
Vážení obèané,
je to už pøes dva mìsíce co jsem byl zvolen starostou 

obce. Za tuto krátkou dobu mého pùsobení v neuvolnìné 
funkci  na OÚ Smilovice shrnuji nìkolik poznatkù.

Ing. Gustav Chwistek 
starosta

1) Zøídili jsme novou funkci  tajemníka  – ve výbìrovém 
øízení byla vybrána Ing. D. Wiewiorková, která jako 
stálý zamìstnanec obce bude øídit chod obecního úøadu se 
zamìøením na získávání finanèních dotací a jejich správné 
výkaznictví

2) Z dùvodu výpovìdi paní A. Molinové jsme vybrali na 
základì veøejné výzvy  novou úèetní J. Swaczynovou.

3) Za správce vodojemu a vodovodního øádu byl na 
doèasnou dobu schválen P. Szalbut (do 31.8.2007).

4) Povìøili jsme ing. M. Bujoka ve vìci jednání s úøady 
a zpracování studie pro kompletní rekonstrukci ZŠ 
a MŠ Smilovice.

5) Nutnost údržbáøe na èásteèný nebo celý úvazek 
(dle finanèních prostøedkù) je pro naši obec velmi 
žádoucí. Pracovníci s Úøadu práce na VPP (veøejnì 
prospìšné práce) budou jen mimoøádnì požadováni.

6) Zbyteèná polemika nad dvojjazyènými nápisy, které 
byly u nás schváleny na 4. zasedání ZO dne 8.1.2007 a 
jsou dotovány Moravskoslezským krajem. Pro úplnost 
sdìluji že:  Evropská charta regionálních èi menšinových 
jazykù byla ratifikována 1. bøezna 2007. Cílem Charty je   
chránit   a  podporovat užívání regionálních èi  menšino-
vých jazykù  v osobním i veøejném životì. 

7) Problematika inženýrských sítí, zejména vodovod-
ního øádu a budoucí kanalizace. V souèasné dobì 

Zdaleka jsem nevyèerpal všechny poznatky z pùsobnosti 
na obci ale v dalším èlánku tohoto zpravodaje informuji 
o pøehledu nedostatkù v obci z okružních jízd zastupitelù na 
kole po obci v kvìtnu t.r., a zároveò v posledním vydání 
„Stonávky“ è. 3/2007 a v periodických novinách polské 
národnostní menšiny „Glos ludu“ z 9.6.2007 a 23.6.2007 je 
možno se doèíst o dalších zámìrech  a problémech v obci 
Smilovice.

Na závìr pøeji všem pøíjemné prázdniny a pokud možno 
všichni se pøipojte k zvelebení obce.

Mze (Ministerstvo zemìdìlství) má výhrady k pláno-
vanému rozšíøení vodovodních øádù ve Smilovicích a to  
z dùvodu vysokých pøedpokládaných výdajù hrazených 
z dotace a  odchylek auditu za  rok 2006 týkajících se 
úèetnictví a rozpoètu. Nyní se pøipravuje odpovìï na Mze 
pro zdárné pøijetí dotace.

8) Kosení pozemkù a� už pøilehlých k obecním silnicím 
tak i ostatních je pøes vlastníky nebo nájemce neprová-
dìno. V øadì pøípadù jednak z titulu bezpeènosti na 
obecních silnicích a rovnìž alergikùm ztìžujeme životní  
podmínky. V nejbližší dobì bude vydána  obecnì závazná 
vyhláška s podmínkami  pro úpravu pozemkù.

9) V mìsíci srpnu pøipravuje vedení obce „Brainstorming“ 
s bývalými starosty a místostarosty vèetnì zástupcù 
jednotlivých organizací v obci  ZŠ a MŠ, TJ, Køes�anské 
spoleèenství atd. na téma „Obec Smilovice 2010“.

vydává Obec Smilovice červen 2007www.smilovice.cz



Každý z nás je nìèí soused

Základní škola
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Za sousedy jsou ve smyslu zákona považování nejen 
obèané mající spoleèný plot, ale jsou i jimi obyvatelé v 
širší okolí. V této souvislosti je tøeba pøipomenout èím 
vším by se sousedé zejména vzájemnì nemìli obtìžovat: 
hlukem, prachem, popílkem kouøe, plyny, parami, pachy, 
pevnými a tekutými odpady, svìtlem, stínìním, vibracemi 
a rovnìž nesmí nechat chovná zvíøata vnikat na sousedùv 
pozemek. Obecnì platí, že vlastník vìci se musí zdržet 
všeho, èím by nad míru pøimìøenou pomìrùm obtìžoval 
jiného.

Vegetace
Z právního hlediska stromy a vegetace jako taková 

náleží k pozemku, ze kterého vyrùstá a úroda náleží 
vlastníkovi vegetace. Na její sbìr musí soused sousedovi 
umožnit pøístup na svùj pozemek, ale vlastník má také 
zároveò povinnost  odstranìní shnilého ovoce.

Pøesahují-li vìtve stromù na sousedùv pozemek 
zpùsobem, že to vlastníkovi pozemku vadí, mùže je 
odstranit, ale musí tak uèinit v dobì vegetaèního klidu a 
zásahem nesmí dojít ke znièení samotné rostliny. 

Jestli-že vegetace zasahuje do døevìného plotu, 
následkem toho plot hnije, je zpùsobována škoda a pokud 
by soused na tuto situaci nereagoval, mohou se obèané 
obrátit na obec. Kdyby nepomohla domluva obce, pak na 
soud, který mùže naøídit preventivní opatøení, nápravu a 
úhradu vzniklé škody.

