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

V současné době je dokonče-
na stavba přechodu pro chodce 
v centru obce u prodejny Godu-
lanka a to včetně jeho osvětlení 
i části chodníků a taktéž veřejného prostranství před prodej-
nou. Zakázka byla vysoutěžena za cenu 670 tisíc korun. Projekt 
„Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku s přechodem" 
je podpořen z rozpočtu MSK ve výši 300 tis. Kč. Do tohoto 
projektu byla zahrnuta i rekonstrukce části místní komunikace 
„c6“ (kolem Jokiela), která sloužila jako objížďka při rekon-
strukci mostu v r. 2015/2016 a provozem byla značně poškoze-
na, náklady na opravy byly ve výši 250 tis. Kč.

Ú vodní slovo 
starosty obce Smilovice

Vážení spoluobčané,
čas neúprosně letí, je za námi půlrok letošního roku, ale také 

se blíží konec našeho čtyřletého volebního období. Tak jak 
každoročně dětem skončí školní vyučování, začnou pro ně 
prázdniny a my dospělí se těšíme na zasloužilou dovolenou. 
Vzhledem k tomu, že děti dostanou za školní rok vysvědčení, 
dovolte i mi předložit náš výsledek a na vás záleží, jaké vysvěd-
čení nám za uvedené období dáte.

Jako starosta jsem už ve funkci druhé volební období a vždy 
jsem chtěl, aby Smilovice byly chloubou spokojeného života ve 
společenském, sportovním a kulturním dění. Aby každý den byl 
pro občana Smilovic, jak pro mladého anebo pro staršího 
člověka, radostným a šťastným.

Jak jsem již uvedl v týdeníku Hutník, prioritu mého 
působení ve volebním období 2014-2018 hrála také skutečnost, 
že se nám nedařilo provést rekonstrukci, přístavbu MŠ a ZŠ, ale 
zejména pak výstavbu nové tělocvičny. Celé dílo se nám 
nepodaří dokončit v našem volebním období, ale nejdůležitější 
je, že se podařilo získat dotace a věřím, že dokonce příštího roku 
bude vše, tak jak je v plánu.

Noví zastupitelé to nebudou mít lehké, ale věřím, že se vše 
podaří. U této příležitosti bych chtěl všem dosavadním zastupi-
telům poděkovat za dobrou spolupráci, zájem o dění v obci, 
zájem o řešení někdy nelehkých rozhodnutí a dobrou vůli něco 
dokázat. Zejména chci poděkovat P. Riedlovi ml., který se po 
dobu dvou volebních období staral o chod našeho vodojemu 
a pevně věřím, že v tomto bude pokračovat dále. Stejně jak já 
osobně již nebudu v dalším volebním období kandidovat, tak 
i mnozí současní zastupitelé. Pevně věřím, že jsou již připraveni 
noví kandidáti, kteří budou přínosem pro naši obec. Všem přeji 
hlavně dobré zdraví a pevné nervy v jejich zastupitelské práci. 
Pevně také věřím, že půjdou v naší ideji, aby lidé opět žili v naší 
vesnici spolu v přátelském prostředí a měli k sobě blíž. 

Nebudu se již vracet, co bylo během našeho volebního 
období uděláno, ale co ještě chceme dokončit anebo začít 
realizovat. 

Přes časovou prodlevu by v nejbližší době měla být dokonče-
na rekonstrukce veřejného osvětlení. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o dost velkou investici, je provedená rekonstrukce jen 
v části obce, kde nebylo potřeba doplňovat vedení o sloupy. Byla 
zde provedena výměna svítidel a kabelů. Pro další části obce je 
nutno připravit projekt a je zde nutno zahájit územní a stavební 
řízení pro stavbu nových sloupů. 

Vzhledem k tomu, že byla dokončena projektová dokumen-
tace na rekonstrukci budovy vodojemu a rozšíření zdrojů pitné 
vody i optimalizaci a nové řady, bude nutno provést výběrové 
řízení a provést realizaci. Na projekt byla získaná dotace ve výši 
460 tisíc korun a na realizaci rekonstrukce a nového prameniště 
Godula od SFŽP 2,6 milionů korun. Celkový rozpočet na zdroj 
vody v Goduli, rekonstrukci stávajícího prameniště a vodojemu 
je, dle projektu vyčíslen na cca 6,5 mil. Kč. Náklady na posílení 
řadu a optimalizaci náhradního zdroje SmVaK a nové řady jsou 
v rozpočtu stavby vyčísleny na 6,8 mil. Kč. Akce by měla být 
zrealizována do konce roku 2020.

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

(OÚ)

Dotace Moravskoslezského 
kraje (MSK) 

  starosta M. Nogol

V tomto měsíci by měla být také zahájena přístavba 
Mateřské školy, která rozšíří kapacitu, ale hlavně děti získají 
nová sociální zařízení a prostory nové učebny, na tento projekt 

Připravuje se také další výběrovka na přístavbu Základní 
školy, kanalizace a výstavby tělocvičny.

Celkové náklady na obě dvě akce jsou cca 38 milionů a obec 
získala dotace ve výši 21 milionů korun.

