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Úvodník starostky
Vážení občané,

úvodem mi dovolte poděkovat za Vaší podporu 
v podzimních volbách. Vážím si ji a věřím, že 
společně se zastupiteli se budeme co nejlépe 
starat o blaho obce i všech jejich obyvatel. Do 
funkce zastupitel bylo zvoleno mnoho nových 
tváří, ale hned se všichni svědomitě ujmuli svého 
poslání. Prvním jejich počinem je schválení 
rozpočtu obce na rok 2023. V něm se plánuje 
s výstavbou nového školního pavilonu, na který 
se nám nedaří získat dotaci. Poslední ranou 
pod pás byl kolaps systému pro příjem dotací 
a následné zrušení celé výzvy. Je to zase krůček 
zpět, ale my pokračujeme dál. Jistě jste si všimli, 
že na úřadě a hasičské zbrojnici měníme krytinu, 
jelikož tou stávající už protékalo, kudy šlo, tyto 
náklady se však promítnou ještě v letošním 
rozpočtu. Dokončit bychom chtěli i úpravnu 
vody a vodovod, který by dozásobil vodou část 
Štefky, kde se zejména v létě potýkají s jejím 
nedostatkem. I na tento projekt plánujeme 
podat žádost o dotaci. Vrt z kterého se bude 
čerpat voda, jsme již z dotačních prostředků 
dofinancovali. Opětovně bychom chtěli zažá-
dat o dotaci i na autobusový záliv u zastávky 
,,Sosna“, která prošla v letošním roce rekon-
strukcí. Jde nám o bezpečnost cestujících 

a zejména dětí. O tu nám jde i v případě výstavby 
chodníku v Centru, směrem k hřišti u potoka. 
Zde jsme se nejdříve potýkali se změnami ze 
strany zastupitelů a občanů a nyní to vázne 
na projekční firmě, která neustále odkládá 
zapracování všech změnových požadavků do 
dokumentace. Ve zprávách nyní člověk slyší 
o neustálém zdražování a vzhledem k tomu, 
jsme přistoupili k úspornému režimu a rozhodli 
se jít cestou fotovoltaiky, zejména u ČOV, kde 
je velká spotřeba energie. Projekt je ve fázi 
zpracování a díky dotaci bychom měli pokrýt 
90 % vlastních nákladů právě z této dotace. 
Postupně měníme lampy veřejného osvětlení 
za úspornější, valná část je již vyměněna, čímž 
chceme také ušetřit. Všichni se snažíme ušetřit, 
kde to jde. V loňském roce se nám podařilo 
odbahnit rybník u hospody a děti i dospělí mohli 
celou zimu vesele bruslit. Letos díky získané 
dotaci došlo k ozelenění kolem tohoto rybníku 
a také zde umístíme lavičky pro pohodlnější 
přezouvání, ale i k odpočinku. Nový kabát 
získala cesta kolem paní Farské, na této opravě 
se finančně spolupodílela obec Návsí, jelikož 
tato cesta částečně zasahuje do jejího katastru. 
Pořád je co dělat, jen rozpočet není nafukovací 
a tak musíme jít postupně.
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Společenská rubrika
V měsících prosinec 2022 – únor 2023 se dožívají významných jubileí tito spoluobčané:

92 let
Niedobová Vanda Za Kopytnou

91 let
Byrtusová Emilie Grzegorce

90 let
Kantorová  HelenaZápotočí

80 let
Kantor Jiří Centrum
Kantorová Hilda Zápotočí

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Ing. Jan Kantor – místostarosta

70 let
Labaj Pavel Pila
Kaminská Jiřína Zápotočí
Lazarová Helena Kopetná - Paseky
Suchý Jan Dědina

60 let
Rusniok Petr Kopetná
Byrtusová Jana Zápotočí
Hóta Henryk Sosna
Čmielová Pavla Štefky

50 let
Gemrot Radek Pila
Ruszová Jana Za Kopytnou

Milí spoluobčané, přeji Vám krásné a ničím 
nerušené prožití vánočních svátků v kruhu 
nejbližších. Alespoň na okamžik zahoďte své 
starosti bokem. A do nového roku Vám přeji 
hlavně zdraví, pohodu a úspěchů.

Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną wszyst-
kim w radości, szczęściu a Nowy Rok 2023 przy-
niesie wiele dobra, nadziei i zdrowia.

Starostka obce Eva Kawuloková
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Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce...
Opravdu již máme v tomto školním roce za 
sebou tři měsíce plné nejen učení, ale také 
různých aktivit, které vhodně doplňují školní 
výuku. 

Podzimní měsíce plné slunečních dní jsme 
využili k vycházkám po okolí, kdy si žáci osvo-
jovali a upevňovali důležitá pravidla, která se 
týkají správného chování v silničním provozu 
a předcházení zbytečným nehodám. Vydali 
jsme se také do nedalekého soukromého 
arboreta pana Szczepanika, kde děti zaujalo 
vyprávění o dřevinách, se kterými se v našich 
lesích a zahradách jen tak nesetkáme. Zpět do 
školy si žáci odnášeli nejen spoustu zážitků, ale 
i plné náruče neobvyklých listů, které následně 
využili k podzimnímu tvoření. K podzimu také 
neodmyslitelně patří pouštění draků. A tak 
jsme se i my vydali jedno říjnové dopoledne 
na nedaleký kopec. Počasí přálo, vítr foukal 
a děti si tak užily zábavné dopoledne s draky 
v oblacích.

Díky dotaci zřizovatele, obce Milíkov, se mohli 
žáci spolu s předškoláky i letos zcela zdarma 
zúčastnit plaveckého výcviku v Bystřici, kde 

pod vedením zkušených lektorů získávali velmi 
potřebné zkušenosti a dovednosti při pobytu 
ve vodě. 

Angličtina již neodmyslitelně patří k výuce 
ve škole. Jak jsou na tom se znalostí tohoto 
jazyka naši čtvrťáci a páťáci? To si mohli ověřit 
při plnění rozličných úkolů spolu se svými 
vrstevníky v bukovecké škole, kde proběhly, 
vzhledem k pokračující spolupráci, Jazykové 
dílny. 

V rámci polytechnické výchovy naši předškoláci 
navštívili DDM v Jablunkově, kde díky programu 
„Malý řemeslník“ rozvíjeli svou manuální zruč-
nost, jemnou motoriku a především trpělivost. 
Pod vedením zkušených lektorů si vyrobili 
dřevěnou lodičku, kterou si následně odnesli 
domů.

Na činnosti školy navazuje naše školní družina, 
kterou mohou žáci navštěvovat jak v ranních 
tak v odpoledních hodinách. V tomto školním 
roce svou činnost zaměřuje na přírodu a pěsti-
telství. Proto se jedno páteční odpoledne sešlo 
pár ochotných rodičů, aby sestavili a usadili 
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vyvýšené záhony, které budou moci děti hned 
z jara začít využívat k pěstitelským aktivitám.

Závěr kalendářního roku již tradičně přináší 
dětem nejen Mikulášskou nadílku, vycházku 
ke krmelci, kdy žáci obdarovávají lesní zvířata, 
a posezení u vánočního stromečku, ale především 
Vánoce, ty nejkrásnější a nejkouzelnější svátky 
v roce.

 A tak bych chtěla jménem všech zaměstnanců 
naší školy popřát dětem, žákům, rodičům, ale 
zároveň i Vám čtenářům pohodový advent, pří-
jemné vánoční svátky a do nového roku hodně 
zdraví, lásky, pohody a rodinného štěstí.

Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy
Mgr. Hana Gorgolová

  ředitelka školy

Drodzy czytelnicy,

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 przebie-
gło tradycyjnie spokojnie i w dobrym humorze. 
Z wielką radością przywitaliśmy do kolektywu 
najmłodszych uczniów klasy pierwszej.  I od 
razu do lasu. Pogoda stuprocentowa-słonecz-
nie, lekki powiew, ognisko zapalone pierwszą 
zapałką, mnóstwo zadań do spełnienia i gry 
ruchowe zakończone słodkim bonusem-ideal-
nie. Święto Pieczonego Ziemniaka udane wielce, 
umorusane buzie i szerokie uśmiechy były 
tego najlepszym dowodem. W terminarzu akcji 
szkolnych przed nami puszczanie latawców.
Wyszło idealnie. Co by tu jeszcze na wrzesień 
dodać? A jest… wycieczka krajoznawcza tym 
razem miastoznawcza, bowiem do Krakowa 
żeśmy się wyprawili. Od szkoły odjechały 
autobusy dwa, do Krakowa razem jednak nie 
dotarły. Bus nr. 2 bowiem został zatrzymany 
Policją w Kocobędzu i dojechał na miejsce 
o niejakiej półtora godziny później. A miało być 

tak pięknie. Przekontrolowany został każdy 
śrubek autokaru, dokumentacja kierowcy, 
plan siedzeń uczestników wycieczki itd. Ten 
fakt trochę nam harmonogram nawalił. Chcąc 
niechcąc zmuszeni byliśmy podzielić się do dwu 
grup. Jesienny Kraków zdołał szybko nasze miny 
i wątpliwości rozwiać. Pogoda na medal. Zamek, 
Smok Wawelski, Rynek i Sukienice podziałały 
uspokajająco i wycieczkę można zakwalifikować 
do tych udanych.

Corocznie mamy tę przyjemność gościć u nas 
w szkole znaną osobowość z zakresu literatury 
dziecięcej. Tym razem oklaskami i kwiatkiem 
przywitaliśmy wśród nas Paulinę Płatkowską. 
Sympatyczna pisarka poopowiadała nam 
o swoich początkach hodowli pszczół na obrze-
żach Warszawy. Na koniec tradycyjna autogra-
miada i wpisy do zakupionych książek. 

To jeszcze nie koniec. Nie wolno zapomnieć 
o królowej literatury-Poezji. Święto Poezji 
odbyło się 2.11.  Jury pięcioosobowa, słysząca 
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każde przejęzyczenie, niewłaściwe syknięcie 
i akcent, wyrok wydała jasny. Niemal sami poeci, 
te nasze dzieci. Każdy przygotował wierszyk i go 
przedstawił przed jury i widownią przedszkolną 
i szkolną. Wszyscy wykonawcy zostali zarazem 
zwyciezcami. 

W przygotowaniu na grudzień: Mikołaj- spe-
cjalnie dla niego przedszkole i szkoła wystawi 
przedstawienie w domu PZKO. A potem już tylko 
odbieramy prezenty i piejemy kolędy w świą-
tecznym nastroju. Pogodnych Świąt Godowych 
Wam wszystkim, dużo radości i karpia bez ości.

Grzegorz Suszka 

ODPIS STAVU VODOMĚRU
Vážení uživatelé pitné vody z vodovodu Milíkov Dědina a Milíkov 
Kopytná, nezapomeňte prosím na odpis stavu vodoměru k 31.12. 
tohoto roku, aby Vám mohlo být vyúčtováno vodné a stočné. Tento 
stav můžete nahlásit osobně, nebo telefonicky na tel. č. 724 156 991. 
Sms ve tvaru: JMÉNO PŘÍJMENÍ, Č.P., STAV VODOMĚRU

Děkujeme 

spotkanie autorskie z pauliną Płatkowską

wycieczka Kraków
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Klub seniorů
Vážení občané,

uplynul rok, který nám přinášel většinou nega-
tivní zprávy o neustálém zdražování, válce na 
Ukrajině, o uprchlících. Naše setkání v klubu 
to ale neovlivnilo. Setkávali jsme se pravidelně 
1. středu v měsíci, kde jsme si měli možnost 
povykládat, někdy i postěžovat, ale hlavně 
strávit společný čas s dobrým pocitem, že 
někam patříme. Svědčí o tom i zájem o členství 
v našem klubu

