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Vážení občané obce Smilovice,
tak jak se stalo již zvykem 2x v roce jsme zavedli od 

zahájení našeho vedení obce (duben 2007) vydávání 
Smilovického zpravodaje, a to zejména z důvodu zvýšení 
informovanosti občanů o dění v naši obci. Informací není 
nikdy dost, a tak máte před sebou opět Smilovický 
zpravodaj č. 5.

Setkání jubilantů a seniorů + křest publikace
(fotodokumentace uvnitř listu)

Nejprve pár informací o setkání jubilantů a seniorů dne 
13.5.2009. Pro úplnost sděluji, že akce byla uskutečněna 
jen pro občany obce Smilovice, kteří dovršili 70 let a výše 
včetně doprovodu. Na akci byli dále přizváni dle 
doporučení paní redaktorky (Ireny Ciché) ti občané, kteří 
se podíleli nejvíce na 1. publikaci o obci Smilovice, dále 
vystavovatelé (obrazy, fotografie, dýmky) a sponzoři 
publikace a slavnostního dne pořádaného obcí. V minulých 
zpravodajích jsem několikrát informoval o sběru 
historických informací, fotografií pro vydání publikace, 
tudíž téměř rok a půl trvající proces sběru materiálů byl 
završen vydáním naši publikace. Kdo bohužel měl na půdě 
staré historické dokumenty a neposkytl nám vlastní 
materiály, nemůže se cítit nedoceněn, že právě jeho 
dokumenty nebyly zhodnoceny a vydány v publikaci. Zda 
kniha bude mít úspěch a rozšíří obzor občanů o naši obci, 
bude záležet jen na samotných čtenářích. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem podílejícím se na vydání této publikace, 
která obohatí znalost o dějinách obce Smilovice a zvlášť 
sponzorům, bez kterých by publikace nemohla být 
realizována.

Problematika jediného obchodu v obci

Od veřejné schůze konané dne 23.3.2009 uběhly téměř 
4 měsíce, kde začala bouřlivá diskuse na téma obchodu v 
obci. Následoval pak 26.3.2009 článek v novinách (Glos 
ludu) a počínaje 1.4.2009 byla zahájená podpisová akce s 
názvem „ Žádáme tímto zástupce Obecního úřadu ve 
Smilovicích o zachování prodejny MINIMARKET Smilovice 
187, Alena Kiszová “, kterou podepsalo 228 občanů 
Smilovic a jiných obcí.

Ujišťuji Vás všechny občany, že nikde nebyla 
prezentována informace o likvidaci obchodu v obci. 
Zájmem obce je nabídnout řešení vhodnější než doposud, 
tj. obchod bez sociálního zařízení v bývalé budově hasičské 
zbrojnice, bez zateplení neodpovídající současným 
podmínkám z hlediska energetické náročnosti budov, bez 
dostatečných skladových možností jen zvyšuje prodejní 
cenu zboží a je jen ztěží konkurenceschopný s okolními 
obchody. Problematika obchodu byla řešena na 33. a 35. 
zasedání obce (30.3. a 25.5. 2009) s následujícím 
výsledkem:

1) Současným nájemcem je p. Ladislav Walica (firma 
Dawcar s.r.o.). Smlouva byla uzavřena dne 1.11.1999 na 
dobu určitou – 10 let. Nájem končí k 1.11.2009.
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2) Obchod v obci zrušen nebude. 

3) Není vyloučen prodej budovy s podmínkami zachování 
prodejny. Nový majitel za vhodných prodejních 
podmínek objektu by zhodnotil stávající budovu pro 
lepší služby občanům a samozřejmě personál obchodu 
nevyjímaje.  

Akce „rozšíření vodovodu – směr k.ú. Rakovec“

Po náročných dlouhotrvajících přípravách byla stavba 
vodovodu  zahájena ihned po vydání rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství o přidělení dotace, t.j. 5.9.2008.  
Bylo položeno  celkem 3,9 km vodovodního potrubí, stavba 
byla předána 11.5.2009 a v červnu 2009 byl vydán 
kolaudační souhlas s užíváním stavby. V současné době je 
již připojeno více jak 20 nových odběratelů. Celkové 
náklady na akci byly 8,8 mil. Kč, z toho 3,1 mil. Kč bylo 
hrazeno z rozpočtu obce, při čerpání úvěru ve výši 1,5 mil. 
Kč. 

Věříme, že dodávky vody budou bezproblémové a toto dílo 
nám bude po dlouhou dobu zajišťovat kvalitní pitnou vodu.