Obtìžování hlukem
Jiným problémem mùže být hlasitì hrající rádio, 

vrèení motorù sekaèek a køovinoøezù èi bouølivé veèírky. 
Každý z nás má jistì na pamìti dobu noèního klidu tj. od 
22-6 hodin,  ale samozøejmì ani pøes den nemùžeme 
pùsobit hluk nad míru pøimìøenou místním  pomìrùm tj. 
v  dobì kdy ostatní odpoèívají (sobotní odpoledne nebo 
nedìle). Normy o povolené úrovni hluku jsou souèástí 
správních pøedpisù a norem.

Pachy a kouø
Také pálení odpadu a spadané listí i vypalování trávy 

je èastým zdrojem problémù. Obèanský zákoník øíká, že 
sousedé nesmí být obtìžováni plyny, pachy a kouøem. U 
pálení trávy dochází rovnìž k porušování ekologických 
pøedpisù. 

Neudržované a zaplevelené pozemky 
Stav takovýchto pozemkù, kde není provádìna 

pravidelná údržba – kosení, je dalším dùvodem k obavám 
obèanù, protože neudržovaný zaplevelený pozemek je 
zdrojem alergenù, které negativnì pùsobí na zdravotní 
stav. Dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) zák. è. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékaøské péèi, v platném znìní, vlastník 
pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z 
jiného právního dùvodu, je povinen zajiš�ovat a 
omezovat výskyt a šíøení škodlivých organismù vèetnì 
plevelù tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo 
nedošlo k poškození životního prostøedí èi ohrožení 
zdraví lidí a zvíøat. První seè by mìla být provedena 
nejpozdìji v termínu do 15.7. pøíslušného kalendáøního 
roku.

Bezpeènost provozu na místních komunikacích
Víme, že v naši obci jsou úzké komunikace, a aby se 

dvì vozidla mohla minout musí najet na krajnici. Obèas 
dojde k tomu, že najedou nìkomu na pozemek, zanechají 
tam blátivou stopu nebo poválenou trávu. Víme, že každý 
vlastník si chce co nejlépe ochránit svùj majetek, ale  
nìkteøí to udìlají tak, jak èasto vidíme, že si kolem cesty 
naskládají kameny nebo  zatluèou kolíky. Stejnì tak vìtve 
stromù, které zasahují do komunikací v úrovni chodce,  
zakrývají dopravní znaèky, nebo zhoršují pøehlednost v 
zatáèkách a na køižovatkách, pøedstavují zvýšené 
nebezpeèí pro poèetnou skupinu uživatelù, kterou jsou 
cyklisté, chodci a pøedevším naše dìti.

Lidé èasto tápou, kdo je ze zákona odpovìdný za 
dodržování pøíslušných vyhlášek, zda obecní úøad nebo  
policie a na koho se mùžou obrátit.

Obec vzniklé problémy v sousedských vztazích øeší 
obvykle domluvou a usmíøením sousedù. Další instancí je 
pak soud.

Oblast hluku, dopravního znaèení a rozdìlávání ohòù 
spadá do správy policie, hasièù a Lesù ÈR. Za porušení 
správních pøedpisù mùže být rovnìž uložena i pokuta dle 
pøíslušných pøedpisù.

Lidé však mají být lidmi, a pokud chceme žít v klidu a 
míru, musíme brát ohled i na druhé.

Pro dìti zaèíná školní den hraním fotbalu na dvorku nebo 
„øádìním“ v tìlocviènì. Jiní posedávají na lavièkách, 
vymìòují samolepky nebo si hrají s hitem letošního roku - 
figurkami z „kindervajec“. Nìkteøí prozkoumávají zahradu, 
jestli už je zralý rybíz, oøechy nebo jabka,  pøípadnì - jestli 
nejsou pod keøi høiby.

Se zvonìním zaène ovšem tvrdá práce. Ve tøídì, kde jsou 
spojeny dva roèníky, není žádný èas na lelkování a dìti se 
velmi brzy nauèí, že když dostanou samostatný úkol, musí se 
na nìj vrhnout hned a nevšímat si, co dìlají ostatní. Vždy� 
paní uèitelka se za chvilku otoèí k nim a bude chtít vidìt 
výsledky! Nìkdy je to tìžké, soustøedit se na to své, když 
vedlejší tøída luští anglickou køížovku, hraje matematického 

Ovìøování podpisù a listin na obecním úøade ve 
Smilovicích nebude provádìno do 30.9.2007.
Po tuto dobu se mùžete obrátit na obecní úøad 
ve Støíteži nebo matriku na obecním úøadì 
v Hnojníku.



zmrzlíka nebo dìlá pøírodopisné pokusy. Vyuèování v podání 
našich uèitelek opravdu není jen násobilka a slovíèka 
nazpamì�, ale mnoho rùznorodých a zajímavých metod. O 
tom se ostatnì rodièe mohli pøesvìdèit, pokud pøišli na Den 
otevøených dveøí do školy. Nìkteré uèivo si dìti procvièují na 
poèítaèích, nìkdy použijí Internet - na rozdíl od velkých škol 
se naše dìti dostanou k poèítaèùm èasto a mohou je také 
používat sami o pøestávce nebo po vyuèování. Na výtvarnou 
a pracovní výchovu máme samostatnou uèebnu s novou 
keramickou pecí, letos k ní možná pøibude i hrnèíøský kruh. 
Také školní høištì zaèíná dostávat novou tváø - z 
Euroregionu Povodí Stonávky jsme získali dotaci 90.000,-
Kè, za které bylo vybudováno nové doskoèištì s rozbìhovou 
dráhou, prolézaèky a houpaèky. Terén pro fotbalové høištì 
byl vyrovnán navezením nìkolika náklaïákù zeminy, 
nìkolikrát zorán, prokypøen, kultivován a byl založen nový 
trávník. Dìti vybíraly kamení, obec pomohla finanènì a 
rodièe se podíleli na dokonèovacích pracích. Všem bych jim 
chtìla moc podìkovat.

I samotná budova školy se mìní. O loòských prázdninách 
byla vymìnìna všechna okna a venkovní dveøe za plastové, 
letos nás èeká výmìna tøicetiletých, vìtšinou nefungujících 
akumulaèních kamen za plynové topení.

