
kterými chráníte „svůj“ majetek, ale je třeba si uvědomit, že 
v případě škody anebo ublížení na zdraví zodpovídá za škodu 
ten, kdo překážku umístil anebo postavil.

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem občanům a organiza-
cím poděkoval za to, co jste pro naši vesnici udělali a popřál 
dobré zdraví, pohodu, pevné nervy a hodně štěstí do konce roku 
2015. Přeji zejména pak radostné prožití vánočních svátků 
a nového roku. V roce 2016 pak přeji naši vesnici, ať se podaří 
realizovat veškeré akce a všem občanům Smilovic, aby prožili 
všechny dny ve zdraví, pohodě a v klidu, a to jak v kruhu svých 
nejbližších, tak i v kruhu svých přátel, známých, ale také i svých 
spoluobčanů. Přeji hodně úspěchů našim dětem a mládeži při 
studiu, sportovcům ve sportu a organizacím při realizaci svých 
akcí. „Ať naše vesnice vzkvétá a lidé v ní žijí spokojeně ve zdraví, 
v pohodě a v míru“. 

Ú vodní slovo 
starosty obce Smilovice

Vážení spoluobčané.

Vhledem k tomu, že se zase ve městech i u nás ve Smilovi-
cích rozsvítily vánoční výzdoby, blíží se čas vánoční, ale zejména 
i konec roku 2015.

No a jaký byl? Nebudu hodnotit, zda dobrý nebo špatný, 
protože to si bude každý hodnotit individuálně, ale ve stručnosti 
bych chtěl dokumentovat, co se v obci za rok 2015 událo. Je na 
vás, jak budete naší práci anebo život v obci hodnotit.

Vzhledem k tomu, že většinou začínáme kulturním životem, 
protože již tradičně obec pořádá „Obecní ples“, tak i letos byl sál 
plný a účastníci byli spokojeni. Sál byl zaplněn i při hudebním 
vystoupení „Veselé trojky“, dále při vystoupení „Andera 
z Košic“, ale poloprázdný byl při vystoupení dechového souboru 
„Jablunkovanka“ i když pro všechny seniory a seniorky byla tato 
kulturní akce zdarma.

Velmi úspěšný byl, co se týče programu, tak i účasti, „Den 
obce“ a lze konstatovat, že nebýt, jak již tradičně nepřízně 
počasí, tak areál v TJ by byl úplně zaplněn. 

Obec uspořádala, anebo se podílela na zajištění turnaje 
v nohejbale, dále ve spolupráci s MK PZKO na 1. Ročníku 
„Memoriálu ing. Kowalczyka“ v badmintonu, ale také při 
pořádání „Memoriálu ing. Krejzy“ v kopané. Tradičně jsme také 
uspořádali v listopadu turnaj Mikroregionu v bowlingu.

Vzhledem, že jsme zatím byli vždy neúspěšní v žádostech 
o dotaci na přístavbu mateřské i základní školy, zajistila se 
projektová dokumentace na výstavbu kanalizace u základní 
školy a to jak splaškové, tak i dešťové, abychom mohli zažádat 
opětovně o dotaci.

Je zajištěna i projektová dokumentace chodníku z centra až 
ke hřbitovu a základní škole.

Vzhledem k tomu, že po provedené revizi mostů, které 
vlastní obec, byl u mostu v centru obce, směr ke Karmelu, 
zjištěn havarijní stav, byli jsme nuceni zahájit rekonstrukci. 
Bylo provedeno výběrové řízení na zhotovitele a v měsíci září se 
začalo s rekonstrukcí. Ještě před zahájením rekonstrukce jsme 
vybudovali náhradní trasu objížďky. Po dohodě s TJ se nám 
objížďku podařilo zkrátit a je možno projet na druhou stranu 
kolem TJ. Problémy nastaly až po demontáži konstrukce mostu 
a zjištění havarijního stavu na plynovodu. Po dlouhých 
jednáních došlo k dohodě s majitelem plynovodu, následně 
s Lesy ČR a mohly být zahájeny práce spojené s přemístěním 
plynovodu, později již mohl zhotovitel pracovat naplno. Takto 
se pracuje ve skluzu a zřejmě termín dokončení do 21. prosince 
2015 nebude dodržen. Snaha zhotovitele je dokončit hrubou 
stavbu, která by umožňovala pohyb chodců přes most. 

Na podzim se nám také podařilo provést rekonstrukci 
v místní knihovně, kde byla položena nová podlaha, zhotoveny 
nové regály a celkové vymalování prostorů knihovny.

V samém závěru nemůžu opomenout opětovnou poznámku 
o rozmísťování různých kamenů, kbelíků a jiných překážek, 

SMILOVICKÝSMILOVICKÝ

vydává Obec Smilovice prosinec 2015

ZZpprraavvooddaajj
www.smilovice.cz

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

  Starosta M. Nogol

V pátek 4. 12. 2015 od 17 hodin začal v centru obce již 
tradiční program, který vyvrcholil slavnostním rozsvícením 
vánočního stromku.

