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Návrh znaku a vlajky obce Smilkov

Symbolika obsažená návrhu znaku a vlajky obce
Leknínový trojlist (inspirované dvěma erby s různými leknínovými listy bývalé
vrchnosti), zároveň zastupují zdejší květenu, sady, listnaté stromy apod.
Tři obilné klasy symetricky spojené v trojlist, připomínající zemědělský význam
zdejší krajiny, navíc originální figura, dosud neudělená
Krokev (v užívaném logu na webu obce), jejíž tvar připomíná střechy (tj. domov a
zázemí) i jednotu všech částí obce, svým tvarem též okolní kopcovitou krajinu
( v zimě zasněženou – vstup do České Sibiře) , ale i ostří radlice (zemědělství) a
barvou sníh (čistotu).
Zelená barva horního pole štítu samozřejmě odkazuje na okolní lesy, pole a louky.
Modrá barva dolního pole pak symbolizuje drobné vodoteče a rybníky
Mlýnské kolo pak připomíná několik zdejších mlýnů.
Navíc symbolicky 3 listy a 3 klasy = 6 místních částí dnešní obce a2 pole štítu (zelené
a modré) = 2 katastrální území tvořící obec
P.F.
Závěrečný účet obce za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 s následujícími přílohami byl zveřejněn na ÚD
Smilkov od 30.5. do 26.6.2022
Výkazy: rozvaha k 31. 12. 2021
výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021
příloha účetní závěrky k 31. 12. 2021
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
Krajský úřad Středočeského kraje zahájil 27.7. 2022 přezkoumání hospodaření
obce za rok 2021. Přezkoumávané období 01.01.2021-31.12.2021.
Zjištění z přezkoumání: při přezkoumání hospodaření obce Smilkov za rok 2021
nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Zastupitelstvo obce Smilkov na svém zasedání č. 3/2022, usnesením č. 3/2022
schválilo účetní závěrku a závěrečný účet obce Smilkov za rok 2021 bez výhrad.
Schválený závěrečný účet je se všemi přílohami zveřejněn v elektronické podobě na
ÚD obce Smilkov, v písemné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadě.
H.D.
Tradiční anenská zábava
Jak je již tradice, dne 5.7. ve večerních hodinách se uskutečnila letní taneční
zábava na místním hřišti. Letos opět se skupinou Unigema. která hrála opět skvěle do
ranních hodin. Předpověď hlásila trochu deštivo, ale počasí nakonec vyšlo.
Z.P:

Jak jsme v Česku třídili a recyklovali odpad v roce 2021?
Díky společnému třídění obyvatel ČR bylo předáno k recyklaci nebo
energetickému využití 1 000 000 tun odpadu, to představuje téměř 77%
vyprodukovaných obalů. Průměrně každý obyvatel vytřídí 71,8 kg odpadu (22,5 kg
papíru, 16,8 kg plastu, 16,8 kg kovu, 15,2 kg skla a 0,5 kg nápojových kartonů).
Díky třídění a využití obalových odpadů nebylo do ovzduší vypuštěno 980 000
tun CO2ekv. a společně jsme tak zachránili 30 km 2 přírody.
V třídění odpadů se stále zlepšujeme a celosvětově patříme na přední místa.
Nerudovské zamyšlení kam s ním
Neodhazuji odpadky v přírodě, neodpadávají mi od ruky na ulici, třídím odpad,
kompostuji, vermikompostuji, každoročně se zapojuji do různých akcí s úklidem
přírody a to vše učím i své děti. Posledních pár let to takto má vlastně skoro každý
člověk, každá rodina i země. Krásná jsou čísla, jak si stojíme v třídění odpadu
celosvětově, jak rok od roku třídí víc obyvatel, dokonce i rostou kilogramy
vytříděného odpadu. Tohle všechno je pozitivní, ale celé tohle počínání se mi zdá
pouze nesmyslnou hrou, pokud postoj k odpadu nezměníme už na začátku.
Podle statistik Ministerstva životního prostředí se v roce 2014 vyprodukovalo
32 mil. tun veškerého odpadu, v roce 2019 již 37 mil. tun a v roce 2021 číslo vzrostlo
na 38,5 mil. tun odpadu. Pokud se toto číslo bude stále zvyšovat, třídění a recyklace
problém s odpadem nevyřeší. Aby se opravdu něco změnilo, musíme na to jinak a
nejlépe hned na začátku.
Všimli jste si, že dnes je většina firem přeborníky v obalové technice. Je skoro
jedno co si kupujete, ale vše je zabalené a nejlépe hned v několika obalech najednou.
Jdete si koupit pastu na zuby, ponejvíce je v plastové tubě a ta tuba v papírové
krabičce, koupíte si balení čaje, jednotlivé pytlíky jsou zabalené v papírovém obalu,
papírový obal je zatavený v alobalu a pak je vše uloženo v papírové krabičce. Na
uvaření jednoho hrnečku teplého čaje odpadu až dost. Dokonce v některých
obchodních řetězcích se prodávají jednotlivé kusy ovoce, zabalené v potravinové folii
na polystyrenovém tácku. Pro mě nepochopitelné …banán má už svůj
kompostovatelný obal, to samé pomeranč, mandarinka, proč tedy někoho napadlo je i
tak balit a někdo to kupuje! A opravdu kupuje, jelikož jsou v regálu již přes půl roku a
to by jedno a to samé ovoce nedalo :).
Obaly nenesou jen odpadovou zátěž, ale i ekonomickou. To, že má produkt
obal i když je recyklovatelný, někdo dané firmě musí zaplatit a vždy je to spotřebitel,
tedy my, koneční zákazníci. Pojďme tedy myslet lépe a pokud to jde, nakupujme
odpovědně už na začátku, hledejme produkty bez obalu nebo jen v základním obalu.
Recyklace je stále náročnější než samotné produkci odpadu předcházet.
Třiďte, má to smysl, ale zkuste na to jít i jinak!
P.O.

Činnost obce
Vážení občané, dovolte mi přiblížit činnost obce za období září 2020–červenec
2022 a přehled dotací, které na ni obec získala.
Oprava obecního bytu č.4 v čp. 58 ve Smilkově
V prosinci 2021 jsme dokončili kompletní rekonstrukci jednoho z obecních bytů
v č.p. 58. Vyměněny byly rozvody elektřiny, topení, opraveny podlahy, omítky, a
zařízení koupelny. Téměř 90 % nákladů uhradilo Ministerstvo financí poskytnutou
dotací. Rekonstrukci prováděla firma Hrdinka, Nové Dvory.
Celkové náklady na rekonstrukci
Výše dotace
Vlastní zdroje na opravu

751 174 Kč
676 056 Kč
75 118 Kč

Výběrové řízení na dodavatele stavby – březen 2021 (schváleno usnesením 3/2021)
Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí – červenec 2021
Vydání rozhodnutí o přidělení dotace – listopad 2021
Předávací protokol o dokončení rekonstrukce – prosinec 2021
Příjem financí na účet obce u ČNB – prosinec 2021
Oprava vodovodního řadu
V květnu 2021 proběhla kompletní výměna další části vodovodního řadu mezi
rybníkem Pilník a Báňovem v celkové délce 455 metrů. Na základě poptávkových
řízení prováděly zemní práce firma pana Pištěka ze Smilkova a vodo-instalatérské
práce firma Pavel Krampera, Mysletice. Středočeský kraj poskytl na základě žádosti
na opravu 40 % finančních prostředků.
Náklady na vodo-instalatérské práce
Náklady na zemní práce
Náklady na ruční výkopové práce
Výše dotace
Vlastní zdroje na opravu

475 382 Kč
153 350 Kč
20 000 Kč
267 000 Kč
381 732 Kč

Poptávkové řízení na dodavatele prací – březen 2021 (schváleno usnesením 3/2021)
Podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj – červen 2021
Projednání a schválení žádosti o dotaci zastupitelstvem Stř. kraje - září 2021
Předávací protokol o dokončení stavby - květen 2021
Příjem financí na účet obce u ČNB - leden 2022
H.D.

