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Vážení obèané,
právì ètete již v poøadí tøetí „Smilovický zpravodaj“, ve 
kterém se Vám snažíme pøiblížit èinnost obecního úøadu 
v naší vesnici v 1. pololetí r. 2008. Nyní v pár øádcích 
sdìlujeme nejdùležitìjší akce:

1) Rozšíøení vodovodních øádù
Dlouho pøipravovaná a oèekávaná akce pøedevším 
z øad obèanù v èásti Rakovec je v souèasné dobì 
závislá na ukonèení veøejné zakázky výbìrem dodava-
tele a následnì potvrzením dotace ze strany 
Ministerstva zemìdìlství ÈR. Pøedpokládáme, že 
práce budou zahájeny v letošním roce.

2) Opravy  místních komunikací
Obec získala dotaci z rozpoètu Moravskoslezského 
kraje ve výši 300 tis. Kè na rekonstrukci místních 
komunikací, která bude provedena s celkovými  
náklady 600 tis. Kè. Bude provedena oprava místní 
komunikace „Bartošovice-Vypolonka“, odstranìní 
lokálních závad na komunikaci ve  smìru na Komorní 
Lhotku a  oprava komunikace „Hl. silnice-Szczuková“.  
V této souvislosti bychom chtìli podìkovat majitelùm 
pozemkù pod místní komunikací „Hlavní silnice-
Szczuková“ a to p. Emilii Barankové, Karlu Barankovi 
a Miloslavu Kiszovi, kteøí souhlasili s jejich bez-
úplatným pøevodem na obec a tím umožnili zahájení 
její opravy.    

3) Opravy mostù
Z dùvodu havarijního stavu mostu v centru obce bude 
zpracována projektová dokumentace pro rekon-
strukci pøípadnì stavbu nového mostu a to podle 
výsledku odborného posouzení mostních opìr. Na 
druhém mostì „U myslivecké chaty“ bude provedena 
oprava nákladem cca 200 tis. Kè. Akce budou financo-
vány z rozpoètu obce.

4) Veøejné osvìtlení
Poslední zasedání zastupitelstva obce uložilo úkol 
vypracovat kompletní návrh doplnìní veøejného 
osvìtlení a návrh øešení osvìtlení v zimní a letní 
sezonì – smìr Komorní Lhotka, Rakovec a most u TJ.  
S navýšením rozpoètu na rozšíøení veøejného osvìtlení 
se však v letošním roce nepoèítá. 

5) Další akce
Na zpracování projektové dokumentace „Zmìna zpù-
sobu vytápìní budovy obecního úøadu a prodejny 
potravin a jejich zateplení“ získala obec dotaci 
z rozpoètu Moravskoslezského kraje ve výši 195 tis. Kè.  
Projektová dokumentace by mìla být v pøíštím roce 
podkladem žádosti o dotaci na její realizaci.
Dále by mìly být zpracovány projektové dokumentace 
na parkovištì u høbitova, chodník kolem hlavní silnice 
a rekonstrukce ZŠ a MŠ.

V souèasné dobì je pro obec prioritní záležitostí výstavba 
nových vodovodních øádù, ale také pøíprava projektových 

dokumentací, které jsou nezbytné pøi podávání žádostí 
o dotace.  
Nezapomínáme ani na problém kanalizace, kde s firmou 
Voding Hranice koketujeme na možné pøipojení na 
Baliny. Spoleèným úsilím obcí Øeka, Guty, Smilovice, 
Støítež a Ropice akce revitalizace „Ropièanka” by 
nemusela být utopií.
Pro úplnost uvádím, že v souèasné dobì není politické 
klima pro prosazení nárokù polské národnostní menšiny 
(26 %) ve vìci jejich nárokù na dvojjazyèné názvy, jak 
jsou definovány v Evropské chartì regionálních èi 
menšinových jazykù (Štrasburk 5.11.1992).

                                       starosta

Ètvrtek 19.6.2008, 11:30
Pøítomni: 2x Policie ÈR OØ + DI, MìÚ Tøinec, 

odbor dopravy, 2x zástupci OÚ Smilovice
Program: „Audit” ISO/EN/ÈSN ... køižovatka U dubu  
                (silnice III. tøídy/4764 a místní komunikace 

smìr Komorní Lhotka a Rakovec)
Výsledek: 
a) Doplnìní znaèek P2 (ze smìru od Øeky) a tvaru køižovatky 

(oba smìry).
b) Studie pøechodu pro chodce (rozhledové pomìry, 

nasvìtlení, chodníky).
c) Vyznaèení podélných èar po hranicích silnice III. tøídy 

vèetnì vyznaèení parkovištì a zakázaného stání 
na soukromých pozemcích.

d) Finanèní rozvaha týkající se preventivního mìøení 
rychlosti v oblasti køižovatky vèetnì záznamu apod.

e) Zadání projektu pro firmu Delta Tøinec - vodorovné 
dopravní znaèení (III/4764 a navazující místní 
komunikace).

Termín realizace: co nejdøíve.                                              (OÚ)

„ ”

Køižovatka „U dubu”

Køižovatka „U dubu” z rùzných pohledù - bezpeènost chodcù,
cyklistù, ... ?
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V posledním období roku 2008 policisté OOP Hnojník, 
mnohdy ve spolupráci s policisty dopravní služby z Tøince, 
zamìøili svou pozornost mimo jiné na dopravní situaci v obci 
Smilovice. V této dobì bylo v naší obci, a to nejen na silnici 
III/4764, uskuteènìno množství dopravnì bezpeènostních 
akcí. Tyto dopravní akce byly provádìny jak za denní doby, 
tak i ve veèerních a noèních hodinách. Zamìøení akcí 
spoèívalo ve všeobecném dohledu nad dodržováním pravidel 
silnièního provozu s dùrazem kladeným na dodržování 
pøedepsané rychlosti, pøedevším pøi prùjezdu støedem obce. 
Jako nejèastìjší prohøešek u kontrolovaných øidièù bylo 
zjištìno nedodržování nejvyšší povolené rychlosti  a požívání 
alkoholických nápojù pøed jízdou. 

