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

Ú vodní slovo 
starosty obce Smilovice

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás ve stručnosti provedl děním a udá-

lostmi, které se udály během druhého pololetí roku 2019.
Na konci prázdnin byla dokončena přístavba školy 

a tělocvičny. Od nového školního roku tak mohou žáci naší 
školy a školky využívat nové prostory a učebny. V přístavbě 
mezi školou a tělocvičnou vznikla nová kmenová třída pro 
žáky první třídy, počítačová a jazyková učebna. Počítačová 
učebna je vybavena tablety z projektu „Šablony II“, jazyková 
učebna je vybavena moderní jazykovou laboratoří Robotel 
SmartClass. Jazyková laboratoř je moderní výukové pro-
středí s přehlednou digitální knihovnou připravených výuko-
vých materiálů, roztříděných k použití v jednotlivých lekcích 
výuky. Každý žák má k dispozici počítač, který umožnuje 
komunikaci mezi studenty a učitelem v definovaných dvo-
jicích nebo skupinách.

Neformální setkání „VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU“ v centru obce od 23.30 hodin

V průběhu letošních letních prázdnin začaly práce na 
úpravě okolí školy. Dokončení chodníku, úpravu parkovišť 
a zpevněných ploch okolo školy za 1,1 mil. Kč prováděla firma 

Stavorenol stavební s.r.o. 
Z Moravskoslezského kraje 
nám byla na tento projekt 
poskytnuta dotace 400 tisíc 
korun. V současné době 

schází pouze dokončení terénních prací a výstavba oplocení.
V plánu na další období je ještě rekonstrukce školní 

kuchyně a jídelny, na kterou je aktuálně zpracovávaná pro-
jektová dokumentace firmou Hamrozi s.r.o.

Celkové investiční náklady na školu a školku tak za 
posledních 10 let dosáhly částky 47 miliónů korun a z toho 
dotace z evropských, státních a krajských dotačních titulů 
dosáhla částky 23 miliónů korun. Já doufám, že se tyto 
vynaložené prostředky, úsilí mnoha lidí a firem, které se na 
vybudování podílely, projeví na vysoké úrovni a kvalitě 
vzdělávání dětí a že škola i školka ve Smilovicích se stanou 

příjemným místem pro výuku i mimoškolní aktivity žáků, 
učitelů a bude přínosem pro všechny občany Smilovic.

V průběhu roku probíhaly práce na rekonstrukci vo-
dojemu a pro posílení vodních zdrojů na Goduli. Práce měly 
být dokončeny v prosinci letošního roku. Z důvodu časové 
prodlevy při plnění dílčích termínů i opoždění stavebních 
prací subdodavatelů firmy Ekomonitor je dokončení díla 
plánováno na únor příštího roku.

V roce 2020 zastupitelstvo plánuje provést rekonstrukce 
povrchu některých komunikací. Dále bude probíhat doplnění 
několika sloupů veřejného osvětlení a pokračování výměny 
starých svítidel veřejného osvětlení za nová LED světla. 

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval zaměstnancům 
obecního úřadu, školy a zastupitelům za jejich dobrou práci. 
Všem spolkům a organizacím, které se podílí na kulturním, 
společenském a sportovním vyžití občanů bych rád podě-
kovat za jejich velmi prospěšnou činnost, která přispívá 
k reprezentaci obce.

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, do nového ro-
ku všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních 
a pracovních úspěchů. 

starosta Miroslav Sikora

Rozsvícení vánočního stromku
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Již po podeváté se sešly děti a ostatní občané Smilovic 
v pátek 6. 12. v centru obce, aby rozsvítili vánoční stromek. 
Náš živý stromeček, který byl zasazen při rekonstrukci 
parčíku v roce 2013 získal letos nové osvětlení.

Před rozsvícením stromečku vystoupily s krátkým kul-
turním programem děti z mateřské a základní školy, dále 
zazpíval známé koledy pěvecký sbor Křesťanského spole-
čenství „Karmel“. S vánočním přáním vystoupili evangelický 
pastor Boleslav Firla a starosta obce pan Sikora Miroslav. 

Rozsvícení vánočního stromečku odstartoval Mikuláš 
s andělem a čertem, který přítomným dětem rozdal malý 
dáreček. O občerstvení se postaralo SRPŠ při ZŠ a MŠ 
Smilovice. 

místostarosta Mackowski Jindřich 

Milí čtenáři!
O době, ve které žijeme, se dá říct mnoho věcí. Má mnoho 

přívlastků… Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že dnešní 
doba je velmi rychlá. Na její rychlost si nejen zvykáme, ale 
v určitých oblastech ji dokonce vyžadujeme…. 

