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Neformální setkání „SILVESTR 2015“ v centru obce od 23.00 hodin

vodovodních řadů a celkové rekonstrukce obecního vodojemu. 
Chci vás tímto upozornit, že po dlouholeté spolupráci 

ukončil funkci „správce vodovodu“ p. Guznar. Patří mu naše 
poděkování a přání dobrého zdraví a štěstí v dalším jeho životě. 

Bylo provedeno taktéž výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace „Přechodu pro chodce“ a prostoru 
před prodejnou Godulanka. 

Na závěr roku se nám podařilo získat asfaltový recyklát, 
takže bylo možno provést malé opravy na místních komunika-
cích. 

Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo získat dotační 
finance na plánovanou rekonstrukci veřejného osvětlení, 
provedli jsme jen částečné prodloužení VO směr ke Komorní 
Lhotce a také směrem ke Stříteži. 

Naše obec se také snaží působit na cestě sportovní, spolupo-
řádá společně se Sportcentrem Smilovice Memoriál ing. 
Vladislava Krejzy, turnaj přípravek o Pohár starosty, dále 
společně s MK PZKO pořádá Memoriál ing. Jana Kowalczyka 
v badmintonu.

V kulturním a společenském životě pořádá naše obec 
každoroční společenský ples a v měsíci srpnu pak Den obce, 
který již také patří k tradicím a zúčastňuje se této akce velký 
počet našich občanů i hostů z jiných obcí a okolí.  Nejsme 
lhostejní také k našim jubilantům a k nově narozeným malým 
občánkům.

Ú vodní slovo 
starosty obce Smilovice

Vážení spoluobčané, 
opět zde máme prosinec a nastal čas bilancování i hodnoce-

ní anebo čas stanovení plánů a cílů na další období. Začal bych 
tedy bilancovat, co se nám podařilo. Již v první polovině roku 
byla dokončena generální oprava mostu přes Ropičanku, která 
byla dost zdlouhavá a přinesla nám všem starosti a problémy. 
Toto máme za sebou a most nám slouží k prospěchu celé obce.

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat malou dotaci od 
Moravskoslezského kraje na rekonstrukci autobusových za-
stávek a výstavby chodníku směr ke hřbitovu a základní škole, 
provedli jsme výběrovku a koncem měsíce srpna začala vý-
stavba chodníku. Nejdřív začala výstavba I. etapy ke hřbitovu 
a další etapy jsou plánovany na jaře 2017. První etapa byla 
zdárně ukončena začátkem listopadu. 

Vzhledem k havarijnímu stavu střechy na základní škole 
jsme byli nuceni zahájit přípravu rekonstrukce a podařilo se 
nám opět získat dotaci v částce 400 tisíc korun od vedení 
Moravskoslezského kraje, která z části pokryje náklady na 
rekonstrukci střechy. Musím připomenout, že se naše obec 
zatím marně pokouší získat dotaci na přístavbu MŠ a ZŠ, ale 
taktéž na provedení celkového zateplení obou budov. 

Bylo nutno provést důležité změny v již vypracované 

projektové dokumentaci, vyřešit zejména novou kanalizační síť 
jak pro dešťovou, tak i splaškovou kanalizaci, ale i další změny, 
které souvisí se změnami norem a vyhlášek.  Vše se zdá 
vyřešené a další žádost o dotaci byla odeslána.

V současné době se provádí výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace nových pramenišť pitné vody, nových 

Neformální setkání „VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU“ v centru obce od 23.00 hodin

Boleslav Firla, Pastor FS SCEAV v Komorní Lhotce
Renata Firlova

Vánoční přání
Na jednom obraze, který jsem kdysi viděl, namaloval malíř 

krásnou zasněženou krajinu. Sníh pokrýval zem i všechny 
stromy. Přicházela noční hodina a celá krajina se zahalovala do 
jakési polotmy. Kontury dřevěných domečků zachumlaných do 
sněhové pokrývky byly v tomto šeru sotva rozeznatelné. Celý 
obraz působil na člověka dosti chmurně. To, co však malíř 
udělal, aby dal tomuto obrazu krásu, bylo úžasné. Vzal totiž 
zlatou barvu a vložil veselou záři lampy do okna jednoho 
z domečků... a toto osamělé světlo úplně měnilo náladu celého 
obrazu. 