Činnost obce pokračování….
Oprava komunikace do Radotína
V prosinci 2020 jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na
opravu komunikace o délce 808 metrů včetně opravy mostku do osady Radotín.
V dubnu následujícího roku jsme dotaci, která pokryla téměř 80 % nákladů, získali.
V červenci 2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, ve kterém jsme oslovili pět
firem. Zakázku získala firma Bes, s.r.o., Benešov s nejnižší nabídnutou cenou, firma
opravu dokončila v září 2021.
Celkové náklady na opravu
Výše dotace
Spoluúčast obce

2 086 359 Kč
1 644 887 Kč
441 472 Kč

Žádost o dotaci – prosinec 2020
Schválení žádosti o dotaci – duben 2021
Výběrové řízení na dodavatele – červen 2021 (schváleno usnesením 5/2021)
Předávací protokol o dokončení stavby – září 2021
Příjem financí na účet obce u ČNB – květen 2022
Oprava komunikace Oldřichovec
Na Oldřichovci jsme opravili, tentokrát jen na náklady obce ve spolupráci s firmou
Bes s.r.o., část komunikace k místnímu hřbitovu. Byl opraven přejezd přes potok,
vyrovnány výmoly před a za potokem, které před opravou umožňovaly projet jen
dobrému terénnímu autu. Suché stromy, u kterých hrozilo, že spadnou a způsobí
zranění nebo škodu na majetku, byly odstraněny. Opravě a kácení dřevin předcházelo
místní šetření za přítomnosti obce, oslovené firmy a vlastníků okolních pozemků.
Cena opravy byla 63 560 Kč včetně DPH.
Kůrovcová těžba
V roce 2021 jsme kompletně dokončili těžbu kůrovcového dřeva v obecních lesích
(Slaboňky a Žďáry). Vytěženo bylo cca 216,8 m3 dřeva. Náklady na těžbu bez
zalesnění činily 84 884 Kč. Zalesnění stálo 99 700 Kč. Příjmy z vytěženého dřeva
byly 149 402 Kč.
Využili jsme možnost podat žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity na Středočeský kraj. Původně avizovaná částka dotace 67 000 Kč
se kvůli velkému počtu žadatelů snížila jen na 19 285 Kč.
H.D.

Řešení likvidace odpadních vod ve Smilkově
Jeden z nejdůležitějších úkolů, kterým se zabývalo zastupitelstvo, během
celého tohoto volebního období, bylo nalezení optimálního řešení likvidace odpadních
vod pro obec Smilkov a její osady. Diskusi a první kroky započala starostka p. D.
Čermochová a dále v nich pokračovala starostka p. H Dohnalová. Hlavním cílem naší
snahy, bylo pomoci občanům celé obce s likvidací odpadních vod, způsobem, který by
je provozně ani finančně příliš nezatížil a do budoucna jim pomohl.
Jaký byl časový postup řešení?
01-12/19 – hledání možností řešení likvidace odpadních vod
03/20 – schválení zadání pro studii variantních řešení likvidace odpadních vod
04/20 – poptávkové řízení pro studii variantních řešení likvidace odpadních vod
09/20 – schválení cenové nabídky na vypracování studie firmou TopolWater, s.r.o
12/20 – obdržení vypracované studie variantních řešení likvidace odpadních vod
07/21 – veřejná prezentace občanům studie variant řešení likvidace odpadních vod
01/22 - poptávkové řízení pro vypracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci
na likvidaci odpadních vod v obci Smilkov
02/22 – zastupitelstvo schvaluje jako ekonomicky nejefektivnější variantu DČOV
pro celou obec Smilkov, včetně jejích osad
02/22 – schválení cenové nabídky pro vypracování projektové dokumentace k žádosti
o dotaci na likvidaci odpadních vod firmou Vodní Projekty, s.r.o
09/22 – podání žádosti o dotaci, včetně projektové dokumentace, na soustavu DČOV
v obci Smilkov a jejích osadách
Co nám řekla vypracovaná studie variantních řešení likvidace odpadních vod?
Vyhodnotila tři možné varianty řešení
1) Centrální ČOV pro Smilkov + DČOV pro ostatní osady Smilkova
2) DČOV pro celou obec Smilkov
3) Jímky u každé nemovitosti a jejich pravidelné vyvážení
Vyhodnocení investičních a provozních nákladů – obec Smilkov včetně osad - 96
trvale obydlených nemovitostí, 268 trvale žijících obyvatel (ceny vychází
z rozpočtové metodiky r.2019)
Pořizovací náklady
Provozní
Stočné/m3
náklady/rok
Varianta 1
35.459 tis.Kč
666 tis.Kč
47 Kč
Varianta 2
14.900 tis.Kč
308 tis.Kč
22 Kč
Varianta 3
2.880 tis.Kč
2.891 tis.Kč
225 Kč
Výsledek