Objednáme si zboží na internetu – a očekáváme, že jej 
budeme mít doma hned na druhý den. Přijdeme do obchodu 
a hledáme řadu, ve které budeme čekat co nejkratší čas. 
Hledáme nějakou informaci a pomocí internetu nám stačí 
jedno kliknutí, abychom se dověděli správnou odpověď. 
Dokonce nemusíme dlouho čekat ani na vlak. Stačí si najít 
jeho polohu a víme přesně v kolik přijede na tu „naši“ 
zastávku…. Odvykli jsme si dlouho čekat… Často chceme mít 
věci rychle a hned… 

Některé věci však vyžadují čas. Ani dítě nevyroste ze dne 
na den. Ani dub se nestane silným a mocným z hodiny na 
hodinu. Ani dobrým sportovcem nebo hudebníkem se člověk 
nestane z minuty na minutu… Některé věci prostě potřebují 
a vyžadují svůj čas… 

Prožíváme adventní a vánoční dobu…. Dá se ní proletět… 
Ale taky se dá v ní zastavit a očekávat. A v tom očekávání 
naslouchat Božímu hlasu… 

Přemýšlím nad všemi těmi lidmi prvních Vánoc, o kterých 
je něco napsané v Bibli… Přemýšlím o Anně a Simeonovi, 
který se ve svém životě učili čekat. Čekat na naplnění Božích 
slibů. Čekat ve službě jiným a na modlitbách. Možná nedosta-
li všechny věci, které chtěli mít… Ale oslovuje mně to, co 
prožili… Dočkali se… Ve svém náručí drželi Ježíše a poznali, 
že přišel právě proto, aby člověku přinesl záchranu… V tom 
čekání poznali, že Ježíš přišel, aby jim dal samého sebe…

Dá se proletět i letošními svátky…. Ale je možné prožít 
v nich to, co Anna a Simeon. Poznat, že Ježíš přišel, aby náš 
život naplnil, On sám – samým sebou.

Za Slezskou církev evangelickou a.v. v Komorní Lhotce 
nám všem přeji radostí a pokojem naplněné svátky Božího 
narození. 

Renáta Firlová, farářka v Komorní Lhotce

Podzimní aktivity ve škole
Prázdniny uběhly jako voda a po krásném létu, kdy žáci 

i pedagogové načerpali nové síly, začal nový školní rok. 
Všichni jsme se těšili na nové prostory základní školy, zejmé-
na na novou tělocvičnu. Ještě v září probíhalo vybavování 
nových učeben, a proto jsme slavnostní otevření novostavby 
přesunuli na začátek října. Na uvítání pozvaných hostů se 
připravovali jak zaměstnanci, tak žáci. Slavnostně vyzdobená 
škola i školka přivítala pozvané hosty z řad bývalých zaměst-
nanců, zastupitelů KÚ, statutárního města Třinec a staveb-
ních firem. Přivítali jsme také bývalé i současné zastupitele 
obce Smilovice, projektanty, ředitele okolních škol, rodiče 

žáků a další. Současně se slavnostním zahájením provozu 
přístavby probíhal i DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro širokou 
veřejnost. Žáci školy pod vedením svých učitelů připravili pro 
hosty kulturní program. Prohlídka školy i školky všechny 
přítomné nadchla a dlouho diskutovali o změnách ve škole 
při srdečném posezení s pohoštěním ve školní jídelně.

Podzim ve škole ale nebyl jen ve znamení oslav. Naši žáci 
zahájili úspěšně také sportovní rok. Nejprve vítězstvím 
v turnaji přehazované, který organizuje pro školy MOPS ZŠ 
Ropice, a po té vítězstvím v námi pořádané minikopané. 
Nejmladší žáci zahájili další ročník minivolejbalu účastí na 
turnaji v MZŠ Hnojník.

Pro děti z MŠ, ZŠ i veřejnost jsme připravili další ročník 
DRAKIÁDY. Letos nám obzvlášť vyšlo počasí, a tak se na 
hřišti SC Smilovice sešlo k vypouštění draků přes 60 dětí 
s rodiči a příbuznými. Společné setkání komunity rodičů má 
pozitivní vliv na vztah školy a rodiny. Dobré vztahy udržuje-
me také s dalšími místními spolky. Obrázky dětí na téma 
„Voda na zahradě“ jsme přispěli k podzimní výstavě místních 
zahrádkářů. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další.