V jednom pøípadì se pøistižený øidiè pod vlivem alkoholu 
snažil policisty uplatit, kdy postupem èasu v prùbìhu šetøení 
své nabídky navyšoval, avšak jeho marnou snahu ukonèilo 
umístìní na záchytné stanici a sdìlení podezøení z trestného 
èinu podplácení.

Mimo dopravu byla pozornost hnojnických policistù ve 
Smilovicích dále zamìøena na preventivní èinnost v chato-
vištích, kdy se uskuteènily dvì rozsáhlejší a ètyøi lokální 
pátrácí akce se zamìøením na pøedcházení páchání trestné 
èinnosti na rekreaèních objektech, pøípadnì ke zjištìní a 
monitoringu pohybu hledaných èi podezøelých osob. 

Více o provedených dopravních akcích, o pøípadu pokusu 
uplacení policejní hlídky, rovnìž i celkovì o preventivních 
aktivitách, informace o dopravì a dalších èinostech policistù 
OOP Hnojník se mùžete dozvìdìt na internetových strán-
kách „www.oopcrhnojnik.estranky.cz“, odkud lze také 
napøíklad získat v elektronické podobì mapu obce Smilovice 
s èísly popisnými. 

Zároveò bych chtìl podìkovat všem obèanùm, kteøí 
upozornili na výskyt podezøelých osob a vozidel ve svém 
okolí a mohla být následnì pøijata patøièná policejní 
opatøení. I nadále, v pøípadì zjištìní výskytu podezøelých 
osob a vozidel ve vašem okolí, mùžete policisty informovat 
na tel. èíslech 558696203 nebo 605427336 èi lince 158. 

komisaø npor. Mgr. Martin Sliž
                                                          vedoucí oddìlení

Na poslední veøejné schùzi 19.3.2008 byla bouølivá diskuse 
k problematice územního plánu. Zejména se jedná o novì 
navržené stavební parcely a v té souvislosti bylo jednoznaènì 
sdìleno, že „Kamionku“ ze Smilovic nebudeme dìlat. 
Koneckoncù petièní výbor (p. Palo, Wierzgoñ, Vanduch, 
Szalbut) posléze pøedložil PETICI, která bude øešena na 
zasedáních zastupitelù obce Smilovice.
Zastupitelstvo obce požádalo poøizovatele (Mìstský úøad 
Tøinec) o stanovisko k územnímu plánu: posouzení èaso-
vého harmonogramu  k vydání zmìny ÚP a nového ÚP.
Vzhledem k tomu, že poøízení zmìny ÚP  je obdobný proces 
jako poøízení samotného ÚP, tzn. stejnì èasovì nároèné, ZO 
schválilo poøízení nového územního plánu obce Smilovice 
s pøedpokladem realizace do konce roku 2011.
V pøedmìtné záležitosti bude územní plán projednáván na 
KÚ Ostrava (odbor územního plánování, stavebního 
øádu a památkové péèe). Pro komplexní øešení 
problematiky výstavby RD v obci Smilovice zapojíme 
odborníky pro vyhotovení regulaèních plánù výstavby RD 
vèetnì infrastruktury. 

a) Publikace o Smilovicích
V souèasné dobì vzhledem k nízké èástce od sponzorù 
(cca 60 000,-Kè) není možno zahájit pøípravné práce 
související s publikací s vydavatelstvím Regio. Na žádost 
OÚ o zaslání pøíspìvkù byla jen doruèena historie 
školství ve Smilovicích, krátká autobiografie našich 
malíøù - pí Zofie Wanok a Pavel Walach, „støípky“ o ka-
sárnách v Goduli, historie hasièského sboru ve Smi-
lovicích a další. Vynaložené dosavadní úsilí na vydání 
publikace bylo zøejmì zbyteèné a kniha o dìjinách a 
souèasnosti obce Smilovice je v nedohlednu. 

b) Problematika høbitova
Vzhledem k tomu, že v letošním roce obec nezamìstnává 
pracovníky na veøejnì prospìšné práce, je kosení 
høbitova zajiš�ováno p. Tomášem Niemcem. První kosení 
bylo provedeno velmi peèlivì, takže je pøedpoklad, že 
s úpravou høbitova budeme spokojeni.
V souèasné dobì probíhá jednání o pøevodu høbitova a 
pøíjezdové komunikace  do vlastnictví obce od farního 
sboru SCEAV Komorní Lhotka. Následnì obec jako 
vlastník mùže realizovat projekty, napø. úprava pøíjez-
dové cesty (likvidace koøenù), výstavba parkovištì a 
rozšíøení høbitova o urnový háj. 

c) Zmìna územního plánu è. 2
Poèínaje 1.2.2008 je platná zmìna územního plánu 
è. 2. Územní plán vèetnì zmìny è.1 a  è. 2 je k dispozici 
na www.smilovice.cz .

d) Doplatek za zhodnocení pozemku (vodovod)
Zastupitelstvem obce byla schválena Obecnì závazná 
vyhláška obce Smilovice è. 1/2008 o místním 
poplatku za zhodnocení stavebního pozemku 
s možností jeho pøipojení na stavbu vodovodu. 

2Cena byla  stanovena  ve výši 2,30 Kè/m . Poplatek platí 
vlastník stavebního pozemku zhodnoceného pøipojením 
na obcí vybudovanou stavbu vodovodu kolaudovanou po 
1. lednu 2002. Vyhláška nabyla úèinnosti dnem 
27.5.2008.

e) Info pro stavebníky 
Upozoròujeme stavebníky, že pro vyžádání jakýchkoliv 
souhlasù obce je nutno pøedložit materiály, které 
jednoznaènì informují obec o pøedmìtném zámìru – 
projektovou dokumentaci a situaèní výkres s vyzna-
èením dotèených pozemkù. Na vyjádøení má obec lhùtu 
30 dní a nelze je vyžadovat na poèkání. V pøípadì, že se 
jedná o umístìní sítí na pozemcích obce, pak souhlas se 
zøízením vìcného bøemene podléhá schválení obecního 
zastupitelstva, které zasedá ve dvoumìsíèním intervalu.