Vìtšina dìtí zùstává ve škole i èást odpoledne - a� už v 
družinì nebo V kroužcích. Tìch máme sedm /2 keramiky, tøi 
poèítaèové, jeden sportovní a individuální kroužek hry na 
flétnu/.

V rámci vyuèování spolupracujeme s ostatními školami v 
okolí. Organizujeme si vzájemnì soutìže - letos napø. jsme 
byli na pøehazované v Ropici, na florbale v Tøanovicích, na 
vybíjené v Hnojníku, na pìvecké soutìži ve Støíteži, na 
malíøské soutìži v Komorní Lhotce, hráli jsme divadlo na 
pøehlídce v Tøanovicích a ještì nás èeká lehkoatletický 
mítink v Tošanovicích. Naše škola zorganizovala pro ostatní 
ZŠ turnaj v minikopané. Na každé soutìži nìco vyhrajeme, 
ale to ani není až tak dùležité. Hlavní je, že dìti poznají jiné 
prostøedí, otrkají se v jednání s cizími lidmi, nauèí se 
vystupovat na veøejnosti. Úèastníme se ale také i jiných 
soutìží, vìdomostních. Dìti absolvovaly s velmi pìkným 
výsledkem mezinárodní matematickou soutìž Klokánek, 
krajskou soutìž Zlatá vèela a pá�áci prošli celo-
republikovými testy v Èj a M a všeobecných znalostech - ale 
tam se výsledky máme dovìdìt až 22.6.

Samozøejmì nezapomínáme na již tradièní akce, jako je 
vystoupení na Vánoèní besídce, na radovánkách-jen oslavy 
Dne matek jsme letos pojali netradiènì, formou pracovních 
dílen. Ale maminkám se vyrábìní gelových svíèek, drhání i 
práce s keramickou hlínou líbila, zvláštì, když jim jejich dìti 
nejen pomáhaly, ale nakonec mìly pro každou maminku i 
malý dáreèek.

Škola není jen uèení, ale také výchova ke kulturnímu 
chování. Proto zveme do školy umìlce, pravidelnì 

navštìvujeme obecní knihovnu a tam nejen èteme, ale také 
besedujeme s malíøi a spisovateli. Proto jezdíme s dìtmi do 
muzea v Tøinci, do divadla v Èeském Tìšínì a v Tøinci a ještì 
pojedeme do Planetária v Ostravì a do Archeoparku v 
Chotìbuzi. Proto také máme spoleèné akce s mateøskou 
školou, proto organizujeme zajímavé rozlouèení s pá�áky 
(vèetnì noclehu ve škole), proto dbáme i na takovou 
zdánlivou malièkost, jako je ubrousek u talíøe vždy, když je k 
obìdu kuøe a dìtem nebude staèit zøejmì jen pøíbor!

Vypadá ta uèitelská práce tak lehce a nenároènì. Ale pro 
nás zaèíná školní den mnohdy i nìkolik týdnù pøedem. 
Pá�áci napøíklad letos natáèeli anglicky mluvený film o své 
obci. Kolik práce asi musela dát uèitelka ze svého volna pøed 
natáèením i po nìm? V pracovní výchovì dìti dìlají  
nádherné výrobky, ale všimne si nìkdo, kolik krabic 
vlastnoruènì nasbíraného materiálu vozí jejich uèitelka z 
domu do školy? Nebo kolik uèitelského úsilí se skrývá za 
vìtou: Když jsou naše dìti ke zkouškám na gymnázium, 
nejen že se tam vždycky dostanou, ale také se umístí v první 
polovinì uchazeèù, napøíklad letos byla naše žákynì na 
šestém místì.

Promyšlená pøíprava na zajímavé vyuèovací hodiny, péèe 
o rozvoj dìtí, vytváøení pìkných vztahù mezi dìtmi a témìø 
rodinná atmosféra, nejsou samozøejmostí na všech školách.

Proto bych chtìla podìkovat rodièùm za to, že nám v 
našem úsilí pomáhají, bývalému panu starostovi a 
souèasnému místostarostovi za vstøícnost, kterou vùèi škole 
vždy projevovali a uèitelkám za ochotu dìlat víc, než musí.

Mgr. Vìra Karlíková
øeditelka školy
www.zssmilovice.ic.cz
e-mail: zssmilovice@centrum.cz
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Postøehy z Místní knihovny

V bøeznu jsme dokonèili rekonstrukci místnosti, která se 
nachází na I.patøe ve staré budovì obecního úøadu. Tato 
místnost byla propojena s prostory knihovny a pøesunuli 
jsme do ní èást knihovního fondu, aby došlo k odlehèení 
podlahy ve stávajících prostorech. Získali jsme tak 
potøebnou studovnu a prostor pro besedy i vzdìlávací akce. 
V nové místnosti je pøipravena plocha jedné stìny k 
promítání prezentací pomocí data projektoru. Tato místnost 
zároveò i sál obecního úøadu byl vybaven i okenními 
žaluziemi a nabízí se zde nová možnost - promítání, 
prezentací a dalších akcí s využitím projekce.

Další stìna je urèena k umis�ování výstav, a pro tyto 
úèely jsme ze starých  garnižù vyrobili posuvnou konzolu, 
aby nedocházelo k poškozování stìny  skobami. Návštìvníci 
zde mohli  shlédnou výstavu olejomaleb Renaty 
Drobczyñské, Putovní výstavu Exlibris, nyní pøipravujeme 
fotografie Jana Grabovského a na podzim vernisáž s 
výstavou Pavla Walacha - smilovického  rodáka. 

Pro letošní rok jsme získali grant z programu VISK 3 na 
program Clavius a zpøístupnìní on-line katalogu knihovny, 
nyní nás èeká realizace - nákup PC, instalace knihovnického 
systému, seznámení se z novými funkcemi, vložení všech 
knih a dokumentù do PC vystavení katalogu knihovny na 
internetu.