Pro lepší zvládnutí vstupu prvňáčků do školního života 
jsme objednali pro jejich rodiče besedu s odborníkem na 
téma: „Jak se efektivně připravovat s prvňákem“. V edukační 
činnosti rodičů chceme pokračovat i v 2. pololetí. Chystáme 
besedy v MŠ pro rodiče předškoláků, besedu s odborníkem na 
ranou péči o dítě. Ve škole rozebereme téma šikanování, 
nebezpečí internetu či problémy s přechodem žáků na 2. stu-
peň.

Děti z mateřské školy vyjely v rámci projektu „Šablony II“ 
na projektové dny do lesní obory ve Vendryni a do výukového 
ekologického centra Ursus v Dolní Lomné. Žáci 4. a 5. roč-
níku navštívili Planetárium v Ostravě. I v družině jsme 
uspořádali projektové dny. Nejprve tradičně s výrobou vá-
nočních trubiček pod vedením p. Lipowczanové a p. Helioše, 
pak v rámci vyhodnocení soutěže ve sběru kaštanů jsme se 
vzdělávali prostřednictvím lesní pedagogiky pod vedením 
pracovníků LČR. Děkujeme také všem, kteří nám pomáhají ve 
výchovné činnosti u dětí.

Nyní se škola i školka věnuje přípravě na vánoční svátky. 
Program pro Mikuláše k rozsvícení stromku nacvičují děti už 
od listopadu. V rámci výtvarné výchovy, pracovních činností 
a školní družiny tvoříme výzdobu školních prostor a v prů-
běhu vyučování chystáme program na „Vánoční besídku“, 
která proběhne v sále OÚ 19. 12. 2019 od 16 hod.. Doufáme, 
že se rodičům bude líbit. Také v obou školkách děti nacvičují, 
aby rodičům, kteří přijdou na „Vánoční tvoření“ do MŠ 
krásně zazpívaly a zarecitovaly.

Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití vánočních 
svátků v pohodě a beze spěchu. Do nového roku 2020 všem 
přejeme vykročit „správnou“ nohou, samozřejmě hodně 
zdraví a také alespoň trochu štěstí.

Za zaměstnance a žáky školy a školky 
Mgr. Jana Dybová
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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

Závěr roku v knihovně
 Ke konci roku, v čase téměř adventním se v knihovně 

nejen půjčovaly knihy, ale na dva dny se proměnila zásluhou 
pana Helioše ve voňavou dílničku, v níž si děti místní ZŚ pod 
laskavým dohledem p. Sikorové, Kotasové, Śutovské, paní 
učitelek a hlavně šéf. cukráře P. Helioše vyzkoušely pečení 
tradičních vánočních trubiček. Děti byly opravdu šikovné 
a odměnou jim byly lahodné trubičky.

Na přelomu listopadu a prosince knihovnu navštívila 
Zlatuše Knolová, nadšená propagátorka čaje a cestovatelka. 
Na své přednášce nás zavedla do jižní oblasti Srí Lanky. Jih 
země nabízí mnohé zajímavosti, které lákají k prozkoumání. 
Navštívili jsme želví líheň v Bentotě, muzeum tradičních 
masek v Ambalangodě, zeleninový trh v Aluthgamě, seznámili 
jsme se s výrobou šperků ze surových polodrahokamů, prošli 
jsme se rušnými ulicemi v Galle, chvilky napětí jsme zažili při 
pozorování krokodýlů a nakonec jsme zažili neopakovatelnou 
atmosféru během velkolepé oslavy v Kataragamě za účasti 
mnoha artistů, tanečníků, hudebníků, krásně ozdobených 
slonů a statisíců diváků. Příjemné povídání paní Knollová 
zpestřila ochutnávkou pravého cejlonského čaje.

A co je připraveno na příští rok? Např. beseda s Petrem 
Horálkem českým astronomem, spisovatelem, cestovatelem 
a fotografem. Za jeho celosvětové úspěchy na poli astrofoto-
grafie byla po Petru Horálkovi v říjnu 2015 pojmenována 
planetka 6822 Horálek. Dalším zajímavým hostem bude 
bylinářka paní Mgr. Podhorná se kterou budeme besedovat 
o využití léčebných účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin 
k léčbě a prevenci civilizačních onemocnění. Datum těchto 
i dalších akcí bude uveřejněno na webu knihovny.

Přeji příjemné Vánoce a hezký rok 2020.

M. Lipowczanová, knihovnice

OZNÁMENÍ 
O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU ve Smilovicích

ve dnech: 23., 27., 30. a 31.12.2019

Upozornění obecního úřadu
Na základě podnětů občanů bylo sepsáno toto 
upozornění.
– V zimním období žádáme všechny řidiče o zvýšenou 

opatrnost při průjezdu obcí a vyzýváme k přizpůsobení 
rychlosti jízdy daným podmínkám.