V současné době máme 46 členů. Klub má 
6 členný výbor, kterému předseda p. Jiří Di-
Giusto. Každý z členů je pověřen funkcí, z které 
mu vyplývají určité úkoly. Evidenci členů 
a pokladnu má na starosti p Lydie  Lindáková , 
p. Stanislav Martynek a p.Irena Kufová provádí 
revizi pokladny, p. Bohuš Ostruszka má na sta-
rosti spolupráci s TJ Milíkov, nově byl zvolený 
p. Jindřich Cieslar, který se bude starat o webové 
stránky klubu.Výbor se pravidelně schází 1 krát 
měsíčně poslední středu v měsíci.Společně 
připravujeme návrhy programů na klubová 
setkání a hodnotíme už uskutečněné akce.

 Stálicemi našeho programu je smažení vaječiny, 
vaření guláše, oslava MDŽ a závěrečná Vilijovka. 
Nezapomínáme na naše jubilanty, které obda-
rujeme kytičkou nebo malým dárkem.

V letošním roce jsme navštívili Květnou zahradu 
v Kroměříži, která je v seznamu památek UNE-
SCO a vinné sklepy arcibiskupského zámku, 
které patří mezi nejstarší nejen u nás, ale 
v celé Evropě. Vyrábí se zde mešní víno už od 
13.  století. Měli jsme zajištěnou komentovanou 
prohlídku s degustací několika druhů těchto 
kvalitních vín.

V rámci setkání žen jsme si zajeli do Horní 
Lomné, kde jsme se prošli křížovou cestou v krá-
sné podzimní přírodě a občerstvili se v penzionu 
Bawaria. 

Naši členové včelaři si pro nás připravili před-
nášku o včelařství s ochutnávkou včelích pro-
duktů a chutným občerstvením. 

Čeká nás ještě vánoční posezení na ukončení 
roku se zástupci obce a zástupci TJ.

Blahopřejeme tímto nově zvoleným zastu-
pitelům obce, děkujeme za přízeň a finanční 
podporu a těšíme se na další spolupráci s obcí 
a TJ Milíkov. 

 Přejeme všem krásné a spokojené prožití 
vánočních svátků a do nového roku hlavně 
pevné zdraví.

Za klub Lydie Lindáková
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MILÍKOV, z.s. 
Vážení sportovní přátelé, sportovci,

ani jsme se nenadáli a opět nám 
advent zaklepal na dveře. Přišel 
čas vánoční, čas velkého shonu, ale 
také čas pohody, krátkého zamýšlení 
a ohlédnutí se za uplynulým rokem. 
Co nám přinesl? Udělejme si i my malou 
chvilku a v tomto svátečním čase se na krátko 
ohlédněme za ním. Nebudu Vás unavovat dlo-
uhým výčtem našich činností, ale dovolím si 
přeci jen vzpomenout důležité události, které 
si myslím, že by neměly ujít pozornosti a stojí 
za to si je připomenout.

Okresní přebor naše mužstvo hrálo pod 
vedením vedoucího mužstva p. Josefa Tvrdíka, 
trenéra p. Michala Franioka. Naše mužstvo je 
po podzimní části sezóny s 25 body na 6. místě 
ve středu tabulky. Po nezdarech na začátku 
sezóny se zdá, že se jejich výkony již stabili-
zovaly a věříme, že budou tabulkou stoupat 
jen vzhůru. 

Družstvo našeho dorostu opět společně 
s dorostem z Hrádku nastoupilo v přeboru 
pod vedením p. Slavomíra Sikory a trenéra p. 
Romana Mitrengy a jsou s 22 body na krásném 
3. místě tabulky. Věříme, že jejích úsilí se zúročí 
a na konci sezóny budou ještě výše. 

O naše žactvo se v okresním přeboru 
starších žáků F-M svědomitě staral 

trenér p. Daniel Marosz a p. Tomáš 
Fober. Naši žáci obsadili 6. místo 
tabulky s 6 body. Ambice jak malých 

hráčů, tak trenérů jsou vysoké a tak 
věříme, že do konce sezóny se zlepší 

a budou tabulkou stoupat vzhůru.