V souèasné dobì máme vloženo pøes automatizovaný 
knihovnický systém do PC 3 300 svazkù. Celkem knihovna 
obsahuje 7 475 knihovních jednotek a zhotovení záznamù 
všech knih, vložení do PC je zdlouhavá a nároèná práce. Vše 
se provádí podle knihovnických  pravidel. Za tímto úèelem 
jsme získali pracovníka z Úøadu práce p. Bocka. Koncem 
roku by jsme chtìli, pokud bude k tomuto prostor, tuto práci 
dokonèit a taky provést revizi knih, kterou nám ukládá 
knihovnický zákon.
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Z grantu Knihovna 21.stol. jsme obdrželi dvì dotace, 
jednu na nákup knih pro národnostní menšinu a druhou na 
poøádání vzdìlávacích akcí - využití krásné a nauèné 
literatury v praxi. Chceme pøipomenout jak jsou nám knihy 
stále potøebné, co všechno z nich mùžeme naèerpat a využít.

Jako profesionální knihovna máme možnost èerpat taky 
dotaci z projektu Èeská knihovna. Tento projekt zdarma 
poskytuje knihovnám díla èeských autorù.

Knihovna je podporována také svým zøizovatelem a plní 
svou funkci i jako kulturní støedisko obce. Každoroènì jsou 
pøipravovány žádosti o granty, které, pokud je obdržíme, 
jsou využity se spoluúèasti obce pro rozvoj služeb v 
knihovnì. Daøí se nám také investice do našich nejmladších 
obèanù - spolupráce s MŠ, ZŠ a družinou.

Již druhé pasování na RYTÍØE øádu ètenáøského. 
Tato slavnostní akce probìhla  za úèasti paní tajemnice  - 

Ing. D.Wiewiorkové a zúèastnili se ji žáèci první tøídy.
 Po úspìšném provedení ètenáøské zkoušky ètenáøi složili 

slib a slavnostní akt - pasování provedla paní tajemnice. Naši 
žáèci  zùstali pasováni meèem na rytíøe øádu ètenáøského, a 
byli pøijati do øad našich ètenáøù.

Zároveò nabízíme možnost využit služeb knihovny, 
bezplatného internetu  a shlédnutí výstav.

Renáta Lasotová
www.smilovice.cz/knihovna
knihovna.smilovice@smilovice.cz

„1x vidìt = 5x èíst“ v obci Smilovice

Výše uvedená rovnice, èasto ohlašována v parlamentu je 
skuteènì pravdou.
Dne 2.5.2007  a  28.5. 2007 uskuteènilo zastupitelstvo obce 
dvì objížïky obce, tentokráte na kole. Problémù bylo 
zaznamenáno velmi mnoho, tudíž po urèitou dobu máme o 
program budoucích zasedání postaráno. Nyní pro seznámení 
ètenáøù „Smilovického zpravodaje“ nìkolik poznatkù z 
objížïky:
Støed obce
- umístìní informaèních tabulí (parkující auta 

brání ètení informací pøíslušných organizací v obci)
- scházející støed obce s odpoèinkem pro místní obèany 

a turisty
- nutná oprava budov ve vlastnictví obce (hospoda „U du-

bu”, obchod „Minimarket”
- úprava høbitova + parkovištì
ZŠ + MŠ
- nedostateèné oplocení areálu 

nevhodné 

Radovánky už byly-školní rok konèí

Blíží se konec školního roku a k tomu patøí i Radovánky. 
Jejich organizace patøí už tradiènì pod patronát Kolektivu 
rodièù a pøátel školy. Letos se uskuteènily v sobotu 16. 
èervna v areálu TJ Smilovice. Poèasí nechávalo organizátory 
do poslední chvíle v nejistotì zda se Radovánky nepøesunou 
pod  støechu Obecního úøadu v Øece, kde byl rezervován sál 
pro pøípad deštì. Mraky nakonec zmizely a rodièe i dìti 
mohly strávit odpoledne pod korunami olší v pøíjemné 
atmosféøe s dobrým jídlem i pitím. Celý program zaèal 
vystoupením dìtí Mateøské a Základní školy. Menší dìti z 
MŠ se pøestrojily za sluníèka , pøedškoláci pak diváky zavedli 
do svìta džungle a partnery pøi taneèku jim byly plyšové 
opice. Prvòáèci se nebáli cvièit i když se zrovna blížil Jožin z 
bažin. Na parketu øádily i duchové z 1. a 2. tøídy.  Skupinka 
dívek pøedvedla, že je možno hrát na flétnu i v moderním 
stylu. Sleèny z 3. a 4. tøídy se zavlnily v rytmu èaèi a kluci 
sportovci pøedvedli cvièení se švédskou bednou.  Pá�áci se 
pøedvedli jako „Muži v èerném“.

Po vystoupení dìti dostaly malou svaèinku a rodièùm se o 
nìco sladkého ke kávì postaraly šikovné maminky. Pak pro 
dìti byly pøipraveny hry a kolo štìstí. Dalším bodem 
programu, který byl netrpìlivì oèekáván, hlavnì ze strany 
dìtí, byla tombola. Dìti se mohly radovat z obrovského 
množství hraèek, které se rozdaly do rukou tìch co mìli 
štìstí ve høe. Dospìlí si z tomboly odnesli zase spíše 
praktické vìci. Mezitím se všude linula vùnì grilovaného 
masa a pod poklièkou kotlíku bublal guláš.   Na veèer se 
zábava  „rozjela“ i na taneèním parketu a pokraèovala do 
pozdních hodin.