– Vyzýváme občany, aby z důvodu bezpečnosti odstranili 
překážky okolo místních komunikací (např. kameny, po-
pelnice či cílenou výsadba keřů v silničním pozem-
ku a v blízkosti místní komunikace), obec jako silniční 
správní úřad je oprávněn za neodstranění těchto překážek 
vyměřit pokutu. 

– Vlastníky a nájemce pozemků, vyzýváme v zimním období 
k ořezu dřevin, které zasahují a omezují průjezdnost 
komunikací a rostou v ochranném pásmu el. sítí (není 

Upozorňujeme majitele pejsků, aby při 
procházce se svými mazlíčky dbali na odstra-
ňování exkrementů ze společných komunikací 
a veřejných prostranství. Podle novely ve-
terinárního zákona vznikla majitelům psů od 
1.1.2020 povinnost opatřit svého psa čipem. 
Číslo čipu psa můžete, poskytnou obci za 
účelem doplnění údajů na přihlášce.

– Odpad nelze ukládat kolem sběrných nádob v centru 
obce v igelitových taškách, tento odpad musí být roztříděn 
a vhozen do sběrných nádob či dodávaných pytlů. V případě 
naplnění nádob na stanovišti v centru obce je možno odložit 
i na sběrné místo u Sportcentra. Prostor v okolí sběrných 
nádob bude monitorován. Za ukládání odpadu MIMO 
určené nádoby je možno uložit pokuty dle zákona 
185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. 

– Zároveň upozorňujeme všechny podnikatelské subjekty se 
sídlem v obci, na jejich zákonnou povinnost, že musí 
zajišťovat likvidaci odpadu ze své podnikatelské činnosti 
a to na základě smluvního vztahu s firmou zabývající se 
likvidací odpadu (např. musí mít druhou popelnici na odvoz 
a prokázat kontrolnímu orgánu i způsob třídění odpadu). 
K likvidaci odpadu z podnikání nelze používat odpadového 
systému pro občany.

– k uložení BIO odpadu bude pro občany obce v jarních 
měsících znovu přistaven kontejner za hřbitovem. Do 
tohoto kontejneru je možno ukládat pouze povolený BIO 
odpad (viz piktogramy na kontejneru), neodkládejte tam už 
krabice a bedny atd. (OÚ)

nutno povolení). Ke kácení vzrostlých dřevin a souvislých 
ploch keřů rostoucích mimo les je zapotřebí povolení.

INFORMACE - strategický dokument obce
Program rozvoje obce Smilovice na období 2021 - 2027

Naše obec se zapojila do projektu „Obnova a rozvoj života 
na venkově“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010117, v rámci 
kterého je připravován dotazník pro občany za účelem 
zpracování strategie rozvoje obce. Dotazníky budou k dispozici 
v tištěné i elektronické podobě na odkazu na webových 
stránkách (www.smilovice.cz). Předpokládaný termín distri-
buce: únor – březen 2020. 

(OÚ) 

VODNÉ
Odečet vodoměrů u provozovatele vodovodu obce Smilo-

vice je stanoven k datu 31.PROSINCE, úhrady vodného 
budou probíhat v měsíci lednu.

Stav vodoměru můžete hlásit na OÚ (napsat stav či vyfotit 
číselník) e-mailem na: ou-smilovice@smilovice.cz, pro úhradu 
Vám bude vystaveno vyúčtování na faktuře.

CENA VODNÉHO
3Cena vodného pro rok 2019 činí 27 Kč/m  + pevná 

složka dle kapacity vodoměru. 
3

Cena vodného pro rok 2020 činí 28 Kč/m  + pevná 
složka dle kapacity vodoměru.

Zálohovou platbu (pouze 1x ročně) je nutno zaslat na účet 
obce k datu 31. května, a to ve výši ½ roční úhrady 
předchozího období nebo dle dohody. Při platbách na účet je 
odběratel povinen uvádět variabilní symbol tj. číslo 
odběrného místa, které je uvedeno ve smlouvě. 

POPLATKY - rok 2020
Místní poplatky: ODPAD 500,- Kč, PES 150,- Kč. Platby 

v hotovosti za místní poplatky přijímáme v pokladně obecního 
úřadu do 18. 5., po té bude rozesíláno vyúčtování poplatku 
a údaje k provedení bezhotovostní platby. 
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Starosta obce dekoruje řetězem ženy a organizátora akce 
cenou za vítězství v kvízu na vinobraní 9.11.2018

Bližší informace jsou uvedeny v Obecně závazných vy-
hláškách, v Ceníku za dodávku vody a Smlouvě o dodávce 
vody. Dokumenty jsou k nahlédnutí na OÚ a jsou zveřejněny 
na www. smilovice.cz. 