Informace Policie ÈR Hnojník

 SBĚ R A SVOZ  OBJEMNÉHO 
a NEBEZPEČ NÉHO ODPADU

SMILOVICE –  CENTRUM  U TEL. BUDKY10:40 –  11:10
SMILOVICE –  TRAFO U BIEDRAVY 11:20 –  11:50
SMILOVICE –  RAKOVEC U BARTEČ KA12:00 –  12:30
                        v sobotu 4. 10. 2008
OBJEMNÝ ODPAD 
díly nábytku, nádoby, plast, matrace, sporáky, pneumatiky 
z osobních automobilů  –  5 ks
NEBEZPEČ NÝ ODPAD 
barvy, ř edidla, lepidla, kyseliny, autobaterie, monočlánky, 
zář ivky, výbojky, chladničky, televize, počítače…
             Využ ijte př ílež itosti  a zbavte se odpadů  !
Dalš í odpad mimo tento svoz mů ž ete bezplatně odevzdat ve 
sběrném dvoř e v Oldř ichovicích nebo v Tř anovicích.

INFORMACE Z ÚØADU Petice obèanù Smilovic 
za zachování krajinného rázu obce
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Stawianie Maja

W ostatni kwietniowy wieczór spotkali siê m³odzi 
pzkowcy i sympatycy, by wspólnymi si³ami postawiæ Maja. 
Najpierw dziewczyny ozdobi³y Maja kolorowymi wst¹¿kami. 
PóŸniej ju¿ wszystko zale¿a³o na sile i zrêcznoœci naszych 
„ch³opów“, którzy uporali siê z tym nie³atwym zadaniem. 
W Œmi³owicach tak stan¹³ ,traycyjnie ju¿, najwy¿szy i 
najpiêkniejszy Maj w ca³ej okolicy. Zdobi³ on nasz¹ wioskê 
przez ca³y miesi¹c. 

                                                    KA

Základní organizace ÈSV ZO 
ve Smilovicích slaví 80 let od založení

Ve Smilovicích byl již za první republiky založen 
ovocnáøsko-vèelaøský spolek, jehož èleny byli pøevážnì 
polsky mluvící obèané. Od roku 1928 byl tento spolek 
èlenem Zemského ústøedí vèelaøských spolkù pro Slezsko 
v Opavì. V jeho èele stáli Jan Wanok - uèitel ze Smilovic, 
Alois Snapka - odborný uèitel z Horní Suché a Pavel 
Pustowka - uèitel z Oldøichovic. Poèet èlenù ani vèelstev pøi 
založení dnes již není znám. Za války byla èinnost spolku 
zastavena a k jejímu obnovení došlo po roce 1945. V té dobì 
mìl spolek již jen 45 èlenù s 230 vèelstvy. Pøedsedou až do 
roku 1971 byl Jan Wanok, po nìm od roku 1971 - 1975 
Stanislav Walach a od roku 1975 - 2000 Bohuslav Mitura  ze 
Støíteže. 

Od roku 2000 vede organizaci vèelaøù Jan Pieter z Gutù. 
Èleny ZO ÈSV ve Smilovicích jsou vèelaøi z obcí Smilovic, 

Støíteže, Øeky, Gutù a èásti Nebor. V roce 1971 mìla orga-
nizace 73 èlenù s 320 vèelstvy. Od tohoto roku stav èlenù 
klesá a v roce 2008 má naše organizace  42 èlenù s 290 
vèelstvy. Již nìkolik let  vede žákovský kroužek mladých 
vèelaøù Mgr. Zdenìk Karlík pøi ZŠ ve Smilovicích. V mládeži 
vidíme budoucnost naši vèelaøské záliby.

Dnešní stav vèelstev prochází mnoha úskalími - 
pronásledují jej nemoci vèel  - zejména mor vèelího plodu a 
varoáza. Varoázu jsme se nauèili úspìšnì léèit, ale mor 
vèelího plodu se neléèí. Jediným východiskem je veškerá 
likvidace vèelaøského zaøízení i vèelstev. Likvidace se provádí 
spálením. Od roku 2002 - 2008  bylo již spáleno 42 vèelstev. 
Letos po odebrání laboratorních vzorkù byla opìt zjištìna  
pozitivní ohniska moru vèelího plodu.

Za dlouholetou a úspìšnou práci pro vèelaøství obdrželi 
od vyšších svazových orgánù vyznamenání:  Antonín Samek, 
Stanislav Walach a Bohuslav Mitura.

POZEMKOVÁ ÚPRAVA
Na základì èastých dotazù z øad obèanù pøipomínáme, že  
v souèasné dobì se v obci Smilovice v katastru Smilovice 
u Tøince pohybují geometøi, kteøí provádìjí zamìøovací práce 
pro potøeby Pozemkového úøadu.

KOSENÍ POZEMKÙ
Vyzýváme vlastníky nebo nájemce pozemkù a� už pøilehlých  
k obecním silnicím  tak i ostatních, aby provedli kosení a 
údržbu tìchto pozemkù. V øadì pøípadù jednak z titulu 
bezpeènosti na obecních silnicích a rovnìž alergikùm 
ztìžujeme životní podmínky. 

K 31. èervenci 2008 
konèí ve funkci 

øeditelky školy paní 
Mgr. Vìra Karlíková, 
která pùsobila na škole 

ve Smilovicích 
celých 12 let. 

Podě kování ř editelce š koly

*    *    *

Dìkujeme ji za její práci 

a pøejeme hodnì zdraví a aktivní užívání dùchodu.

AKCE V ÈERVENCI
v nedìli 6.7. - Biblická hodina na Karmelu v 15 hod. 
v nedìli 13.7. - Biblická hodina na Karmelu v 15 hod. 
v nedìli 20. 7. - Bohoslužby pod Stanem u Karmelu 

  v 9 hod. v rámci MISIJNÍHO DNE 
  VE SMILOVICÍCH.