Čekají nás ještě i opravy místních komunikací, oprava 
dopravního značení, oprava propustků a dalších různých oprav.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi v samém závěru poděkovat vám, kteří spolupra-

cujete a plníte závazky vůči obci, ale také ke svým sousedům 
a spoluobčanům. Poděkovat chci také zaměstnancům obecního 
úřadu a knihovny, kteří provádějí zodpovědně svoji práci a jsou 
přínosem pro naši obec. Velký dík pro vedení Základní školy, 
učitelský sbor a ostatní zaměstnance školy za spolupráci 
a reprezentaci naší obce při různých příležitostech. Poděkovat 
musím také vedení Tělovýchovné jednoty a křesťanskému 
sdružení Karmel za výchovu naší mladé generace a sportovní-
ho, společenského a duchovního vyžití naších občanů. Chci také 
poděkovat všem spolkům, které nás reprezentují na svých 
akcích, ale také se podílejí na realizaci obecních akcí. Toto 
poděkování patří také zaměstnancům České pošty a vedení 
a zaměstnancům prodejny Godulanka.
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  Starosta M. Nogol

Vážení občané, těm, kteří jste reagovali na předchozí výzvy 
obce, děkujeme, že jste svědomitě provedli ořezy dřevin na 
Vašich pozemcích a rovněž odstranili i překážky kolem 
silničních pozemků, avšak ne všech vlastníků se tato výzva 
dotkla.

Sluníčko nám nepříjemně nahřívá školní třídy a to je 
znamení, že se blíží prázdniny.  Žáci se už vidí u vody nebo 
v lese na houbách, ale přesto musí zapnout poslední síly, aby 
známky na vysvědčení byly co nejlepší. Však už si všichni ten 
letní odpočinek zasloužíme. Posuďte sami!

V tomto půlroce jsme hodně sportovali. Vyhráli jsme 
všechny sportovní soutěže, které pořádají školy mikroregionu 
(florbal, vybíjenou, atletiku). Navíc jsme měli plavecký vý-
cvik, lyžařský výcvik a dopravní hřiště pro 5. ročník. V rámci 
dne dětí jsme uspořádali turistický okruh kolem Ropičanky 
s plněním různých úkolů. Také na školním výletě jsme 
vynaložili spoustu energie, když jsme stoupali na Lysou horu 
nebo menší procházeli naučný okruh kolem Ostravice. Páťáci 
zase procházeli uličkami naší stověžaté Prahy. A cožpak 
nácvik programu na Radovánky není vlastně tělocvik?

Ale i ti žáci, kteří zrovna pohybu neholdují, se mohli 
v tomto půlroce prosadit. Zúčastnili jsme se pěvecké soutěže 
„Rozvíjej se, poupátko“ a výtvarného festivalu „Krajina kolem 
nás“. Pro veřejnost jsme ve škole připravili Velikonoční 
výstavku a Den otevřených dveří.  Také jsme navštívili 
divadelní představení „Hrátky s čertem“ v Těšínském divadle 
a filmovou projekci o Barmě v rámci projektu „Země 3000“. 
Mrzí nás, že nám letos nevyšel masopustní průvod a karneval, 
neboť v této době jsme si užívali jarních prázdnin.

A to není všechno! Naše škola se hodně zabývá ekologic-
kou výchovou a pěstováním vztahu dětí k přírodě. Proto jsme 
se zapojili do projektu firmy Nehlsen – „Rozkvetlá škola“ 
a v rámci Dne rodin jsme spolu s rodiči žáků vytvořili před 
školou vyvýšené minizahrádky, které žáci v hodinách 
pracovní činnosti osázeli květinami. Školu jsme také ozdobili 
květinovými truhlíky. Na Den Země jsme si pozvali chovatele 
plazů, abychom se dozvěděli další zajímavosti ze života hadů. 
Nezaháleli jsme a vyčistili jsme okolí školy a smilovických 
cest od odpadků. V rámci přírodovědy jsme se podívali na 
exkurzi do kamenolomu v Řece a cestou zpět do školy jsme 
poznávali přírodniny lesa pod Godulou.

Mgr. J. Dybová

Okleštění stromoví na území obce 
a odstranění překážek

Ve škole před prázdninami

Přeji všem naším občanům příjemné prožití léta a prázdnin, 
abyste načerpali nové síly do druhé poloviny roku. Přeji vám 
všem dobré zdraví, štěstí a také rodinné a vesnické pohody. Celé 
naší obci přeji, aby jen vzkvétala a vyhnuly se jí nepříjemnosti 
a problémy.

V závěru vás chci ještě pozvat na dvě tradiční akce:
Dne 21. července 2018 se uskuteční tradiční Memoriál ing. 

Vladislava Krejzy v kopané a v sobotu 18. srpna 2018 se 
uskuteční Den obce. Obě akce se konají v prostorách Sportcent-
ra Smilovice.

  starosta M. Nogol

Setkání jubilantů

OZNÁMENÍ – VODNÉ
Vzhledem k úpravě termínu vyúčtování ročního odběru 
vody, dojde k posunu data pro odpis stavů vodoměrů a to 
nově k datu 31.prosince. Stavy vodoměrů je možno 
zasílat elektronicky na adresu: 
ou-smilovice@smilovice.cz, do předmětu zprávy uveďte 
„VODNÉ“, vhodné je přiložení i foto snímku s číselným 
stavem. Následně bude provedeno vyúčtování a údaje 
k platbě budou vedeny na faktuře. 