(OÚ)

„Mikulášský seniorský turnaj“ 
ve Smilovicích

V sobotu 7. prosince 2019 se již po čtvrté ve Sportcentru 
Smilovice uskutečnil turnaj v bowlingu a ve hře „žolík“. Při 
rekordní účasti 33 osob se soutěžilo o přeborníka seniorů za 
rok 2019 v bowlingu i v žolíku a to v kategorii žen i mužů, ale 
také se soutěžilo ve dvojčlenných smíšených družstvech 
v bowlingu.

Podruhé v této kategorii zvítězil manželský pár Jan 
a Františka Kaletovi, před manželi Miroslav a Marie Nogolovi, 
třetí byli Petr a Marie Riedlovi. Přeborníky za rok 2019 
jednotlivců v bowlingu se se stali Jan Kaleta a Františka 
Kaletová. V žolíku zvítězil Stanislav Josiek a Ludmila Žuková.

Pořadatelem akce byl Klub důchodců Střítež z.s., obec 
Smilovice zajistila bowlingové dráhy a obec Střítež zajistila 
ceny pro vítěze. Tradičně ceny předal „Mikuláš“ (Zdeněk Grim) 
a „čert“ (Marcela Gryžboňová). Na závěr si každý pochutnal na 
„mikulášském řízku“, který připravil personál Sportcentra 
Smilovice.

Miroslav Nogol 

Výsledky seniorského „Mikulášského dvojboje“, 
dne 7.12.2019.

Smíšené páry :

1. Jan a Františka Kaletovi 434 bodů

2. Miroslav a Marie Nogolovi 389 bodů

3. Petr a Marie Riedlovi 375 bodů

Jednotlivci bowling – muži :

1. Jan Kaleta 233 bodů

2. Miroslav Nogol 228 bodů

3. Vladimír Helioš 201 bodů

Jednotlivci bowling – ženy :

1. Františka Kaletová 201 bodů

2. Marie Riedlová 192 bodů

3. Helena Minářová 176 bodů

„Žolík“  muži :

1. Stanislav Josiek

2. Zdeněk Grim

3. Miroslav Fober

– „Žolík – ženy :

1. Ludmila Žuková

2. Františka Kaletová

3. Marie Nogolová

Výstava zahrádkářů 28.-29.9.2019 
Zahájení 5. výstavy spolku zahrádkářů ze Smilovic se 

konalo za přítomnosti hostů z Nebor včetně člena před-
stavenstva ÚS ČZS Frýdek-Místek - p. Vladislava Kajfosze, 
starostky obce Vělopolí - p. Vladislavy Latochové a starosty 
Smilovic - p. Mirka Sikory s ředitelkou MŠ+ZŠ Smilovice 
p. Janou Dybovou. Dále aktéry kulturní vložky byly děti 
z MŠ+ZŠ Smilovice a Hnojníka (Johanka Kotasová, Ninka 
Rakowská a Dorotka Kotasová), které určitě budou v nejbližší 
době zapsány do junior klubu našeho spolku.
Kdo výstavu připravoval a účastnil se v jednotlivých 

funkcích, by byl dlouhý seznam jmen. Někdo 4 hodiny, někdo 
40 hodin, někdo ve vlastní režii přinesl výpěstky a výstavní 
výrobky atd. Zkratka i když nemáme tu tradici obdobně jak v 
Neborech, tato výstava i dle vyjádření zástupce ÚS ČZS 
FM patřila mezi nejkrásnější v okolí, a to díky 
hlavního architekta Hany Samkové a zanícených 
členek spolku - Alice Rakowska, Marie Lipowcza-
nová, Pavlína Kotasová, Marie Heczková a Danka 
Suchanková a taky Milana Lukánka a Pavla Szalbuta. 
Nebudu vyjmenovávat veškeré vystavovatele z obce zpod 
Godule po Kopanice až po vodní přiváděč Ropičanka - 
Stonávka a po MK RD Barteczkovi – Nogolovi - Hodinkovi 
–Kowalczykovi - Polakovi ale pouze následující: 

– výstava výtvarných prací děti z MŠ+ZŠ Smilovice na 
téma "Voda na zahradě", která po vyhodnocení bude 
zaslána do celostátního kola soutěže ČZS 

– Petr Šturc s expozicí neletálních zbraní včetně přehledu 
sbírky nábojů a jejich účinků a historických originálů 
dokumentů o Smilovicích, které budou v nejbližší době 
přírůstkem v naši knihovně 