19.7 - 26.7. - probìhne 19. roèník stanového 
  tábora X-camp (u støediska Karmel).

Program bude pøipravený i pro veøejnost - dopolední 
pøednášky, semináøe, odpolední zastavení u Božího slova a 
rovnìž i veèerní program. 
Podrobný program najdete pøed zaèátkem tábora na obecní 
vývìsce Ks-SCh Smilovice a SCEAV v centru obce a na 
www.xcamp.cz.  

Na tyto akce vás srdeènì zve Ks-SCh ve Smilovicích 
a SCEAV v Komorní Lhotce.

Informace KS-SCH a SCEAV

*    *    *

 



Dnia 19.4.2008 obchodziliœmy zacny jubileusz w naszej 
wiosce, a mianowicie 60-lecie MK PZKO Œmi³owice. 
Przypomnijmy sobie chocia¿ w skrócie, jak prze¿yliœmy ten 
dzieñ.

O godz. 16:00 Pani Prezes Anna Kowalczyk zagai³a 
uroczyste zebranie witaj¹c wszystkich przyby³ych cz³onków i 
sympatyków ko³a, prezesów okolicznych kó³, przedstawiciela 
ZG PZKO oraz innych goœci.  PóŸniej przedstawi³a krótki 
zarys dzia³alnoœci MK za ubieg³ych 60 lat. Niezapomnial-
nymi prze¿yciami by³o m.in. spotkanie z prof. Zinem, czy te¿ 
wizyta Jerzego Buzka. Du¿o by³o prze¿yæ i wspomnieñ. A po 
nich Pani Prezes podziêkowa³a wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób pomagali i pomagaj¹, bo bez nich by 
tutejsze ko³o nie istnia³o. A takich którzy przyczyniaj¹ siê do 
dzia³alnoœci jest du¿o i dlatego MK w Œmi³owicach jest tak 
aktywne. Corocznie s¹ bowiem organizowane imprezy jak: 
wigilijki, bale, przedstawienia, majówki, stawianie maja, 
sma¿enie jajecznicy itp.

Dzisiaj nie tylko MK PZKO obchodzi jubileusz, lecz 
równie¿ niektórzy czkonkowie - powiedzia³a Pani Prezes. 
I zaprosi³a jubilatów do siebie, wrêczaj¹c im prezent i 
kwiatek. A ca³a sala zaœpiewa³a tradycyjnych 100 lat.

Po przemówieniu przedstawiciel ZG PZKO Pan Z. Stopa 
wrêczy³ w rêce prezesa odznaczenie, chwal¹c tak aktywne 
ko³o i ¿yczy³ powodzenia w przysz³oœci .

PóŸniej rozpocz¹³ siê program kulturalny. Najpierw 
wyst¹pi³ ZT Œmi³owice z tañcami, jak polonez i waltz, 
czardasz i polka. Potem mogliœmy widzieæ piêkny program 
œmi³owickich dzieci, które uczêszczaj¹ do PSP w Gnojniku. 
By³y wierszyki i piosenki ludowe. A program przygotowa³a 
Pani mgr Gra¿yna Sikora, która jest równie¿ choreografem 
ZT Œmi³owice.

Po krótkiej przerwie nast¹pi³ jeszcze jeden punkt 
programu. A by³o to przedstawienie teatralne w wykonaniu 
miejscowego zespo³u amatorskiego pod przewodnictwem 
Pani re¿yser Ewy Barsony. Zosta³a wystawiona sztuka 
W.  Mrózek - Pofiderny dziyñ. Aktorom uda³o siê rozeœmiaæ 
publicznoœæ nie jeden raz. 

Po przedsta-
wieniu i d³ugich 
brawach Pani  
Prezes jeszcze 
raz wszystkim  
podziêkowa³a .  
W y k o n a w c ó w  
programu, Pani¹ 
r e ¿ y s e r  o r a z  
Pani¹ choreograf 
o b d a r o w a ³ a  
k w i a t k i e m  i  

podziêkowa³a za czas, który poœwiêcili na przygotowanie 
programu.

Ale to jeszcze nie koniec, impreza dopiero nabiera 
obrotów. Wszyscy mogli zjeœæ smaczny gulasz, który ugo-
towa³a Pani kucharka Szmekova. Nikt nie œpieszy³ siê do 
domu, wszyscy bawili siê do wieczora, gawêdz¹c przy kawce i 
smacznym cieœcie. A ci wytrwali (a by³o ich du¿o) zostali 
jeszcze d³u¿ej i przy fajnej muzyce tañczyli, a¿ do póŸnej 
nocy.

Co za fajna impreza! Dziêkujemy Pani Prezes nie tylko za 
zorganizowanie tej uroczystoœci, ale te¿ za to, ¿e jest zdolna 
prowadziæ MK w nie³atwych warunkach. Bez niej nie by³o by 
MK PZKO Œmi³owice i jego imprezy tak znane i lubiane. 
Dziêkujemy!

                                                                                                 KA
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Uroczystoœæ 60-lecia 
MK PZKO Œmi³owice

*    *    *

Dne 19.6.2008 se konalo setkání s jubilanty naší obce. 
Dvanáct oslavencù kromì nemocných - pí Kowalczyková, 
Bromková, Hracká, ostatní pozvaní - p. Bromek, Kocyan, 
Riedlová, Janáèová, Hovjadská, Slámová, Danyšová, Krejza, 
Bobek v salónku „U dubu” zavzpomínali na mládí v dìdinì a 
povyprávìli o vlastních zážitcích. Po celou dobu nás bavil 
p. Lev Krejza, který havíøskými, policajtskými a dalšími vtipy 
rozesmál naši spoleènost. Samozøejmì dostal angažmá pro 
vystoupení v sálu na podzim v cyklu „ ”. Na 
pøiložených fotografiích dokumentujeme jubilanty a 
„kvintet” žaèek ZŠ Smilovice pod taktovkou p. Jany Dybové, 
který zkrášlil naše odpoledne. 

