
Vážení spoluobčané,

nechtěl bych se moc opakovat, ale musím Vám opět po 
čtyřech letech poděkovat za Vaši účast ve volbách. Neměli jste 
to jednoduché, a zda Vaše volba byla dobrá, ukáže čas. Byly 
rozděleny funkce starosty i místostarosty, ale také funkce 
v jednotlivých výborech obce, podrobnější informace nalezne-
te na našich webových stránkách. Co mě po volbách potěšilo, 
je i účast občanů na jednání zastupitelstva, zatím není velká, 
ale co není, může být.

Potěšil mě také zájem některých z Vás, i účast na přednáš-
kách, které jsou organizované v rámci projektu „Škola 
venkova“.

Jak jsem již uvedl v začátku a poděkoval za Vaši účast 
ve volbách, je teď na zvolených zastupitelích, aby přistoupili 
ke svému slibu zodpovědně a byli pro chod obce přínosem. 
Snažili se nejen být viděni, že jsou zastupitelé, ale svoji 
aktivitou také přispěli ke spokojenosti svých voličů.

K Vám, vážení občané, bych měl také pár vět, a ač jsou 
často omílané, míjejí se účinkem. Začnu bezpečností kolem 
místních komunikací, kde v jejich blízkosti rozmisťujete 
kameny, kbelíky a jiné překážky, kterými se snažíte ochránit 
svůj trávník nebo pozemek. Bude k tomu polemika, ale někdy 
to není ani Váš pozemek, který chráníte. V případě nějaké 
škody na majetku jiných, v nejhorším případě i při zranění, 
odpovídá za škodu ten, kdo překážku postavil nebo umístil.

Znám námitky, že řidiči jezdí bezohledně a rychle. Máte 
pravdu, ale co má chudák cyklista udělat, jak se proti němu řítí 
osobní anebo větší auto a on se musí nějak vyhnout, ale „kde“, 
když jsou mu v cestě postaveny překážky. 

Chtěl jsem řešit i problém rychlosti v obci na hlavní silnici, 
ale moje navrhované řešení neprošlo na DI PČR Třinec. Začal 
jsem řešit problém na místních komunikacích, umisťováním 
zpomalovacích retardérů. Nechci se zde vyjadřovat k různým 
názorům k tomuto opatření. Vzhledem k tomu, že se mi zdá, že 
to je jediné možné opatření, chtěl bych s umisťováním těchto 
retardérů pokračovat i na cestách směrem - Supikovka, 
Komorní Lhotka a Střítež.

Další nešvar naší vesnice je, že někteří občané soustavně, 
hlavně v neděli, vyjedou se svými stroji na zahradu a testují 
nervy sousedů, někdy i přes poledne a jejich odpověď je „jsem 
zaneprázdněn přes týden, nikdo to za mě neudělá“ a podobně. 
V kompetenci obce je vydávání různých vyhlášek a nařízení, já 
se domnívám, že je to zbytečné. Jsme soudní lidé, a jak již něco 
spěchá a hoří, tak se se sousedy domluvím a není co řešit.

Na srdci mám toho více, ale toto nebylo záměrem mého 
článku. Tak proto mi dovolte, abych Vám popřál hodně klidu a 
pevných nervů ve zbytku roku 2014, zejména také dobré 
zdraví a štěstí. 

Do nového roku 2015 přeji celé vesnici hodně krásných 
dnů, které prožijeme spolu, se svoji rodinou a známými. 
Dětem, mládeži přeji hodně úspěchů ve škole, sportovcům 
hodně sportovních úspěchů a všem dohromady dobré zdraví 
a štěstí.                                                                 

  Miroslav Nogol, starosta 
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 Anděl jim řekl: 
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou 
radost, která bude pro všechen lid.“ 

Stojíme na prahu vánočních svátků… Je mnoho věcí, které 
se spojuje s těmito svátky… Světlo, dárky, koledy i radost. 
Chtěla bych se tedy zamyslet právě nad radostí.

Umíme se radovat? Co nám v poslední době udělalo 
radost? Bible nám říká, že Bůh nás stvořil, abychom prožívali 
radost. 