Ocenění pro občany obce Smilovice

Na 37. zasedání zastupitelů obce (20. 7. 2009) byly 
schváleny tyto ocenění: 

čestný občan obce - Prof. JERZY BUZEK, předseda 
Evropského parlamentu (závěr Důvodové zprávy viz. str. 7)

cena obce: 
KREJZA FRANTIŠEK (in memoriam)
Dlouhodobé vedení hasičů

KREJZA VLADISLAV (in memoriam)
Rozvoj obce a sportu

WANOK ZOFIA (in memoriam)
Propagace malířství, umělecký rozvoj a práce s mládeži

KUBALA FRANTIŠEK (in memoriam)
Veřejná činnost, školství a kultura

TOMICZEK JAN
Vznik edukačního střediska Karmel (KS – SCH) při Slezské 
církvi evangelické a.v. 

BROMEK RUDOLF
Činnost v období po vzniku samostatné obce Smilovice 
(1991)

ONDRACZKA PAVEL (in memoriam)
Duchovní rozvoj v obci (KS – SCH) - Slezská církev 
evangelická a.v.

PhDr. KREJZOVÁ ANNA, CSc.
Propagace obce ve světě (profesor na UK Praha)

LASOTOVÁ RENÁTA
Rozvoj obecní knihovny a práce s mládeží

starosta OÚ Smilovice
Ing. Gustav Chwistek
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Od počátku letošního roku hnojničtí policisté v obci 
Smilovice prověřovali dva trestné činy, z nichž v prvním případě 
se jednalo o krádež značné finanční hotovosti z domu seniora a 
v druhém případě o trestný čin „Ohrožení pod vlivem návykové 
látky“, kterého se dopustil řidič osobního motorového vozidla z 
Příboru, tím, že za volant zapůjčeného vozu neváhal usednout s 
hladinou alkoholu v dechu převyšující 2 ‰. Šetřeno bylo 
celkem 5 přestupků, z toho 3 přestupky proti občanskému 
soužití, 1 přestupek proti majetku a 1 přestupek v dopravě.

Vzhledem ke stále se zvyšující drzosti pachatelů, jejímž 
názorným příkladem může být zmíněná krádež značné finanční 
hotovosti z domu seniora v obci Smilovice, kde pachatelé nic 
nedbali na přítomnost domácí osoby, rodinný dům prohledali a 
nerušeně odcizili několik desítek tisíc korun, nabádáme občany 
k důkladnějšímu zajištění svých objektů, ať už se jedná o 
rodinné domy, rekreační chaty, garáže, hospodářské budovy 
nebo i prostory firem a provozoven. Co se týče dvou posledně 
zmíněných objektů, upozorňujeme, že pachatelé obdobných 
skutků se zaměřují především na kancelářské prostory firem, 
prostory škol a předškolních zařízení, přičemž ke krádežím 
dochází v dopoledních hodinách a za běžného provozu. V 
případě zjištění výskytu podezřelých osob nebo vozidel, žádáme 
občany, aby bezodkladně informovali policisty OOP Hnojník na 
tel. číslech 605 427 336, 558 696 203, případně na tísňové lince 
158.

Dále sdělujeme, že v průběhu letošního roku došlo u Policie 
ČR v Hnojníku k přerozdělení územní odpovědnosti policistů za 
jednotlivé obce, přičemž pro obec Smilovice bude nově zastávat 
tuto funkci prap. Miroslav Topiarz. Na jmenovaného policistu, 
jenž bude v rámci běžného výkonu služby působit především v 
obci Smilovice, se můžete s důvěrou obrátit se svými 
případnými poznatky, nejasnostmi nebo problémy policejního 
charakteru.

Další podstatná změna nastala u hnojnických policistů ve 
vedoucích funkcích, kdy k datu 1. 3. 2009 byl do funkce 
vedoucího oddělení ustanoven npor. Mgr. Michal Berka a do 
funkce zástupce vedoucího oddělení npor. Bc. Martin Jahřabáč. 

prap. Libor Jelínek - inspektor OOP Hnojník
a

Policie ČR v Hnojníku informuje
W Śmiłowicach niemal każdemu kojarzy się pierwszy 

majowy dzień z przedstawieniem teatralnym. Już taka tradycja, 
że od ponad 60 lat co rocznie amatorski zespół teatralny przy 
MK PZKO Śmiłowice wystawia różne sztuki- najczęściej 
komedie rodzimych autorów, jak A. Wawrosz,  W.Młynek, W. 
Przeczek, W. Mrózek itp.

W tym roku pani reżyser Ewa Barsony wyćwiczyła  2 
zabawne sceny. Były to: Raubczyk Siekiera-A. Wawrosza, 
Hajdamasz- A. Wawrosza.oraz wystawiono sztukę Pofiderny 
dziyń- W. Mrózek( była  wystawiona już w przeszłym roku na 
uroczystości 60-lecia naszego Koła). Zaradni aktorzy roześmiali 
widownię nie jeden raz..bo w przedstawieniach często widzimy 
fragmenty z życia codziennego- i to jest to najlepsze.