V protikladu s chladnou tmou okolního lesa vytvářelo 
světlo v okně hřejivý pocit lásky a bezpečí. A já bych chtěl 
dodat, že to, co bylo zobrazeno na tomto obraze, je rovněž 
jakoby zobrazením jedné z nejdramatičtějších událostí celých 
dějin světa. Když se totiž v betlémském chlévě narodil Ježíš 
Kristus, na svět přišlo opravdové světlo, které prozářilo tmu 
tohoto světa... Ježíš Kristus přinesl na tuto zem pokoj, lásku 
a naději... a Já bych chtěl Vám všem, milí čtenáři, popřát, aby 
i letošní vánoční svátky a celý nový rok byl naplněn tímto 
jedinečným "Božím světlem"..., aby toto Světlo prozářilo vaše 
nitra a přineslo opravdovou radost a naději do Vašich rodin 
a domovů.

  starosta M. Nogol
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  Starosta M. Nogol

Vážení občané,

chtěl bych v samém závěru poděkovat všem sportovcům, 
kteří reprezentují naši obec, vedení Sportcentra za aktivity 
a organizaci turnajů a jiných sportovních akcí. Chci také 
poděkovat vedení MK PZKO a všem členům za aktivní činnost 
při společenských a kulturních akcích. Poděkování také patří 
křesťanskému společenství Karmel za provedení všech 
společenských akcí a zejména za solidárnost při ubytování 
křesťanských uprchlíků v jejich prostorách. 

Mé poděkování patří i dalším společenským organizacím 
a to zejména zahrádkářům, včelařům a myslivcům, kteří vždy 
pomůžou, anebo zorganizují činnost pro naše občany. 

Musím poděkovat i dobrovolným hasičům z Řeky, kteří 
kdykoliv pomůžou při řešení nenadálých problémů: chybějící 
pitná voda anebo sněhová kalamita na střeše ZŠ.

Srdečné poděkování patří také vedení základní školy, 
zejména paní ředitelce Mgr. J. Dybové za organizaci vlastních 
sportovních a jiných aktivit, ale zejména pak za zajištění 
kulturního vystoupení žáků při různých společenských ak-
cích, které pořádá obec. 

Poděkovat chci také zaměstnancům České pošty, vedení 
a zaměstnancům prodejny Godulanka, p. Chorovskému za 
provozování naší hospůdky, p. Wantulokové za provozování 
kadeřnictví.

Děkuji také zaměstnancům našeho obecního úřadu a mí-
stní knihovny, našemu správci a všem zastupitelům obce.

Dovolte mi, abych také poděkoval Vám občanům za 
reprezentaci naší obce za to, že plníte své závazky vůči úřadu, 
ale také ke své rodině, známým, sousedům a máte zájem, aby 
život v naší vesnici byl bez konfliktů a problémů.  

Přeji Vám příjemné prožití zbytku letošních dnů a váno-
čních svátků v klidném rodinném prostředí, ve společnosti 
vašich nejbližších.  Do nadcházejícího roku vám přeji jen 
samé radostné události, ale zejména dobré zdraví a hodně 
štěstí. Přeji také hodně rodinné a společenské pohody, 
úspěchy ve školní a pracovní činnosti a celé naší vesnici ať jen 
vzkvétá.

Vypouštění balonků 
s rádiem „Impuls“ 

a rozsvícení vánočního stromku 
v pátek 9. prosince 2016

Je to již tradicí, že začátkem 
prosince pořádá rádio „Impuls“ 
celorepublikovou akci vypuštění 
balonků. Zásluhou naší knihovni-
ce, paní Marie Lipowczanové se té-
to akce zúčastňuje i obec Smilovi-
ce. Děti mají možnost si napsat 
o dárečky prostřednictvím balonků 
a pak čekat, jestli se jim jejich přání 
na Vánoce splní.

Hned po této akci pak byl večer 
rozsvícen vánoční stromek, který 
pro obec darovali manželé Pro-
cházkovi. Během akce proběhl 
kulturní program, ve kterém vy-
stoupili žáci místní MŠ a ZŠ a tak-
též zazpíval pěvecký soubor z Karmelu. Svoji zdravici pronesl 
také pan pastor Firla a starosta. Účastníci měli možnost 
ochutnat dobrý „svařák z vína“ a medovinu.

Poděkování patří všem, kteří tyto akce připravili.         