Myslím si, že všichni známe tento pocit… 
Přemýšlejme o radosti ze dvou úhlů pohledu. Ten první 

pohled – to je radost, která má omezení – dočasná… To jsou 
věci, které do našeho života přicházejí a způsobí úsměv na 
tváři, radostné srdce…

Radost z toho, že jsme našli životního partnera, radost, 
když se nám narodí dítě, radost když se dostaneme na školu, 
když uděláme zkoušku, když se nám něco podaří, když nás 
někdo pochválí, když se cítíme být užiteční, když dostaneme 
dárek…

Známe tyto radosti. Rozveselí naše srdce, způsobí to, že se 
smějeme… Těšíme se na vánoční svátky, abychom prožili 
radost. Radost z přátel, z rodiny, z dárků, z atmosféry, která je 
doma…

Učme se těšit z maličkostí. Vidět věci, které do našeho 
života přicházejí a nejsou samozřejmostí…

Musíme ale vyznat, že tyto radosti – ačkoliv jsou pro náš 
život velmi důležité, mají svá omezení, omezenou dobu 
trvání… Radost netrvá věčně, má své podmínky a hranice.

Ježíš Kristus nepřišel na tuto zem, aby nás oddělil od 
radosti, ale naopak, přišel nás uvést do té největší radosti…  
Do radosti, kterou zakusila například Marie, nebo pastýři… 
Oni měli své starosti. Měli i svá trápení. Jejich život nebyl 
bezstarostný. Přesto zakusili i radost, kterou neztratili ani 
v těžkých životních situacích.

Možná se ptáte, co to bylo…? Marie prožila společenství 
s Bohem. Získala blízký vztah s Ježíšem Kristem. Nejen jako 
se svým synem, ale především jako se svým Pánem. 

Tuto radost můžeme zakusit i my. Já, i ty. Radost z toho, 
že máme blízký vztah s Ježíšem Kristem. Nejenom, že 
o existenci tohoto vztahu víme, ale že jej prožíváme… Radost 
z toho, že je Bůh s námi. V čemkoliv, v každé situaci, kterou 
budeme prožívat… Radost z toho, že nejsme sami, že je nám 
daný někdo, kdo je nám velmi blízký… Je tady Bůh, který chce 
s námi sdílet život… 

Neznamená to, že budeme vždy šťastni a náš život bude 
bez starostí, ale znamená to, že i když budeme prožívat 
trápení, těžkosti, když Vánoce nebudou takové, jaké chceme 
mít…Bůh nám bude nablízku, Bůh bude s námi sdílet to, čím 
procházíme… Tato radost je trvalá a můžeš ji okusit, jestli 
budeš chtít…

Prožijte tedy požehnané radostné svátky v blízkosti toho, 
který byl, je a bude – Ježíše Krista. 

Renáta Firlová, pastor sboru
Slezské církve evangelické a.v. v Komorní Lhotce

Lukáš 2:10
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Vánoční ohlédnutí
Blíží se konec roku a nastává čas účtování se starým 

rokem a stanovení si předsevzetí do toho nového. Rok 2014 
přinesl základní škole i mateřské škole spoustu radostí, ale i 
starostí. 

Jednou z největších starostí je zatím nevyřešená otázka 
odpadních vod, které při dlouhodobých deštích způsobují 
problémy nejen škole, ale zejména vlastníkům sousedních 
pozemků.  Těší nás, že v posledních listopadových dnech 
začalo ze strany zřizovatele školy intenzivní jednání o řešení 
této otázky. Dlouhodobým problémem je nedostatečná 
kapacita jak školky, tak pro příští rok i základní školy. Obec 
se nám rozrůstá a školní budovy, které letos oslavily 40 let, 
už kapacitně nevyhovují. Snad v nastávajícím roce konečně 
dojde k realizaci projektu na přístavbu školky a školy, která 
vyřeší naše kapacitní problémy.

Mezi naše největší radosti patří spokojenost dětí, žáků 
a jejich rodičů. V roce 2014 se nám podařilo za aktivní 
spolupráce rodičů zkrášlit okolí školy a školky úpravou 
vstupních chodníků, zastřešit venkovní altánky a především 
vybudovat nový herní prvek v dětském hřišti, který se dětem 
velice líbí a slouží k rozvoji jejich pohybových dovedností, 
což v dnešním přetechnizovaném světě má veliký význam. 
Všem, kteří se výše jmenovaných činností účastnili, velice 
děkujeme!

