
Letní akce 

 

Dětské odpoledne 

Soutěžní úkoly pro letošní dětské odpoledne připravili pro děti hasiči společně s myslivci, nové 

nápady přinesla paní Květa Poskočilová.  Dětského odpoledne se zúčastnilo téměř padesát dětí. 

Během odpoledne čekaly na děti různé úkoly, při jejich splnění musely nejen přemýšlet, ale využít i 

své fyzické schopnosti. Letos opět všechny bez rozdílu věku potěšil skákací hrad a nafukovací 

skluzavka, které zajistili na dětský den zdarma manželé Čermochovi. Tradiční součástí dětského dne 

bylo malování na obličej, nově si děti mohly vyzkoušet výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, který 

zajistili manželé Noví. Na konci si všichni účastníci vyzvedli diplom a odměnu za splnění všech úkolů. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a bezproblémovém průběhu celého odpoledne podíleli.  

Taneční zábava ve Smilkově 

Tradiční letní taneční zábava ve Smilkově se opět vydařila, zatančit a poslechnout hudbu si i letos 

přišlo hodně místních obyvatel i návštěv z blízkých obcí. Hudební doprovod zajistila skupina Profil. 

V letošním roce pozval na taneční zábavu pan Milan Coller Heidy Janků a Josefa Laufera, kteří večer 

zpestřili svým vystoupením. Počasí bylo stejně jako v minulých letech pěkné, večer si všichni užili, 

těšíme se na další letní zábavu v příštím roce. 

Rozloučení s létem 

S létem jsme se rozloučili po soutěži ve střelbách. Krásné zářijové odpoledne jsme strávili na hřišti ve 

Smilkově, opekli jsme si buřty, popovídali si, atmosféru zpříjemnila skupina Vektory. Domů jsme 

s dobrou náladou odcházeli pozdě večer.  

Za pořádání a organizační zajištění akcí děkujeme letos hasičům. 

Hana Dohnalová, Smilkov 

 

Bude Vás zajímat. 

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Smilkov. 

Na základě písemné žádosti společnosti JURD CZ s.r.o., schválilo ZO na svém zasedání 

7.9.2017 pořízení změny územního plánu č.1. Jedná se o změnu funkčního využití pozemku 

p.č. 346/1 k.ú. Smilkov, na plochu s funkcí smíšená obytná-venkovská, případně občanské 

vybavení (jedná se o pozemek Plantáž). Veškeré finanční náklady spojené se změnou ÚP č.1 

uhradí společnost SMARTTECH s.r.o., budoucí nový majitel zámku ve Smilkově. Tyto 

finanční prostředky jsou již složeny na bankovním účtu obce Smilkov vedeném u České 

spořitelny a.s. Úplný návrh zadání je zveřejněn na elektronické úřední desce www.smilkov.cz 

a v písemné podobě na obecním úřadě. 



V rámci této změny ÚP č.1 si mohou občané podat žádost na změnu využití svého pozemku a 

to do 20.10.2017. Žádosti budou zapracovány do návrhu zadání, které bude schvalováno na 

zasedání zastupitelstva 2.11.2017. 

Termíny předvánočních akcí 

Zdobení adventních věnců – 29. listopadu 2017 

Rozsvěcení vánočního stromu – 3. prosince 2017 

Setkání seniorů – 10. prosince 2017 

Zvýšení ceny vodného 

Zastupitelstvo obce kvůli rostoucím nákladům na opravy a udržování a nutnosti tvořit Fond obnovy 

vodovodu a kanalizace schválilo 7. září 2017 navýšení ceny vodného u obecních vodovodů na 25 

Kč/m3 (4 zastupitelé byli pro zvýšení, nikdo nebyl proti, 3 zastupitelé se zdrželi). Po vybudování 

úpravny vody v Koutech bude voda ve všech vodovodech splňovat hygienické požadavky. Tato cena 

bude účtována za vodu odebranou po odečtech na podzim 2017. První platba vodného za zvýšenou 

cenu proběhne v roce 2019.  

Náklady na provoz jednotlivých vodovodů jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

Náklady na provoz vodovodu ve Smilkově 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 

cena vodného Kč za 1m3 12 12 15 15 15 

spotřeba vody m3 6081 5894 5317 6406 6368 

fakturace za vodu Kč 72972 70728 79755 96090 95520 

celkové náklady za vodu 
(údržba, opravy, provoz) 231788 105334 107946 811055 667259 

celkové náklady Kč za 1m3 38 17,8 20,3 126,6 104,7 
 

Náklady na provoz vodovodu v Koutech 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 
cena vodného Kč za 1m3 10 10 13 13 13 

spotřeba vody m3 1389 1348 1208 1168 1134 

fakturace za vodu Kč 13890 13480 15704 15184 14742 

celkové náklady za vodu 
(údržba, opravy, provoz) 34877 27903 28294 44655 32114 

celkové náklady Kč za 1m3 25 20,6 23,4 38 28,3 
 

Náklady na provoz vodovodu na Oldřichovci 



rok 2012 2013 2014 2015 2016 
cena vodného Kč za 1m3 10 10 15 15 15 

spotřeba vody m3 166 190 217 189 503 

fakturace za vodu Kč 1660 1900 3255 2835 7545 

celkové náklady za vodu 
(údržba, opravy, provoz) 28494 48701 26507 61665 26323 

celkové náklady Kč  za 1m3 171 256 122 326 52 
 

 