Rozsvícení vánočního stromku

Neformální setkání „SILVESTR 2015“ v centru obce od 23.00 hodin
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„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh 
k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase 
k nám promluvil ve svém Synu ...“ 

Židům 1,1

Za krátký čas budeme sedět u štědrovečerního stolu, zpívat 
koledy a vzájemně se obdarovávat…. Asi každý z nás má rád 
takové chvíle. 

     Přemýšlela jsem nad tím, co vše nám Bůh chtěl říct těmi 
událostmi, které si o adventu i Vánocích připomínáme…. 
V Bibli čteme o tom, že Bůh k nám skrze různé události 
promlouvá. A tak jsou vánoční svátky pro nás výzvou, 
abychom v nich slyšeli to, co nám Bůh chtěl sdělit…. Vidíme 
jesličky a v nich děťátko ….

     Proč přišel Kristus na tuto zem, mezi nás lidi? Co tímto 
chtěl Bůh říct? Co je to, co máme pochopit, abychom neminuli 
cíl…. Co je to za zvěst, která nechce, abychom se jí účastnili jen 
jako diváci… Co je to za zvěst, která se má dotknout našich 
životů a zasáhnout naše srdce?!

   S jakým záměrem, cílem a programem Ježíš přišel?

     Myslím, že příchod Ježíše nám ukazuje pravdu o tom, 
jak nás Bůh vidí. Bible říká, že konáme zlé věci – v myšlen-
kách, ve slovech, skutcích… Bůh je vidí a ví o nich… často tím 
jak žijeme, utíkáme před Bohem. Není nic, čím bychom se mu 
zalíbili… Hřích poznamenal celý náš život… Takto Bůh vidí 
každého člověka… 

     Jaký měl tedy motiv, dát svého syna? Poslal Ho, protože 
nás miloval a miluje. Jeho láska je námětem vánoční události, 
kterou si budeme připomínat… Je to láska nepochopitelná … 

     My, lidé, milujeme člověka, na kterém se nám něco líbí, 
něco nás na něm přitahuje, člověka, který na nás něčím dělá 
dojem… Takové lidi milujeme…. 

     Bůh nás však miluje přesto, že na nás není nic přitažli-
vé… Boží láska je svým způsobem paradoxní, nepochopitel-
ná…. Nepřišel, aby nás odsoudil, zahubil, zničil… Přišel, aby 
nás zachránil. Aby nás osvobodil od všeho, co svazuje náš 
život. Aby byl součástí našeho života. Aby naplnil náš prázdný 
život… Abychom osobně pochopili: Bůh přišel kvůli mně!

A nakonec ještě jeden příběh…

    Děti z nedělní besídky si připravily vánoční scénku 
o narození Pána Ježíše. Pro roli hostinského byl vybrán jeden 
trochu pomalejší a silnější kluk. Nemusel se toho moc učit, 
stačilo, aby vyhnal Josefa a Marii pryč slovy: pro vás tady není 
místo! Ten chlapec to uměl na zkouškách dobře zahrát. Vždy 
je přísně poslal pryč… aniž by se na ně podíval… Když se však 
na vystoupení podíval do očí Josefa a Marie a slyšel, jak prosí, 
nedokázal jim říct nic jiného než: nechoďte pryč! Měl slzy 
v očích, a když Josef podle plánu odcházel pryč, zakřičel na 
ně: Zůstaňte, dám Marii svůj pokoj!

Nedávno se rozezvonil školní zvonek poprvé v tomto 
školním roce a nyní už máme před sebou Vánoce. Po zářijo-
vém týdenním pozvolném rozjezdu jsme najeli na plný plyn 
do nového učiva a nových školních aktivit. Koncem září jsme 
se zúčastnili turnaje v přehazované, který organizuje ZŠ 
Ropice. V říjnu jsme na oplátku pozvali školy mikroregionu 
k nám na soutěž „Běh za vědomostmi a dovednostmi“. 
Soutěže se zúčastnila za naši školu hned dvě družstva a získala 
1. a 2. místo. Díky sponzorům se podařilo zajistit i hezké ceny 
pro všechny soutěžící a zajistit optimální podmínky soutěže. 
Tímto chci poděkovat p. Paduchovi, p. Zuczkové, p. Bednarzo-
vi (Potraviny BEA), p. Mackowskému ml. (Mini market 
Godulanka), p. Nogolové (fa Forbyt), p. Slepicové a obci Řeka 
za sponzorské dary k této soutěži, a Sportcentru Smilovice za 
spolupráci při organizaci soutěže.

Letos poprvé jsme uspořádali pro žáky a jejich rodiče první 
ročník Drakiády, kterého se zúčastnilo přes 30 dětí s rodiči. 
A přes nepříznivé větrné podmínky se jim podařilo do výšky 
nad Smilovicemi vypustit krásné draky. Tuto akci bychom 
chtěli zopakovat i příští rok a připravit pro děti a jejich rodiče 
ještě zajímavější program.

Podzim patřil nejen sportu. Žáci na podzim sbírali žaludy 
a kaštany pro lesní zvěř. Celkem nasbírali přes 400 kg, které 
odevzdali mysliveckému sdružení. Za odměnu jim přijdou 
myslivci povyprávět o myslivosti a lesní zvěři. Zajímavé bylo 
i vyprávění p. Kaczmarczyka o jeho cestování v africké Etiopii 
doplněné prezentací videí, fotek a věcí denní potřeby Afriča-
nů. Děkujeme p. Heliošovi za zprostředkování této besedy.