Jak je z výše uvedených výpočtů zřejmé, vychází pro obec nejvýhodněji
varianta 2, tedy odkanalizování pomocí DČOV. Navíc při měrných investičních

nákladech na 1 obyvatele na centrální ČOV přes 160 000,- (vychází z varianty
1 – centrální ČOV v obci Smilkov) by nebylo možné žádat o podporu ani ze SFŽP
(podmínka max 80.000,-/obyvatele), ani z MZe (podmínka max 120.000,-/obyvatele).
Z hlediska investičních nákladů vychází levněji odkanalizování pomocí
bezodtokových jímek, avšak z pohledu provozních nákladů je tento systém naopak ze
všech nejnákladnější. Pokud se vezmou v úvahu jak investiční, tak provozní náklady,
tak varianta 2 – DČOV vychází nejlépe jak v krátkodobém, tak střednědobém i
dlouhodobém horizontu.
Co vedlo zastupitelstvo k výběru řešení pomocí DČOV (varianta č.2)
1) Ekonomicky nejvýhodnější varianta – v provozních nákladech i ve stočném, u
jímek (varianta 3) sice vychází pořizovací náklady nižší, ale v delším horizontu je
převýší provozní náklady, tj.především náklady na pravidelné vyvážení a likvidaci
odpadních vod.
2) Možnost požádat o dotaci na pořízení - pouze varianta 2 – DČOV a varianta
1(ostatní osady), v případě varianty 1 (centrální ČOV) a varianty 3 by musely být
náklady hrazeny ze zdrojů obce, což by zvláště u varianty 1 – centrální ČOV
v obci Smilkov, při rozpočtu obce cca 6 mil.Kč bylo neúnosné (navíc je třeba
počítat s navýšením cen stavebních prací o cca 40% -proti roku 2019), odhad ceny
centrální ČOV se tak vyšplhal z cca 28 mil.Kč na cca 40 mil Kč. A dále také
s nárůstem úrokového zatížení.
3) Nejnižší předpokládaná cena stočného – vychází z nižších pořizovacích nákladů
a nízkých nákladů na údržbu (největším nákladem je likvidace kalu a monitoring)
4) Možnost využití přečištěné vody k zalévání – nádrž na vyčištěnou vodu je
povinnou součástí DČOV, u které se žádá o dotaci na pořízení
5) Společné projektové, stavební, vodoprávní řízení –pro všechny trvale obydlené
nemovitosti, které projevili zájem zapojit se do tohoto systému
Jaký je zájem o řešení odpadních vod pomocí DČOV mezi občany Smilkova
Část obce

Kouty
Zechov
Plachova
Lhota
Oldřichovec
Smilkov
Líštěnec
Celkem

Trvale hlášení
obyvatelé
47
6
12
18
154
26
263

Celkem
objektů s
trvalým
pobytem
15
3
7
11
56
9
101

Trvale hlášení
obyvatelé
zájem o
DČOV
44
6
10
18
121
10
209

Přihlášené
objekty k
projektu
DČOV
12
3
6
11
36
4
72

P.F.