Umìlci z dìdiny

Setkání s jubilanty

- V mìsíci bøeznu se èlenové naší MO sešli na své hodnotící 
schùzi, kterou zpestøili svým programem žáci ZŠ 
Smilovice.

- V mìsíci kvìtnu probìhla velmi pìkná akce u pøíležitosti 
„DEN MATEK” s vystoupením a pøednesem žákyò 
z Èeského Tìšína.

- Za pìkného poèasí se naši èlenové sešli na tradièní 
„SMAŽENÍ VAJEÈINY”, kterou svým hudebním progra-
mem obohatil èlen naší MO.

- Prùbìžnì naší èlenové navštìvují Bylinné láznièky 
v Komorní Lhotce.

- Neopomeneme ani naše nemocné èleny, které bìhem roku 
navštìvujeme.

- Zúèastòujeme se akcí konaných v rámci okresu. 
         Hildegarda Brudná 
             pøedsedkynì MO

Svaz tìlesnì postižených v ÈR,o.s.
MO - Smilovice - AKCE v r.2008

Ocalmy od zapomnienia
Dnia 21.6. 2008 w Szkole Podstawowej i Przedszkolu 
w Gnojniku odby³a siê uroczystoœæ nadania placówce 
szkolnej nazwy imienia Jana Kubisza. Uroczysty akt by³ 
dokonany za poœrednictwem szeregu przedstawicieli z oko-
licznych wiosek, zaprzyjaŸnionych szko³ z Polski, reprezen-
tatów polskiej mniejszoœci narodowosciowej, Konsulatu RP 
w Ostrawie oraz cz³onków rodziny p. Jana Kubisza. Dla 
ilustracji podajemy, ¿e szko³a i przedszkole w teraŸniejszoœci 
odwiedza 11 uczniów ze Œmi³owic.   

        OÚ

*    *    *
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V jednom z minulých èísel Smilovického zpravodaje  
jsme Vás informovali o probíhající rekonstrukci stávající 
budovy TJ Smilovice.  Jak už jste si mnozí urèitì všimli,  
byly v suterénu budovy zprovoznìny nové šatny a sociální 
zaøízení, které všem, kteøí využívají náš areál, zajiš�ují 
nezbytné zázemí. Tímto ale celková rekonstrukce 
nekonèí.  Pokud nám to finanèní situace dovolí, rádi 
bychom do konce roku dokonèili rekonstrukce vnitøních 
prostor bývalé restaurace vèetnì kuchynì.   

V souèasné dobì bohužel nefunguje venkovní 
zahrádka, ale toto se už brzy zmìní, jelikož se nám 
podaøilo najít nového nájemce, který cca v polovinì 
èervna zaène zahrádku provozovat.   

Letošní již padesátá fotbalová sezóna spìje do svého 
závìru a všechny mužstva bojují o co nejlepší umístìní. 
Oslavy toho „jubilea“ probìhnou dne 26.7.08 v našem 
areálu v rámci akce „Memoriál ing. V. Krejzy“. Staré 
gardy si zde zahrají  fotbalový turnaj a  veèer  probìhne 
diskotéka. Po celý den bude zajištìno obèerstvení ve 
venkovní zahrádce. Bližší informaci k této akci, ale i napø. 
fotbalové výsledky našich mužstev a další informace 
t ý ka j í c í  s e  d ì ní  v  TJ  S m i l o v i c e  n a j d e t e  n a  
www.tjsmilovice.cz.  

V souvislosti s fotbalem si dovolujeme požádat rodièe 
pøedevším mladších  hráèù ( ale nejen je) o aktivnìjší 
pøístup spoèívající v úèasti na fotbalových utkáních, 
jelikož podpora z øad domácích fanouškù urèitì mužstvo 
povzbudí a vyburcuje k lepšímu výkonu. Bohužel zatím je 
na fotbalových utkáních na domácím høišti fanouškù 
soupeøe více než tìch domácích. Vìøíme, že nám to 
pomùžete zmìnit a pøijdete naše hráèe  povzbudit. 

Závìrem si Vás dovolujeme pozvat na valnou hromadu 
TJ Smilovice, která se uskuteèní dne 4.7.2008 v 19.00 
hod. v našem areálu. 

                                    výkonný výbor Tj Smilovice o.s.

Den Zemì na ZŠ Smilovice
Duben bývá na základní škole ve znamení ekologické 

výchovy. K vytváøení kladného vztahu dìtí k okolní pøírodì 
pøispívá každoroènì program k celosvìtovému Dni Zemì. 
Letos se žáci ZŠ Smilovice zamìøili na úklid sportovního 
areálu TJ Smilovice a nejbližšího okolí. 25.4. jsme se s dìtmi 
vypravili do „Olšiny“. Hned na úvod si dìti na posilnìnou 
opekly na ohni párky. Pak jsme po tøídách vyrazili s ige-
litovými pytli sbírat vše, co do pøírody nepatøí. 

Vyèistili jsme areál TJ, oba bøehy Ropièanky od Olšiny 
k myslivecké chatì a také okolí cesty do Øeky a na Rakovec. 
Odpadkù bylo opravdu hodnì. Nejstarší dìti je roztøídily a 
odnesly do kontejnerù. Pøed obìdem jsme ještì stihli žáky 
vyzkoušet ze znalostí o pøírodì v malém pøírodovìdném 
kvizu.

 Ke Dni Zemì jsme na naší škole zorganizovali ještì jeden 
projekt. Dìti se v rámci pøedmìtu prvouka a pøírodovìda 
dozvídají, jak dùležité jsou pro život èlovìka stromy. Proto 
jsme se rozhodli zachránit stromy tím, že nasbíráme starý 
papír, aby mohl být recyklován. Navíc sbìrem získané peníze 
žáci pøedali na školním výletì v ZOO Ostrava jako 
sponzorský dar. Sbìru papíru se zúèastnilo více než polovina 
žákù školy. Celkem jsme nasbírali 930 kg starého papíru. 
Nejlepšími sbìraèi byli bratøi Bujokové, Veronika Mikulová 
a Jiøí Koncz. Všem dìtem i ochotným rodièùm dìkujeme.