Niektórzy aktorzy pojawili się na scenie po raz pierwszy- 
jednak nie byli gorsi od znanych wszystkim „starych“ aktorów, 
jakimi są Henio i Urszula Sikora, Anna Kowalczyk, Rysio 
Kowalczyk... A od niejednego usłyszeliśmy pochwałę i słowa 
uznania, że nasi aktorzy są na bardzo wysokim poziomie. 

A że nasze przedstawienia są bardzo dobrze znane i lubiane 
świadczy to, że sala pękała w szwach- ale w tym roku dosłownie 
pękała...musieliśmy pożyczać krzesła z gospody a na stołach 
siedziało 2 x więcej ludzi, niż zwykle.                                   Agata K

1. MAJ  W ŚMIŁOWICACH

VYZVEDNĚTE SI KNIHU
SMILOVICE   : Z historie obce 
ŚMIŁOWICE  : Z historii gminy

Nově vydanou česko-polskou knihu 
můžete zakoupit v Místní knihovně a na 
Obecním úřadu  za cenu  150,-Kč.

Občané s trvalým pobytem v obci  
obdrží jeden kus této publikace na 
rodinný dům ZDARMA a můžou si ji 
vyzvednout nejpozději  do 26. 8. 
2009 v knihovně nebo na úřadu. Po  
tomto datu  už nebude pro ně 
rezervována.

a

a

Pozemková úprava v k.ú. Rakovec
Na základě ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů, mohou vlastníci požádat o provedení 
pozemkových úprav za účelem zpřístupnění, příp. vyrovnání 
hranic pozemků, scelení, zřízení věcného břemene a následné 
vytyčení navržených pozemků.

Vzhledem k urychlení zahájení pozemkové úpravy v katastru 
obce Rakovec, můžete vyplnit ŽÁDOST a odevzdat ji na obecní 
úřadu ve Smilovicích nebo zaslat na Pozemkový úřad, Frýdek 
–Místek.Formulář najdete na: www.smilovice.cz , pod záložkou 
Pozemková úprava nebo v kanceláři obecního úřadu.

(OÚ)

Dne 13.června se v areálu TJ Smilovice konaly dětské 
radovánky. Již od rána probíhaly přípravy, na kterých se sešli 
ochotní rodiče a členové KRPŠ. Všechny děti se moc snažily 
ukázat svým rodičům, co si pro ně nacvičily pod vedením svých 
šikovných a trpělivých učitelek. Úvodní tanec nás všechny 
přesvědčil o tom, že se máme na co těšit. Děvčata ze ZŠ,  která 
absolvovala během školního roku taneční kroužek, si připravila 
skvělou taneční sestavu. Opravdu se jim to povedlo. Dětičky z 
MŠ Smilovice společně s MŠ Řeka nám ukázaly, jak vypadají 
trpaslíci při svém pochodu do práce. Starší děti s předškoláky 
nám vytvořily romantickou atmosféru s písničkou:  „Rozvíjej se 
poupátko“. Děti z první třídy cvičily s kruhy, druhá třída nás 
vtáhla do džungle za lvím králem a v klidu  nás nenechala ani 
ABBA, kterou si ke  svému  společnému vystoupení nechaly 
zahrát děti ze třetí třídy. Děti ze čtvrté a páté třídy nám 
předvedly svůj program na hudbu plnou léta a tanečních kreací. 
Všem se povedlo nás naladit, i při takovém chladnějším počasí, 
do období plného sluníčka.

Pro děti  jsme přichystali občerstvení, kolo štěstí a nechyběla 
ani tombola. Tímto bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří 
věnovali dárky do tomboly, dětské i dospělé, za finanční dary,  
všem maminkám  za vynikající zákusky. Poděkování patří i OÚ 
Řeka a OÚ Smilovice, kteří nám pomohli při organizování celé 
akce, děkujeme  manželům Pohorským  z Řeky, všem 
sponzorům a nesmím zapomenout na všechny děti a jejich paní 
učitelky, bez kterých by to pravé dětské radovánky nebyly.

 Za výbor KRPŠ Kateřina Kajzarová
a

Dětské radovánky ve Smilovicích
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Hej rozwidnio sie, hej rozwidnio sie, niebo od wychodu… 
tymi słowami piosenki zaczynómy nasze folklorystyczne 
przedstawjyni.

Kjyrpce na nogach,wstónżki we włosach a nasze 
tańcowani się może zaczynać.

A tak ście nas mogli widzieć na Majówce w Jaworzu, 
Oszeldówce w Nieborach, Majówce w Rzyce, 550.-leciu we 
Śmiłowicach….. no a na pewno beje eszcze okazja nas kaj 
spotkać.

