skupině 
unikla finálová účast. Tohoto turnaje, který sloužil především 
jako výběr hráčů do reprezentace ČR U16, se zúčastnilo 250 
nejlepších hráčů z Čech a Moravy a náš odchovanec i zde patřil 
mezi nejlepší střelce a hráče.

V červnu pak úspěšně absolvoval i rozloučení se žákovskou 
kategorií na 58. ročníku Celostátního turnaje žáků v Přelouči, 
kde se s 9 vstřelenými brankami stal nejlepším střelcem 
turnaje a svému týmu pomohl k zisku bronzových medailí.

Přejeme mu hodně dalších fotbalových úspěchů. 

(TJ)

Fotbalový rok
na Slovácku

Psal se rok 1982 kdy v prosinci navštívili naší TJ zástupce 
okresu, předseda TJ TŽ Třinec A. Fizek a předseda BSG Stahl 
Riesa V. Lempe. V přátelském duchu byla dohodnuta družba, 
která trvala 10 let. Mnoho členů TJ a jejích rod. příslušníků 
recipročně měla možnost kromě sportování a pěkných 
přátelských posezení i navštívit mnoho pěkných míst bývalé 
NDR.

Překvapení po 25 letech
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Ve dnech 29.5.-1.6. 2014 navštívilo náš kraj žákovské 
družstvo SV Bersenbrück vedené trenérem D. Hochmutem, 
který několik let patřil k organizátorům naší družby. Na našem 
hřišti porazili žáky H.Suché 9 : 1. 

Překvapením pro nás bylo, že účastníky této návštěvy byli 
Verner Lempe s manželkou Editou a čestný předseda SV 
Zeithain Jörgen König s manželkou Angelikou. V. Lempe se 
netajil velkým překvapením (poslední návštěva před 25 lety) 
nad vybavením a činnosti našeho Sportcentra. J. König se 
vyslovil tak, že jsme od počátku naší družby byli vzorem v 
činnosti a výstavbě sportovního areálu. Prosadil a za pomoci 
místního průmyslového podniku (moderní válcovna trub) 
výstavbu nových soc. zařízení, restaurace s ubytováním. Dnes 
ho mrzí, že tato zařízení nejsou zcela využity a zejí prázdnotou.

Při loučení  nás němečtí přátelé požádali, abychom vyřídili 
pozdravy všem účastníkům bývalé velmi pěkné družby.

Rudolf Procházka st.

Verne Lempe (83) s manželkou a Jörgen König (63) s manželkou.

Díky našemu nestorovi spolku ZO ČZS Smilovice p. Ing. 
Vladislavu Samkovi, který má zahradu ve Smilovicích a také v 
Karviné, kde bydlí a je místopředsedou ZO ČZS Karviná je 
naše setkání vždy okořeněno o odborné přednášky. V březnu 
na výroční schůzi jsme se dověděli o pěstování brusinek, 
muchovníku a borůvek, samozřejmě včetně projekce a 
ochutnávání jednotlivých plodů. Opětovně letos (5.7.2014) 
připravujeme tematický zájezd, tentokrát do Otmuchowa v 
Polsku na dny Lato Kwiatów, které jsou v tomto malebném 
městě již každoročně od r. 1973. Klíč od města přebírají 
zahrádkáři, floristé a všechno co je vhodné pro návštěvníky ze 
širokého okolí, tj. včetně bohatého občerstvení a kulturního 
programu (viz www.otmuchow.pl).

Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla Smilovického zpravodaje 
před termínem odjezdu určitě v prosincovém čísle přineseme 
více informací z návštěvy Lata Kwiatów, které je považováno za 
největší "stánek" svého druhu ve střední Evropě. Na našich 

Zahrádkáři ve Smilovicích
a jejich odborná náplň činnosti

stránkách (www.zahradkari-smilovice.webnode.cz) si budete 
moci prohlédnout i záběry našich fotografů z tohoto zájezdu a 
taktéž jsme vyhlásili soutěž o nejlepší záběry z vlastní zahrady, 
které budou prezentovány na webu www.fotoklub-
smilovice.webnode.cz. Aby se stalo odbornosti zadost na 
našich setkáních, navštívíme i během zájezdu do Polska p. 
Miroslava Přasličáka v Krnově-Chomýži, který nám kromě 
znalostí o pěstování jablek (sad 0,5 ha -1300 stromů), roubo-
vání konifer, pěstování čarověníků a vína pro naši oblast 
ukáže, co všechno umí. Je to zkrátka guru mezi zahradkáři v 
celorepublikovém měřítku, o čem se můžete přesvědčit i na 
stránkách www.zahradkari.cz.

Jinak již nyní Vás zveme na 4. ročník Vinobraní, který se ve 
Smilovicích zabydlel a každoročně si 80 účastníků pošmakuje 
na kačeně a výtečném moravském vínu. Letos je akce ve 
Sportcentru Smilovice naplánována na 7.11.2014 a živá hudba 
je již k tanci objednána. Neváhejte a již nyní se můžete 
přihlásit. 

Ing. Gustav Chwistek, 9. 6. 2014

Když po podzimní části soutěže 
okresního přeboru naše družstvo mužů 
přezimovalo na druhém místě tabulky, 
vzbudil tento výsledek naděje smilovických 
fanoušků o návratu Smilovic do krajské 
fotbalové soutěže. A tato naděje se stala 
skutečností v neděli 8.června, kdy si v derby 

v Neborech naši hráči pod vedením trenéra Miroslava Sikory 
díky vítězství 5:1 zajistili postup do krajského přeboru. Postup 
je to jistě zasloužený – v této sezóně je to již osmnácté vítězné 
utkání v řadě, významný podíl na výsledcích mají naši 
kanonýři Patrik Witos (22 branek) a Lukáš Rajnoch (19 
branek). Velkou vzpruhou pro naše fotbalisty je jistě nemalá 
podpora domácích fandů, kteří poctivě v poslední době 
podporují hráče i na hřištích soupeřů.

V okresním přeboru úspěšně reprezentují Smilovice také 
naši dorostenci pod vedením René Havlíka a Martina Li-
powczana. Tým nakonec v soutěži obsadil výborné 3.místo 
(přičemž druhé místo mu uteklo jen díky slabšímu skóre) a je 
dobrým příslibem posílení našeho družstva mužů. Výborné 
skóre 102:31 vylepšil především nejlepší střelec soutěže Radek 
Cienciala s 26 brankami.

Velkou radost nám dělají také naši nejmenší fotbalisté – v 
rámci fotbalové přípravky musela být pro velký zájem dětí 
(více než 45 malých fotbalistů) zřízena dvě oddělení: fotbalová 
školka (pro děti r.2007 a mladší) a fotbalová přípravka 
(r.2003-2007), která nás reprezentuje v rámci Třinecké ligy a 
také na turnajích pořádaných nejen ve Sportcentru Smilovice. 
Fotbalové benjamínky vedou Tomáš Červenka, Tomáš Pyszko 
a Jakub Sikora. 

Tréninky přípravky probíhají v sezóně v úterý a čtvrtek a 
fotbalové školky ve středy, na prázdniny jsou pro děti připra-

Smilovický fotbal slaví postup
do krajské soutěže!

Muži TJ Smilovice – přeborníci okresu Frýdek Místek sezóny2013/2014
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veny fotbalové a sportovní kempy (viz leták na jiném místě 
tohoto Zpravodaje)

V rámci Fotbalové asociace ČR se připravuje nová soutěž 
veteránů (hráčů od 40let vč.), také ve Smilovicích zvažujeme 
založení mužstva a jeho přihlášení do oficiální soutěže, proto 
žádáme zájemce, aby se hlásili u T.Červenky nebo přes 
kontaktní formulář na našem webu.