I když je už zabìhnuté léto, nutno podìkovat manželùm 
Adamikovým za možnost provozování kluzištì v zimní 
sezónì 2007/2008. Minulá zima nebyla štìdrá na sníh, za 
to mráz umožnil alespoò vyøádit se mládeži i dospìlým na 
kluzišti v centru obce. Prostøednictvím p. Riedla jsme 
uvedli do chodu i pùvodní osvìtlení. Ze strany majitelù 
jak rovnìž sousedù kluzištì nebyly žádné stížnosti, tudíž 
je pøedpoklad, že další sezóna již za pùl roku mùže být 
nastartována.                                                               
                                                                                             OÚ

TJ Smilovice o.s.

Kluzištì v dìdinì
Vývìsky u parkovištì (pøed restaurací „U dubu”) 
V obci máme celkem 7 „aktivních” spolkù. Vývìsky u par-
kovištì jsou bìžnì zaplnìné jen 2 - 3 spolky, avšak vývìsek je 
dost, tudíž zaplníme je nebo nikoliv? Zámìrnì nepíšeme 
jmenovitì, ale zkuste se sami podívat, co tam je v souèas-
nosti. Ètyøi jsou prázdné, ostatní kromì zpráv z Karmelu 
(KS-SCH) jsou skuteènì slabší. Zrušíme je nebo zaplníme 
smysluplnými informacemi pro obèany obce a ostatní.
Bonmot: Staré informace jsou k nièemu, žádné 
informace (prázdné vitríny) pro srandu „král..ùm”.
                                   (OÚ)
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NA DÌTECH NÁM ZÁLEŽÍ, 

Postøehy z Místní knihovny

aneb vše co dìláme, dìláme pro dìti. V tomto duchu se 
konaly již tradièní Dìtské radovánky poøádané místní 
organizací KRPŠ ve Smilovicích.

V sobotu 14.6.2008 od 14 hod všichni návštìvníci 
vìnovali veškerou pozornost  dìtem z mateøské i základní 
školy, které pro radost rodièù i prarodièù nacvièily taneèní 
vystoupení. Pod zastøešeným podiem byli k vidìní malí 
medvídci z cirkusu Bonifác. V roztomilých medvìdích 
kostýmech rodièe poznávali své ratolesti z mateøské školky. 
Pøedškoláci se na chvíli pøesunuli do pohádky Princezna ze 
Mlejna a pøedvedli hezký taneèek. Prvòáèci ukázali že, tanec 
jim také není cizí. 2. a 3. roèník svým vystoupením chtìl 
rozhodnì podpoøit naše fotbalisty, na podium totiž naklusali 
sportovci ve fotbalových dresech a za nimi sleèny 
roztleskávaèky. Hned po tom všem pøihlížejícím hrozili 
loupežníci z páté tøídy, že si „pod dubem, za dubem na nì 
poèíhají“. Šou ukonèily pá�áèky, které pøedvedly nejen 
rytmus v tìle, ale i svou zruènost, protože žluté suknì, které 

Na základì získané dotace z Ministerstva kultury pro 
letošní rok,  poøádáme v knihovnì kreativní dílny, kde dìti 
tvoøí dle návodù z knih a èasopisù. Setkání jsou oznamována 
na informaèní tabuli v centru obce i dveøích knihovny a 
rovnìž na www.knihovna.smilovice.cz. Sledujte termíny a 
pøijïte si vyrobit korálkový stromeèek, korálky z fima nebo 
nìco malého pro radost.

Nìkteøí z návštìvníkù knihovny  si jistì všimli, že jsme 
zmìnili formu pùjèování. Nyní nám pomáhá pøi evidenci 
knih, pùjèování, vedení statistik a výkazù automatizovaný 
knihovnický systém CLAvius. (POZOR: tiskne pravidelnì 
upomínky).

Dlouholetou práci v oblasti regionálních funkcí jsme 
ukonèili s Regionální knihovnou Karviná, která nám 
poskytovala polské knihy za úplatu. Také èeské knihy 
z Knihovny Hnojník z regionálního fondu již nejsou 
poskytovány z dùvodu, že tato funkce knihovny byla zrušena. 
Avšak nyní jsme podepsali smlouvu o poskytování 
výmìnných souborù knih pro naši knihovnu s Mìstskou 
knihovnou Tøinec. Roènì nám jsou zapùjèené dva výmìnné 
soubory na dobu 6-ti mìsícù, a ty  obsahují èeské knihy a 
polské knihy a vše je zdarma. Protože tyto  knihy máme 
pomìrnì krátkou dobu, a jsou mezi nì zahrnuty i novinky, 
vyzývám ètenáøe k rychlejší èetbì a brzkému vrácení knih, 
aby se dostalo na všechny zájemce (max. 1 mìsíc).

Zveme všechny návštìvníky k zapùjèení knih našich nebo 
regionálních a taky  èasopisù z širokého  výbìru.

PS: zajistíme také výpùjèku knih z jiné knihovny pomocí 
MVS !

                              Renáta Lasotová

mìly na sobì, ušily samy v družinì. 
Všem úèinkujícím i uèitelskému sboru patøí dík a uznání 

za jejich peèlivost a nasazení. Po vystoupení, když ze všech 
spadla tréma a nervozita, mohla zaèít zábava v plném 
proudu. Dìti dostaly za odmìnu malé obèerstvení, pak 
zkoušely vyhrát u kola štìstí a v kuželkách. K tomu všemu 
hrála hudba, peklo se maso na grilu a o to, jak uhasit žízeò, 
bylo také postaráno. Samozøejmì nemohla chybìt bohatá 
tombola, hlavnì dìti si pøišly na své, bylo pøipraveno pøes 40 
drobných cen a hraèek. K dobré odpolední náladì pøispìlo 
vydaøené poèasí a pøátelská atmosféra celých radovánek. 
V pozdìjších hodinách pøišel na øadu i tanec a radovánky se 
protáhly až do pùlnoci.