V jarním období se nám podařilo přilákat do školy 
spoluobčany na výstavku „Časy se mění“ a vytvořit novou 
školní tradici „Masopustní rej“, který proběhne i v příštím 
roce. Naši žáci byli úspěšní na řadě mikroregionálních 
soutěží a především na soutěži, kterou pro okolní školy 
pořádá na podzim naše škola „Běh za vědomostmi a doved-
nostmi“. Celoroční aktivity byly završeny „Školní akademií“ 
u příležitosti 40 let výuky v budově ZŠ a 83 let předškolního 
školství ve Smilovicích. V programu akademie vystoupily 
děti z mateřské školy a žáci ZŠ. Děti zpívaly, tančily, předná-
šely i hrály na flétnu. Program shrnul aktivity dětí jak ve 
výuce, tak v zájmovém vzdělávání. Vzdělávací činnost však 
obsahuje také vzájemné interakce mezi školou a rodinou. 
V současné době je tato část vzdělávání stále důležitější, 
a proto naše škola a školka klade velký důraz na spolupráci 
s rodiči, jak o tom svědčí řada společných akcí pořádaných 
v tomto roce, např. Den rodin, Rozloučení s předškoláky, 
třídní schůzky, apod. Jsme velice rádi, že v letošním roce 
došlo k legalizaci „Spolku rodičů a přátel školy“, který velkou 
měrou přispívá právě k aktivní spolupráci rodiny a školy. Že 
se jim jejich práce daří, svědčí úspěšné akce: Lampiónový 
průvod, Mikulášská nadílka, Rozsvěcení stromku. Přejeme 
jim hodně úspěchů i v příštím roce, kdy je čeká 2. ročník 
školního plesu, dětský karneval a radovánky.

Vánoční svátky jsou už za dveřmi, v domácnostech už 
hoří adventní svíce a my si do nového roku dáváme nová 
předsevzetí. Chceme ve spolupráci s rodiči vzdělávat a vy-
chovávat děti, které budou aktivní ve své práci, jímž je učení 
se, které nám budou dělat radost svým slušným chováním 
a úspěšně reprezentovat své rodiny, svou školu i obec na 
veřejnosti.

Rozsvícení vánočního stromku

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 

v době od 29.12.2014 – 2.1.2015

Již potřetí a podle úsudku s největší účastí našich 
obyvatel se v pátek 5. prosince slavnostně rozsvítil vánoční 
stromek v centru obce. Pro řečníky a děti bylo připraveno 
malé pódium a vzhledem k tomu, že byl zajištěn i Mikuláš 
s doprovodem, byly pro děti připraveny i dárky. 

Akci zahájil náš dechový soubor pod vedením p. Petra 
Bromka. Jejich vystoupení sklidilo potlesk přítomných. Poté 
pronesl svoje uvítání starosta a pak promluvil k občanům 
a dětem pastor evangelické církve p. Firla. Pak už se na 
pódiu představily děti z mateřské a základní školy v čele 
s paní ředitelkou a s jednotlivými vyučujícími. Poděkováním 
jim byl opět potlesk publika.

Poté nastoupil pěvecký sbor evangelické církve pod 
vedením paní Tomeczkové. Super vystoupení kazila zvuková 
technika, kterou zatím nemáme pro sborové zpěvy, a 
v odlehlejších místech nebylo dobře slyšet.  Pán moderátor 
a místostarosta ing. Jindřich Mackowski v jedné osobě slíbil, 
že na příští rok vše bude zajištěno a dobře slyšet.

Po slavnostním rozsvícení již přišel hodně očekávaný 
Mikuláš v doprovodu anděla a čerta s velkým nosem. 
Vzhledem k tomu, že smilovické děti jsou hodné, tak dostaly 
dárek a čert se musel poroučet s prázdným pytlem.

Touto cestou chci všem, kteří se na přípravě a na samot-
ném programu podíleli, poděkovat a s přáním všech zúčast-
něných „nashledanou v příštím roce“.   

M. Nogol

Všem spoluobčanům přejeme 
krásné Vánoce 

a v novém roce hodně zdraví, 
štěstí, vzájemné tolerance 
a osobních i pracovních 

úspěchů.

(JD)
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Rok 2014 v místní knihovně
V letošním roce se nezahálelo ani v naší knihovně. Zapojili 

jsme se do celostátních knihovnických akcí: Březen měsíc 
čtenářů, Pasování prvňáčků na čtenáře a Týden knihoven. 
Z provozních důvodů jsme letos museli zrušit Noc s Anderse-
nem, kterou si ale vynahradíme v příštím roce.

Knihovna spolupracuje se školní družinou, pro kterou 
pravidelně pořádáme knihovnické a výtvarné dílny. I letos se 
nám dvakrát podařilo do knihovny pozvat zkušenou lektorku 
nakladatelství Anagram, která dětem přiblížila kreativní 
publikace vycházející v Anagramu a naučila je podle nich 
vyrábět záložky do knih a jiné drobnosti. 

 Tvořilo se i o letních prázdninách. Prázdninový čtyřlístek 
byl zaměřen na využití powertexu  a výrobu šperků z fimo 
hmoty. 