Też uż pumału gotujymy program na balowóm sezone.
Robić a wymyślać je fórt co…
Fajnym pomysłym też było zorganizowani zespołowego 

„Stawjani Maja“.
Dziewczyny w ludowym śpiewały, idąc naprzeciw 

chłopcóm, kierzi z Godule jechali na traktoru z Majym. No to 
tu ezcze nie było. Ludzie z okiyn oglóndali co se dzieje, no a 
byli i tacy, co kamery i fotoaparaty wyciągali.

Piekne je mieć taki zwyczaje a partyje, co se umi spotkać 
a pobawić.

Halina Ch

Pozdrowienia od zespołu tanecznego 
„ Śmiłowianie“

Čas běží jako splašený, a ani se nenadějeme a bude tu 
konec školního roku. Čas ubíhá rychleji tomu, kdo má stále 
co dělat. V naší škole jsme toho v posledním čtvrtletí stihli 
opravdu hodně.

Už od dubna žáci navštěvovali plavecký výcvik. Tentokrát 
jsme z finančních důvodů jezdili na bazén do Č. Těšína. V 
dubnu žila škola zkouškami na tradiční Divadelní 
dopoledne, ve kterém se představily všechny třídy s 
připravenými scénkami a pohádkami. Vybraná třída pak jela 
reprezentovat školu do Třanovic na setkání „Děti před 
oponou“. Letos byli vybráni žáci druhého ročníku se scénkou 
– Já u toho nebyl. Nejlepší zpěváci a výtvarníci bojovali o 
umístění na soutěži „Rozvíjej se, poupátko!“ ve Stříteži. 1. 
místo si vyzpívala Danielka Indráková z MŠ Smilovice. V 
rámci oslav Dne Země jsme navštívili Výstavu trofejí 
Mysliveckého sdružení „Černá“ Střítež-Vělopolí.

V květnu nás výtvarně nadaní žáci reprezentovali v 

Závěr roku ve smilovické škole

Komorní Lhotce na „Festivalu kreslení“, odkud si přivezli 
dvě umístění. Květen bývá označován měsícem lásky, a tak 
jsme i my vyjadřovali lásku svým maminkám s programem 
ke Dni matek. Jak se nám vyvedl, si můžete přečíst ve 
slohové práci žáka 5. ročníku. V květnu jsme slavili také 
výročí založení Obce Smilovice a Obce Řeka. Na obě dvě 
slavnosti si žákyně školy připravily program složený z 
básniček, písniček a hry na flétnu. 

Jako prevenci úrazů dětí jako účastníků dopravy jsme 
letos poprvé zařadili výuku dopravní výchovy ve spolupráci s 
dopravním inspektorátem v Třinci. Do školy přijel za dětmi 
školitel, který jim vysvětlil teoretickou část výchovy, a poté si 
žáci 4. a 5. ročníku vyzkoušeli své praktické dovednosti při 
jízdě na kole na dopravním hřišti v Třinci. Doufejme, že 
všechny děti, které získaly řidičský průkaz na jízdu na kole, 
budou opatrné i při prázdninových projížďkách. 

Na konci května se nám konečně po dvou letech podařilo 
ve spolupráci s rodiči uzavřít školní areál usazením brány. 
Doufáme, že brána zabrání skupině mladistvých, kteří 
chodili do zákrytu školní budovy kouřit a požívat alkohol, 
znečišťovat areál nedopalky a prázdnými lahvemi.

1. června jsme oslavili Den dětí. Žáci školy a školek 
společně absolvovali pohádkové disciplíny v areálu základní 
školy. Jako Rumcajs s Cipískem si zastříleli starší na terč se 
vzduchovkou, mladší trefovali namalovanou šišku. S 
Hurvínkem se projeli na koloběžce. Jako Kocour v botách 
proběhli školní chodbu v galoších a v pytli. Vyzkoušeli si 
hbitost Pejska a Kočičky na průlezkách a v tělocvičně. Od 
Popelky se naučili přebírat fazole a hrách. S Rákosníčkem 
lovily děti rybičky z rybníčku. Ferda Mravenec naučil starší 
žáky stavět pyramidu z plechovek a trefovat se do ní. 
Odměnou za splnění úkolů byly účastnické listy, diplomy, 
medaile a sladkosti věnované dětem výborem KRPŠ. 

Od začátku června jsme začali nacvičovat program na 
Dětské radovánky. Dobře odvedená práce při cvičení je 
odměnou nejen pro rodiče a učitele, ale i pro děti samotné. 
Velmi úspěšní byli žáci a žákyně naší školy na 
lehkoatletickém trojboji v Tošanovicích, kde se mezi desíti 
zúčastněnými školami umístili na krásném 2. místě. V 
závěru školního roku se žáci naší školy mohou ještě těšit na 
školní výlet, návštěvu filmového představení v Třinci a 
slavnostní rozloučení s „páťáky“.