Žáci 5. ročníku měli možnost v rámci Dne otevřených dveří 
ZŚ v Hnojníku seznámit se s prostředím školy, kam po 

Aktivity základní školy

Renata i Bolesław Firlowie, 
pastorzy parafii ewangelickiej w Ligotce Kameralnej

Nejdřív se svým programem vystoupily děti mateřské 
školky, pak děti základní školy. Nádherné dvě písničky 
zazpívala Karolínka Spratková. Pod vedením p. Tomeczkové se 
představil smíšený pěvecký sbor ze Smilovic. Po krátkých 
projevech evangelického pastora a starosty se rozsvítil vánoční 
stromeček, který ještě ozdobily děti svými vlastními vánočními 
ozdobami.

Pak na podium vystoupil Mikuláš s andělem a rozdávali 
dárky pro všechny děti. O rozruch se postaral čert, který 
dohlížel na pořádek a poslušnost dětí.

Spolek rodičů a přátel školy pak připravil malé občerstvení, 
které všem chutnalo. Jednalo se o medovinu a dobrý svařák 
pro dospělé a pro děti byl připraven horký čaj a buchty od 
maminek. Výtěžek bude věnován na aktivity školní mládeže.

Starosta M. Nogol

Co následovalo? Zmatek mezi dětmi… Po scénce lidé 
říkali: ten kluk tu hru pokazil… ale jiní tvrdili: to bylo to 
nejhezčí na celé scénce….

      Bůh promluvil tím způsobem, že dal svého Syna…. 
Dotkne se tato zpráva našeho srdce tak, že budeme mít 
odvahu vykročit jinak, že budeme mít odvahu pozvat Krista 
do svého života? Budeme mít odvahu pustit jej tam, kde 
doposud nevstoupil? Do našeho srdce? Budeme mít tu 
odvahu? Promění náš život letošní Boží volání?

     W imieniu własnym, oraz całego ewangelickiego zboru 
w Ligotce Kameralnej pragniemy złożyć wszystkim życzenia 
Bożej obecności i Błogosławieństwa... życzymy, by tegoroczne 
Święta Bożego Narodzenia były czasem, kiedy naprawdę 
przekonamy się o tym, że Boży Syn, Jezus Chrystus przyszedł 
na nasz świat naprawdę dla nas...
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PRÁZDNINOVÝ ČTYŘLÍSTEK - vyrábíme:
pondělí a středa 28.7 a 30.7.2014 od 9:00 hod.

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

Fimo - šperky

Místní knihovna Smilovice

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

558 694 522,  558 694 923, 774 359 919

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

do 27.7.2014

Naši milí čtenáři, když jsme v pátek 4. prosince vypouštěli 
balonky Ježíškovi a děti si psaly na visačky přáníčka s tím, co 
všechno chtějí objevit pod stromečkem, říkala jsem si sama 
pro sebe, jak je fajn, že knihovna letos dostala zásluhou pana 
starosty a zastupitelů už v říjnu dárek ve formě rekonstrukce 
místností. Byly zpevněny podlahy, vyměněna podlahová 
krytina, vymalováno a knihy se přestěhovaly do nových 
regálů. Chybí ještě pár menších úprav k zútulnění, jako je 
např. nátěr zárubní a dveří, ale i to se časem vyřeší.

Přesto, že místnosti knihovny byly k nepoužití, neporušili 
jsme tradici a spolu se čtenáři jsme první týden v říjnu oslavili 
opět svátek knihoven. Pro děti ZŠ připravily třinecké knihov-

Informace z Místní knihovny

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

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 byla v parčíku uložena dřevěná 
socha „Hada z Godule“, ke kterému se váže pověst o hlídači 
pokladu na Goduli. Sochu vytvořil sochař Leszek Sikora 
z Lomné a dřevo je použito z hrušky. Vzhledem k tomu, že se 
nepodařilo získat sponzorské finance, byla částka 12.000,-Kč 
uhrazena z obecního rozpočtu. Na další úpravy v parčíku 
chceme ještě použít kameny z godulského pískovce, které byly 
uložené v konstrukci rekonstruovaného mostu. (Foto sochy 
hada je zobrazené na titulní straně obecního kalendáře 
2016.)

„Had se zlatou korunkou
- Zlotoglowiec“

prázdninách někteří nastoupí. Zúčastnili se ukázkových 
hodin, prohlédli si odborné učebny a dokonce ochutnali 
výrobky starších spolužáků. 

Na výborné úrovni byla tradičně spolupráce s místní 
knihovnou. V rámci říjnového společného čtení jsme byli 
aktivně vtaženi do děje knihy v rámci „listování“ s pracovníky 
třinecké městské knihovny. Děkuji p Lipowczanové za její 
ochotu a přispění ke kulturnímu rozvoji našich žáků.

Velké poděkování na konci roku patří samozřejmě Spolku 
rodičů a přátel školy, který pro nás organizuje řadu akcí. 
V podzimním období to byl dětmi oblíbený lampiónový 
průvod, v prosinci zas Mikulášská nadílka.