Takováto akce vyžaduje samozøejmì tým lidí s ochotou a 
nadšením nezjištnì nìco udìlat pro dìti. Proto by výbor 
KRPŠ chtìl touto formou podìkovat všem rodièù, kteøí se 
podíleli na organizaci a úspìšném prùbìhu Radovánek.  
Mimo tuto velkou akci se KRPŠ podílí každoroènì také  na 
financování uèebních pomùcek do školy, hraèek do MŠ a 
proto mohou dìti v Základní škole využívat i nový DVD 
pøehrávaè. Jako každý rok pøispívá KRPŠ nemalou èástkou 
na výuku plavání  pro pøedškoláky a žáky  ZŠ a také školní 
výlety. Letos autobus plný smilovických školákù vyrazil do 

- scházející parkovištì
- úprava dopravního znaèení
- demolice pùvodní staré budovy školy v souèasné dobì již 

ve vlastnictví obce (døíve PZKO)
Obecní cesty
- úprava vozovek zejména na znaèených cyklostezkách
- problematika dopravního znaèení + osvìtlení
- umístìní výkopu kanalizace (vzdálenost oplocení od kraj-

nice)
- doøešení vlastnictví nìkterých pozemkù pod místními 

komunikacemi
Pozemky
- špatné obhospodaøování pozemkù ve vlastnictví fyzických 

i právnických osob
- problematika pozemkù ve vlastnictví Pozemkového fondu 
- zhodnocení pozemkù po zavedení inženýrských sítí 

(pøíspìvky vlastníkù)

Výše je uvedeno jen pár námìtù, kterými se bude zabývat 
zastupitelstvo obce na svých zasedáních.
Projížïky vesnicí budou provádìny periodicky 1x mìsíènì 
(další je plánována na 2.7.2007), jelikož rovnice uvedená 
v záhlaví èlánku je skuteènì pravdivá a souhrn problémù, se 
kterými byli seznámeni všichni zastupitelé mùže urychlit 
správné rozhodování a stanovení priorit pro realizaci v naši 
obci.

                                                   starosta + zastupitelé obce



5Zpravodaj obce SMILOVICE

Tìlovýchovná jednota
Široké veøejnosti, kolektivùm i firmám nabízí TJ 

Smilovice možnost zasportovat si v místním areálu. K 
dispozici je napø. sportovní hala s hracím prostorem 
40x20m s možností zahrát si halový fotbal, házenou, 
volejbal, nohejbal, tenis, badminton, florbal, basketbal a 
další hry. V areálu jsou k dispozici i dva antukové tenisové 
kurty a herna stolního tenisu a v neposlední øadì dvì 
fotbalová høištì. Pro poøádání firemních akcí, menších i 
vìtších oslav, hlavnì kolektivù, které chtìjí spojit oslavu se 
sportováním, je v areálu k dispozici rovnìž restaurace „Na 
høišti“, pøípadnì venkovní zahrádka.  Ty, kteøí radìji sportují  
pasivnì, srdeènì zveme na fotbalová utkání (rozpis utkání 
viz. www.tjsmilovice.cz) oddílu našich benjamínkù, žákù, 
dorostu,  mužù „B“ a mužù „A“. Právì oddíl mužù A v 
souèasné dobì dosahuje nejlepších výsledkù v historii TJ, 
kdy po jednom z rozhodujících zápasù s Jablunkovem, který 
vyhráli 2:0 a vedou svou tabulku s náskokem šesti bodù, 
pravdìpodobnì postoupí  a od podzimu se tak budeme moci 
podívat na fotbal první A tøídy.  Ale daøí se i našim žákùm, 
kteøí taktéž vedou svou tabulku a držíme jim palce, aby to 
tak zùstalo do konce letošní sezóny. Oddíl dorostu se 
pohybuje zhruba uprostøed své tabulky a mužùm B, kteøí 
hrají po nìkolikaleté odmlce druhou sezónu, se zatím moc 
nevede, ale i to se urèitì postupem èasu a poctivým 
tréninkem zlepší. 

V letošním roce dojde v našem areálu k další etapì 
výstavby. Konkrétnì budou rekonstruovány a rozšíøeny 
souèasné šatny a sociální zaøízení jak v šatnách, tak i v 
budovì. Taktéž v budovì probìhne kompletní rekonstrukce 
elekro rozvodù, které jsou v souèasné dobì již zcela 
nevyhovující. Souèástí rekonstrukce bude i výstavba nové 
terasy, která bude pøístupná pøímo z restaurace v budovì. 
Tím vším chceme pøispìt ke zkvalitnìní našich služeb a 
vìøíme, že i vy v našem areálu naleznete pøíjemné prostøedí 
pro relaxaci a sport.     

Výkonný výbor TJ Smilovice
www.tjsmilovice.cz
info@tjsmilovice.cz

Køes�anské spoleèenství (KS-SCH) 
pøi Slezské církvi evangelické a.v.

Køes�anské spoleèenství - Spo³ecznoœæ chrzeœcijañska 
(KS-SCH) pøi Slezské církvi evangelické a.v. vzniklo v roce 
1905 jako reakce na tehdejší probuzenecké hnutí, tj. hnutí 
køes�anù uvnitø církve, kteøí toužili prohlubovat svùj 
duchovní život. Bìhem 2 sv. války byla èinnost KS-SCH 
pøerušena a v roce 1946 byla opìt obnovena. Po nadìjném 
rozbìhu však pøišla komunistická diktatura, která ústavou ze 
dne 9.5.1948  KS-SCH  i jeho èinnost zrušila. V této dobì 
byla jakákoliv misijní èinnost uvnitø církve zakázána. Pøesto 
práce KS-SCH ilegálnì pokraèovala. Po roce 1989 byla 
obnovena èinnost KS-SCH jako samostatné, nezávislé 
køes�anské hnutí, které pracuje uvnitø Slezské církve 
evangelické a.v. Èinnost této organizace je soustøedìna na 
práci s dìtmi, mládeži i s dospìlými lidmi. 