Seniorský mikulášský bowling
V sobotu 10. prosince 2016 uspořádala obec Smilovice 

společně s KD Střítež bowlingový turnaj seniorů. Akce se 
zúčastnilo 8 párů z našeho regionu. Zvítězili manželé Nogolo-
vi, před manžely Heliošovými, třetí skončili manželé Voznico-
vi z Hnojníka. Ceny a poháry, které daroval pan Hamrozi 
Bohuslav, rozdal Mikuláš.   

  starosta M. Nogol

Veřejný pořádek na území obce

1. Chcete vidět? Ořežte stromy a keře.

Vyzýváme občany, aby v zimním období neprodleně 
provedli ořez stromoví na vlastních pozemcích, zejména 
kolem místních komunikací (MK). Ořez se týká i okra-
sných dřevin, které přerůstají přes oplocení, snižují 
viditelnost při pohybu na komunikacích a při poryvech 
větru trhají el. vedení. Rovněž kameny kolem MK 
nejsou povoleny.

2. Smilovické rallye

Rovněž nabádáme místní občany k dodržování stanove-
né rychlosti max. 50 km/hod. při průjezdu „obcí“, 
a v centru obce, pokud ještě někteří neznamenali, je 
zóna 30 km/hod. 

3. POZOR! Nešlápněte do... 

V rámci udržování veřejného pořádku na územní obce 
vyzýváme vlastníky domácích zvířat, aby při jejich 
pohybu na veřejných prostranstvích 
prováděli úklid vyprodukovaných 
exkrementů, neznečišťovali tak veřej-
né prostranství a ani pozemky souse-
dů. (OÚ)
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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

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

Málokdo ve Smilovicích ví, že zdejší zahrádkáři mají svůj 
fotoklub a na webových stránkách si mohou zveřejňovat své 
fotografie, které si lze prohlédnout. Prohlédnout si je mohou 
i nekluboví a to na adrese www.fotoklub-smilovi-
ce.webnode.cz. Zájemci o členství se mohou přihlásit na 
mailové adrese: fotoklub.smilovice@email.cz. Dotazy 
zodpoví pánové Ing. Gustav Chwistek - předseda zahrádká-
řů ve Smilovicích, nebo Ing.Viktor Suchanek – ved.fotoklu-
bu. Své znalosti si fotografové zdokonalili přednáškou 
profesionálního fotografa pana Rostislava Šimka, který 
mimo jiné také působí v České televizi. Tento pán odpovídal 
na naše zvědavé otázky o fotografování a rovněž také nás 
seznámil se svou fotografickou uměleckou činností. Tato 
přednáška se uskutečnila v rámci schůze zahrádkářů 23. 11. 
2016. Přednáška byla velmi zajímává a poučná. Myslím si, 
že všichni, kteří se zúčastnili, byli z prelekcí velmi spokojeni.

Fotoamatéři se zdokonalovali
Začátek školního roku je již dávno za námi a v mateřské 

škole Smilovice se pořád něco děje.

Pravidelný denní režim ve školce umožňuje dětem prožít 
to známé, co se opakuje a co již bezpečně znají. Denně děti 
prožívají spontánní ranní nebo odpolední hry a aktivity, buď 
ve větší skupině, nebo jen tak s kamarádem. Vědí, že 
dopolední řízená činnost s pedagogem, která vychází ze 
školního vzdělávacího plánu MŠ Smilovice, jim přinese nové 
poznatky o lidském světě a také ví, že slušně se chovat při 
svačince nebo obědě je vlastně normální. A když jsou na 
procházce nebo si užívají prostory školní zahrady a hřiště, 
tak to mají velkou radost z pohybu. A co děti prožívají 
teprve potom, když do školky přijde návštěva nebo naopak 
vyjedou děti s paní učitelkou mimo školku?

To na podzim jsme třeba viděli ukázku výcviku dravců 
z naší přírody, drželi jsme palce Krtečkovi v pohádce Krtek 
a hodiny a v nafukovací kopuli Sférického kina jsme byli 
jaksi „vtaženi“ do Života stromů a jeho obyvatel. Návštěva 
u kamarádů v MŠ Řeka je již jaksi dlouholetou samozřej-
mostí. 

V předvánočním čase je nejvíce dětmi očekávaný příchod 
Mikuláše a jeho družiny! To je v dětech kolikrát malá 
dušička. Ale protože k nám do školky chodí ten nejhodnější 
čert, tak se ho skoro nikdo z dětí nebojí. A mikulášský 
balíček, za krátkou básničku a písničku, přece stojí za to. 
Konec roku máme pořádně plný. Čeká nás Vánoční tvoření 
s rodiči, nadílka od Ježíška pod stromečkem, poslechneme 
si hudební vánoční koledování dětí ZŠ a také pojedeme do 
Těšínského divadla na loutkovou pohádku. Těsně před 
Vánocemi v sále OÚ Smilovice děti ještě zhlédnou vánoční 
hudební pořad Slyšte, slyšte. A pak nás čekají vánoční 
prázdniny a po Novém roce se sejdeme zase ve školce 
k dalším dobrodružstvím. 