I letos se ve Smilkově uklízelo. I když jen v komorním počtu
Jarního úklidu podél cest a stezek, který se letos konal 11. dubna, se zúčastnil
jen malý počet obyvatel. Přesto i díky tomu, že příroda nebyla tak zaneřáděná, jako
obvykle, se podařilo vyčistit všechna plánovaná místa ve stanoveném časovém
termínu. Poté následovalo posezení u buřtů a koláčků.
Velikonoční tvoření už letos protipandemická opatření nepřekazila
I ve Smilkově se pustily ženy a děti na obecním úřadě do velikonočního
tvoření. Všelicos lze v současnosti už koupit, ale k vlastnoručně vyrobené dekoraci
máme přece jen jiný vztah a více si ji ceníme. A někdy není nad to se kreativně
vyřádit. Svátky jara jsou k tomu nejlepší příležitostí.
Ve Smilkově obnovili tradici pálení čarodějnic
Po rychlé akci na návsi, kdy se oproti loňskému roku podařilo mužům májku
zvednout za pár minut, následoval průvod s čarodějnicí na pole k lesu Žďáry, kde už
čekala připravena dva a půl metrová hranice. Na akci nechybělo občerstvení s
možností opéct si buřty. Letos po více než patnácti letech postavili ve Smilkově
hranici k upálení čarodějnice, které následovalo v sobotu 30. dubna hned po tradičním
stavění májky. Hezké počasí přilákalo spoustu místních, ke zdobení se přidali děti i
dospělí.
Hasiči položili věnec k památníku padlých vojáků v První světové válce
U příležitosti výročí 130. Sboru dobrovolných hasičů Smilkov se uskutečnil ve
čtvrtek 26. května pietní akt položení věnce k památníku padlých v první světové
válce ve Smilkově. Krátkého proslovu k uctění si památky obětí se ujala starostka
obce Hana Dohnalová.
Ve znamení ohně a vody. Hasiči soutěžili v požárním sportu
V Okrskové soutěži požárního sportu ve Smilkově, která se konala v sobotu 28.
května, si své sily poměřilo celkově 13 družstev v kategoriích ženy a muži (starší a
mladší). Svou odhodlanost, vytrvalost a píli proměnilo ve vítězství družstvo mladších
mužů z SDH Ješetice, starších mužů z SDH Heřmaničky a družstvo žen domácího
sboru dobrovolných hasičů. Děti si mohly vyzkoušet hašení papírového domečku.
Děti střílely ze vzduchovky. Na jednom ze 14 stanovišť na dětském dnu
Skluzavka, malování na obličej, nejrůznější soutěže a hry, ale i bohaté
občerstvení. To vše čekalo na malé účastníky tradičního dětského dne ve Smilkově v
sobotu 11. června. Na čtrnácti stanovištích si děti vyzkoušely strefit se tenisákem
klaunovi do pusy, džberovou stříkačkou do plechovek, slalom na kole, jízdu na koni,
střílení ze vzduchovky, opičí dráhu a spoustu dalších aktivit.
E.K:

Činnost obce pokračování….
Obchozí trasa kvůli výstavbě nového mostku
Krajská správa údržby silnic řeší špatný technický stav mostku na komunikaci ze
Smilkova do Votic mezi rybníky Mlýnský a Zámecký. V březnu 2021 zaslala obci
projektovou dokumentaci a žádost o stanovisko prostřednictvím projektové
společnosti PONTEX s.r.o. Počítá se s demolicí mostku a výstavbou nového.
Podle zaslané dokumentace měly být demoliční práce zahájené v druhé polovině roku
2022, termín se ale posune pravděpodobně až na rok 2023. Předpokládá se, že doba
výstavby nového mostku bude 20 – 25 týdnů. Proto jsme začali ve spolupráci
s projektanty s předstihem řešit obchozí trasu tak, aby bylo možné bezpečně procházet
okolo rybníka Mlýnský. Opravili jsme místní komunikaci parc.č. 1137.
V poptávkovém řízení jsme oslovili tři firmy a usnesením č. 7/2021 zastupitelstvo na
listopadovém zasedání vybralo firmu Údržba silnic s.r.o, s nejnižší nabídnutou cenou
464 476 včetně DPH. Vzhledem k charakteru komunikace bylo nutné kvůli dešťové
vodě, která teče ze silnice, udělat řádné odvodnění. Komunikace byla osazena
obrubníky a po celé délce byl položen živičný potah.
Oprava křížků
Znovu jsme využili výzvu Ministerstva zemědělství na žádost o dotace na opravu
drobných sakrálních staveb. Poslední neopravené křížky, u kterých bylo možné o
dotaci žádat, jsou v Zechově, na Zástavci a Zdebyšce. Plánovaný rozpočet na opravu
je 40 350 Kč, získaná dotace činí 28 245 Kč. Z vlastních zdrojů obec zaplatí
12 105 Kč. V současné době probíhá poptávkové řízení na dodavatele. Ministerstvo
zašle finance na účet obce až po dokončení závěrečné zprávy o opravě.
Ještě na náklady obce obnovíme křížek u silnice na Oldřichovec, u kterého pravidla
nedovolují zařazení do žádosti o dotaci, protože stojí na soukromém pozemku, který je
vázán zástavním právem, ale obec má souhlas vlastníka s umístěním obnoveného
křížku. Předpokládané náklady na opravu křížku jsou 17 350 Kč.
Oprava garáže
Nového kabátu se po dlouhých letech konečně dočkala garáž u č.p. 46. Garáž je
v majetku obce, novou fasádu za 65 660 Kč včetně DPH, udělala firma Hrdinka, Nové
Dvory.
D.H.

Volební program Sdružení nezávislých kandidátů Smilkov
1) Odpadní vody – pokračování v realizaci schváleného řešení likvidace
odpadních vod v obci Smilkov a jejích osadách pomocí DČOV, které je, jak
vyplynulo ze zpracované studie, nejvhodnějším řešením, v současné chvíli se
nachází ve fázi projektové přípravy k žádosti o dotaci z SFŽP. Postupná
oprava, výměna kanalizace ve Smilkově
2) Komunální odpady – další podpora separace komunálních odpadů, rozšíření
míst pro separovaný odpad v osadách, postupný přesun separace do
jednotlivých domácností
3) Vodovodní řády – pokračování ve výměně vodovodních řádů zásobujících
Smilkov
4) Komunikace – pokračování v opravách obecních komunikací (např.
centrální část Smilkova, výkup a oprava části komunikace v Koutech
5) Kultura – rozvíjení a zlepšování podmínek pro kulturní vyžití v obci (př.
Vybudování pódia na hřišti, kroužek stolního tenisu, podpora kulturních a
společenských akcí)
6) Revitalizace obecních prostranství – zkulturňování prostředí, péče o zeleň,
výsadba květin a zeleně, obnova stromořadí podél cest
Kandidáti:
Ing. Pavel Fulín, 49 let, ředitel, Kouty, bez politické příslušnosti
Petra Opičková, 45let, projektový manažer, Líštěnec
Zdeněk Poskočil, 33 let, technik, Smilkov, bez politické příslušnosti
Bubník Pavel, 71 let, důchodce, Smilkov, bez politické příslušnosti
Hana Dohnalová, 68 let, důchodce, Smilkov, bez politické příslušnosti
Mgr. Eva Kovaničová, 48let, redaktorka, Smilkov, bez politické příslušnosti
Květa Bubníková, 73 let, důchodce, Oldřichovec, bez politické příslušnosti