Je možno øíci, že radovánky 2008 byly pìkným 
zakonèením práce stávajícího výboru KRPŠ a v pøíští 
školním roce se bude o tyto akce dále starat výbor KRPŠ 
v novém složení.

Touto formou bych chtìla podìkovat stávajícímu výboru i 
všem, kteøí svou nezištnou pomocí pøispìli k realizaci akcí 
KRPŠ ve Smilovicích.

Andrea Pszczolková
     pøedseda KRPŠ

Volejbalisté jsou každý týden v hale
Nìkolik e-mailù, telefonátù a dopisù na okolní obce 

(Støítež, Øeka) zapustilo koøeny pro každo-
týdenní setkání pøíznivcù volejbalu. Zejména 
díky nadšencùm ze Støíteže (pan Kajzar, paní 
Flašková) je nás poslední dobou na volejbale 
tolik, že nìkdy i na „støídaèce“ jsou èekatelé na 
vstup do hry. 

Urèitì v nejbližší dobì jak manšaft ze 
Smilovic, tak ze Støíteže se zúèastní a� už 
soutìže ve volejbale Mikroregiónu Stonávka 
nebo i dalších soutìží v rámci  spøátelených 
obcí z Polska (Jaworze) a Slovenska (Streèno).  

ORTHOFOTOMAPA
3D model orthofotomapy Moravskoslezského kraje 
spuštìn na webových stránkách kraje: 
www.kr-moravskoslezský.cz/mapy3d.html

ZAHRADNÍ HOSPÙDKA 
V AREÁLU TJ SMILOVICE 

OPÌT OTEVØENA

DENNÌ OD 14.00 DO 22.00
O PRÁZDNINÁCH OD 10.00 DO 22.00

SRDEÈNÌ ZVEME !



7Zpravodaj obce SMILOVICE

Výšlap na Goduli

Poslední sobota v dubnu (29.4.2008) byla za pøítomnosti 
obèanù Smilovic a pøíznivcù turistiky vyhrazena pro výšlap 
na Goduli. Pøednáškou p. Petra Šaøece byl pochod poèínaje 
od smilovického kravína pøes bývalé Fuldovy kamenolomy, 
sosnový park èeskoslovenského pøátelství s pøestávkou na 
Ondráši a zpìt do Smilovic, doplnìn vyprávìním o pamì-
tihodnostech v Goduli, problematice kùrovce a o dalších 
zajímavostech. Spoleènì bylo navrhnuto, že vždy 
poslední sobotu v dubnu zasvìtíme naší bájné hoøe 
Godula a prolezeme køížem krážem její masiv, 
abychom se mohli kochat krásnými pohledy na 
severní úpatí krajiny pod Godulou, kde leží naše 

vesnice. Pøednášející slíbil, že opìt pøipraví historické 
zajímavosti spojené s naší horou a vesnicí. Mezi jinými jsme 
byli seznámeni s konzumací alkoholu za feudalismu v naší 
obci. Pro Smilovice pøedepsané množství bylo 1 vìdro, 
2 hrnce, tj. celkem cca 60 l (již tehdy feudálové demora-
lizovali lid a lákali z kapes peníze za goøalku). Se zdrojem 
literatury mùžeme seznámit pøípadné zájemce. 

Na pøiložených dvou fotografiích z „Výšlapu na Goduli“ je 
zdokumentována studánka pod Ondrášem, která je v blíz-
kosti bývalé chalupy p. Bobka, jednoho z posledních 
pastevcù dobytka v okolí.

Další snímek dokumentuje útok kùrovce na naše lesy, 
který zejména z dùvodu dlouholetého sucha a pùsobením 
václavky houfnì likviduje smrkový porost. Nicnedìlání 
s tímto problémem je vùbec nejhorší, co si dovedeme 
pøedstavit - mùže nám negativnì ovlivnit i pøítok do našeho 
vlastního vodojemu. Urèitì si nikdo rovnìž nepøedstaví 
myšlenku „lysé” Goduly, obdobnì jak hrozí napø. na Prašivé 
v obci Vendrynì nebo i v jiných lokalitách, kde již zaøádil 
lýkožrout na plný plyn (Velká Raèa, Vysoké Tatry, Šumavské 
národní parky a jiné lokality).

(OÚ)

Zima ve Smilovicích byla zastoupena tøemi fotografy. 
Výstava byla do konce kvìtna v naší minigalerii obecní 
knihovny a dle ankety úèastníkù výstavy vítìzem se stal 
František Heczko. 

Pro informaci sdìlujeme, že pomocí dotace z Inforeg 
IIIA na http://fotobanka.regrada.cz je velmi zdaøilá 
fotobanka snímkù z Tìšínských Beskyd a dalších obcí, 
kterou je možno dle „žánru“ si v klidu prohlédnout na 
vlastním PC.

Doposud tam chybí zábìry ze Smilovic a tak v nejbližší 
dobì se tam urèitì objeví pohledy z naší obce. 

Nyní vyhlašujeme soutìž „Náš les v Goduli“.
Termín odevzdání snímkù – 30.10.2008.

Fotografická soutìž

Co øíkáte na malý skanzen v dìdinì?

V periodických novinách „Horizont“ z 10.6.2008 v èlánku 
„Patnáctiletý muzejník Dalibor z Bukovce“ je popsáno, jak 
žák 9. tøídy Polské základní školy v Jablunkovì nìkolik let 
sbírá staré domácí pøedmìty. Dobøe všichni víme, že na 
pùdì, v kùlnách, garážích, stodolách máme k dispozici 
máselnice, valchy, kolovrátky, zemìdìlské stroje, pracovní 
náèiní atd. a nìkdy nevíme, zda již tyto mnoho let ne-
používané vìci vyhodit èi spálit. 