Přejeme všem klidný vánoční čas a rodičům našich dětí 
děkujeme za jejich vstřícnost, pomoc a podporu.

M. Lipowczanová, knihovnice

 Zlatuše Trpišovská, mateřská škola Smilovice

Viktor Suchanek

Závěr roku v knihovně
Výstava a beseda o Prašivé

Naši  knihovnu navštívilo během roku několik zajíma-
vých a charismatických osobností a jedním z nich byl 
bezesporu pan Martin Stiller. Cestovatel, dobrodruh 
a především nový nájemce chaty Prašivá, který k nám zavítal 
koncem října.

 Na besedě, která byla spojená s vernisáží fotografií, 
návštěvníkům poutavým způsobem vyprávěl o projektu 
obnovy chaty Prašivá.

Knihovna trochu jinak.

V knihovnách se již dávno nepůjčují jen knihy, ale 
pořádají  se akce a zajímavá setkání. Jedním takovým bylo 
předvánoční mezigenerační setkání  občanů naší obce.

Dvakrát během  jednoho týdne byla knihovna provoněna 
vůní vánočního cukroví. Děti ZŠ společně s babičkami 
čtenářkámi a šikovným tatínkem panem Heliošem pekly 
rohlíčky, perníčky a trubičky. Nadšením a radostí z tvoření 
navodily tu pravou vánoční atmosféru. 

Za pomoc při organizování akcí bych chtěla poděkovat 
paní Chorovské,  Sikorové, Heliošové, Martynkové a panu 
Heliošovi.

Granty a dotace v roce 2016

Knihovna v letošním roce získala dotaci Ministerstva 
kultury 30000 Kč  z projektu Visk 3  na modernizaci 
technického vybavení knihovny. Za celkovou částku 46500 
Kč se pro návštěvníky knihovny podařilo koupit 2 stolní 

Aktivity mateřské školy

OZNÁMENÍ O PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU 
ve středu dne 28.12.2016 od 8.00 – 12.00 hod.
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V nadcházejícím roce 2017 u příležitosti 60. výročí od 
založení ČZS (Českého zahrádkářského svazu) připravujeme 
několik akcí pro členy a příznivce ZO ČZS Smilovice. Nejprve 
proběhne výroční členská schůze 17.3.2017 s odbornou 
přednáškou na téma „Pěstování orchidejí doma za oknem”. 
V měsíci květnu máme v přípravě zájezd do Wrocławia 
s možností výběru prohlídek  dle nabídky CK Benfica. Místo 
vaječiny v červnu jsme navrhli setkání v nádherné scenérii  
golfového hříště - Golf Resort Ropice nevyjímaje  zkušebních 
odpalů a hry na 9 jamkovém hřišti. Samozřejmě budeme 
participovat na akci „Den obce Smilovice” - 19.8. 2017 tj. 
květinová výzdoba našich floristek a již tradičně nabídka 
domácích zákusků. V jubilejním roce navštívíme koncem září 
výstavu na Černé louce v Ostravě, která určitě bude ještě více  
atraktivní  v roce 60. výročí od založení ČZS. 

Pochopitelně závěr roku bude patřit již 7. ročníku 
Vinobraní dne 10. 11. 2017. Živá hudba je již objednána, kdo 
se chce bavit skutečně za mírný poplatek s „all inclusive” ať 
neváhá, nesedí doma a opět přijde mezi stovku účastníků jak 
je již  tradicí od r. 2011. 

Za členy organizace ZO ČZS SMILOVICE přejeme Vám 
hodně zdraví a pohody v novém roce 2017. Adresa na web  
http://zahradkari-smilovice.webnode.cz/

(gch)   

Co připravuje svaz zahrádkářů 
v naší obci pod Godulou

Příspěvek na členské schůzi ZO ČZS Smilovice 
(23.11.2016) 

Pěstování jabloní doprovází člověka po celou dobu jeho 
existence. Nedivme se, že tomu tak  je rovněž v dnešní době. 
Dnešní znalosti ohledně pěstování  jabloní jsou s minulou 
dobou nesrovnatelné. 

V současné době je mnoho způsobů pěstování jabloní, 
nejefektivnější jsou vřetenovité tvary, které se rovněž ideálně 
uplatní v malých zahradách. My zahrádkáři pěstujeme 
jabloně především pro potěšení a nějaká ta neúroda nás 
nevyvede z míry. Chceme-li, abychom naše výpěstky sklidili 
v odpovídající kvalitě, pak bychom měli dodržovat základní 
pravidla, která nás k tomu zavedou. Týká se to způsobu řezu 
a  také použití „chemie“ v ochraně rostlin. Na otázku, zda 
stříkat či nestříkat, je odpověď jednoznačná – každý, kdo 
není existenčně na výnosech a kvalitě závislý, se bez  
chemické ochrany obejde, protože když se mu neurodí, urodí 
v nedostatečném množství nebo kvalitě, tak si jednoduše 
v obchodě chybějící ovoce koupí.   