(OBEC)

Opakovaně tedy vyzýváme občany, aby odstranili pevné 
překážky na pozemcích komunikací a v jejich bezprostřední 
blízkosti. Dále apelujeme na občany a vlastníky pozemků, 
aby neprodleně provedli ořez stromoví na těchto pozem-
cích i kolem místních komunikací včetně prostorů 
rozhledových trojúhelníků u sjezdů. Rovněž je nutný 
ořez dřevin v místech kde vedou el. kabely ČEZu, O2 
i vodiče pro veřejné osvětlení (VO).  

Nedodržení ochranného pásma kolem vodičů bývá častou 
příčinou výpadků VO. Poslední pětidenní poruchu na osvětlení 
způsobil  přetržený el. kabel pro přípojky k rodinným domům, 
jež visel na vodiči VO a tímto narušil celý systém OSVĚTLENÍ. 

Větve Vašich stromů i okrasných keřů zarůstají do drátů, 
a následkem tohoto dochází ke zkratům, přetržení, upálení atd. 
V důsledku tohoto zanedbání pak dochází k výpadkům na části 
územní nebo je postižena i celá obec, jak tomu bylo i při 
poslední poruše VO. 

Všichni občané a vlastníci jsou si vědomi, přes které části 
zahrad a pozemků tyto nadzemní sítě vedou, apelujeme na Váš 
svědomitý a odpovědný přistup k této problematice neudržo-
vaných a zanedbaných dřevin a věříme, že Vás osloví tato 
veřejná výzva a nebude potřeba vyvolávat zdlouhavá individu-
ální řízení. Termín pro kontrolu je stanoven na 16.7.2018. 

Děkujeme občanům a vlastníkům za bezodkladné řešení. 

  starosta M. Nogol

Vítání občánků
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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. 

M. Lipowczanová, knihovnice

Za pedag. sbor Mgr. J. Dybová

OZNÁMENÍ O PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU 
ve středu dne 28.12.2016 od 8.00 – 12.00 hod.

Pevné překážky u MK

Dle § 29 odst. (1) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, na vozovkách, dopravních ostrůvcích 
a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou 
být umístěny pouze dopravní značky a zařízení2) kromě 
zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří 
pevnou překážku. Vyzýváme vlastníky k odstranění 
pevných překážek ležících na pozemcích komunikací 
a v jejich bezprostřední blízkosti (např. sloupky, 
oplocení, obrubník soukromého vjezdu, kameny. 
V případě, že překážky nebudou odstraněny jejich 
původci a odstraňování bude provádět obec, bude toto 
vždy činěno na náklad „provinilce“. Upozorňujeme 
rovněž, že na tyto pozemky není možno vysazovat např. 
keře bránící rozhledům či jízdě, zapichovat vyčnívající 
kolíky a umisťovat nádoby na popelnice. (OÚ)

Veřejný pořádek

V rámci udržování veřejného pořádku 
na územní obce, vyzýváme vlastníky 
domácích zvířat, aby při jejich 
pohybu na veřejných prostranstvích 
prováděli úklid vyprodukovaných 
exkrementů.  (OÚ)

Než se rozejdeme po posledním zvonění, ještě musíme 
pasovat prvňáčky do řad čtenářů a nakonec se rozloučit 
s našimi páťáky a popřát jim hodně úspěchů na nových 
školách. Všichni si pak na závěr při rozdávání vysvědčení 
popřejeme krásné léto plné sluníčka a aktivního odpočinku 
bez úrazů a nemocí. To také srdečně přejeme všem spoluob-
čanům!

Restaurace Sportcentrum s.r.o.

Místní knihovna

KS lego 2018

Vážení spoluobčané, je to 
již dva a půl měsíce, kdy jsme 
převzali  k provozování 
restauraci ve Sportcentru. 
Chtěli bychom Vám touto 
cestou poděkovat za Vaše návštěvy a podporu. Bez Vás, naše 
jakákoliv snaha udržet tuto službu občanům, by vyšla 
naprázdno. Děkujeme taktéž za důvěru, kterou jste nám dali 
v organizování Vašich rodinných oslav, firemních školení, 
různých team buildingových akcí atd.

Noc s Andersenem
Dnes již celorepubliková akce pořádána na podporu 

čtenářství s názvem Noc s Andersenem vznikla přesně před 
patnácti lety a u jejího vzniku stála knihovna v Uherském 
Hradišti. Prvních ročníků se účastnilo jen pár desítek dětí na 
různých místech republiky. Letošního patnáctého se účastnilo 
už 95 tisíc dětí na 1652 místech celé naší planety.

Patnáctá Andersenovská noc připadla na pátek 23.března. 
Ve smilovické knihovně přespávalo 20 dětí a motivem letošní 
noci bylo Povídání o pejskovi a kočičce. Děti soutěžily, tvořily, 
„pekly“ dort i hledaly poklad. 

Pasování na čtenáře knihovny.
 Při této slavnostní akci, která proběhne 22. června 16 

prvňáčků složí čtenářskou zkoušku poté slib a pan starosta je 
pasuje do řádu čtenářského. 

Co připravuje knihovna o prázdninách.
Červenec až srpen – Výstavu prací  pana Petra Palarčíka – 

Mikroregion v obrazech
23. a 25. července dílny pro děti. Bližší informace na 

 .smilovice.czwww.knihovna

Ve dnech 1.-2.2.2018 se na středisku Karmel setkalo 28 
dětí, aby stavěly „Smilovice očima Lega“.