– Klub důchodců Mikroregionu Stonávka s foto-
galerii, trofejemi a řadou fotoknih z činnosti klubu 

– expozice včelařů ZO ČVS Smilovice a okolních obcí 
včetně ukázky ručního medomedu 

– výstava Fotoklubu Smilovice z posledních akcí (veli-
konoční výstava, zájezd do Hustopéči na mandloně) 
Nechyběla ani kronika i v digitální podobě nově 

vzniklého spolku ZO ČZS Smilovice od založení v březnu 
2010. Nutno podotknout, že nebýt 12-letého přerušení 

Po występie  dzieci z Przedszkola i Szkoły im. Jana Kubisza 
w Gnojniku z świątecznym programem pod batutą Oli 
Kowalczyk i Zdenki Wałach  dotychczasowa prezesowa Anna 
Kowalczyk oznajmiła rezygnację we funkcji po 17 latach 
swojej czynności. Nowy zarząd wyłonił nowego prezesa - 
Marka Niemczyka oraz wiceprezesa Haline Kowalczyk, 
którzy będą prowadzić miejscowe koło MK PZKO Śmiło-
wice. Młodzi członkowie koła, których jest przeważająca 
część, napewno wniosą nowe pierwiastki w czynności 
koła. Pierwsza akcja prezesa zachęci nie tylko członków PZKO 
ale i naszych ostatnich obywateli Gminy na prelekcję na temat 
turystycznej drogi do Ameryki (sala Gminy Śmiłowice - 
27.12.2019 godz. 18:00). 

Zarazem informujemy, że BAL MK  PZKO Śmiłowice 
odbędzie się 15.2.2020 również w sali Gminy. 

Życzymy wszystkim obywatelom Śmiłowic pogod-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego 
i zdrowego Nowego roku 2020. 

(nowy zarząd MK PZKO Śmiłowice)

Informacja  z "wilijówki" 
MK PZKO Śmiłowice 14.12.2019 
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Stolní tenis opět ve Smilovicích

činnosti spolku od r. 1998, měli bychom více jak 60 letou 
tradici činnosti. Iniciátory znovuvzkříšení byla rodina Samků 
z Rakovce, zejména Vladislav Samek-nestor naši ZO. 
 A nyní vystavovatelé z okolí: 
– Jan Polak z Nebor - betonové mrazuvzdorné květináče 
– Marta Kubiszová ze Stříteže - litý kámen od fy Fisobar 
– Lenka Ciencialová z Hnojníku - ruční práce 
– Pekárna "Na hranici" z Č. Těšína se svými výrobky
– Pavlína Recmanová - pernikářka z Č. Těšína 

(uvítací obraz asi každého oslovil - viz foto) 
– Pavlína Zagorová z Hnojníka a jeji zdravovýživa 

a ekodrogerie z fy Mini Vega (naproti ČD) 
– Vlasta Orešanská z Hrčavy s nabídkou kávy z vlastní 

pražírny 
– ochutnávka vlastních produktů z dílny našich 

i okolních zahrádkářů a zákusky od již naší stáli-
ce na akcích - Bronky Charvátkové 

Co bylo možno ochutnat: 
Víno z aronie, z višní, z vinohradu Jižní Moravy, ořechov-

ka, višňovka, calvados, kandované dyně, ovocná kůže, sko-
řicové trubičky a mandlové perníčky, spec. naložené okur-
ky.....atd. Samozřejmostí byla i výtečná kuchyň pod křídly 
Danky Muroňové z Řeky. Akci jsme zhodnotili za velmi 
úspěšnou, a proto perioda od poslední výstavy našeho spolku 
v roce 2015 nepočítaje téměř každoroční velikonoční a vá-
noční výstavy bude určitě zkrácená, pokud bude nadále v na-
šich řadách takový elán a nápady organizátorů, jak jsme byli 
mile překvapeni u letošní výstavy. 

A na závěr kdo nás vlastně navštívil po oba dva 
dny? Celkem do "kulturáku" na obci přišlo cca 300 náv-
štěvníků. Nejvzdálenější účastník byl z Prahy a nejstarší 
hodně přes 80 let o hůlkách. Kdo chtěl přijít, tak dorazil a byl 
nadšen aranžmá výstavy našich zahrádkářů a "grátis" ochut-
návek široké škály výrobků. 