Všem rodičům, kteří se zapojili do činnosti školy, přispěli 
škole finančními dary nebo vlastní prací, srdečně děkujeme. 
Přejeme pohodově prožité prázdniny a těšíme se na 
shledanou v příštím školním roce.

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ – J. Dybová

Svátek matek jsme slavili v pondělí 11. května. Už od rána 
jsme se připravovali na setkání s maminkami. Nejdříve jsme 
si opakovali program, který jsme nacvičili pro své maminky s 
paní učitelkami. Zopakovali jsme si básničky, písničky, 
scénky. Pak jsme připravili občerstvení pro své maminky. 
Upekli jsme koláč, přichystali pomazánky a chlebíčky.

Maminky se na nás přišly podívat odpoledne. Přednesli 
jsme jim básničky, zazpívali písničky, zahráli scénku. 
Maminkám jsme předali dárečky, které jsme vlastnoručně 
vyrobili,  přáníčka a vypěstované květinky.

Pak jsme je pozvali do jídelny na malé občerstvení. 
Připravili jsme kávu a čaj za pomoci našich učitelek. My, 
děti, jsme si šly hrát na dvorek. Nechaly jsme maminky, aby 
si popovídaly a odpočinuly. Bylo to krásné odpoledne. Líbilo 
se nám i našim maminkám.

Karel Zmija, 5.ročník

Jak jsme ve škole slavili
Den matek

Hřbitovní poplatky

V kanceláři obecního  úřadu můžete od 1.9.2009 zaplatit  
poplatek  za pronájem  hrobového místa. Poplatek je vypočten 
do roku  2012 včetně a to ve výši  40 Kč/ 1 rok/ 1místo.  
Složenky  k převodům budou  rozesílány v měsíci říjnu.

a
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Obec: Smilovice - Obecní úřad
Termín: 7. listopadu (sobota) do 15.00 hod.
Způsob sběru: stacionární

Nakládání s odpadem je podrobně upraveno Obecně 
závaznou  vyhláškou  obce Smilovice  č. 2/2007 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 
obce Smilovice (zveřejněno na www.smilovice.cz).

Odpad je nutno ukládat  pouze  do nádob k tomu  
určených. Odpady v pytlích se odkládají k nádobám na 
komunální odpad  v den před termínem svozu.

Zakládání skládek, odkládání odpadků nebo odpadu 
mimo vyhrazená místa je přestupek, za který je obec 
oprávněna uložit pokutu podle přestupkového zákona 
fysické osobě do 50 tis. Kč, právnické osobě nebo fyzické 
osobě, která je  podnikatelem podle zákona o obcích až do 
výše 200 tis. Kč. 

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných 
odpadů!

Ve všech svozech bude odvážený 
velkoobjemový odpad !!!

(OÚ)

Velkobjemový a nebezpečný odpad - kontejner

Výstavba splaškové kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace v obci Smilovice má odstranit 
nevyhovující stav likvidace splaškových vod. Splaškové vody 
starší zástavby jsou nyní převážně předčištěny v septicích a 
následně vsakovány do podmoku a zatrubněných původních 
silničních příkopů. Nemovitosti kolem vodních toků - Ropičan-
ky, Černého potoka a jejich přítoků - mají předčištěné odpadní 
vody vyústěny do těchto toků.  

V posledních letech ale i současné době probíhá v obci 
poměrně velká výstavba RD. Tyto nové RD mají vybudovány 
domovní ČOV rovněž s vsakováním vyčištěných vod do 
podmoku nebo zaústěním do vodotečí. V minimálním množství 

jsou realizovány bezodtokové žumpy s odvozem splašků na ČOV 
(Třinec).

Tento stav bodového vypouštění předčištěných splaškových 
vod je z hlediska životního prostředí nevyhovující. Dochází tím k 
nekontrolovatelnému znečišťování spodních a povrchových vod 
v tocích. Centrální čištění na obecní ČOV vykazuje vyšší 
účinnost i spolehlivost čištění. Informace o vhodnosti bodového 
čištění domovními čistírnami jsou nepravdivé a jdou proti 
současnému trendu v čištění odpadních vod.    

Současná legislativa zákonem 254/2001 sice ukládá do 
konce roku 2010 vybudování kanalizací a ČOV pouze obcím nad 
2.000 obyvatel. Povinnost vybudování obecních kanalizací i pro 
menší obce velikostí Smilovic bude následovat. Vzhledem k 
finanční náročnosti investice je třeba výstavbu kanalizace a ČOV 
připravovat s dostatečným předstihem. Financování stavby 
tohoto rozsahu není v možnostech obcí, ale ani ne v možnostech 
mnohem větších měst. Všechny tyto stavby jsou stavěny z dotací 
„Evropských fondů“, kdy samotná příprava od zpracování 
projektu po přiznání dotací trvá několik let.