Do konce roku už zbývá jen málo, ale chtěli bychom i my 
přispět k předvánoční atmosféře naší Vánoční besídkou 
s prodejní výstavkou prací žáků a jejich rodičů, která proběh-
ne v sále OÚ ve čtvrtek 17. 12. od 15 hodin. Srdečně zveme 
naše spoluobčany. Všem přeji za žáky a pracovníky ZŠ a MŠ 
Smilovice veselé Vánoce strávené v klidu rodinného kruhu 
a do nového roku hlavně zdraví a spokojenost.

Mgr. J. Dybová

M. Lipowczanová, knihovnice

Miroslav Nogol, starosta

Pověst o chytrém hadovi, který byl králem všech plazů 
na Goduli 

Vždy v poledne, když sluníčko nejvíc hřálo, tak se had se 
zlatou korunkou koupával v malém potůčku. Zlatou 
korunku vždy sundával a pokládal na kámen. Jednou mu ji 
chtěl vzít pasáček krav, přikradl se k ní, popadl ji a začal 
utíkat k lesu. Had zahvízdal tak silně, že začalo padat 
bukové listí na zem. Všichni plazi přispěchali svému králi 
na pomoc a začali pronásledovat odvážného pastýře. Ten by 
tam přišel o život, kdyby ho nenapadlo odhodit korunku za 
sebe a utéct do lesa. Od té doby se potoku zdaleka vyhýbal.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 
v době od 28. 12.2015 – 31.12.2015

nice scénické čtení z knihy Legenda o pistolnici Murphyové 
spisovatele Eoina Colfera a odrostlejší čtenáře přijel potěšit 
nejen čteným slovem, ale i hudbou učitel a muzikant Aleš 
Nitra. 

V listopadu jsme u nás letos už podruhé přivítali lektorku 
paní Iwanuszkovou a čtenářky si pod jejím laskavým vedením 
vyrobily plstěné vánoční stromečky a organzové brože.

Čekání na Vánoce si v knihovně ještě zpříjemníme 
přátelským posezením u vánočního pečení trubiček.  

Knihovna je ale především o knihách.

Ty získáváme z rozpočtu obce, z dotací MK a také z výmě-
nného regionálního fondu. V letošním roce jsme z projektu 
K21 získali 5000 Kč se spoluúčastí obce 5000 Kč na nákup 
polských knih. Bylo koupeno 41 titulů v polském jazyce. 
Z projektu Česká knihovna jsme obdrželi 6000 Kč a knihy 
docházejí do knihovny průběžně.

Na co se mohou těšit návštěvníci v příštím půlroce kromě 
krásných a zajímavých knih?

Únor 2016 beseda pro školu „Toč se kolovrátku, toč“, 
během které paní Trojková seznámí děti se starým dnes už 
téměř zapomenutým řemeslem.

18. února divadlo Bombón- představení pro děti.  Zařizuje 
škola ve spolupráci s knihovnou.

Únor 2016 – kreativní dílny s paní Erikou Trojkovou – 
mokré plstění.

26. února cestovatelská beseda s Jiřím Márou – USA nebo 
Japonsko-dle domluvy.

1. března- beseda - Studio bez kliky- děti budou pomocí 
Guttenbergova tiskařského lisu ze 17. stol. zasvěceny do 
tajemství tzv. černého řemesla. Poznají, jak se odlévaly litery 
a jakým způsobem se míchaly barvy a inkousty. Domů si 
odnesou vlastnoruční výtisk.

1. dubna – Noc s Andersenem

Duben- beseda se spisovatelkou a historičkou Klárou 
Smolíkovou- Řemesla.

Červen – pasování čtenářů.

Další aktivity budou průběžně zveřejňovány na našich 
webových stránkách a na vývěsce před budovou.

 Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přeji pohodové 
Vánoce a klidný nadcházející rok.
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Akci "Putování po blatnických búdách" jsme absolvovali 
již v květnu t.r. 

Počasí nám přálo a 35 otevřených sklepů blatnických 
vinařů nás skutečně oslovilo, a tak byli všichni spokojeni. 
Zpestřením této akce byl harmonikář p. Karel Cemerek 
z Nebor. Více bylo již prezentováno v minulém zpravodaji. 

Výlet do Blatnice 
pod sv. Antonínkem

Vážení občané,

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o re-
konstrukci prodejny „Godulanka“. Nyní bychom Vás chtěli 
informovat o některých službách, které jsme pro Vás nově 
zavedli a taktéž o rozšíření portfolia sortimentu zboží. 

Vyslyšeli jsme některé Vaše návrhy a většinu z nich jsme již 
realizovali. Zavedli jsme prodej propan-butanu v láhvích, 
zřídili koutek „zdravé výživy“, rozšířili sortiment o papírnictví, 
začali jsme spolupracovat se soukromým uzenářem, který nám 
jednou týdně dodává domácí uzenářské speciality.

Stálo nás hodně úsilí vybrat a najít dobrého vinaře 
z Moravy, který by byl schopen zajistit naše vysoké požadavky 
na jakost, sortiment a služby. Až na vinařském veletrhu, kde 
byli všichni významní vinaři, nás kvalitou a chutí nejvíce 
oslovilo Kristovo vinařství z Milotic. Prodej láhvového vína ve 
třech jakostních stupních jsme doplnili i o výborné sudové 
stáčené víno.