Mohly stavět podle předložených fotek nebo své fantazie. 
Také uslyšely příběh o misionáři z Ameriky, který jel do 
Rumunska pomáhat dětem z ulice a povídat jim o záchraně 
v Pánu Ježíši.

Stavby děti úspěšně postavily i díky stavebnímu povolení 
od pana starosty. 

Již nyní se těšíme na příští ročník a zveme malé stavitele ke 
stavění  31.1.-1.2. 2019.

Fotogalerii je možno shlédnout na www.ksschsmilovice.cz.

Po prvotních problémech najít personál, jsme situaci 
stabilizovali a nyní nadešel čas na zlepšování. Chceme neustále 
školit náš personál, aby jejich přístup v jakýchkoliv situacích 
byl profesionální. Na základě zkušenosti z minulého období 
měníme od 15. června jídelní lístek se zaměřením na gastro 
letní období. Blíží se prázdniny a čas dovolených a my Vám tyto 
dny chceme zpříjemnit posezením a dobrým jídlem v naši 
restauraci. Rádi Vás přivítáme v příjemném a klidném 
prostředí s nabídkou obědového menu od pondělí do pátku 
v ceně 95 korun. 

Málo kdo ví, že ve Sportcentru je možnost i ubytování. Na 1. 
patře jsou nadstandardně vybavené dva pokoje pro hosty. 
V případě zájmu Vám umožníme jejich prohlédnutí. Možná 
Vám pomůžeme vyřešit problém, kde ubytovat Vaše hosty.

Závěrem se chceme omluvit za některé počáteční 
nedokonalosti a hlavně se těšíme na Vaší návštěvu! 

Udržme v chodu tento sportovní a restaurační koutek 
v naší vesnici společně!

K návštěvě zvou zaměstnanci restaurace a vedení SC.
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Odchovanci smilovické 
mládežnické kopané Martin 
Samiec  ( r . 1998) ,  Fil ip  
Kubala (1999) a Šimon 
Byrtus  (2002) udělali v 
letošním roce další významné kroky k do-

sažení svých fotbalových cílů a splnění svých sportovních 
snů.  

Devatenáctiletý Martin, člen širšího kádru druholigové-
ho FK Fotbal Třinec pravidelně nastupoval za tým U21 
v juniorské lize a pomáhal třinecké U19 bojovat o postup do 
1.dorostenecké ligy (nakonec padli v baráži s Opavou). Na 

Ve SPORTCENTRU Smilovice byla v lednu letošního 
roku vybudována hala na stolní tenis. Od jejího slavnostního 
otevření uběhly čtyři měsíce a za tu dobu se podařila spousta 
akcí. Hlavní událostí bylo odehrání extraligy ve stolním 
tenise mezi TTC Ostrava a KST Ostrava, na což si zajisté 
mnozí z vás pamatují a je velice pravděpodobné, že se v nové 
sezóně uskuteční ve smilovické hale další utkání.

Pod vedením kvalifikovaného trenéra M.Bajgera se 
rovněž začalo s tréninky stolního tenisu a to jak pro děti, tak 
pro dospělé. V současné době je aktivně zapojeno do 
tréninkového procesu 30 sportovců. Plánuje se také další 
náborová ukázková hodina v měsíci září, o které vás budeme 
informovat a o prázdninách proběhne příměstský tábor se 
zaměřením na stolní tenis. Letáky na tuto akci jsou již 
zveřejněny na webu Sportcentra.

Dále byl založen klub stolního tenisu s názvem SC 
SMILOVICE a v červnu se přihlásil do dlouhodobých 
soutěží dospělých, kde by měly nastupovat 3 týmy v krajské 
a okresní soutěži.

V případě zájmu nastupovat v dlouhodobých soutěžích 
z řad dospělých i mládeže se ozvěte na kontakt uvedený na 
webových stránkách.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Obci Smilovice 
a SPORTCENTRU za podporu a důvěru v nás vloženou 
a doufáme, že se těmito kroky postaráme o další zpopulari-
zování stolního tenisu a Obce Smilovice. Rovněž děkujeme 
všem současným sponzorům a podporovatelům, bez nichž by 
se spousta akcí nepovedla.

Kontaktní osoba: 

Martin Bajger – 608 834 838, 

Další informace: 

embaj@email.cz

www.sportcentrum-smilovice.cz

Cílem A mužstva pro jarní 
sezónu bylo umístění do 5. 
místa a hlavně předvádět 
útočný atraktivní fotbal pro 
diváky. 

Kolo před koncem soutěže 
je tým se ziskem 55 bodů (skóre 88:28) na krásném druhém 
místě tabulky I.B. třídy sk.C. a s 32 body a skórem 52:7 

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. 

 Úspěchy smilovických odchovanců

Stolní tenis ve Smilovicích

Fotbalové jaro ve Smilovicích

A mužstvo zakončilo sezónu v krajské soutěži až na 8. 
místě a bohužel tak nesplnilo cíl, který jsme si před začátkem 
jara vytyčili a tím bylo umístění do pátého místa. Musíme 
bohužel naše úmístění hodnotit jako zklamání neodpovídají-
cí kvalitě hráčského kádru, vytvořeným podmínkám a 
zázemí. Jen malou náplastí je fakt, že jsme byli nejúspěšněj-
ším fotbalovým týmem Mikroregionu Stonávky (družstva 
Tošanovic a Hnojníka skončily v tabulce až za námi).