Způsob vedení (pěstování) 

Vřetenovité tvary  =  Štíhlá vřetena, Super štíhlá vřetena, 
Sloupovitá vřetena, Víceterminální vřetena, Vřetenovitý 
zákrsek, Štíhlé vřeteno s řezem „na klik“ 

Ovocné stěny - Kordony, palmety, špalíry ... 

Zákrsky 

Čtvrtkmeny 

Polokmeny 

Sloupovité 

Pěstování jabloní 
v malých zahrádkách 

Elektrozařízení
Opakovaně upozorňujeme, že od 1.1.2016 není 

možno odevzdávat elektrozařízení na sběrném 
dvoře NEHLSEN a ani v rámci mobilního sběru do 
přistavných kontejnerů na velkoobjemový odpad, 
který provádí firma NEHLSEN.

Sběr elektrospotřebičů a elektronářadí provádí obec 
samostatně 2 x ročně ve dvoře za OÚ a termíny jsou 
zveřejněny v kalendáři. Lze rovněž využívat bezplatný 
odběr elektrospotřebičů 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. 

počítače, tiskárnu se skenerem a notebook sloužící k bese-
dám a prezentaci.

 Z projektu Česká knihovna jsme obdrželi knihy českých 
autorů, vydané v letošním roce.

Co připravujeme v příštím roce?

Jako každoročně se zapojíme do celostátních akcí jako je 
Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Pasování prvňá-
čků, Týden čtenářů.

Besedy: 

Za čajem na Srí Lanku s paní Zlatuší Knolovou - 
cestopisná přednáška s ochutnávkou čajů 

Život s vášní a čokoládou - Čokoláda jako lék, 
čokoláda jako potěšení. Beseda spojená s degustací pravých 
poctivých čokolád - přednášející Ing. Marcela Krčálová

Astrologie v denním životě - Beseda s naším předním 
astrologem Milanem Gelnarem

Výroba ručního papíru Studio Bez kliky - beseda pro 
děti spojená s rukodělnou dílnou - březen

Cyklocestování s Martinem Stillerem - téma bude 
vybráno dodatečně - listopad

Během roku se uskuteční kreativní dílny pro děti 
i dospělé.

O všech akcích a termínech budete průběžně informováni 
na stránkách knihovny… www.knihovna.smilovice.cz 
a informační tabuli knihovny.

(ML)

- 
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V rámci přeshraničního 
projektu uskutečnili v letošním 
roce oba partneři - SC Smilovice 
a obec Krzyżanowice 4 společné 
sportovně-společenské akce pro 
děti a dospělé.

V dubnu do našeho sportovního areálu zavítala výprava 
z polských Krzyżanowic, aby opět změřila síly se smilovický-
mi sportovci v odbíjené, badmintonu a bowlingu. Po 
ukončení litých sportovních bojů následovala společenská 
část s vyhlášením výsledků a předáním cen. 

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

Fotbalový podzim

„A“ mužstvo zakončilo 
podzimní část sezóny v krajské 
soutěži na 7. místě a bohužel 
tak nesplnilo cíl, který jsme si 
na startu nového ročníku 
vytyčili, a tím bylo umístění do 

třetího místa. Musíme proto naše podzimní umístění 
hodnotit jako neúspěšné a neodpovídající kvalitě hráčského 
kádru a zázemí.

5

Léto v Krzyżanowicích, 
zima ve Smilovicích

Sloupcovité 

Miniaturní 

Vysokokmeny pro ekologické pěstování 

 Nejvýnosnější a jednoduché v provádění ošetření  se jeví  
štíhlé vřeteno s řezem „na klik“. Toto vedení je v dnešní 
době nejpopulárnější zejména proto, že nepotřebuje 
složitého přeškolování. Základem je zakoupení ovocného 
stromku – jabloně nebo hrušně, který je alespoň dvouletý tj. 
má na terminálu  základy budoucích větví  od výše cca 70 
cm. Je nutné rovněž mít záruku, že podnož je slabě rostoucí, 
nejlépe M9, P60, J-TE-E, J-TE-F, J-TE-G, MM 106. U hru-
šní jsou to různé klony kdouloně. 