Získali jsme certifikát a proškolili zaměstnance, což nám 
dovolilo v našem obchodě vytvořit koutek „Mini lékárna“, 
která Vám během naší otevírací doby zpřístupní některé 
zákonem vybrané základní léčivé přípravky, jako například: 
paralen, nurofen, brufedol apod. Tento sortiment máme zájem 
v budoucnu rozšiřovat.

V předvánočním období jsme zajistili stálý prodej vánoč-
ních stromků a taktéž zajišťujeme prodej vykuchaných kaprů 
v úterý večer 22. prosince. Objednávky již přijímáme. Pro ty, 
kteří chtějí živé ryby, prodej a porážku zajišťujeme na pracoviš-
ti v Třanovicích v areálu firmy Vitakraft od 21. pro-since.  

Naše služby jsme rozšířili o prodej na druhé pokladně, čímž 
jsme částečně zkrátili čekací dobu u pokladny. Z důvodu 
nedostupnosti bankomatu v obci Smilovicích a v blízkém okolí 
jsme zavedli službu pro občany „CASH BACK“, kdy si zákazník 
prostřednictvím svoji platební karty může vybrat až 1500,- Kč 
v hotovosti při nákupu nad 300 Kč.

Od 1. ledna 2016 Vám, kteří spoustu času trávíte v za-
městnání a nakupujete na internetu, jsme se rozhodli zahájit 
spolupráci s přepravní firmou PPL, kdy si po celou dobu naší 
otevírací doby můžete vyzvednout Vaše balíčky přímo u nás 
v obchodě.

Pevně věříme, že i nadále nám budete sdělovat Vaše návrhy 
na zlepšení a že nás budete svými nákupy podporovat v našem 
snažení mít ve Smilovicích nejlepší prodejnu v blíz-kém okolí. 

Děkujeme za Vaší přízeň a přejeme klidné, ničím nerušené 
prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a osobních 
úspěchů v roce 2016.

Přeje

Kolektiv pracovníků „Godulanka“

Ve dnech 3. a 4. 10. 2015 výstava pod taktovkou p. Kristi-
ny Hradilové byla skutečně svým uspořádáním vystavovatelů 
velmi zdařilá. Kromě domácích vystavovatelů opět bylo 
možno i něco koupit z nabídky p. Klusové (Zahradnictví 
Ropice). Originální koutek byl od p. Trojkové z Řeky (výrobky 
z vlny merino), kompozice p. Hanky Samkové a Marie 
Heczkové. To, že na výstavu přijde ze všech účastníků jen cca 
50% smilovičanů a ostatní jsou z okolních obcí a měst, je už 
dávno známo. Zřejmě vážit pár kroků do kulturního sálu OÚ 
je pro některé obtížné - co je doma, je netáhne. 

Kolik energie a činnosti ve volném čase všech zúčastně-
ných na pořádání výstavy je vynaloženo, dokáže posoudit jen 
přímo ten, co akci připravuje.

Výstava spolků obce Smilovice

Letos jsme se rozhodli realizovat vinobraní ve vlastní režii 
a je možno konstatovat, že verdikt byl správný, i když někteří 
museli pár šichet odpracovat. V čem byla letošní akce lepší od 
ostatních ročníků - podávání značkového lahvového vína 
(Procházka Valtice), kachna formou cateringu (River Gastro), 
žívá hudba, renomovaná cimbálovka Hlubina z Ostravy 
a country Pár strun ze Stříteže. Spokojenost s akcí byla 
vyslovena téměř všemi účastníky akce a když je zákazník bez 
námitek, tak toto je nejdůležitější ocenění pro organizátory. 

Přejeme všem krásné pohodové vánoční svátky a když nás 
navštívíte na příštích akcích, bude OK.

GCH

Vinobraní

Cimbálovka Hlubina s primášem z Godule (Janusz Zítko)

Elektrozařízení
Od 1.1.2016 nebude možno odevzdávat elektroza-

řízení na sběrném dvoře NEHLSEN ani v rámci mobilní-
ho sběru do přístavných kontejnerů na velkoobjemový 
odpad. Sběr elektrospotřebičů a elektronářadí provádí obec 
samostatně 2 x ročně. Lze rovněž využívat bezplatný odběr 
u prodejců v rámci nákupu nového spotřebiče. Drobné 
elektrospotřebiče můžete po celý rok odkládat do zeleného 
boxu v zádveří budovy OÚ. Elektroodpad (zabalený ve 
vlastní krabici minimálně 25 kg, nezabalený o váze vyšší než 
150 kg) si můžete nechat ZDARMA odvést přímo z domu 
v rámci projektu „BUĎ LÍNÝ“, pro více informací volejte tel. 
840 550 650 – REMA Systém,a.s. 
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Poté, co se družstvu dospělých podařilo 
v loňské sezoně udržet pro Smilovice krajskou 
soutěž, byl před startem letošního ročníku 
doplněn realizační tým mužstva a společně 
s trenérem M.Sikorou jej vytvořili ještě 
nedávno hrající R.Slušný (asistent) a P.Cienci-
ala (vedoucí).