Do další sezóny se naše cíle  nemění, chceme hrát 
v popředí tabulky, předvádět fotbal atraktivní pro diváky 
a úspěšně reprezentovat obec Smilovice v krajské soutěži.

Opětovně založený B-tým mužů se v konečné tabulce 
letošního ročníku umístil na 8. místě se ziskem 22 bodů. 
Lepší úspěšnost mělo mužstvo na domácím hřišti, kde 
získalo 16 bodů. Po solidní podzimní části bohužel přišlo 
slabší jaro. Tým v zápasech často srážela špatná produktivita 
a v některých momentech nedostatky jednotlivců v taktic-
kých dovednostech. Prakticky celou jarní část chyběl vinou 
zranění nejlepší střelec týmu David Gerlich (v sezoně 
nastřílel 10 branek). Vzhledem k tomu, že v týmu je řada 
mladých hráčů, kteří v letošní sezoně začali sbírat své první 
zkušenosti v mužské kategorii a rovněž řada hráčů, jenž 
obnovila svou hráčskou činnost po několika letech, lze i tak 
brát sezonu 2016/17 (i přes méně atraktivní umístění 
v tabulce) jako průměrnou s dobrými vyhlídkami ke zlepšení. 
V příštím soutěžním ročníku by B-mužstvo mělo pokračovat 
nadále pod vedením M. Lipowczana.

Starší dorost vedený R.Cankovem obsadil v celkové 
tabulce rovněž 8. místo.  Mužstvo dorostu mělo před jarními 
odvetnými zápasy ambice 18-ti bodový zisk z podzimu 
minimálně zdvojnásobit, nicméně se tak nestalo. Jedenáct 
bodů a nelichotivé skóre 31:54 také neodpovídalo možnos-
tem týmu. Družstvo se celou sezónu potýkalo s nedostatkem 
hráčů  a častými omluvenkami a nejednou musel trenér 
poskládat sestavu z hráčů, které měl k dispozici. Ve většině 
utkáních nestál v brance gólman, nýbrž zaskakující hráč 
z pole. Tréninková účast byla na jaře doslova žalostná, což 
jen dokresluje přístup většiny hráčů k reprezentaci SC 
a Obce. Ve srovnání s minulou sezónou dorostenci i s ohle-
dem na rozšířený počet mužstev v soutěži okresního přeboru 
byli výsledkově úspěšnější. Potenciál tedy mužstvo bezespo-
ru mělo, bohužel jej nikterak nevyužilo.

 

Letošní slunečná a teplá sezóna od 
března t.r. je v našich zahrádkách po-
znamenána téměř měsíčním předsti-
hem vegetace oproti minulým obdobím 
a pravděpodobně bude i s dobrými 
výnosy ovoce a zeleniny. 

V činnosti naší organizace jsme 
rovněž byli aktivní, jelikož 4 akce za 1. 
pololetí mluví samy za sebe: 
• Výroční schůze s přednáškou 
o pěstování stolního vína v 
našich podmínkách + soutěž v 
kyselém zelí (vítěz Jan Kaleta / 
Guty)
• Zájezd do Pszczyny (zámek, zahrady, obora se zubry 
a jeleny) + zahradnictví Kapias v Goczałkowicach 
• Vaječina ve Sportcentru i s rodinnými příslušníky 
s ochutnávkou nápoje z Hustopéče 
• Výšlap na Filipku s návštěvou jabloňové aleje 
starostů Jablunkovska 

Fotbalové jaro ve SmilovicíchHolky a kluci ze  zahrádek 

(gch)

Co máme v plánu? 
Samozřejmě „Den obce” 18. 8. 2018 s obvyklým 

servisem jak doposud + soutěž v kvašácích (ogórki 
małosolne), výstava ZO ČZS Nebory (spřátelená organi-
zace) - 22.-23.9.2018 s prezentací super výpěstků ze 
Smilovic, 8. ročník VINOBRÁNÍ dne 9.11.2018 již 
s tradičním programem (Sportcentrum nebo kult. místnost 
OÚ Smilovice)  a „Závěrečná” (23.11.2018) s prezentací 
našich setkání, která jsou již řadu let zaznamenávány 
prostřednictvím Viktora Suchanka (štábního fotografa 
našeho spolku).  Samozřejmě  součásti  akce bude i odborná 
přednáška našeho nestora a znalce Vladislava Samka, 
který je „chodící encyklopedií” v naší oblasti zájmu. 

Dále opět je vyhlášená fotosoutěž na téma „Nej výpěs-
tek,strom,keř,... v mém okolí”. Téměř každý má foťák, 
tudíž do 31.8. pošlete vlastní fotozáběr a to nejen členové ZO 

ČZS ale i naši příznivci (pokud chcete se s něčím pochlubit...) 
Hezké prožití letních prázdnin s protějšky, kolegy, 

ratolestmi... přejí členové ZO ČZS Smilovice. 

http://zahradkari-smilovice.webnode.cz 
http://fotoklub-smilovice.webnode.cz 



Zpravodaj obce SMILOVICE 5

Okleštění stromoví na území obce

Opakovaně vyzýváme občany, aby neprodleně provedli 
ořez stromoví na vlastních pozemcích kolem místních 
komunikací. Větve keřů a stromů včetně okrasných dřevin 
zasahují do místních komunikací, ohrožují bezpečnost 
pohybu na území obce a brání i průjezdu auta svozové 
firmě Nehlsen při odvozu odpadu. Děkujeme občanům za 
rychlé řešení. (OÚ)

Vážení občané, za prodejnu Godulanku si Vám dovoluje-
me poděkovat za Vaši stálou přízeň, které si nesmírně 
vážíme. 