Současně s napojením na novou splaškovou kanalizace 
odpadá požadavek na povolení k vypouštění do vod povrcho-
vých nebo podzemních. (poznámka: povolení vydaná před 
1.1.2002 pozbyla platnost 31.12.2007). Nově povolované 
domovní ČOV jsou stavby dočasné do doby výstavby veřejné 
kanalizace. 

Navržená splašková kanalizace řeší odvedení splaškových 
vod na novou centrální obecní ČOV s hlídanou kvalitou 
vypouštěných vod do toku Ropičanky.. Umístění jednotlivých 
větví kanalizace je navrženo v centru obce s koncentrovanou 
zástavbou do místních komunikací v majetku obce. Přívodní 
stoka k ČOV je vedena podél řeky Ropičanky. Vzhledem ke 
konfiguraci terénu obce, je gravitační kanalizace doplněna 
čerpací stanicí s výtlakem splašků. Tímto řešením dojde k 
odvedení cca 80 % všech splaškových vod vyprodukovaných na 
území obce Smilovice na ČOV. 100 %-ní pokrytí kanalizací obce 
není možné, ať již ke stávajícím spádovým poměrům obce, nebo 
k rozptýlené zástavbě mimo ekonomicky dosažitelnou vzdále-
nost.     

Celková délka navržené nové gravitační kanalizace profilu 
DN 300 je 5.875 m. Výtlak splašků z ČS profilu DN 100 je 
dlouhý 1.460 m.

Napojení jednotlivých nemovitostí (rodinných domů) je 
řešeno vysazením odbočky DN 150 z hlavního kanalizačního 
řadu. Odbočka je ukončena napojovací plastovou šachtičkou DN 
300 (425) umístěnou mimo zpevněnou plochu komunikace. Pro 
každý RD je navržena jedna samostatná přípojka ukončená 
plastovou „parcelní napojovací šachtičkou“. Nelze jednotlivé 
nemovitosti slučovat do jedné tzv.sdružené přípojky, platí  
pravidlo: 1 RD - 1 přípojka.

Na kanalizaci budou napojeny pouze splaškové vody - 
všechny splašky z WC, koupelen, kuchyní. Tyto splaškové vody 
budou napojeny přímo v celém objemu, stávající žumpy, septiky 
a ČOV se zruší. 

Na novou kanalizaci nesmí být napojeny dešťové vody ani 
žádné drenáže a další balastní vody. Přípojky musí být provede-
ny dokonale vodotěsné, bude kontrolováno v zapojovacích 
šachtičkách. Tato podmínka musí být splněna z důvodu 
funkčnosti ČOV, protože biologická ČOV umí čistit pouze 
koncentrované špinavé vody.  

ČOV je navržena jako mechanicko - biologická čistírna. 
Venkovní nádrže budou provedeny se zakrytou hladinou, aby 
byl minimalizovaný vliv ČOV na okolí. Provoz ČOV bude 
bezhlučný a bez zápachu a tvorby aerosolu. Dmýchadla uvnitř 
provozní budovy budou osazena v protihlukových krytech. 
Vyčištěné vody budou vypouštěny přes vyústní objekt do toku 
Ropičanka. Provoz ČOV bude automatizován bez stále obsluhy. 
Odvoz kalu z kalojemu bude prováděn fekálními vozy 4 x ročně. 
Obsluha bude omezena na kontrolu funkčnosti v rozsahu 1 
pracovníka 3 hod denně.

V případě zájmu o podrobnější informace můžete dotazy 
zaslat na e-mail: krauz@mkplan.cz  alt.volat na tel.č.558 736 
605.     

ing. Miroslav Krauz - projektant 

na kontaktním místě poskytujeme tyto služby:
1. Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání 

nových
2. Žádost o zřízení datové schránky
3. Autorizovaná konverze - z elektronické do listinné
4. Autorizovaná konverze - z listinné do elektronické
5. Autorizovaná konverze - z elektronické do listinné nebo 

opačně (na žádost)
6. Výpis z Insolvenčního rejstříku 
7. Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH 
8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kval. dodavatelů 
9. Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče 
10. Živnostenský rejstřík 
11. Registr živnostenského podnikání 
12. Restřík trestů
13. Obchodní rejstřík

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNY - ZDARMA

z moci
úřední}

Czech Point
na obecním úřadu
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Zahájení jubilejního 20. XCAMPu
dne 19. 7. 2009 v areálu KARMELU 

(uvítací projev starosty) Na základě § 36, zákona č.128/2000 Sb. o obcích může obec 
udělit fyzickým osobám čestné občanství obce. Bylo předloženo 
zastupitelům obce Smilovice ke schválení udělení čestného 
občanství obce Smilovice p. JERZEMU BUZKOVI – rodákovi z 
naší obce (narozen 3.7.1940 – Smilovice č.77).