Sportcentrum Smilovice informuje 
Sportcentrum Smilovice 

se mezi občany Smilovic a 
blízkého okolí zařadilo mezi 
oblíbené destinace trávení 
volného času. Tento fakt 
není dán pouze nabídkou sportovišť moderního areálu (hala, 
tělocvičny, antukové kurty, víceúčelové venkovní hřiště, 
fotbalová hřiště). Ve Sportcentru připravujeme stále nové 
aktivity, abychom do Smilovic přilákali ještě více sportovních 
nadšenců. Také v letošním roce se do našeho sportovního 
kalendáře zařadilo několik novinek.

Pravidelná cvičení pro ženy (Flowin, trampolínky) obohati-
lo nově cvičení ZUMBA fintess, které probíhá každý čtvrtek. 
Nejvíce nás těší, že ve Sportcentru Smilovice sportuje stále 
větší počet dětí. Z důvodu vysokého zájmu (více než 45 malých 
fotbalistů) byla fotbalová přípravka rozdělena na fotbalovou 
školku (pro děti r.2007 a mladší, tréninky vždy ve středu) a 
fotbalovou přípravku (r.2003-2007, tréninky v úterý a ve 
čtvrtek). Dále děti sportují v tenisové přípravce (cca 20 dětí, 
individuální tréninky) a nově také v rámci pohybově tanečního 
kroužku STREETDANCE (cca 25 dětí, úterý a čtvrtek). Pro 
děti jsou rovněž v průběhu prázdnin zajištěny již tradiční 
sportovní kempy (fotbalový, tenisový, streetdance – viz 
leták na jiném místě tohoto Zpravodaje). Pro zajištění dalších Vítězný tým Smilovic v turnaji  r. 2007 (HLP 23.3.2014)

aktivit rádi v našich řadách uvítáme nadšence – trenéry 
badmintonu, florbalu, fotbalu a dalších sportů.

Významnou akcí regionálního významu se stává Halová 
liga přípravek, jejíhož druhého ročníku se účastnilo 15 
družstev (kromě domácích benjamínků také týmy z Polska a 
Slovenska) v 5 kategoriích. V celkem 15 turnajích bylo 
odehráno přes 300 zápasů a k vidění byly nejen krásné 
fotbalové výkony budoucích opor týmů, ale také nadšení 
rodičů, trenérů a všech fanoušků. 

Pravidelně začíná být využíváno venkovní víceúčelové 
hřiště: v zimě se nám podařilo hrací plochu zaledovat a poprvé 
se tak mohla v našem areálu hrát hokejová utkání. V 
začínající letní sezóně se pravidelně na tomto hřišti v neděli 
dopoledne konají hokejbalové a inline-hokejové zápasy.

V rámci  přeshraničního 
projektu uskutečnili v letošním 
roce oba partneři  - TJ Smilovice 
a  o b e c  K r z y ž a n o w i c e  d v ě   
společné sportovně-společenské 
akce pro děti a dospělé.

V březnu do našeho sportovního areálu zavítala výprava z 
polských Krzyžanowic, aby změřila síly se smilovickými 
sportovci v odbíjené, badmintonu a bowlingu. Poté v rámci 
společenské části bylo diskutováno hlavně o tom, jak dále v 
rámci společného projektu. Akce se určitě vydařila a již dnes se 
těšíme na návštěvu v Polsku

V červnu do Polska vyrazily smilovické děti, aby na 
víceúčelových hřištích v Krzyžanovicích sehráli společná 
fotbalová a florbalová utkání a zúčastnili se soutěží ve dvorko-
vých hrách. Na závěr turnaje obdrželi všichni za předvedené 
výkony krásné ceny a odvezli si spoustu hezkých zážitků.

Léto v Krzyžanovicích, 
zima ve Smilovicích

Do konce roku 2014 jsou naplánovány ještě 2 společné 
akce, a to v září Letní sportování  pro dospělé v Krzyžanowi-
cích a v listopadu pak Zimní sportování pro děti ve smilovic-
kém SPORTCENTRU. 