Velkou celostátní podzimní akcí je Týden knihoven. 
Letošní připadl na 6.-12. 10. a oslavili jsme ho četbou knih, 
drobnými soutěžemi a dodatečně pak 30. října Pohádkovým 
kreslením, kterým děti ZŠ a MŠ bavil přední ilustrátor 
dětských knížek pan Adolf Dudek.

Smutné listopadové dny rozzářily nádherné hedvábné 
šátky, vyrobené v Kreativní dílně pro tvořivé. Tentokrát se 
výtvarně realizovaly  smilovické ženy. V knihovně  u kafíčka  
pod vedením zkušené lektorky paní Žofie Iwanuszkové 
vznikaly jednoduchou technikou úžasné výrobky.

Advent dětem školní družiny určitě zpříjemnil svým 
nápadem pan Petr Helioš. Nakoupil ingredience, vyrobil těsto, 
zajistil strojky k pečení a na dvě odpoledne se pod jeho 
vedením proměnila knihovna v cukrárnu. Pekly se vánoční 
trubičky. Děti měly z pečení obrovskou radost. Ochotně 
pomáhaly a ještě ochotně ji konzumovaly. Nejen panu Helio-
šovi, ale i paní Věrce Heliošové, její mamince a paní Alici 
Rakovské patří obrovský dík za pomoc při realizaci této akce.

Čím náš spolek ZO ČZS Smilovice 
(zahrádkáři) 

obohacuje život v naší obci?

Úvod článku věnuji starému čínskému přísloví, u kterého 
je zejména poslední verš velmi výstižný:

Kdo chce být šťasten jeden den, ať se napije
Kdo chce být šťasten týden, ať zabije prase
Kdo chce být šťasten rok, ať se ožení
Kdo chce být šťasten celý život, ať si založí zahradu 

V současné době má náš spolek 30 členů a snažíme se, aby 
náš program byl pestrý a přilákal do našich řad i další 
příznivce z obce a okolí. Závěrečnou akcí roku bylo poutavé 
vyprávění o cestě a zážitcích expedice do Jižní Ameriky 
(konkrétně do Ekvádoru na sopku Cotopaxi a na ostrovy 
Galapágy) včetně povídání o flóře a fauně. Přednáška člena 
expedice (ing Janusz Zítko) skutečně nadchla každého 
posluchače. Mimochodem přednášející je vlastníkem nemovi-
tosti v naší obci a to v lokalitě přímo na Goduli.

Tradiční Vinobraní s více než 100 účastníky (z toho 
50% z obce!), které proběhlo ve Sportcentru Smilovice, rovněž 
svědčí o zájmu pobavit se na této společenské akci, která již 
počátkem listopadu zakořenila nejen mezi občany Smilovic, 
ale i mezi účastníky ze širokého okolí. Husa, víno a hudba 
v období "Martina" (11.11.) má už své pevné a stálé místo 
v kalendáři nejednoho účastníka. V úvodu této akce 
(znovuzvolený) starosta Bc. Miroslav Nogol předal zástupcům 
spolků v obci (TJ Smilovice, MS-Myslivecké sdružení 
Smilovice-Řeka, MK PZKO a ZO ČZS Smilovice) plaketu 
s názvem "Poděkování za spolupráci ve volebním období 
2010-2014" a tím nastartoval pro další období ještě 
intenzivnější spolupráci mezi spolky a obcí. Dále již v rytmu 
skupiny ELLA tanec rozhýbal mladé i starší účastníky akce.

a

12.12.2014 v 15:00 hod. proběhne letošní poslední akce 
organizovaná OÚ a knihovnou – celostátní Vypouštění 
balonků s přáním Ježíškovi, na kterou jste srdečně zváni. 
Snad se nám letos podaří překonat rekord.

A co připravujeme na příští půlrok: 

• Leden - vyhodnocení celostátní čtenářské soutěže – Lovci 
perel. 

Únor - kreativní dílna pro dospělé

Březen - Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem

Duben - kreativní dílna pro dospělé

Květen - Listování s Lukášem Hejlíkem

Červen - Pasování prvňáčků

Soutěže pro děti - Sbírej body v knihovně a vyhraj dort pro 
svou třídu, čtenářská  soutěž - Lovci perel

Každý měsíc dvě knihovnické dílny pro družinu.

Závěrem bych chtěla říct, že některé akce připravované 
v knihovně se neobejdou bez pomoci dobrovolníků. Za ochotu 
vždy pomoci bych chtěla moc poděkovat paní Evě Chorovské, 
Daně Heliošové, Drahušce Uhlářové, Aničce Sikorové, 
manželům Petrovi a Věrce Heliošovým a paní Alici Rakovské. 
Za spolupráci paní ředitelce, učitelkám a především družinář-
kám.