Støedisko KARMEL bylo slavnostnì otevøeno 17.9.2000 
po kompletní rekonstrukci a pøístavbì hlavního sálu a 
kuchynì s kapacitou na ubytování 50 hostù. 

Karmel je hora ležící v Izraeli, v blízkosti Støedozemního 
moøe. Slovo KARMEL znamená „úrodné pole.“ A opravdu až 
do dnes jsou stránì pohoøí Karmelu porostlé dubovými 
stromy. Mandlovníky a hrušnì pøinášejí této galilejské 
oblasti hojnou úrodu š�avnatého ovoce. Karmel jasnì 
naznaèuje Boží moc a požehnání.

 Tato budova slouží ke vzdìlávání køes�anù ve víøe v 
Ježíše Krista. Konají se zde bohoslužby, biblické hodiny, 
setkání mládeže a setkání dìtí na nedìlní besídce. Svá 
pravidelná setkání zde má také pìvecký sbor a dechový 
orchestr, který letos v záøí oslaví 50 let èinnosti. 

V této budovì je k dispozici velký sál  s kapacitou 150-
200 míst,  jídelna pro 80 osob, malý sál pro 30 osob a  
konferenèní místnost pro 20 osob. 

Z plánovaných akcí na nadcházející léto lze zmínit  
køes�anský tábor nejen pro mladé, který se letos uskuteèní již 
po 19. ve dnech 14-21.7. 2007 pod novým názvem „XcamP“. 
Tento tábor  probíhal od roku 1989 v Tošanovicích  (12 
roèníkù) a od roku 2001 je již stabilnì ve Smilovicích u 
støediska Karmel. 

Další plánovanou akcí je pìtidenní klub pro dìti naší 
obce ve vìku 5-12 let. Tato akce bude probíhat ve dnech 14. - 
17. 8. 2007 v odpoledních hodinách u støediska Karmel. Pro 
dìti bude každý den pøipraven dvouhodinový program her, 
soutìží a biblických pøíbìhù. 

Aktuální informace mùžete nalézt na vývìsce 
Køes�anského spoleèenství v centru obce.  

Køes�anské spoleèenství je pøipraveno ke spolupráci s 
obecním úøadem i dalšími složkami obce.

 Srdeènì zveme spoluobèany na pravidelná setkání a 
pøipravované akce. 

Petr Tomeczek
www.ks-sch.cz
karmel@ks-sch.cz

ostravské hvìzdárny  a na zpáteèní cestì se ještì zastavil v 
Archeoparku v Chotìbuzi. Dìti z obou mateøských školek se 
pro zmìnu vydali s rodièi na výlet pìšky do Øeky a cestou si 
pøi soutìžích hráli na mraveneèky a hledaèe pokladù. V 
posledním týdnu školního roku se s pøedškoláky a pá�áky  
rozlouèí KRPŠ malým dárkem.

Je již tradicí, že spolupráce mezi školou a rodièi je ve 
Smilovicích a Øece velmi dobrá, dùkazem je spousta akcí, 
které se pro dìti organizují a odmìnou je pak radostný 
úsmìv našich dìtí.

  Ing. Andrea Pszczolková

Œmi³owice s¹ ma³¹ podgórsk¹ wiosk¹. Pomimo tego 
dzia³alnoœæ miejscowego ko³a PZKO jest bardzo szeroka. 
Jesieni¹ dzieci cz³onków nale¿¹cych do ko³a, a zarazem 
uczniowie PSP w Gnojniku przygotowa³y program 
ludowy, sk³adaj¹cy siê z piosenek i wierszy, z którym 
wyst¹pi³y na spotkaniu emerytów, organizowanym przez 
gminê Œmi³owice. Od nowego roku kalendarzowego stale 
coœ siê dzieje. Zaraz na pocz¹tku stycznia odby³o siê 
tradycyjne zebranie sprawozdawcze po³¹czone z wigilijk¹. 
Przewodnicz¹ca ko³a p. Anna Kowalczyk podsumowa³a 
ca³y rok i przedstawi³a plan pracy na rok nastêpny. Z kolei 
wyst¹pi³y dzieci z PSP w Gnojniku, z którymi p. naucz. 

PZKO
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Gra¿yna Sikora przygotowa³a program œwi¹teczny pe³en 
kolêd i ¿yczeñ, a potem wszyscy licznie zebrani 
obdarowali siê wzajemnie op³atkiem, prezentami i mile 
spêdzili ca³e popo³udnie. 

Zaœ w lutym odby³ siê tradycyjny bal, który corocznie 
cieszy siê wielkim zainteresowaniem. Nie inaczej by³o 
równie¿ w tym roku, sala by³a wype³niona po brzegi. Na 
balu wyst¹pi³ Zespó³ Taneczny PZKO Œmi³owice, który 
zagai³ go tradycyjnym polonezem, a nastêpnie 
przedstawi³ wêgierski taniec ludowy - czardasz. 
Kierownikiem i choreografem zespo³u jest p. Gra¿yna 
Sikora. Próby zespo³u odbywa³y siê ka¿d¹ niedzielê. 
Jesteœmy wdziêczni gminie Œmi³owice za udostêpnienie 
sali. Z polonezem i wi¹zank¹ country tañców zespó³ 
wyst¹pi³ równie¿ na balach w okolicznych wioskach. 
Oczywiœcie po balu odby³o siê zebranie zarz¹du po³¹czone 
z zebraniem porachunkowym. 

W ostatni kwietniowy wieczór spotka³a siê m³odzie¿, 
by wspólnymi si³ami postawiæ maja. Piêknie ustrojony 
stan¹³ przed UG, sk¹d przez ca³y miesi¹c zdobi³ nasz¹ 
wioskê. 