V poslední době jste si mohli všimnout, že jsme byli 
donuceni změnit způsob prodeje stáčeného vína. Je to dáno 
změnou vinařského zákona, který vnímáme tak, že má za cíl 
omezit, zlikvidovat, či velmi znepříjemnit prodej sudového 
vína. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že prodej sudového 
vína z vinařství Krist do našeho obchodu a do naší vesnice 
patří, tak jsme museli udělat spoustu administrativní práce, 
abychom prodej vína mohli zachovat. Bohužel daň za tuto 
službu je to, že jako registrovaná stáčírna již nesmíme stáčet 
víno na přání zákazníka, ale musíme víno v předstihu stáčet 
do PET láhve, opatřit ho etiketou a umístit do regálu. 
Můžeme Vás ujistit, že víno je pravidelně v obchodě několi-
krát za den stáčeno do PET láhví a z informací ze státní 
zemědělské a potravinářské inspekce by mělo ve stejné 
kvalitě vydržet v PET láhvi minimálně 14 dní. Děkujeme za 
pochopení a doufáme, že lásku k sudovému vínu od pana 
Krista touto zákonnou změnou neztratíte. 

Zaměstnanci prodejny      

Ve dnech 15-22.7. 2017, u střediska Karmel.

Téma letošního ročníku: „Buď-anebo“ 

Program bude navazovat na výročí 500 let Reformace.

Martin Luther: „Jelikož nejjasnější veličenstvo a urozené 
panstvo žádá ode mne jasnou prostou a přesnou 
odpověď. Dám vám ji a zní takto: Nemohu podřídit svou 
víru ani papeži, ani sněmům, protože je nad slunce jasné, 
že se často mýlí a navzájem si protiřečí. Proto tedy, dokud 
nebudu přesvědčen důkazy z Písma svatého nebo 
zdravým rozumem dokud nebudu přesvědčen těmi 
statěmi jenž jsem uváděl a dokud se tím neuvolní mé 
svědomí vázané Božím slovem nemohu odvolat 
a neodvolám, neboť se nesluší křesťanovi aby mluvil proti 
svému svědomí. Zde stojím nemohu jinak. Bůh mi 
pomáhej. Amen.“

Hlavní řečník: Radek Kolařík kazatel ze sboru Bratrské 
jednoty baptistů v Kuřimi a Roland Gustafsson, 
evangelický biskup ze Švédska.

Celý program je veřejně přístupný

Pořádá: KS-SCH z.s.

Bližší informace a program : www.xcamp.cz

Program naleznete rovněž na vývěsce v centru 
obce.

Srdečně zve Slezská církev evangelická a.v. 

a Křesťanské společenství z.s.

XcamP 2017 multižánrový festival 

nejen pro mládež

nejlepším celkem jarní části. Cíl pro jaro byl splněn a smilo-
vické mužstvo se může pyšnit 12 odehranými zápasy bez 
prohry. Nebýt nevydařeného podzimu, mužstvo mohlo slavit 
postup do vyšší soutěže. Na góly bohaté byly především 
domácí utkání s Interem Petrovice 8:0, Doubravou 10:1, 
Horní Suchou 7:0 a Václavovicemi 6:1. Nejlepšími střelci 
sezóny jsou Jiří Topiarz 16 gólů, Jan Opluštil 13 gólů, Petr 
Dytko a Lukáš Baron oba 11 gólů. Hráčský kádr po zimě 
posílili z Vendryně Filip Przyczko a Dominik Rusek, do 
Hnojníka odešel na hostování Vít Svoboda. Realizační tým 
působil ve stejném ve složení jako na podzim: P.Smatana-
trenér, M.Sikora-asistent, T.Pyszko-vedoucí a S.Michalek-
pokladník a hl.pořadatel. 

Druhou sezonu po opětovném založení mají za sebou 
hráči našeho B-týmu mužů pod vedením Martina Lipowcza-
na. Zatímco v první sezoně měli muži lepší podzim než jaro, 
naopak ve druhé sezoně po slabším podzimu přišlo poměrně 
dobré jaro. Ještě lepší výsledky občas brzdí neproměňování 
vytvořených šancí. Co se týče počtu inkasovaných branek, 
patří naše „Béčko“ k těm lepším ve své soutěži. Nejlepším 
střelcem týmu byl Daniel Teofil.

Naší přípravku na konci sezóny po několika letech 
opouští trenér Jakub Sikora a vedoucí přípravek Radim 
Medek. Za jejich práci jim patří velké poděkování. Doufáme, 
že jejich nástupci budou stejně úspěšní a na jejich práci 
navážou ke spokojenosti dětí a rodičů. Detailní informace 
o sezóně přípravek naleznete v samostatném článku.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům, 
trenérům, funkcionářům, pořadatelům a fandům za úspěš-
nou a důstojnou reprezentaci. Vedení Obce a sponzorům pak 
za finanční podporu bez které by nemohl fotbal ve Smilovi-
cích fungovat.

Přejeme hezké prázdniny a v srpnu se opět těšíme 
společně na start nové fotbalové sezóny.