V prvních třech letech pouze pozorujeme, aby některá 
boční větev vyrůstající z osy (terminálu) nedosáhla její síly. 
V takovém případě je nutné tento výhon zkrátit na číp délky 
kolem 5-10 cm. Terminál ponecháme bez zkrácení až do výše 
podpěry, obvykle do výše 230 cm (podle našeho uvážení).  
Pokud jsme začali používat „řez na klik“, pak by bylo 
nanejvýš vhodné tento způsob řezu používat po celou dobu 
pěstování stromku. Tato metoda je podrobně jíž popsána na 
naší webové stránce. Pro upřesnění: metoda „řezu na klik“ 
vychází z teorie ověřené v praxi tj. zmlazování a odstraňování 
odplozených větví starších 2-3 let s ponecháním 3-6 větví ve 
spodní partií dřeviny jako základny neboli stůlu. Neustále 
musíme mít na paměti, že na stromku  jsou jednoleté výhony 
zakončeny květními nebo listovými pupeny. Z květních 
pupenů vyrůstají květy a z listových pupenů vyrůstají 
letorosty prodlužující větve bez květů. Několika centimetrové 
zkrácení konců těchto výhonu je úkon, od kterého pochází 
název „řez na klik“. 

Bude-li se nám jevit tato metoda řezu poněkud drastická, 
pak přejdeme na systém klasického  „štíhlého vřetene“, který 
se používá dodnes, jako již klasická metoda způsobu řezu 
u jabloní. Zde musíme hlavně hlídat, aby boční větve – 
výhony nepřesáhly průměr terminálu. Tyto bujně rostoucí 
větve je nutno odstranit. Takto postupujeme každým rokem.

Ing. Vladislav Samek, 

odborný instruktor  ČZS + nestor ZO ČZS Smilovice

V říjnu proběhla v polských Krzyżanowicích společná 
akce pro dospělé, kde se nejprve  družstva obou partnerů 
utkala v odbíjené a kopané na víceúčelových hřištích. Poté 
následoval přesun do Zabelkowa, kde se uskutečnil turnaj 
v bowlingu a společenská část akce s vyhlášením výsledků 
a předáním cen.

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

Nejbližší akce v příštím roce je naplánována na březen 
2017 do smilovického SPORTCENTRA, kde se setkají dospělí 
účastníci obou partnerů.

(TK)
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Odchovanci smilovické 
mládežnické kopané Martin 
Samiec (r. 1998), Filip Ku-
bala (1999) a Šimon Byrtus 
(2002) udělali v letošním roce 
další významné kroky k dosa-

žení svých fotbalových cílů a splnění svých sportovních snů.  
Osmnáctiletý Martin, člen širšího kádru druholigového 

FK Fotbal Třinec poprvé v letošní sezóně nastoupil 
v základní sestavě v podzimním utkání Fortuna národní ligy 
s Opavou. Pravidelně pak nastupuje za tým U21 v juniorské 
lize. Jeho cílem je hrávat pravidelně drouhou ligu v Třinci, 
dostat  opět pozvánku do mládežnické reprezentace a zahrát 
si fotbal v zahraničí, ale ví že je před ním ještě velký kus práce 
navíc jej v příštím roce čeká maturita.

O rok mladší Filip, byl v létě posunut do kádru třetiligové 
rezervy 1.FC Slovácko. Na začátku letních prázdnin 
absolvoval týdenní tréninkovou stáž v jedné z nejlepších 
mládežnických akademií v Anglii, a to v akademii 
Southampton FC, která byla pro něj odměnou za dosavadní 
píli a zároveň  motivací do jeho další práce. Během letní 
přípravy pak nastoupil proti Manchester City U19 a Norwich 
City U23.

Bohužel na reprezentačním srazu před zahájením nové 
sezóny přišlo zranění, které Filipa vyřadilo na 2 a půl měsíce. 
Ve zbývajících 5 soutěžních utkáních po svém zranění však 
stihl vstřelit 4 branky. Na konci listopadu byl pak s reprezen-
tací U18 v Dubaji, kde nastoupil ke dvěma utkáním proti 
týmu SAE a vstřelil branku. Dosavadní bilanci v utkáních 
národního týmu tak rozšířil na 9 branek ve 30 utkáních. Po 
Novém roce nastupuje do zimní přípravy s ligovým týmem 
a jeho cílem je v se v něm udržet i pro jarní část fotbalové 
ligy. 