(TJ)
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Víceúčelové venkovní hřiště ve Smilovicích
se využívá v zimě i v létě

Pro letošní rok jsme rozšířili také nabídku pravidelných 
turnajů: kromě badmintonové ligy, která probíhá již třetím 
rokem, jsme nově zahájili pravidelné turnaje BOWLIGY, ve 
které zatím jasně dominují naši občané R. Pilat a T. Swaczyna. 
Pro tenisové nadšence se počátkem června rozběhla žebříčková 
soutěž OPEN LIGA, kromě toho je pro ně také připraven 
seriál DOUBLE TURNAJŮ v tenisové čtyřhře.

Jak je patrné z výše uvedeného výčtu aktivit, které proběhly 
a probíhají, můžeme hrdě potvrdit, že ve Sportcentru 
Smilovice žijeme sportem…

Plán akcí pro druhou polovinu roku 2014:

- prázdninové kempy pro děti (viz samostatný leták)

- OPEN LIGA (tenisový žebříček), DOUBLE TURNAJE 
(tenisová čtyřhra)

- Memoriál ing. Vl. Krejzy (2.srpna 2014)

- Den obce Smilovice (16.srpna 2014)

- Turnaj v badminton – mix (25.října 2014)

- Vinobraní (7.listopadu 2014)

- Volejbalový turnaj (20.prosince2014)

- Futsal Cup Smilovice (27.prosince 2014)

- trvalé aktivity pro ženy (flowin, trampolínky, zumba, 
připravujeme pilates), pro děti (přípravky fotbalu, tenisu, 
streetdance)

- a spousta dalších…

Do našeho kolektivu rádi přivítáme:

- trenéry kopané, florbalu, badmintonu

- servírky na hlavní poměr i na brigády

- spoluhráče do týmu fotbalistů 40+

Veškeré aktuální informace k nabídce sportovních aktivit, 
možnosti přihlášení nebo spolupráce (trenéři),  najdete na 
našem webu www.sportcentrum-smilovice.cz, kde se 
také můžete přihlásit k odběru Aktualit formou pravidelných 
emailů.

a

a

a

V ČERVENCI

  6.7. - Biblická hodina v 15 hod.

13.7. - Biblická hodina  v 15 hod.

18.7. - Večer pro všechny generace pod velkým stanem 
u Karmelu v 17 hod

20.7. - Bohoslužby pod velkým stanem u Karmelu 
v 9 hod. 

Program setkání na Karmelu
ve Smilovicích

V SRPNU

  3.8. - Biblická hodina v 15 hod.

10.8. - Biblická hodina v 15 hod.

17.8. - Biblická hodina v 15 hod.

24.8. - Bohoslužby (společné) se zpovědí a Večeři Páně 
v 8.30 hod.

31.8. - Biblická hodina v 15 hod.

Nevelká vesnice v podhůří 
Beskyd se každoročně v červenci 
stává hostitelkou týdenního 
festivalu XcamP. Tento festival 
má křesťanské zaměření, je 
pořádán Křesťanským společen-
stvím, o. s. XcamP je určen 
zejména mládeži, nicméně je 
navštěvován příslušníky všech 
generací. Kromě stálých účastní-
ků, kteří jsou ubytovaní ve 
stanovém městečku, se jednotli-
vých bodů programu účastní řada dalších návštěvníků. Počet 
stálých účastníků se pohybuje kolem tří set, avšak zejména na 
večerních programech nezřídka přesáhne počet přítomných 
tisícovku. 

Během více než dvacetileté tradice festivalu se vykrystali-
zovala pevná osa programu, která však nebrání v každém 
ročníku vnášet určité inovace. Účastníci a návštěvníci festivalu 
si mohou užít přednášky a semináře na duchovní a praktická 
témata, zejména z oblasti mezilidských vztahů. Nechybí ani 
diskusní skupinky a evangelizace, během nichž jsou vysvětlo-
vány základy křesťanského poselství. Organizátoři festivalu 
nabízejí pestrou škálu dovednostních a zábavných workshopů 
a sportovních aktivit. Večery jsou v programu vyhrazeny 
převážně hudbě nebo divadlu, přičemž kulturymilovní 
návštěvníci si mohou vybrat z pestrého programu dvou scén.