Hráčský kádr byl doplněn před a v průběhu podzimní části 
o fotbalisty z okolí (F.Žajdlík, P.Hrazdílek, A.Kotas a O.Bode-
ček) a vlastní odchovance (R.Cienciala a O.Lipowczan) tak, 
aby byl schopen bojovat o umístění v popředí tabulky a hlavně 
důstojně reprezentovat Obec Smilovice a Tělovýchovnou 
jednotu.

I když se mužstvu výsledkově nevydařila letní příprava, 
v úvodu soutěže citelně chyběly opory (P.Bašanda a P.Witos), 
nevyhýbaly se mu ani zranění (R.Barteczek,  A.Kotas, 
R.Cienciala, O.Máj, O.Svoboda), podařilo se mu nakonec 
splnit předsezonní cíl a po podzimní části soutěže přezimuje 
na 6. místě s 20 body (z 13 utkání 6-2-5 a skóre 20:20). 
Důležitým momentem podzimu byl dlouho očekávaný návrat 
smilovické  „ikony“ Jirky Topiarze po nepříjemném zranění, 
kdy jeho přítomnost pomohla týmu fotbalově i mentálně.

Během podzimní části nastoupilo celkem 23 hráčů, plný 
počet 13 utkání s nejvyšším počtem odehraných minut 
absolvovala trojice (D.Balvar, Rom. Barteczek a L.Rajnoch). 
Nejlepšími střelci mužstva byli P.Witos se 7 góly a P.Dytko 
s 5 góly. Nejvyšší tréninkovou účast (82%) měla dvojice 
F.Žajdlík a R.Galacz.

Pro jarní část platí cíl – hrát v popředí tabulky a předvádět 
útočný fotbal atraktivní pro diváky. Oproti podzimu bychom 
chtěli zvýšit gólovou produktivitu (20 vstřelených branek je 
podprůměr) a přivézt více bodů ze hřišť soupeřů (na podzim 
jen 4 body).

Pro jarní část dojde ke změně na postu hlavního trenéra, 
kdy se do Smilovic po více než třech letech vrací úspěšný 
a smilovickým fanouškům dobře známý Pavel Smatana. Ke 
změně dochází po dohodě a na žádost dosavadního kouče 
Mirka Sikory, který bude zastávat funkci asistenta a patří mu 
velké poděkování za dosavadní odvedenou práci pro smilovi-
cký fotbal. Nezbývá než doufat, že nový trenér naváže na své 
předchozí úspěšné smilovické angažmá.

Náš dorost pod vedením Martina a Jana Lipowczanových 
začal podzimní sezónu velkolepě a po třech vítězných kolech 
byl v čele okresního přeboru sk.B. Ve zbývajících utkáních ale 
výrazně omlazený kádr pouze jednou remizoval a podzimní 
část zakončil na 6.místě s 10 body a skórem 23:28.

Během podzimní části nastoupilo celkem 19 hráčů, 
a nejvyšší počet odehraných minut absolvovala pětice 
(M.Sikora, P.Cienciala, V.Svoboda, M.Przeczek a T.Kozák). 
Nejlepším střelcem týmu byl V.Svoboda s 9 brankami.

Naší nejmenší fotbalisté v rámci fotbalové přípravky (více 
než 30 dětí) jsou rozděleni do mladší (r.2007 a mladší) 
a starší přípravky (r.2005-2006) jsou vedeni po odchodu 
Tomáše Červenky do Karviné novým trenérským duem 
J.Štvrtňa a J.Sikora. Zahájili přípravu koncem srpna a hned se 
zúčastnili mezinárodního turnaje v našem areálu, kde obsadili 
8.místo. Starší přípravka nás reprezentuje v rámci Třinecké 
ligy a mladší v krajské halové lize.

Tréninky fotbalových benjamínků probíhají v sezóně 
v pondělí a středu, o prázdninách budou pro děti připraveny 
fotbalové kempy a soustředění.

Závěrem je třeba všem hráčům, trenérům, funkcionářům, 
pořadatelům, fandům poděkovat za úspěšnou a důstojnou 
reprezentaci a vedení Obce i TJ za podporu.

Popřát klidnou zimní přestávku a mnoho štěstí, rodinné 
pohody o vánočních a novoročních svátcích. Do nového roku 
2016 mnoho sportovních, osobních a pracovních úspěchů 
a hlavně co nejpevnější zdraví.

    Změny v TJ po valné hromadě
Nejdůležitějším rozhodnutím valné 

hromady ze dne 29.11.2015 je změna názvu TJ 
na:

SC Smilovice, z.s.

A přeměna stávajícího občanského sdru-
žení na spolek přijetím stanov v souladu s novým obchodním 
zákoníkem platným od 1.1.2014.

S počátkem roku 2016 dojde také ke změnám v rámci 
členství ve SCS. Přijetím stanov bylo rozhodnuto o tom, že 
všichni stávající majitelé „zelených“ členských karet SCS se od 
nového roku stávají „přidruženými členy spolku“, tj. zjedno-
dušeně klienty SC  Smilovice. Tito nebudou řádnými členy 
a nebudou mít povinost platit roční členské příspěvky. Klienti 
SCS budou mít věrnostní klientské slevy na sportoviště 
a restauraci.