Vědecká kariéra: vystudoval Politechnikę Śląską v Gliwicach 
(obor chemické inženýrství); byl jmenován profesorem 
technických věd r.1997;  člen Instytutu  Inżynierii Chemiczmej 
Polskiej Akademii Nauk (PAN); sekretář „Komitetu Naukowego 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej“ PAN w Gliwicach; prorek-
tor PAN w Częstochowej od r.2001

Politická činnost: od 1980 – aktivní člen NSZZ SOLIDAR-
NOŚĆ; 1997 – 2001 premiér polské vlády (celé 4-leté volební 
období); od 13.6.2004 - poslanec Evropského parlamentu; v 
červnu 2009 opětovně vybrán za poslance v EP (nejvyšší podíl 
hlasů); od 14.7.2009 – byl vybrán předsedou EP (555 hlasů z 
713 hlasujících)

Závěr

1. Rodák z obce Smilovice - p.Jerzy Buzek se stal 14.7.2009 
předsedou jedné z nejvlivnějších institucí EU – EVROPSKÝ 
PARLAMENT.

2. Po 20-ti letech od pádu komunismu a 5-ti letech po 
rozšíření EU je prvním politikem z postkomunistických států, 
který se dostal do tak vysoké funkce v rámci sjednocené Evropy.

3. Pan Jerzy Buzek nezapomíná na svoje rodiště a dne 
16.2.1999 navštívil obec Smilovice společně s tehdejším 
premiérem ČR (p. Tošovský). Poslední návštěva se uskutečnila 
dne 21.4.2006 na pozvání PZKO a Obecního úřadu obce 
Smilovice (návštěva rodného domu, Karmelu a okolí obce).

4. Význam zvolení našeho rodáka čestným občanem obce 
Smilovice je nutno chápat i z hlediska proslavení a reklamy pro 
naší obec. Pan Jerzy Buzek, který v současné době bydlí v 
Gliwicích,  často navštěvuje své rodiště a udržuje kontakt s 
rozvětvenou rodinou Buzků v okolí Třinecka a Těšínska. Mezi 
jinými se rovněž podílí na duchovním životě KS-SCH (Křesťan-
ské společenství – Społeczność Chrześciańska) působící u 
Slezské církve evangelické a.v. Smilovice a Dzięgielów. 

(OÚ)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro udělení čestného občanství - závěr

Jak jsem se dočetl na Vašich www stránkách (www.xcam-
p.cz), týdenní setkání křesťanské mládeže ve Smilovicích má 
již dlouholetou tradici. Určitě nelze dnes v našem civilizova-
ném světě Vám nic namítat k Vaší činnosti. Osvojování 
morálních, společenských a duchovních hodnot a předávání 
mladé generaci je skutečně Vašim šlechetným činem. Nevím, 
kolik je Vás zde, ale dle statistiky uvedené na Vašich stránkách 
počet trvale registrovaných účastníků se pohybuje vždy kolem 
300-400 a nepochybně Váš tábor mládeže z ČR, Slovenska a 
Polska patří mezi největší svého druhu v širokém okolí. 
Proslavuje to naši obec a jsme hrdí, že Váš tábor včetně 
edukačního a duchovního střediska Karmel je již stálicí v obci 
Smilovice. 

Letos si připomínáme  550. výročí od první zmínky o obci. 
Zahájili jsme jednání s představitelem KS-SCH (p. Jiří Rusz), 
aby i od Vás byl na našich slavnostech 29.8.2009 Váš stánek, 
který Vás bude reprezentovat. 

Nutno dále vzpomenout, že v nedávno vydané publikaci  „Z 
historie obce Smilovice“ je samozřejmě zmínka o jednom z 
největších bývalých gruntů v obci Smilovice tzv. KOTASÓW-
KA, která po roce 1948 ze známých politických důvodů 
prakticky zanikla. Nebýt Vás, nevznikl by zde jak se nyní 
nacházíme tak velmi elegantně vždy upravený edukační 
komplex, který sám ohodnotil při poslední návštěvě i současný 

předseda Evropského parlamentu – p. Jerzy Buzek - rodák ze 

Smilovic. Tehdy společně se zástupci obce a PZKO Śmilowice 
jsem s ním osobně 21.4.2006 prošel celou Vaši budovu a byl 
skutečně nadšen, jak jste tento starý grunt odrestaurovali.        