Historie tábora

Evangelizační tábory pro křesťanskou mládež navazují na 
dlouholetou tradici mládežových pobytů v přírodě, spojených 
se studiem Božího Slova. 

1969 - První stanové setkání pro větší počet účastníků se 
konalo již v roce 1969 v Olřichovicích na úpatí Beskydské hory 
Javorový. Mimořádná účast byla umožněna uvolněním 
poměrů po Pražském jaru.

1989 - V tomto roce (ještě v době totalitního režimu) 
vznikl záměr uskutečnit setkání křesťanské mládeže. Aby 
nebyly činěny ze strany státních orgánů překážky, byl zvolen 
pro toto setkání krycí název "Mírový seminář mládeže". Po 
listopadových událostech se díky nadšení několika desítek 
mladých lidí začal konat každoročně v červenci stanový tábor 
v Tošanovicích (okres Frýdek-Místek).

XcamP 2014  
19.7 - 26.7. u střediska Karmel
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1990 - 2000 - Pro velký zájem byla pořízena montovaná 
plachtová hala, v níž se mohlo účastnit programu na 650 lidí.
2001-Na bázi mezinárodní spolupráce v rámci euroregionu 
Těšínské Slezsko proběhlo začlenění do projektu Dzięgielów-
Smilovice a přesídlení tábora do vybudovaného zázemí v obci 
Smilovice (okres Frýdek-Místek).

2007 - Evangelizační tábor přijal nový název XcamP.

Název XcamP má více významů: 

- Mezi hlavní patří zvýrazněná písmena XP. Písmena X a 
P v názvu jsou totožná s řeckými písmeny chí a ró, která 
jsou prvními písmeny jména Kristus (řec. Christos) a 
dohromady tvoří starokřesťanský monogram jména Pána 
Ježíše Krista.

- Písmeno X může také odkazovat jak ke kříži, tak 
(zejména v angličtině) ke Kristu.

- Písmeno X bývá v angličtině často používáno pro 
vyjádření něčeho extra, něčeho zvláštního či něčeho 
tajemného.

- Camp - v angličtině (a už snad i v češtině) znamená 
tábor.

Téma letošního festivalu: „Je tvůj bůh na dovolené?“ 

„… V poledne se jim Elijáš začal posmívat: „Volejte co 
nejhlasitěji, vždyť je to bůh! 

Třeba … odcestoval…“ (1 Královská 18, 27)

Dopolední přednášky: Martin Piętak

Evangelizace: Wade Mobley (USA)

Semináře: Aleš Hejlek, Pavel Hošek, Zbyšek Kaleta, Jiří 
Unger, Michaela Šramlová, Michal Klus a další

Večerní programy: Rivers & Robots (Velká Británie), 
Sabbatina James (Pákistán/Rakousko), Maranatha Gospel 
Music (ČR), Judy Bailey (Barbados / Velká Británie), Forgiven 
(ČR) a další

Podrobný program najdete před začátkem festivalu na 
obecní vývěsce Křesťanského společenství a   Slezské církve 
evangelické a.v. v centru obce nebo na int. stránkách: 
www.xcamp.cz

Srdečně zve:
Slezská církev evangelická
a Křesťanské společenství

Postřehy ze Sportcentra

Můj oblíbený herec a moderátor Filip Čapka s rodinou
navštívil o velikonocích Sportcentrum.

Smažení vaječiny (účast asi 25 osob)
(i když počasí nic moc, účast mohla být větší).

Spokojenost předsedy při utkání s Ostravicí.Vyzkoušejte dobrou kvalitu tenisových kurtů.
Foto po utkání penzistů proti manželům Chwistkovým

skončilo 1:1(6:4,4:6), pak chutnalo pivečko dvojnásobně. (RP)
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