(SC)

Po Filipu Kubalovi (ročník 
1999) a Martinu Samiecovi 
(ročník 1998) oblékl dres 
mládežnické reprezentace 
další z odchovanců smilovické 
mládežnické kopané Šimon 

Byrtus (ročník 2002).  Hráč akademie 1.FC Slovácko, na 
jaře pravidelně hrál a střílel branky v kategorii U17 v lize 
mladšího dorostu, nastoupil v červnu ke dvěma přípravným 
utkáním reprezentace ČR U16 s Běloruskem a pomohl jí k 
jedné výhře. Pozvánka do reprezentace byla odměnou za 
jeho dosavadní tréninkové úsilí a píli a také motivací do další 
tvrdé práce. Jeho cílem je být stálým a platným hráčem 
reprezentace, kterou čeká příští rok na podzim kvalifikace 
o EURO U17.

Osmnáctiletý Filip, hráč 1.FC Slovácko, v závěru jarní 
části HET ligy odehrál 4 utkání v základní sestavě a ve 
zbytku nastoupil jako střídající hráč. Nejvíce bude vzpomínat 
na utkání v Plzni, kde vstřelil svou 2.ligovou branku, která 
zajistila remízu s mistrovsko Viktorkou. V letošní ligové 
sezóně nastoupil do 22 utkání (5x od začátku) s bilancí 2 
branky a 2 asistence. Další 2 branky pak přidal v MOL Cupu 
do sítě Plzně a Jablonce. Jeho cílem pro příští sezónu je 
pravidelně nastupovat v ligových utkáních, v národním týmu 
U20 a přidat další ligové i repre góly.

Devatenáctiletý Martin, hráč FK Fotbal Třinec, 
v závěru jarní části FORTUNA národní ligy nastoupil k 7 
utkáním v základní sestavě na místě středního záložníka 
a podílel se na vítězné serii svého týmu. Do té doby pravidel-
ně nastupoval za tým U21 v juniorské lize. Jeho cílem pro 
příští sezónu je pravidelně hrávat druhou ligu.

Další naši odchovanci Josef Bujok, Adam Michalek 
a Dominik Horňák (2001) pravidelně nastupovali za tým 
U17 FK Fotbal Třinec v moravskoslezské lize mladších 
dorostenců. Vojta Procházka (2001) pak pravidelně 
nastupoval a střílel branky za tým U17 MFK Frýdek-Místek 
v lize mladšího dorostu a první starty si připsal i za tým U19 
v lize staršího dorostu.

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) 

 Další smilovický odchovanec
 v reprezentačním dresu

Dobrý den, Vážení spor-

tovní fandové přípravek SC 

Smilovic.

Úkolem tohoto článku, 

bude seznámit Vás a shrnout 

naše působení a úspěchy 

přípravek SC Smilovic a potažmo tedy úspěchy našich 

trenérů v první polovině roku 2018.

Fotbalová přípravka
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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)

Hned na počátku roku byl velmi blízko první úspěch 
našich ročníků 2009 SC Smilovic a TJ Nebor jakožto 
společného družstva, poněvadž již v sobotu 27.1.2018 
proběhlo ve sportovní hale STARS Třinec finálové kolo 
prvního ročníku sportovního projektu Třinecko-Jablun-
kovsko-Těšínské ligy mládeže v kopané. A to v kategorii 
mladší přípravka, ročník 2009 a mladší. Tady kluci obsadili 
velmi pěkné 4.místo po remíze s FK Český Těšín. No chybělo 
opravdu málo.

Kvalitní spolupráce s TJ Neborami se projevila i při další 
reprezentaci společného družstva s SC Smilovicemi mladších 
žáků ročník 2005 a mladší. Zde 10.2.2018 v hale STARS 
Třinec po velmi emotivním rozstřelu na penalty a za vydatné 
podpory rodičů, mladší žáci nakonec obsadili 4. místo z osmi 
zúčastněných mužstvech. Celkem pro zajímavost se odehrálo 
72 utkání.

Naše nezapomenutelné výsledky dále navázaly i na 
každoroční akci, zvanou již tradičně jako turnaj „O pohár 
starosty Smilovic”. Tady naše družstva nemohla tentokrát 
chybět. Naši nejmladší hráči, kategorie U7 (r. 2010–2011) se 
v neděli 4.3.2018 zúčastnili již posledního hraného třetího 
kola samostatného turnaje v rámci TOP HL, který se odehrál 
v SC Smilovicích. Opětovně mužstvo SC Smilovice – TJ 
Nebory v rámci dlouhodobého projektu na výchovu mládeže 
předvedlo velmi vyrovnané výkony ve všech třech kolech. 
Celkem bylo přítomno sedm družstev jako FC Baník Ostrava, 
MFK Frýdek-Místek, FK Baník Albrechtice, MFK Vítkovice, 
MFK Karviná, FK Fotbal Třinec. Naše společné nejmladší 
mužstvo bylo prakticky jediné ze všech, které bylo složeno 
z malých fotbalových klubů. Věhlasná jména soupeřů však 
spíše naháněla strach rodičům než našim klukům a v žád-
ném ze tří hraných kol (každé kolo-systémem každý s kaž-
dým) se neztratili a podali stabilní výkon. V prvním kole 
získali 13 bodů a skončili třetí, v druhém kole získali 18 bodů 
a toto kolo vyhráli. V posledním kole získali 14 bodů a obsa-
dili třetí místo. Díky stabilním a jistým výkonům obsadili 
celkově druhé místo za prvním MFK Frýdek-Místek. Naši 
nejmenší nezklamali trenéry a rodiče a co je důležité, 
příjemně potěšili starostu obce Smilovic, který jim při 
slavnostním předávání cen poděkoval za vzornou reprezen-
taci a to obou klubů. 