Velký dík za vstřícnost, podporu knihovny a ochotu 
účastnit se knihovnických akcí patří hlavně našemu starostovi 
panu Nogolovi.

Všem čtenářům přeji krásné Vánoce, v nadcházejícím roce 
hlavně pevné zdraví a těším se na setkávání v knihovně.

Marie Lipowczanová, knihovnice

•

•

•

•

•

•

•
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O našem zájezdu do Otmuchova (Polsko) jsem psal již 
v minulém zpravodaji a tak jenom sděluji, že 42. ročník téměř 
3 denní akce „Lato Kwiatów” nás všechny bez nadsázky 
skutečně okouzlil. Kdo v této lokalitě nebyl, má možnost 
individuálně každý 1. víkend v červenci navštívit tuto bez-
konkurenční prodejní výstavu. Na cestě zpět jsme navštívili 
„plantáž” p. Miroslava Přasličáka v Krnově-Chomýži. Po 
úvodním přivítání vlastní slivovicí pro 50 účastníků nás 
provedl zahradou, která plná ovocných stromků, roubovaných 
konifer-čarověnek, sazenic vinné révy pro naše podmínky 
a dalších, nenechala žádného z účastníků zájezdu bez 
povšimnutí a téměř každý z nich přispěl k naplnění „útrob” 
autobusu jeho výpěstky. 

Poprvé se naši členové zúčastnili v dubnu t.r. i flóristické 
výstavy. Paní Kristina Hradilová s paní Hanou Samkovou 
předvedly, že v nich dřímá talent i v oblasti vázání květin 
a s tím spojených činností. Fotodokumentaci z akcí vždy 
pořizuje p. Viktor Suchanek a tak kronika a naše www stránky 
(www.zahradkari-smilovice.webnode.cz) jsou obohaceny i 
o obrazovou dokumentaci.

Co připravujeme v roce 2015

Jak už je zvykem, první akcí roku bude dne 13.3.2015 
výroční schůze včetně odborné přednášky (určitě náš nestor 
p. ing. Vladislav Samek připraví zase něco zajímavého 
obdobně jako posledně - brusinky, muchovníky, borůvky... 
včetně ochutnávky). Dále máme zájem navštívit 16.5.2015 
obec Blatnici na Uherskohradišťsku, abychom se dozvěděli o 
víně ještě více přímo od vinařů z této oblasti. V příštím roce 
(19.-20.9.2015) se uskuteční opětovně již 4. výstava spolků 
obce Smilovice, která bude otevřená i v neděli pro větší 
návštěvnost. V roce 2013 na poslední výstavě p.Klusová ze 
zahradnictví v Ropici přivezla celý furgón s výpěstky a proto 
na připravovanou výstavu pozveme zase někoho z okolí pro 
atraktivnější vzhled celé akce. Listopad bude patřit opět 
Svatomartinskému vinobraní (13.11.2015), tentokráte v kul-
turních místnostech OÚ Smilovice, kde na scéně k poslechu, 
tanci a také ke zpívání bude hrát cimbálovka, která skutečně 
k vínu patří. Vzhledem k ceně profesionálního hudebního 
tělesa je žádoucí již teď uvažovat o sponzoringu. Závěrečná 
našeho spolku se uskuteční 20.11.2015 a bude (jak je u nás 
zvyklostí) v pojetí přednášky o cestování se stejným lektorem 
jak letos, tentokrát navštívíme Nepál a pochopitelně i Hi-
maláje.

V souvislosti s nadcházejícími nejkrásnějšími svátky roku 
my všichni z naší organizace zahrádkářů Vám přejeme mnoho 
zdraví a pohody. A když budete mít možnost utrhnout jmelí 
např. z listnáče od souseda nebo koupit na trhu, tak jak staří 

Sportcentrum Smilovice poskytuje ve svém zázemí moderního 
areálu služby stále širšímu okruhu zájemců o aktivní trávení 
volného času. Především nás těší rostoucí poptávka po 
aktivitách pro děti, které u nás mohou navštěvovat sportovní 
kroužky pod vedením zkušených trenérů:

- badminton (M.Šubertová, st/pá)
- fotbal (T.Červenka, J.Sikora, po/st fotbalová školka, út/čt 

starší přípravka)
- florbal (V.Peterek, pondělí)
- streetdance (V.Filipi, út/čt)
- tenis (T.Novotná, po/st, příp.individuálně)