Ti ze stávajících majitelů „zelených“ členským karet SCS, 
kteří se budou chtít aktivně podílet na činnosti SC Smilovice 
a budou mít zájem stát se „řádnými členy spolku“ s příslušný-
mi právy a povinnostmi by měli do konce ledna uhradit roční 
členský příspěvek. Členové SCS podílející se aktivně na 
činnosti s uhrazeným členským ročním příspěvkem budou mít 
členské slevy na sportoviště a restauraci.

Bližší informace ohledně „členství“ od roku 2016 naleznete 
na stránkách www.sportcentrum-smilovice.cz

     Smilovický odchovanec v Synot lize
Odchovanec smilovické 

mládežnické kopané a kmeno-
v ý  h r á č  t ý m u  U 1 9  1 . F C  
Slovácko Filip Kubala (ročník 
1999) zažil během podzimní 
sezóny v 16 letech vysněný 
debut  v Synot  l ize ,  když  

nastoupil v závěru utkání na Letné proti Spartě Praha. 
Nechybělo mnoho a mohl se zapsat mezi střelce utkání, ve 
kterém tým ze Slovácka nakonec prohrál 4:0. Pro samotného 
Filipa i smilovický fotbal je to obrovský úspěch a skvělá 
reprezentace naší obce.  

Zaznamenal: Rudolf Procházka st.

5

Fotbalový podzim byl úspěšný
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15. výročí 
otevření střediska Karmel

V průběhu podzimu nastupoval pravidelně v týmu U19 
a nakoukl do kabiny ligového týmu 1.FC Slovácko, se kterým 
absolvoval několik tréninků a kromě zmíněného utkání na 
Spartě odehrál celé utkání za B-tým proti Mohelnici v MSFL.

S reprezentačním týmem U17 se zúčastnil na konci října 
v Lichtenštejnsku kvalifikace o EURO U17 a podílel se 2 góly 
na postupu lvíčat ze skupiny do další fáze. Ta se uskuteční na 
konci března 2016 v Česku, kde se mladíci poměří s Dánskem, 
Švýcarskem a Skotskem. Ještě předtím na ně čeká v února 
přípravný turnaj ve španělské La Manze, kde se lvíčata utkají 
s Tureckem, Švédskem a Norskem. S 22 reprezentačními 
starty a 6 vstřelenými brankami patří k oporám reprezentač-
ního týmu, se kterým by se rád zúčastnil v květnu příštího 
roku v Azerbajdžánu finálového EURA U17.

Další z našich nadějných odchovanců Martin Samiec 
(r. 1998), člen širšího kádru druholigového týmu mužů FK 
Fotbal Třinec, nastupoval v podzimní části pravidelně 
v juniorské lize a navýšil i počet svých druholigových startů ve 
FNL.

Během podzimu nastoupil sedmnáctiletý mladík ke třem 
utkáním reprezentace U18, a to s Itálií a ve dvou duelech 
v Irsku a splnil si tak svůj další cíl a sen.

V jejich stopách jde i další smilovický mladík Šimon 
Byrtus (r. 2002), hráč týmu U14 MFK Frýdek-Místek, který 
v podzimní sezóně pravidelně nastupoval za moravskoslezský 
krajský výběr U14.

Další naši odchovanci Josef Bujok, Adam Michalek, 
Dominik Horňák a Vojta Procházka (r. 2001) pravidelně 
nastupují a střílejí branky za tým U15 FK Fotbal Třinec.

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

Přejeme všem klukům hodně dalších fotbalových úspěchů 
na klubové i reprezentační úrovni. 

Na konci záři jsme si společně mohli připomenout v rámci 
Rodinného dne na Karmelu 15. výročí otevření celého 
střediska Karmel po rekonstrukci. Již o dva roky dříve, v roce 
1998, byl dán do užívání nově přistavěný velký sál. Na 
bohoslužbách v tento slavnostní den sloužil far. Jiří Chodura 
ze sboru v Oldřichovicích. V kázání se zamýšlel nad Božím 
slovem z Bible Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha a nepodle-
hnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské 

přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti 
nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat 
nechcete. Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod 
zákonem. (list Galatským 5. kap.)

Po bohoslužbách byl čas nejen na posezení při kávě, ale 
i na projížďky po Smilovicích v kočáru taženým koňmi. I pro 
děti byl připraven zajímavý program. Vyrábění, lanové 
aktivity a lukostřelba. Toto vše bychom nemohli zažít bez 
Božího požehnání v podobě příznivého počasí. Odpolední 
slavnost na Karmelu vyplnila svým programem mužská 
hudební skupina Sion. Úvahu nad Božím slovem, rovněž 

 z listu Galatským z 5. kapitoly, měl far. Stanislav Pietak.
22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, 

23 
laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Velice 
si vážíme, že na tuto slavnost přijal naše pozvání i starosta 
naší obce pan Nogol s manželkou. V Bibli najdeme jméno 
Karmel jako horu v Izraeli ve stejnojmenném pohoří, které se 
táhne v délce asi 20km jihovýchodním směrem od ústí potoka 
Gison (Kison) až k haifskému zálivu do Středozemního moře. 
Hora Karmel tvořila jižní hranici území pokolení Asserova. 
Dosahuje výšky asi 550 m, chrání přístav před větry. Vápenco-
vé předhoří vybíhá do Středozemního moře. Dosud je pohoří 
Karmelu hojně porostlé duby. Mandlovníky a hrušně přinášejí 
této galilejské oblasti hojnou úrodu šťavnatého ovoce.