Musím zde zmínit, že v neděli 8.4.2018 jsme se zúčastnili 
finálového turnaje mladší přípravky, ročník 2009 a mladší, 
které se konalo ve sportovním areále v Brušperku, pod 
záštitou OFS FM. Toto finále bylo poskládáno z prvních čtyř 
mužstev ZKL a TJT ZL, která se hrála v zimních obdobích. 
Celkem se těchto soutěží zúčastnilo 22 mužstev. Trenéři se 
zde rozhodli vzít kromě tří hráčů ročníku 2009 i hráče 
ročníku 2010 a 2011. Tento výrazně omlazený tým se 
v žádném případě neztratil a bojovným výkonem přesvědčil, 
že v budoucnu, budou kluci platnými hráči ve starších 
kategoriích.

Konečně také nesmím opomenout, že v sobotu 9.6.2018 
se naše mužstva Nebor a Smilovic zúčastnila jako minulý rok 
turnaje „O pohár starosty Třebovic“ ve dvou věkových 
kategoriích. Obě mužstva předvedla velmi vyrovnané výkony 
a doslova zaskočila své soupeře. Na našich dětech je vidět 

stále se zvedající kvalita hry, kterou v turnaji doslova 
přetavili za velkého vedra v cenné kovy. A to v kategorii 
U 09, kdy se zúčastnilo celkem sedm mužstev a naši hráči 
ročníku 2009 a mladší si vybojovali celkové pěkné druhé 
místo. Kategorie U 11 měla zastoupení pěti mužstev a byla 
velmi vyrovnaná. Nejstabilnější výkon předvedlo naše 
mužstvo. Hráči ročníku 2007 a mladší k překvapení všech 
kategorii vyhráli a nechali si pověsit na krk zlaté medaile. 
Pouze jednou prohráli, a to těsně 3:2, jednou remizovali 
a dvakrát vyhráli. 

Na závěr, bych velmi rád a upřímně poděkoval zejména 
dětem, rodičům a trenérům a také všem, kdo na naše zápasy 
chodí a nepřetržitě nám drží palce. DĚKUJEME.

Radim Medek

13.7. v 17.00 hod  - Setkání pro všechny generace
u Karmelu 

14.-21.7. - XcamP  - u Karmelu
15.7. v 9.00 hod - Bohoslužby - u Karmelu 

15.-17.8. - Příměstský 3D tábor

26.8. v 8.30 hod - Bohoslužby

23.9. v 8.30 hod - Bohoslužby

23.9. v 15.00 hod - Slavnost výročí  Karmelu

21.10. v 8.30 hod - Bohoslužby

28.10. v 15.00 hod - Památka reformace

25.11. v 8.30 hod - Bohoslužby

23.12. v 15.00 hod - Vánoční slavnost

31.12. v 17.00 hod - Bohoslužby

31.12. v 18.00 hod - Silvestrovské setkání

Pravidelná setkání na Karmelu:

Nedělní besídka pro děti  - v neděli v 8.30 hod.

Setkání mládeže - v pátek v 18.00 hod.

Modlitební chvíle - 1.a 3. středu v měsíci.

Biblická hodina  - v neděli v 15.00 hod. kromě 
neděle,kdy jsou bohoslužby na Karmelu.

Bohoslužby - 1x  v měsíci

Program setkání naleznete i na 
www.ksschsmilovice.cz, www.sceavkl.cz 
nebo na vývěsce v centru obce.

Srdečně zve

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

Program setkání na Karmelu
ve Smilovicích



Zpravodaj obce SMILOVICE 7

Křesťanské společenství, z. s., při Slezské církvi 
evang. a. v. zve všechny zájemce o křesťanskou 
duchovní tématiku na týdenní festival XcamP do 
Smilovic. Letos se koná ve dnech 14. - 21. července 
2018 v areálu střediska Karmel. V programu nechybí 
přednášky, koncerty, semináře, workshopy, diskuse či 
videoprojekce. Nenechte si ujít příležitost setkat se 
s mnoha (nejen) mladými lidmi z celé České republi-
ky i ze zahraničí. Téma letošního XcamPu nás bude 
vést k přemýšlení nad životními postoji: „Až tak 
radikálně!?“ 

Mezi přednášejícími budou letos např. Slavomír 
Slávik, slovenský teolog a odborník na masmédia 
komunikaci, Martin Kugler, rakouský politolog a hi-
storik, zabývající se vzrůstem netolerance a diskri-
minace vůči křesťanům v Evropě, či Donald Rich-
man, americký luterský kazatel a misionář, zakladatel 
„The East European Missions Network“. V rámci 
večerního programu vystoupí hudební skupiny 
Noemiracles (ČR), Timothy (SK) či „The Gospel 
Celebrate“ (UK/PL). 

Bližší informace jsou dostupné na interne-
tových stránkách www.xcamp.cz.

Program naleznete rovněž na vývěsce 
v centru obce.

Helioš P.
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