Pro zajištění dalších aktivit pro děti rádi v našich řadách 
uvítáme nadšence – trenéry i bez trenérské kvalifikace.
Pro dospělé sportovce je organizováno několik pravidel-
ných soutěží (badmintonová liga, bowliga, tenisová openliga) 
a také nepravidelné turnaje (badminton mix, volejbalový 
turnaj, futsal cup). Pravidelná cvičení pro ženy (Flowin – 
čt, Trampolínky – po,st, Pilates – čt) obohatila nově cvičení 
TABATA a BODYFORM, která probíhají každé pondělí resp. 
pátek.
Aktuální nabídku sportovních aktivit a připravovaných 
turnajů najdete vždy na našich webových stránkách 
www.sportcentrum-smilovice.cz

Sportcentrum pro občany SMILOVIC
Pro občany Smilovic nabízí Sportcentrum možnost pořízení 
členské karty za servisní poplatek 100 Kč/rok a dále 2 hodiny 
bowlingu ZDARMA každou středu od 15:30 do 17:30. 
Samozřejmostí je pak využívání všech výhod členství – sleva 
20% na sportoviště, sleva 10% v restauraci Sportcentra. 
Detaily v letáku na jiném místě tohoto Zpravodaje.

Připravované akce na první polovinu roku 2015:
- Smilovická vatra
- Sportovní ples
- Zabijačkové hody
- Smažení vaječiny
- Plackobraní 
- Prázdninové sportovní kempy
- Turnaje v badmintonu (mix), tenisové turnaje
- Memoriál ing.Vl.Krejzy

Přesný rozpis plánovaných akcí najdete v menu Kalendář 
akcí na našem webu.

Do našeho kolektivu rádi přivítáme:
- trenéry kopané, florbalu, badmintonu
- servírky na hlavní poměr i na brigády
- pomocnou sílu do kuchyně

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.

Keltové znásobte (symbolicky) ještě více štěstí, pohodu a lásku 
ve Vašich domovech zavěšením trsu jmelí nad štědrovečerní 
stůl. 

ing. Gustav Chwistek 
předseda ZO ČZS Smilovice
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Během prázdnin se zúčastnil Kempu talentované mládeže 
v Třebíči, kde bylo nominováno čtyřicet nejlepších mladých 
fotbalistů z Čech a Moravy v této věkové kategorii a poté 
absolvoval s mládežnickou reprezentací Memoriál Františka 
Harašty v Rakvicích a Moravském Žižkově.

V září nastoupil v obou utkáních mladých lvíčat proti 
Slovensku, které se uskutečnily v Ilavě a Starém Městě 
a podílel se brankou a asistencí na premiérovém vítězství 
reprezentační U16.

Následně v říjnu odletěl s reprezentací k atraktivnímu 
dvojzápasu do Dánska.  V obou vítězných utkáních na severu 
Evropy již patřil k oporám reprezentace a opět se prosadil 
i gólově.

Podzim v reprezentačním dresu zakončil v listopadu 
v Praze a Slaném v prestižním dvojutkání proti Německu, 
které patří k absolutní špičce v této kategorii. Filip odehrál 
obě utkání proti kvalitnímu soupeři, které mu ukázaly jak na 
tom je ve srovnání s těmi nejlepšími. 

Léto v Krzyżanowicích, 
zima ve Smilovicích

V rámci společného přeshra-
ničního projektu uskutečnili 
v roce 2014 oba partneři  - TJ 
Smilovice a obec Krzyżanowice 
4 společné sportovně-spole-
čenské akce pro děti a dospělé.

V březnu do našeho sportovního areálu zavítala výprava 
z polských Krzy anowic, 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.

V červnu do Polska vyrazily smilovické děti, aby na 
víceúčelových hřištích v Krzy anovicích sehrály společná 
fotbalová a florbalová utkání a zúčastnily se soutěží ve 
dvorkových hrách. Na závěr turnaje obdrželi všichni za 
předvedené výkony krásné ceny a odvezli si spoustu hezkých 
zážitků.

V září proběhla v polských Krzy anovicích společná akce 
pro dospělé, kde se nejprve družstva obou partnerů utkala 
v odbíjené a kopané na víceúčeloúčelových hřištích. Na závěr 
setkání proběhla společenská část.