Čtrnáctiletý Šimon přestoupil v létě do 1.FC Slovácko, 
kde pravidelně nastupuje za tým U15, hrající moravskoslez-
skou žákovskou ligu. V podzimní části soutěže pak vstřelil 10 
branek. O prázdninách reprezentoval Zlínský kraj na Kouba 
Cupu - turnaji krajských reprezentací U15 sloužícím jako 
výběr hráčů do tvořící se reprezentace ČR U15. Na tradičním 
slavnostním Galavečeru slováckého fotbalového klubu byli 
společně s Filipem oceněni  jako nejlepší hráči svých věko-
vých kategorií za rok 2016.

Další naši odchovanci Lukáš Míra (r. 2000), Josef 
Bujok, Adam Michalek a Dominik Horňák (2001) 
pravidelně nastupují a střílejí branky za tým U16 FK Fotbal 
Třinec v moravskoslezské lize mladších dorostenců. Vojta 
Procházka (2001) pak vstřelil na podzim 11 branek za tým 
U16 MFK Frýdek-Místek ve stejné soutěži.

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

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

(SC)

 Úspěchy smilovických mladíkůHráčský kádr v létě posílili L.Baron (návrat z hostování 
ve Vendryni) a P.Kohut (přestup z Vendryně). Dále jsme 
získali na přestup O.Jungu a O.Bodečka, kteří u nás v jarní 
části již hostovali a do mužstva se vrátil J.Cupek.  

Během podzimní části nastoupilo celkem 19 hráčů, 
nejvyšší počet minut odehrál O.Bodeček (1080 min, 12 
utkání), nejlepším střelcem byl J.Topiarz (6 branek) 
a nejvyšší tréninkovou účast měl Rom.Barteczek (85%).

Cíl pro jaro – hrát v popředí tabulky a předvádět útočný 
fotbal atraktivní pro diváky.

Od léta opět působí v rámci SC i B-tým pod vedením 
M.Lipowczana, ve kterém působí převážně hráči, kteří vyšli 
z našeho dorostu. V soutěžních utkáních je pak doplňují 
hráči prvního mužstva případně dorostu.

Staronově vzniklý B-tým obsadil po konci podzimu hezké 
5. místo se 16 body. Začátek soutěže se ovšem výsledkově 
příliš nevydařil. První bod získalo "Béčko" ve 4. kole (domácí 
remíza s Lískovcem 0:0) a první výhru ukořistilo až v 6. kole 
(domácí výhra nad Pržnem 3:1). B-týmu vyšla zejména 
druhá polovina podzimní části, kterou korunoval domácím 
vítězstvím v posledním kole nad prvním týmem tabulky 
z Nebor. Derby naše "Béčko" ovládlo poměrem 3:0 a to 
hlavně díky daleko větší bojovnosti a vůli po vítězství než 
měl soupeř. Nejlepšími střelci týmu byli David Gerlich (10 
gólů) a Daniel Teofil (4 góly za 2 zápasy!). Brankář Ondřej 
Lipowczan dokázal udržet dvakrát čisté konto.

Starší dorost vedený R.Cankovem obsadil v podzimní 
tabulce 8. místo s 18 body.  Družstvo se celou sezónu 
potýkalo s nedostatkem hráčů, ale nakonec obstálo herně 
i výsledkově. Hráči bojovali i za nepříznivého stavu a herní 
projev je příslibem i do jarní části. Nejlepšími střelci týmu se 
stali Vít Svoboda a Martin Sikora s 5 brankami. Vzhledem 
k nedostatku hráčů v dorosteneckém věku došlo před 
sezónou ke spojení s dorosteneckým mužstvem TJ Nebor. 
Během zimní přestávky je nutné doplnit hráče i posílit 
realizační tým, aby trenér nebyl na všechno sám.

Téměř 30 našich benjamínků ve fotbalové přípravce se 
učí fotbalovým dovednostem pod vedením trenérů J.Sikory 
a L.Kiszy, kterým s organizací pomáhá vedoucí přípravky 
R.Medek. Přípravka trénuje od konce prázdnin vždy 2x 
týdně (úterý a čtvrtek) od řijna hlavně v hale nebo v malé 
tělocvičně. 

Mladší přípravka (2008 a mladší) se postupně zlepšuje 
a výsledky v turnajích tomu  jsou důkazem. Účastní se 
turnajů Krajské zimní ligy v Brušperku a Halové ligy 
přípravek ve Smilovicích.

Starší přípravka (2006-07) se prezentovala hezkými 
výkony v „Třinecké lize“, kde se kluci postupně utkávají se 
svými vrstevníky z okolních obcí. V zimním období se pak 
účastní turnajů Krajské zimní ligy ve Smilovicích.