Podczas marca i kwietnia dwa razy w tygodniu 
przebiega³y próby amatorskiego zespo³u teatralnego, pod 
kierownictwem p. Ewy Bársony. Przygotowane zosta³y 
dwie jednoaktówki, pt. Kaktusik Antoniego Lachowicza 
oraz Sumeryja u Drz¹zga³y Adama Wawrosza, które 
wystawiono 12. maja 2007 w Sali UG w Œmi³owicach. 
Sala, jak zawsze, pêka³a w szwach, bowiem przybyli goœcie 
nie tylko z Œmi³owic, ale równie¿ z okolicznych wiosek. 
Wkrótce znów siê spotkamy na tradycyjnym sma¿eniu 
jajecznicy.

za MK PZKO Œmi³owice
Anna Kowalczyk

Podaøí se zachránit 
jeøábka lesního 

v Beskydech?

Honitba našeho Mysliveckého sdružení Smilovice - 
Øeka je v podhùøí a v horském masívu Tìšínských 
Beskyd. V tìchto horách je jeøábek lesní zvìøí pùvodní. Je 
to lesní kurovitý pták, nejmenší z tetøevovitých. 
Vyhledává starší jehliènaté a listnaté lesní porosty ve 
støedních a vyšších polohách. 

Máme obavy, že se v 
posledních letech poèet  
jeøábka lesního snižuje. Pøíèin 
tohoto stavu je patrnì více. 
Mezi hlavní pøíèiny patøí 
moderní zpùsoby hospodaøení 
v lesích a v minulosti také 
nadmìrný lov. Pøi snižování 
populace jeøábka lesního v pøírodì má stále vìtší význam 
vliv predátorù (šelem), kteøí za normálních podmínek 
mají své nezastupitelné místo v ekosystému. Mezi hlavní 
predátory, kteøí mají negativní vliv na výskyt jeøábka v 
naší honitbì, mùžeme zaøadit kuny, lišky, èernou zvìø a 
jezevce, jejichž poèty se v poslední dobì zvyšují. 

Myslivci našeho sdružení jsou si vìdomi, že jeøábek do 
našich hor a lesù patøí, a proto se snaží vytváøet 
podmínky pro jeho udržení. Vìnujeme zvýšenou 
pozornost tlumení predátorù ohrožujících jeøábka. Kromì 
bìžného lovu tìchto predátorù jsme zakoupili lapací nory, 
pomocí kterých se budeme snažit v lokalitách, kde se 
jeøábek vyskytuje, snížit stavy predátorù. I když jeøábek 
lesní není lovnou zvìøí, a tedy nemùže být pøedmìtem 
lovu, cítíme, že naší povinností je pøispìt k záchranì 
tohoto krásného ptáka v našich horách.

O další èinnosti Mysliveckého sdružení se mùžete více 
dovìdìt na internetových stránkách www.ms-smilovice-
reka.ic.cz.

Za Myslivecké sdružení Smilovice - Øeka  

Ing. Antonín Samek -  pøedseda MS
www.ms-smilovice-reka.ic.cz
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Svaz zdravotnì a tìlesnì postižených v ÈR, obèanské 
sdružení, místní organizace Smilovice (dále MO), pod 
vedením p. Brudné Hildy, sdružuje èleny s rùznými 
postiženími nejen ze Smilovic, ale i okolních obcí. 
Èlenové naší organizace se scházejí na schùzkách 
spojených s pøednáškami, které nám svým programem 
obohacují žáci ZŠ. 
Další náplní našich setkání je:
- Tradièní smažení vajeèiny, které nám zpestøí svým 

zpìvem a hudbou èlen naší organizace.
- Zúèastòujeme se akcí poøádaných organizacemi 

v rámci okresu.

Svaz zdravotnì a tìlesnì 
postižených v ÈR

Smiloviètí vèelaøi úspìšnì bojují 

s nemocemi vèel. Letos jsme povinnì odevzdali podložky na 
mìl do Výzkumné laboratoøe v Olomouci. Každý vèelaø má 
velký zájem o svá vèelstva, aby byla zdravá. Minulé dva roky 
nás zasáhla choroba „moru vèelího plodu”, bylo spáleno 
celkem 29 vèelstev. Nemalé potíže nám dìlá „varoáza”, ale 
tuto chorobu úspìšnì zvládáme poctivým léèením. Na tyto 
léky nám pøispívají obecní úøady, jak Obecní úøad 
Smilovice, tak Støítež, Øeka, na Guty a èást Nebor pøispívá 
Mìstský úøad Tøinec. Také bychom chtìli podìkovat 
obecním zastupitelùm, že se starají o své obèany, kteøí se 
zabávají vèelaøením. Vèelaøi se scházejí minimálnì dvakrát 
do roka na pøednášky a schùze. Dìkujeme OÚ Støítež za 
bezplatné propùjèení pøedsálí Kulturního domu pro tyto 
schùze. Dne 9.6.2007 v 8.00 hod v Gutech u obèana J. 
Pietra probìhl kurs chovu matek na jeho vèelnici. 
Pøednášejícím byl pan uèitel Emil Macura z Nýdku. 
Snažíme se vychovávat také mladé vèelaøe, kteøí se scházejí 
ve Smilovicích pod vedením Mgr. Zdeòka Karlíka. Naším 
velkým pøáním je, aby každý vèelaø zaujal svým koníèkem 
své dìti a vnuky, aby dál pokraèovaly ve vèeláøské èinnosti. 
A tento jeden snímek je toho dokladem. Smilovické ZO 
pøeji hodnì úspìchu, tìlesné i duchovní zdraví pro vèelaøe, 
hodnì medu, a spokojenost z výsledkù své èinnosti.

Za ZO ÈSV Smilovice Jan Pieter

- Zájemci z øad èlenù absolvují nabízené rekondièní 
pobyty, relaxaèní procedury v Bylinných láznièkách 
v Komorní Lhotce.

- Navštìvujeme dlouhodobì nemocné èleny MO.
- Vedeme kroniku o naší èinnosti.                                                                                                                                                                        

Další naše èinnost se bude odvíjet od finanèních 
možností, jelikož Centrum pro zdravotnì postižené 
Moravskoslezského kraje nám neposkytuje žádné 
prostøedky na naši èinnost. 