Za starověku vedla až ke Karmelu stará obchodní cesta, jež 
se zde dělila na dvě; jedna vedla do Fénicie, druhá přes pohoří 
k Tiberiadskému jezeru. Ve výši asi 180 m stojí klášter 
karmelitánek. Karmel býval útočištěm pronásledovaných, 
kteří se skrývali v jeho jeskyních a zalesněných údolích. Svoji 
polohou ovládal širé okolí, byl také místem bohoslužby. Na 
hoře Karmel se prorok Eliáš setkal s Izraelským lidem, který 
více důvěřoval Bálovým prorokům než Bohu. Proto k nim 
promluvil.: "Jak dlouho ještě budete hrát dvojí hru a poskako-
vat na obě strany? Je-li Hospodin pravý Bůh, potom jděte za 
ním… (1.Královská 18,21) U příležitosti slavnosti 15.výročí 
Karmelu se hodí i jedno přirovnání. V biblických dějinách  
název Karmel označuje také úrodné pole, zahradu nebo 
úrodnou zemi. Srdce člověka je od narození jako zahrádka, 
o kterou se nikdo nestará, proto mnohdy zarůstá plevelem, 
plevelem - neposlušnosti, sobectví, pýchy, zlosti, zlých 
myšlenek a zlých slov. Srdce člověka dovede proměnit na 
pěknou zahrádku jen zahradním jménem Ježíš. ON vytrhá 
plevel zlých vlastností a nasadí v srdci mnoho krásných květin 
lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, 
věrnosti, tichosti a sebeovládání.

Přeji si, aby Karmel ve Smilovicích byl vždy Boží úrodnou 
půdou pro každého, kdo do těchto prostor vstoupí, aby 
naslouchal Božímu Slovu a aby naše srdce bylo krásnou 
zahrádkou plnou květin bez plevele.    

                                                                                  

(TJ)

Helioš Petr
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Vánoční setkání
Slezská církev evangelická a.v.

a Křesťanské společenství 

20.12. Vánoční odpoledne s vystoupením dětí - ve 
Smilovicích (Karmel) v 15.00 hod.

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

25.12. 1. svátek vánoční – bohoslužby p/č 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.

27.12.  1. 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 Smilovi-
cích (Karmel) v 17.00 hod.

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

1.1. 2016 Novoroční bohoslužby č/p - v Komorní Lhotce (ko-
stel) 

1.1. 2016 Novoroční biblická hodina - ve Smilovicích (Kar-
mel) v 15 hod.

3.1. 2016 Biblická hodina - ve Smilovicích (Karmel) v 15 hod.

Bohoslužby na Karmelu v roce 2016 
v 8.30hod. (společné) se Zpovědí a Večeří Páně.
24.1., 21.2., 13.3., 24.4., 22.5., 19.6., 17.7. v 9 hod. 
u Karmelu, 21.8., 25.9., 23.10., 27.11., 31.12.

Biblické hodiny na Karmelu v roce 2016 
Každou neděli kromě neděle, kdy nejsou bohoslužby na Karmelu

Srdečně zveme

Helioš Petr

 

 

  

 

     

 

 

O letošních prázdninách proběhl na středisku Karmel 
3 denní „Příměstský“ tábor pro děti. Zúčastnilo se ho 30 dětí 
ve věku 5-12 let.

Každý den byl připraven různorodý program, jehož 
součástí byly hry, soutěže, kreativní workshopy, společný zpěv 
i příběhy z Bible o Noemovi, Zacheovi a Saulovi, které spojova-
lo životní rozhodnutí pod heslem „čelem vzad“.

Na odpoledních workshopech se vyráběly například auta 
poháněná vzduchem pomocí nafukovacího balonku, ozdobné 
rámečky na fotky, netradičně ozdobené plechovky nebo 
postavičky z Fimo hmoty.

„Příměstský“ 3D tábor 
ve Smilovicích

V úterý odpoledne jsme si mohli vyzkoušet interaktivní 
pohybové hry. I venku se děti protáhly při různých soutěžích 
a hrách. V posledním dni jsme podnikli dobrodružnou cestu za 
pokladem.

3D tábor pro děti se mohl připravit i díky finanční podpoře 
obce Smilovice, za což vedení obce děkujeme.

Chcete-li aspoň trochu ještě zakusit atmosféru, kterou 
zažily děti letos na 3D táboru, můžete se podívat na fotoalbum 
na internetových stránkách ksschsmilovice.cz.

Po táboru se děti mohly setkat také na „Ořechové párty“ ve 
středisku Karmel a na Sportovním odpoledni ve Sportcentru.

Již teď bychom všechny děti rádi pozvali na příští „Pří-
městský“ 3D tábor ve Smilovicích, který se bude konat v srpnu 
2016.

Věra Heliošová
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