V listopadu se pak ve smilovické sportovní hale uskutečnil 
přeshraniční miniturnaj benjamínků, ve kterém změřili své 
síly mladí sportovci Smilovic a polských Krzy anowic. Kromě 
tradiční kopané a florbalu se soutěžilo opět i ve dvorkových 
hrách – netradičních disciplínách, které se v minulosti 
hrávaly na vesnických dvorech a dvorcích.

a

ż

ż

ż

ż

 

 Smilovický odchovanec
 v reprezentačním 

dresu

Odchovanec smilovické mládežnické kopané Filip 
Kubala (ročník 1999), od léta již kmenový hráč akademie 
1.FC Slovácko, se v průběhu podzimu stal součástí mládež-
nické reprezentace ČR U16 a zúčastnil se všech akcí 
národního týmu.

Bowlingový turnaj mikroregionu 
Stonávka

V sobotu 22. listopadu 2014 se uskutečnil tradiční 
bowlingový turnaj ve Sportcentru Smilovice. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 12 smíšených párů, které byly rozděleny do 
dvou kategorií. Sponzorem turnaje byla firma Hamrozi. 
Vítězem první kategorie se stali manželé Swaczynovi před 
párem Hrabinský+Slaninová z Horních Tošanovic. Vítězem 
druhé kategorie byli manželé Nogolovi před párem manželů 
Tomeczkových z Řeky. I když družstva byla odměněna poháry 
a cenami, všichni konstatovali, že o to nešlo, ale hlavní bylo 
strávit sportovní dopoledne mezi kamarády a přáteli.  

Nejlepší výsledek mezi muži měl Jaromír Chudý ze 
Stříteže, před Tomášem Tomeczkem z Řeky a u žen Marie 
Nogolová před Janou Swaczynovou.

Touto cestou chci poděkovat panu Hamrozimu a firmě 
Hamrozi za sponzoring akce, ale také všem účastníkům. 
Poděkování také patří Sportcentru Smilovice za bezplatnou 
možnost sportovního setkání.

M. Nogol  

V příštím roce jsou naplánovány opět 4 společné sportov-
ně-společenské akce pro děti a dospělé, a to dvě letní akce 
v polských Krzy anowicích a dvě zimní akce ve smilovickém 
SPORTCENTRU.

(TJ)

ż
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Účast na podzimních reprezentačních akcích s bilancí 
6 startů a 2 branky byla pro Filipa úžasnou odměnou za jeho 
dosavadní tréninkové úsilí a píli a motivací do další tvrdé 
práce.

Jeho cílem je být stálým a platným hráčem reprezentace, 
kterou čeká příští rok na podzim kvalifikace o EURO v Lich-
tenštejnsku, kde se utká s Chorvatskem, Gibraltarem a do-
mácím výběrem. Předtím však na jaře čeká lvíčata ještě 
soustředění a několik mezistátních přípravných utkání.

Uplynulý půlrok byl pro Filipa úspěšný i na klubové 
úrovni. Letní přípravu zahájil se svým ročníkem U16, ale díky 
kvalitním výkonům byl přeřazen o kategorii výše k týmu U17 
a i zde patřil k nejlepším hráčům. V patnácti podzimních 
soutěžních utkáních MSL dorostenecké ligy vstřelil 25 
branek - byl nejlepším střelcem svého týmu a patřil i mezi 
nejlepší v celé soutěži. Svému mužstvu pomohl k bronzové 
příčce po podzimu za Zbrojovkou Brno a Baníkem Ostrava.

Na slavnostním Galavečeru 1.FC Slovácko byl opět po roce 
oceněn (stejně jako Libor Došek mezi muži) jako nejlepší hráč 
své věkové kategorie.

V zimním přípravném období se těší na utkání se zahra-
ničními soupeři jako Admira a Austria Vídeň, 1.FC Norimberk 
nebo MTK Budapešť a v rámci Memoriálu Vlastimila Marečka 
s týmy Viktoria Plzeň, Slavia Praha či FK Teplice.

Na jaře pak opět odjede s týmem 1.FC Slovácko do 
Londýna, kde stráví pár dnů v akademii West Ham United 
a poměří se s anglickými vrstevníky.

Pro smilovický fotbal potažmo obec Smilovice je to 
ocenění práce s mládeží a také určitě skvělá motivace pro 
malé fotbalisty.

Přejeme Filipovi hodně dalších fotbalových úspěchů na 
klubové i reprezentační úrovni. 

(TJ)

Halová liga přípravek (HLP) 
2014-15

Skoro každou sobotu (turnaje OFS a KFS) a neděli (HLP) 
vidíme ve Sportcentru Smilovice velké množství fotbalových 
benjamínků s velkým počtem diváků (vesměs rodinných 
příslušníků). 

První turnaj v neděli 2.11. roč. 2008 o pohár starosty 
(nepočítá se bodově do HLP), účast 8 družstev. Příští turnaj 
7.12.2014. 1.SFC Opava, 2. MŠK Žilina (SK), 3.Gornik Zabrze 
(PL). 