Kdo projíždìl nedalekými Kozlovicemi a zastavil se ve 
stylové restauraci „Ve mlýnì“, urèitì shlédl malý skanzen 
s obdobnými výše uvedenými pøedmìty a pøipomnìl si 
dìtství nebo jiné zapomenuté souvislosti s prací u dìdeèkù a 
babièek. 

Najde se nìkdo z naší obce, kdo bude spolupracovat s OÚ 
a bude nadšencem pro uchování historických pøedmìtù a 
zaøízení, které by mohly být vystaveny pro další generace?

Urèitì i u nás bychom mohli dát „dohromady“ 
malý skanzen a napø. za budovou Obecního úøadu, 
kde v budoucnu bude letní zahrada s výèepem piva 
napø. ze soukromého pivovaru na Karpentné (kvas-
nicové pivo). Podél oplocení postavíme nìkolik døevìných 
polootevøených „pergol“ a la Kozlovice s historickými 
zemìdìlskými pøedmìty, ukázkami bydlení apod. Pøijïte 
s nápadem, i vy, obèané obce - s realizací vám pomùžeme.

                                                                                           (OÚ)

*    *    *



Pøednáška 
Himaláje/TIBET a   PERU/BOLIVIE

V 1. kv. 2008 se konaly 2 pøednášky cestovatelù – p. Ta-
deáš Franek a Zygmunt Rakowski. Kdo mìl zájem se 
dozvìdìt o konèinách svìta, urèitì byl nadšen vyprávìním 
o dobrodružství cestování. Pokud pøijdete sami s nápady na 
uskuteènìní dalších pøednášek, budeme jen rádi. V po-
chmurném deštivém podzimním období si zase sednout a 
poslechnout pøednášku o krásách naší zemì bude pro 
pøíznivce zemìpisných délek urèitì vhodné. 

Vydává: Obec Smilovice. Redakèní rada: Gustav Chwistek, Drahomíra Wiewiorková, Renáta Lasotová.
Tisk: T-PRINT, s.r.o. Tøinec – 20. 6. 2008, náklad 300 ks.

Dìkujeme za všechny pøíspìvky a pro další vydání v prosinci 2008 již mùžete zasílat nové èlánky (uzávìrka pøíspìvkù 30.11.2008).
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Nìkolik informací o vodì
Tak jako lidské tìlo má své bolístky a vìtší èi menší 

zdravotní problémy, tak i s pøibývajícími léty  trpí vodovodní 
øád  všemi výše uvedenými problémy. Proto musíme i o jeho 
zdravotní stav peèovat. Tak by se daly charakterizovat naše 
práce v poslední dobì na obecním vodovodním øádu.

Všímaví spoluobèané urèitì zaregistrovali práce na 
hlavním øadu, které si vyžádaly odstávku vody. Z tìch 
nejménì pøíjemných odstávek vody a zároveò odstranìní 
poruchy byla práce na øádu u domu pana Mackovského. 
Tento únik vody jsme dlouho nemohli najít, protože voda se 
ztrácela v podloží a odtékala do blízkého potoka. V této 
souvislosti bychom chtìli poprosit obèany o maximální 
všímavost ke každé zmìnì, která mùže být zpùsobena tìmito 
úniky a o neprodlené oznámení na obci. 

Jsme rádi, že po odstranìní této závady se opìt plní naše 
vodojemy a nemusíme nakupovat  vodu od vodáren. 

I drobnìjších oprav a zásahù se v poslední dobì udìlalo 
nìkolik. Napø. výmìna starých a nefunkèních šoupátek a 
ventilù, které jsou nezbytné pro odstavení menších úsekù, 
nebo vyhledání zasypaných ovládání, èi pravidelné èištìní 
jímání vody, pøítokù, koše na vtoku, tak èasté (pravidelné) 
mìøení a doplòování chlóru a jiné drobné údržbáøské práce.

Nìkteré tyto práce nejsou na první pohled vidìt a nìkdy 
se zdají zbyteèné, ale prevence a drobné léèebné zásahy 
udržují zdraví celého rozvodu tak nezbytné vody.

Pøi preventivní prohlídce sítì bylo zjištìno, že nìkteré 
uzávìry (litinové poklopy) jsou zasypány èi zarostlé a nejde 
je najít, hlavnì také proto, že chybí potøebné oznaèení. Proto 
žádáme spoluobèany, kteøí vìdí o tìchto nedostatcích ve 
svém okolí, a� je neprodlenì oznámí na obecním úøadu. Tyto 
informace jsou prospìšné všem a šetøí peníze ze spoleèné 
kapsy. Zároveò neodborné zásahy a èerné odbìry ubližují 
zdraví vodovodu a spoleènému rozpoètu. Proto neteènost a 
nevšímavost není na místì.

Blíží se dlouho oèekávané prázdniny a s tím spojené naše 
dovolené a odpoèinek. Tak si spoleènì popøejme, a� si 
nadcházející léto užijeme v klidu a s osvìžením s naší vodou 
z Goduly.                                Petr Guznar (správce vodovodu)

Vyhlášená soutìž v prosincovém zpravodaji buï byla 
tak tìžká nebo ètenáøi zpravodaje z naší obce pøehlédli 
danou soutìž anebo zkrátka nechtìjí soutìžit.

Výsledky soutìže zaslali „pøespolní“ ètenáøi a taky 
jeden z nich se stal vítìzem.

Je to p. Josef Cienciala z Jablunkova, bývalý 
vedoucí technické kontroly TŽ a.s.

Lingvistická soutìž
(èesky-polsky-slovensky-po naszymu)

Archiv dokumentace OÚ Smilovice
Nevím, jak ostatní v zamìstnání hledají dokumentaci na 
svém pracovišti, ale urèitì stráví nìkolik hodin týdnì 
hledáním toho, co potøebují. Na našem OÚ  nyní provádíme 
vyøazování dokumentù dle skartaèního øádu i lhùt a to 
poèínaje rokem 1991 (viz foto níže). Dokumenty urèené k 
archivaci pøevezme k uložení Okresní archiv ve Frýdku-
Místku. Výpomoc pro nás  provádí externí pracovník.               
                         (OÚ)
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