Prof. Jerzy Buzek rozmawia z Piotrem Donocikem
na balkonie posiadlosti dziadków pod nr.77

Ostatnia wizyta prof. Jerzego Buzka
w Śmiłowicach - 21. 4. 2006



sportovní a kulturní akce spolků obce
(TJ, MK PZKO, Myslivecké sdružení Smilovice-Řeka,

Český včelařský svaz, KS-SCH, KRPŠ ZŠ)

29. 8. 2009 15.00 – 24.0029. 8. 2009 15.00 – 24.00
areál TJ Smilovice

vystoupení děti ZŠ
Dechová hudba SCEAV Kom. Lhotka
vyznamenání občanů
taneční soubor Śmilowianie
sportovní soutěže - vyhodnocení
Polajka - cimbál. muzika
Replika band - disko
ohňová show

jídlo pivo zábava
pro děti

fotbal tenis hudba ohňostrojvolejbal badminton

vstup zdarma
bohatá tombola, atrakce pro děti
myslivecké speciality MS-Smilovice-Řeka
bohatá tombola, atrakce pro děti
myslivecké speciality MS-Smilovice-Řeka

550.výročí obce SMILOVICEvýročí obce SMILOVICEvýročí obce SMILOVICE

program:
15:00
15:30
15:45
16:00
16:30
16:45
20:00

Datum Čas Oddíl Domácí Hosté Výsled.

15.8.2009 17:00 Muži "A" Radvanice Smilovice 

15.8.2009 17:00 Muži "B" Smilovice B Kozlovice B

16.8.2009 14:45 Dorost Nýdek Smilovice 

22.8.2009 17:00 Dorost Smilovice Dobratice 

23.8.2009 10:15 Muži "B" Oldřichovice B Smilovice B

23.8.2009 17:00 Muži "A" Smilovice Janovice

29.8.2009 9:30 Žáci Hnojník Smilovice 

29.8.2009 14:45 Dorost Hnojník Smilovice 

29.8.2009 17:00 Muži "A" St. Město Smilovice 

30.8.2009 17:00 Muži "B" Smilovice B Staříč B

5.9.2009 16:30 Dorost Smilovice Mosty 

5.9.2009 16:30 Muži "B" Vojkovice Smilovice B

6.9.2009 14:30 Žáci Smilovice Vendryně 

6.9.2009 16:30 Muži "A" Smilovice Raškovice 

12.9.2009 16:30 Dorost Smilovice Dobrá 

13.9.2009 10:00 Muži "B" Paskov Smilovice B

13.9.2009 14:30 Žáci Smilovice Tošanovice 

13.9.2009 16:30 Muži "A" Smilovice Dětmarovice 

19.9.2009 9:30 Žáci Oldřichovice Smilovice 

19.9.2009 13:45 Dorost Frýdlant Smilovice 

19.9.2009 16:00 Muži "A" Stará Bělá Smilovice 

26.9.2009 16:00 Dorost Smilovice Oldřichovice 

27.9.2009 14:00 Žáci Smilovice Bystřice 

27.9.2009 16:00 Muži "A" Smilovice Horní Suchá 

27.9.2009 16:00 Muži "B" Řepiště B Smilovice B

3.10.2009 13:30 Žáci Tošanovice Smilovice 

3.10.2009 13:15 Dorost Baška Smilovice 

3.10.2009 15:30 Muži "A" Heřmanice Smilovice 

3.10.2009 15:30 Muži "B" Smilovice B Pržno 

10.10.2009 15:30 Dorost Smilovice Sedliště 

11.10.2009 13:30 Žáci Smilovice Oldřichovice 

11.10.2009 15:30 Muži "A" Smilovice Stonava 

11.10.2009 15:30 Muži "B" Nošovice Smilovice B

17.10.2009 9:00 Žáci Bystřice Smilovice 

17.10.2009 15:00 Muži "B" Smilovice B Janovice B

18.10.2009 12:30 Dorost Bukovec Smilovice 

18.10.2009 15:00 Muži "A" Libhošť Smilovice 

24.10.2009 14:30 Dorost Smilovice Václavovice 

25.10.2009 12:30 Žáci Smilovice Hnojník 

25.10.2009 14:30 Muži "A" Smilovice Bystřice 

25.10.2009 14:30 Muži "B" Milíkov Smilovice B

28.10.2009 14:30 Žáci Vendryně Smilovice 

28.10.2009 14:30 Dorost Smilovice Řepiště 

28.10.2009 14:30 Muži "B" Kunčice p. O. Smilovice B

31.10.2009 14:30 Muži "B" Smilovice B Lučina

31.10.2009 14:30 Muži "A" Brušperk Smilovice 

1.11.2009 12:15 Dorost Písek Smilovice 

8.11.2009 14:00 Muži "A" Smilovice Dolní Lutyně 

TJ Smilovice, o.s.- Fotbalová utkání podzim 2009