Neděle 9.11. roč. 2007, účast 8 družstev. 1. SFC Opava, 
2. MŠK Žilina (SK), 3. TJ Velká Polom. Příští turnaj 8.2.2015.

Opavští si na jeden rok odvážejí putovní pohár

3 nejlepší hráči

Neděle 16.11.roč. 2006, účast 10 družstev. 1. Sparta Zabrze 
(PL), 2. SFC Opava, 3. MŠK Žilina. Příští turnaj 1.2. 2015.

Neděle 23.11. roč. 2005, účast 10 družstev. 1. FC Baník 
Ostrava, 2.SFC Opava, 3. Akademia Bielik (PL). 25.1.2015.

Neděle 30.11 .roč. 2004, účast 8 družstev. 1. SFC Opava, 
2. MOSiR Jastrzebie (PL), 3. Sparta Zabrze (PL). 18.1.2015. 

Celkově po 1. kole: 
  1. SFC Opava 34 b. 
  2. MFK Frýdek-Místek 20 b., 
  3.-4. MŠK Žilina (SK) a Sparta Zabrze  (PL) 19 b., 
  5. FK Třinec17 b.,
  6. FC Baník Ostrava 16 b.,
  7. MOSiR Jastrzebie (PL)13 b.,
  8. MFK Kaviná 11.b.,
  9. AP Bielik (PL) 10 b.,
10. MFK Vítkovice 7 b.,
11. TJ Velká Polom 6 b.,
12. FK Těrlicko 4 b.,
13. Depos H. Suchá 3.b.,
14. FK Čadca (SK) 2 b.,
15. MFK Havířov 1.b.
Všichni funkcionáři, trenéři a hlavně diváci se pochvalně 

vyjadřovali o bezvadné organizaci a službách Sportcentra.
Proto patří velký dík hlavnímu manažerovi T. Červenkovi 

a celému personálu Sportcentra Smilovice.

Zaznamenal+foto: R. Procházka

Turnaj přípravek roč. 2006, znovu plné tribuny
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14.12. 3. adventní neděle – bohoslužby č/p vystoupením 
dětí v Komorní Lhotce (kostel) v 8.30 hod.

14.12. Adventní koncert v Komorní Lhotce (kostel) v 17.00 
hod.

20.12. Sborový vánoční večer v Komorní Lhotce (sbor.dům) 
v 16.00 hod.

21.12. 4. adventní neděle – bohoslužby p v Komorní Lhotce 
(kostel) v 8.30 hod.

21.12. Vánoční odpoledne s vystoupením dětí -  ve Smilo-
vicích (Karmel) v 15.00 hod.

21.12. Vánoční vystoupení dětí - v Komorní Lhotce v 16.00 
hod.

24.12. Štědrovečerní bohoslužby p/č v Komorní Lhotce 
(kostel) ve 22.00 hod.

25.12. 1. svátek vánoční – bohoslužby č/p v Komorní 
Lhotce (kostel) v 8.30 hod. 

26.12. 2. svátek vánoční – mládežové bohoslužby spol. 
v Komorní Lhotce (sbor.dům) v 8.30 hod.

28.12.  1. neděle po Vánocích – seniorátní bohoslužby 
v Třanovicích (kostel) v 9.00 hod.

31.12. Silvestrovské bohoslužby č/p - v Komorní Lhotce 
(kostel) v 15.30 hod.

31.12. Silvestrovské bohoslužby spol. - ve Smilovicích 
(Karmel) v 17.00 hod.

31.12. Silvestrovský večer v Komorní Lhotce (sbor.dům) 
v 17.00 hod.

31.12. Silvestrovský večer ve Smilovicích (Karmel) v 18.00 
hod.

1.1. 2015 Novoroční bohoslužby č/p - v Komorní Lhotce 
(kostel) 

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích

Nedělní škola (besídka) pro děti 
Probíhá každou neděli v 8.30 hod.

V PROSINCI
21.12. - Vánoční odpoledne v 15 hod.
31.12. - Bohoslužby  (společné) v 17 hod
31.12. - Silvestrovský večer v 18 hod.

V LEDNU 2015
  1.1. - Novoroční biblická hodina
  4.1. - Biblická hodina
11.1. - Biblická hodina
18.1. - Biblická hodina
25.1. - Bohoslužby  (společné) se Zpovědí 

   a Večeři Páně.

Srdečně zveme - Serdecznie zapraszamy

Adventní a vánoční setkání
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce 

a Křesťanského společenství ve Smilovicích
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