Pro pøíští období se pøipravujeme oslovit kromì OÚ 
Smilovic, Øeky, Støíteže pøípadné sponzory, aby se nám 
podaøilo zajistit nároènìjší programy.

Uvítáme do našich øad každého, a� už s menšími nebo 
vìtšími zdrav. problémy.

Budeme se na vás tìšit.

Kontakt na tel. è. 558 695 242.
               SZTP-MO Smilovice
           Heliošová Danuta

Pozvánka na výstavy   
Místní knihovna ve Smilovicích 

- minigalerie
Exlibris  -   výstava ze  soutěže: O nejhezčí krajkové exlibris
od 11. června – 27.června 2007

U příležitosti Týdne knihoven 2005, Městská knihovna v Sedlča-
nech vyhlásila celostátní soutěž O nejhezčí krajkové exlibris. 
K této soutěži se připojila i Místní knihovna ve Smilovicích a žáci 
ze ZŠ vyrobili exlibris (knižní značka), které byly zaslány 
k hodnocení.
Nyní u příležitosti putovní výstavy můžete shlédnout, mimo jiné, i 
tyto oceněné práce našich dětí:

1. místo: MAREK BIELESZ, Smilovice
2. místo: JIŘÍ ZMIJA, Smilovice 

technika papír, kategorie děti 5 -10 let
1. místo: LILIANA TOMECZKOVÁ, Smilovice 

technika papír, kategorie děti 5 -10 let

Mimořádné ocenění poroty získal dětský kolektiv 
ze základní školy ve Smilovicích 

Fotografie - Jan Grabowski

2. 8. – 30. 9. 2007 

Výstava obrazů - Pavel Walach

5. – 6. 10. 2007 - Vernisáž - Sál obecního úřadu 
     ve Smilovicích

8. –31.10.2007  - Výstava obrazů malá série  
    - minigalerie knihovny
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______________________________________________

Speciálně pedagogické centrum Frýdek-Místek

Poskytuje služby v oblasti poruch sluchu, vady řeči a  také 
poradenství pro integrované žáky a studenty.
Bližší informace na tel: 604 920 770, 558 648 007
______________________________________________

MUDr. Bendito Garcia N’Dua - ordinace: Kaplův 
dvůr v Třanovicích

provádění vyšetření Gastroenterologického, interního 
včetně ekg.
Bližší informace na tel: 596 325 046, 775 022 571
______________________________________________

Nemocnice Ve Frýdku Místku

Hledá dárce krve
Bližší informace na tel: 558 415 842 nebo na  
www.nemfm.cz
______________________________________________

ŠIFONER - sběrné místo použitého textilu Třinec - 
Sosna (Kofoedova škola)
Přijímá použitý textil: ošacení, obuv, lůžkoviny, ručníky, 
kabelky, batohy…
Bližší informace na tel: 732 929 322
______________________________________________
V posledních øádcích dìkujeme všem, kteøí se svými 
èlánky a fotografiemi podíleli na tvorbì tohoto zpravo-
daje.
Vydání dalšího èísla pøipravujeme na prosinec 2007 
a  uzávìrka pøíspìvkù je stanovena  na 30.11.2007.

Zpravodaj je uveøejnìn na www.smilovice.cz.

Obec Smilovice
Smilovice 13
739 55
tel. 558 694 522
fax 558 694 533
e-mail: ou-smilovice@smilovice.cz

Zjištění poptávky  - obec Smilovice

V době od 1. 7. - 15. 8.2007 dojde k demolici staré budovy 
PZKO, z tohoto důvodu zjiš�ujeme poptávku po starých 
cihlách. Nabízíme zdarma. 
Rovněž zjiš�ujeme poptávku na odprodej akumulačních 
kamen  - kachlové a  plechové. Vhodné do rekreačních 
objektů.

Kontakt J. Ondraczka - 724 181 050
obec Smilovice  - 558 694 522.

SBÌR A SVOZ  OBJEMNÉHO ODPADU

SMILOVICE - CENTRUM  U TEL. BUDKY

14. – 15.  7. 2007

MEZI OBJEMNÝ ODPAD PATØÍ: 

DO KONTERNERU NA TENTO ODPAD 

JE ZAKÁZÁNO 

ODKLÁDAT NEBEZPEÈNÝ ODPAD   

(chladnièky, televize, rádia …) 

- tento odpad mùžete odevzdat ve sbìrném dvoøe 

v Oldøichovicích.

DÍLY NÁBYTKU,  

PLASTOVÉ DÍLY A  NÁDOBY,  MATRACE …

DÍLY NÁBYTKU,  

PLASTOVÉ DÍLY A  NÁDOBY,  MATRACE …

Ve dnech  4. - 7. srpna 2007 pořádá Český 
zahrádkářský svaz, Územní sdružení Frýdek-Místek 
květinovou výstavu v barokní bazilice Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku.
Tato výstava se koná ve spolupráci s římskokatolickou 
farností Frýdek. Květiny dodají a aranžovat budou základní 
organizace našeho Svazu, které se k této akci přihlásily.
Toto je zároveň pozvání pro ty, kteří chtějí shlédnout 
květinovou výstavu v chrámových prostorách Tyto dny 
budou zároveň z církevního hlediska hlavními poutními dny 
tohoto chrámu.

Vstupné bude dobrovolné.

Mše sv. se budou konat: 
v sobotu  4. srpna  v 8 hod. a pak v 18 hod.
v neděli   5. srpna  v 8 hod, v 10 hod. a v 18 hod.

V případě, že někteří zahrádkáři by ještě chtěli přispět 
k výzdobě chrámu svými květinami - informujte se na tel. č. 
607679218 p. Ševčíková.

V ý s t a v a
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