Soutěž v požárním sportu
Sobota 28.5. patřila po 3leté pauze opět hasičskému sportu. Po kovidové pauze
proběhla Okrsková soutěž v požárním sportu. Všechny týmy se sjeli po poledni na
louce nad Smilkovem, kde již bylo vše připraveno. Ve 14.00 hod. jsme byli na nástupu
informováni o průběhu celého odpoledne, které přivítal před nástupem hustý déšť.
Zároveň nám paní starostka Smilkova přiblížila historii sboru Smilkov, k původnímu
výročí 130 let.
První disciplína byl požární útok žen mladších a paralelně 100m překážek pro
muže mladší. Dále ženy starší na útoku, poté muži starší a poslední útoky mužů
mladších, kdy mezitím si odběhly 100m překážek ženy mladší. Po soutěži proběhla
ukázka mladých hasičů z Heřmaniček při hašení domečku. Výsledky byli následující.
100 m překážek – muži) 1. Beran Pavel (Ješetice), 2. Karda Miroslav (Velké
Heřmanice), 3. Vrtiška Dominik (Ješetice),4. Váňa Ondřej (V. Heřmanice), 5.Volek
Lukáš (Smilkov)
- ženy) 1. Racíková Lenka (Smilkov), 2. Bubníková Hana (Heřmaničky), 3.
Vanišová Žaneta (Heřmaničky), 4. Zoulová Magdaléna (Arnoštovice), 5. Řezáčová
Lucie (Heřmaničky)
Celkové umístění
ženy ml. – 1. Smilkov, 2. Heřmaničky
ženy st. - 1. Velké Heřmanice, 2. Arnoštovice, 3. Heřmaničky
muži ml. - 1. Ješetice, 2. Velké Heřmanice, 3. Heřmaničky, 4. Smilkov
muži st. - 1. Heřmaničky, 2. Arnoštovic e, 3. Velké Heřmanice, 4. Ješetice
Po vyhlášení výsledků a ukončení soutěže následovala hudební zábava na
místním hřišti za doprovodu kapaly POHODA TEAM, která zde i za chladného počasí
vydržela hrát do hlubokých nočních hodin.
Chtěl bych tímto poděkovat soutěžícím, rozhodčím, mladým hasičům,
příznivcům požárního sportu a hlavně členům a příznivcům SDH Smilkov za pomoc
při uskutečnění soutěže.
Z.P.
Oprava střechy.
Po dlouhém a náročném vyjednávání s památkáři a shánění finančních
prostředků, se podařilo v letošním roce zahájit první etapu opravy střechy kostela sv.
Šimona a Judy v Arnoštovicích, jehož krytina, tvořená šindelem, se nacházela
v havarijním stavu. Obec Smilkov, na základě žádosti farního úřadu, schválila letos
další finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč, jako pomoc pro tuto opravu.
Mezi zajímavosti patří, že při opravě střechy byla nalezena schránka
s dobovými doklady a zápisy z poslední opravy, která proběhla v roce 1969. Schránka
je nyní uložena na obecním úřadu ve Smilkově a po dokončení opravy bude vrácena
zpět společně s novými doklady dokumentujícími probíhající opravu.
Finanční prostředky postačí na opravu cca poloviny plochy střechy,
pokračování závisí na získání dalších prostředků. Doufáme, že se to brzy podaří. Za
celé zastupitelstvo děkujeme p. F. Rundovi, který se do této záležitosti velice osobně
zapojil.
P.F.

Termíny akcí:
Střelby a loučení s létem - 3.9. 2022
Volby do zastupitelstev obcí - 23.-24.9. 2022
Setkání seniorů - 25.9. 2022
Ustanovující zasedání nově zvoleného zastupitelstva - 6.10.2022
Výlov rybníka Mlýnský- 22.10.2022
Vánoční zdobení - 23.11. 2022
Rozsvěcení vánočního stromku - 26.11. 2022
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