Hezké prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí 
v novém roce 2020 a kreativní vedení našeho spolku pod 
novým vedením přeje 

Gustav Chwistek

O fotbalu v SC Smilovice
Naši muži B-týmu zažili poměrně solidní podzimní část 

sezony. V jednu chvíli se dokonce vyhřívali na 1. místě tabulky 
a měli nejméně inkasovaných branek v celém okrese F-M. 
Bohužel na konci podzimu přišlo slabší období a tak v po-
měrně vyrovnané soutěži prozatím získali 15 bodů a dělí se 
s Milíkovem o 5. místo. Všem za dobré výkony a podporu 
děkují trenér Martin Lipowczan a vedoucí týmu Jan Li-
powczan.

Letos již druhým rokem proběhl v letních měsících 
třídenní fotbalový kemp přípravek. Na 12 dětí dohlížela 

trojice trenérů Martin Lipowczan, Lubomír a Jana Uhlářovi. 
Každý den začal pohybovými hrami a pokračoval fotbalovými 
tréninky, které byly protkány různými aktivitami. Ať už 
besedou s místními rodáky Filipem Kubalou a Martinem 
Samiecem, kteří nyní válí ve druhé fotbalové lize za Třinec 
nebo výletem na horu Godulu. Rovněž proběhla i jedna 
ukázková tréninková jednotka s okresními svazovými trenéry 
mládeže Zdeňkem Cieslarem (OFS F-M) a Ondřejem 
Hanzelem (OFS Karviná). Věříme, že se fotbalový kemp všem 
líbil a těšíme se na další ročník v létě 2020.

Letním fotbalovým kempem odstartovala rovněž nová 
sezona našich nejmenších fotbalistů. Na podzim se nám 
podařilo zorganizovat dva turnaje pro ročník 2012. Zúčastnily 
se ho týmy z Frýdku-Místku, Karviné, Třince, Havířova, 
Smilovic, Nebor atd. Budeme velice rádi, když se nám v ná-
sledujícím roce podaří navázat dalšími obdobnými turnaji.

Momentálně naše fotbalová přípravka trénuje v hale ve 
Sportcentru a to každé pondělí (od 17:00 do 18:30) a čtvrtek 
(od 16:30 do 18:00). Noví zájemci, kluci i holky, mají možnost 
přijít v průběhu celého roku do našeho areálu a vyzkoušet si 
fotbalový trénink. Kontaktní osoba: Martin Lipowczan 
(mobil: 737 016 690, e-mail: m.lipowczan@seznam.cz). 
Trenéři Martin Lipowczan, Luděk Bella a Vít Svoboda děkují 
všem za podporu a především pak rodičům dětí za jejich 
obětavost.

Martin Lipowczan

„Olympijské léto“ 

Ve dnech 14.8. – 16.8.2019 se uskutečnil na Karmelu 
úžasný sportovní 3D tábor „Olympijské léto“ plný nejen 
dobrodružství, her a zábavy. Děti se také dozvěděly 
o úspěšných světových sportovcích, pro které bylo nej-
důležitější věřit v Pána Boha a žít pro Jeho slávu. Děti 
i vedoucí si to náramně užili a už teď se těšíme na další 3D 
tábor v příštím roce, který se uskuteční 10.-14.8.2020.                                                 
Tímto už teď srdečně zveme děti ve věku od 7 do 12 let ze 
Smilovic.

V neposlední řadě srdečně děkujeme obci Smilovice za 
finanční podporu a spolupráci.

Za přípravný tým Věra Heliošová

22.12. Vánoční slavnost s vystoupením dětí v 15h. na 
Karmelu

24.12. Štědrovečerní bohoslužby ve 22.00 hod. v K.L. 
česko/polské

25.12. 1. svátek vánoční - bohoslužby v 8.30 hod. v K.L. 
polsko/české

26.12. 2. svátek vánoční - mládežové bohoslužby v 8.30h. 
v K.L.

22.12. Vánoční slavnost s vystoupením dětí v 15h. na 
Karmelu

Srdečně zveme na setkání



Fotbalový podzim
A mužstvo po postupu do 

krajské soutěže 1.A třídy 
zakončilo podzimní část sezóny 
na 11. místě s 13 body a skóre 
22:26. Mužstvo bylo před 

sezónou oslabeno odchody dlouholeté opory Jirky Topiarze a 
také Ondry Bodečka. V průběhu podzimní části přišla četná 
zranění klíčových hráčů, nešťastné prohry v koncovkách 
domácích utkáních a výsledkem je místo v dolní části tabulky 
a jarní boj o záchranu soutěže. 