Více informací k přípravkám naleznete na www.fotbal-
smilovice.cz, kterou spravují rodiče dětí, za což jim patří 
poděkování.

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

Popřát klidnou zimní přestávku a mnoho štěstí, rodinné 
pohody o vánočních a novoročních svátcích. Do nového roku 
2017 mnoho sportovních, osobních a pracovních úspěchů 
a hlavně co nejpevnější zdraví. 

POPLATKY - rok 2017
Místní poplatky:   ODPAD 500,- Kč,   PES 150,- Kč. 
Platby v hotovosti za místní poplatky přijímáme 
v pokladně obecního úřadu do 18. 5., po té budou 
rozesílány složenky k bezhotovostním převodům. 
VODNÉ  26,- Kč/m3 + pevná sazby dle kapacity vodomě-
ru. Zálohy na vodné mohou být zasílány i bezhotovostně 
do 30.5, číslo účtu a variabilní symbol je uveden ve 
smlouvě. Pro roční vyúčtování se stav vodoměru hlásí 
k 30.11. Bližší informace jsou uvedeny v Obecně závazných 
vyhláškách a v Ceníku za dodávku vody. (OÚ)
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Obec Smilovice pořádá

  

OBECNÍ PLES
 

který se koná dne 17.
 

2.
 

2017 od
 

19 00 hod
 

v kulturním zařízení obce Smilovice
 

 

hudba: Music Drink 

místenky: 350 Kč (v ceně večeře) 

rezervace: p. Swaczynová, tel: 558 694 522 

Srdečně zveme! 

Stavíme z Lega 
                                       ve Smilovicích

 

 
Kdy:

 
2.

 
2. 2017 

 
od 16 do 19 hod. (čtvrtek)

           

3. 2. 2017

  

od  9  do 17 hod. (pátek)

 
 

           

 

Kde:

  

Středisko

 

Karmel

 

ve Smilovicích

 

    

Cena:

 

100 Kč

     

Pro koho:

  

děti od 6 do 12 let

                   

Srdečně zveme na setkání
Adventní a vánoční
18.12. Vánoční slavnost 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.
31.12. Silvestrovské bohoslužby p/č - v Komorní Lhotce (kostel) v 15.30 hod.

Program setkání a bohoslužeb je zveřejněn v kalendáři obce 
Biblické hodiny na Karmelu se konají každou neděli kromě neděle, když bohoslužby nejsou.

Slezská církev evangelická a.v. a Křesťanského společenství z.s.

Silvestr a Nový rok
31.12. Silvestrovské bohoslužby spol. - ve Smilovicích (Karmel) v 17.00 hod.
31.12.  Silvestrovský večer ve Smilovicích (Karmel) v 18.00 hod.
1.1. 2016 Novoroční bohoslužby p/č - v Komorní Lhotce (kostel) 
1.1. 2016 Novoroční biblická hodina - ve Smilovicích (Karmel) v 15 hod.
3.1. 2016 Biblická hodina - ve Smilovicích (Karmel) v 15 hod.

POPLATKY - rok 2017
Místní poplatky:   ODPAD 500,- Kč,   PES 150,- Kč. 
Platby v hotovosti za místní poplatky přijímáme v pokladně obecního úřadu do 18. 5., po té budou rozesílá-
ny složenky k bezhotovostním převodům. 
VODNÉ  26,- Kč/m3 + pevná sazby dle kapacity vodoměru. Zálohy na vodné mohou být zasílány i bezhotovostně do 30.5, 
číslo účtu a variabilní symbol je uveden ve smlouvě. Pro roční vyúčtování se stav vodoměru hlásí k 30.11. Bližší informace 
jsou uvedeny v Obecně závazných vyhláškách a v Ceníku za dodávku vody. (OÚ)

Srdečně zveme na setkání

Adventní a vánoční

18.12. Vánoční slavnost 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.

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

Program setkání a bohoslužeb je zveřejněn v kalendáři obce 

Biblické hodiny na Karmelu se konají každou neděli kromě neděle, když bohoslužby nejsou.

Slezská církev evangelická a.v. a Křesťanského společenství z.s.

Silvestr a Nový rok

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

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

1.1. 2017 Novoroční bohoslužby p/č - v Komorní Lhotce (kostel) 

1.1. 2017 Novoroční biblická hodina - ve Smilovicích (Karmel) v 15 hod.

3.1. 2017 Biblická hodina - ve Smilovicích (Karmel) v 15 hod.
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Děkujeme za všechny příspěvky a pro další vydání v červnu 2017 již můžete zasílat nové články (uzávěrka příspěvků 16.6.2017).
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