Během podzimní části nastoupilo celkem 20 hráčů 
(polovina odchovanců), do všech 13 utkání pak zasáhli Rom. a 
Rad.Barteczkovi, L.Baron, P.Kohut a F.Przyczko, nejlepšími 
střelci byli L.Baron s 5 brankami a F.Przyczko se 4 brankami, 
nejvyšší tréninkovou účast měli P.Kohut, B.Kocur a T.Krou-
žek (více než 85%). 

Náš B-tým pod vedením trenéra Martina Lipowczana zažil 
v podzimní části slibný začátek. Bohužel jak už se stalo 
tradicí, po solidním startu přišel útlum a naše mužstvo 
nedokázalo několik zápasů vyhrát. Největší dlouhodobou 
slabinou "Béčka" je útočná složka výkonů, poněvadž 17 
vstřelených branek za 13 utkání je opravdu málo. Z hlediska 
inkasovaných branek patří náš tým k těm lepším v soutěži. 
Kromě slabší produktivity tým srážela i početná zranění v 
průběhu celé sezony. Cílem do jarní části sezony bude posílit 
naše "Béčko" o pár nových hráčů a zlepšit produktivitu i 
umístění v tabulce.

Pod vedením nových mládežnických trenérů Martina 
Lipowczana, Luďka Belly a Ondřeje Lipowczana (trenér 
brankářů) zahájila přípravka společně s mladšími žáky novou 
sezonu fotbalovým kempem. Kemp se konal 15.-17. srpna ve 
Sportcentru Smilovice. Ve třech dnech absolvovalo 19 dětí (15 
ze Smilovic a 4 z Nebor) 9 tréninkových jednotek, ve kterých 
byla pozornost zaměřena na zlepšování různorodých doved-
ností formou různých pohybových a průpravných her a 

24.12. Štědrovečerní bohoslužby ve 22.00 hod. 
v K.L. česko/polské

25.12. 1. svátek vánoční - bohoslužby v 8.30 hod. 
v K.L. polsko/české

26.12. 2. svátek vánoční - mládežové bohoslužby 
v 8.30h. v K.L.

31.12. Bohoslužby a silvestrovský večer v 
16.30h. na Karmelu

1.1.2020 Bohoslužby v 8.30h. v K.L. česko/polské
1.1.2020 Novoroční biblická hodina  v 15h. na 

Karmelu

Program setkání na Karmelu v roce 2020
10.5. Den matek-15h.
7.6. Setkání u pomníku na Goduli, 15h.
17.7. Setkání pro všechny generace-17h. 
18.7-25.7. XcamP 
10.-14.8. Příměstský tábor
27.9. Slavnost výročí Karmelu-15h.
25.10. Slavnost památka reformace-15h.
13.12. Vánoční slavnost s vystoupením dětí-15h.
31.12. Bohoslužby a silvestrovský večer-16.30h.

Bohoslužby na Karmelu v roce 2020
(společné) se Zpovědí a Večeří Páně.
(v 8.30h) -.26.1., 23.2., 22.3., 26.4., 24.5., 28.6., 
19.7.(9h), 23.8., 27.9., 25.10., 2.11.,31.12(16.30h)

Biblické hodiny na Karmelu v roce 2020
Každou neděli kromě neděle, kdy nejsou bohoslužby 
na Karmelu

Srdečně zve:
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce 

a Křesťanské společenství z.s.

Bližší informace najdete na 
www.ksschsmilovice.cz a na www.sceavkl.cz

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

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaši přízeň a Vaše celoroční 

nákupy, které jste v roce 2019 v Godulance realizovali. Děkujeme, že naši 
snahu o dobře fungující a zásobený vesnický obchod odměňujete svými 
častými návštěvami. Vaše ohlasy nám dodávají optimismus v přesvědčení, 
že provozování malé prodejny a zajištění základních potravin a služeb na 
malé vesnici má smysl.

Chtěli bychom Vás také informovat, že jsme pokročili ve spolupráci 
s přepravní společností PPL. Pokud Vám tedy nevyhovuje čas, kdy k Vám 
jezdí řidič z PPL, můžete si nechat balíčky zaslat na Godulanku a vyzvednout 
si je kdykoliv během otevírací doby prodejny. Rovněž můžete zasílat svoje 
zásilky přes Godulanku a to již od 89,-Kč. Bližší informace naleznete na 
www.ppl.cz (sekce ParcelShop).

Přejeme Vám klidné, ničím nerušené prožití vánočních svátků, mnoho 
štěstí, elánu, zdraví a osobních úspěchů v roce 2020. 

Přeje 

Kolektiv pracovníků „Godulanka“
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Děkujeme za všechny příspěvky a pro další vydání v červnu 2020 již můžete zasílat nové články (uzávěrka příspěvků 12.6.2020).