 Přípravu těch nejmenších a to fotbalovou 
přípravku si pod svá křídla vzali p. Tomáš 
Di-Giusto a p. Miroslav Ernst. Jejich výsledky 
jsou velmi dobré a jsou s 15 body na 8. místě 
tabulky. Turnaje přípravky probíhají jednou 
měsíčně, takže vřele doporučujeme přijít 
se podívat na jejich utkání. Jestli chcete 
vaše malé ratolesti svěřit do rukou těchto 
ostřílených fotbalových odborníků, neváhejte 
a přijďte. Tréninky probíhají každé úterý 
v 16 hod. v tělocvičně v Milíkově.

Rovněž zveme všechny potenciální sportovce 
na tréninky všech družstev fotbalu. Informace 
o trénincích a kontakty na trenéry poskytne 
každý funkcionář TJ a jsme rovněž na sociální 
síti Facebook, takže nás neváhejte oslovit 
a přijďte si zasportovat.

Detailní výsledky podzimní části sezóny jsou 
uvedeny v tabulce na další straně.

Bezplatná právní porada
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i nadále probíhá ve spolupráci s advokátní kan-
celáří, která vykonává služby pro obec, bezplatné právní poradenství pro občany obce 
Milíkov. Tyto služby jsou poskytovány každé třetí úterý v měsíci v knihovně Milíkově. V čase 
od 15,00 - 16,00 hodin.

Termíny: 20.12.2022, 17.1.2023, 21.2.2023 
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Šestičlenný oddíl stolního tenisu vede už sta-
bilně p. Jiří Kuchař. Po několika letech spojení 
s oddílem stolního tenisu z Návsí, se rozhodli 
pro osamostatnění a návrat k původnímu názvu 
TJ Milíkov.

Sezonu 2022/2023 hrají ve složení:  Di-Giusto 
Roman, Kulštejn Ondřej, Samiec Filip, Samiec 
Jan a Kuchař Jiří.

I po rozdělení hrají nadále Okresní soutěž 
3. třídy. A daří se jim velmi dobře.

Dva hráči jsou v žebříčku úspěšnosti v Top 10  
a to Roman Di-Giusto a Filip Samiec.

Co se týká družstva, tak zde došlo k historic-
kému průlomu. Po 7 kolech je družstvo TJ 
Milíkov na 1. místě!  Z tohoto umístění máme 

Muži
Poř.  Body
1 Nebory 45
2 Tošanovice 31
3 Janovice 31
4 Bukovec 27
5 Pržno 26
6 Milíkov 25
7 Vojkovice 21
8 Písek 21
9 Hrádek 20
10 Návsí 18
11 Metylovice 17
12 Mosty 16
13 Hukvaldy 14
14 Nošovice 12
15 Chlebovice 11
16 Smilovice B 9

Muži
Poř.  Body
1 Vendryně 30
2 Návsí 30
3 Písek/Bukovec 24
4 Mosty 22
5 Hrádek 9
6 Milíkov 6
7 Oldřichovice 5
8 Bystřice 4

Přípravka

Poř.  Body

1 Bystřice A 37

2 Písek/Bukovec 22

3 Oldřichovice A 19

4 Třinec A 18

5 Nebory/Smilovice 18

6 Třinec B 18

7 Jablunkov 15

8 Milíkov 15

9 Hrádek 13

10 Bystřice B 12

11 Návsí 11

12 Mosty 7

13 Dobratice 1

14 Oldřichovice B 0

Dorost

Poř.  Body

1 Kozlovice 25

2 Staříč 23

3 Milíkov/Hrádek 22

4 Tošanovice/Dobratice 21

5 Písek/Bukovec 12

6 Oldřichovice 9

7 Čeladná 7

8 Nebory/Smilovice 4
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velkou radost a moc jim gratulujeme. Co je, ale 
velmi pozitivní je bojovnost všech hráčů. Když 
se nedaří jednomu, dokáže za něho zaskočit 
další. Utkání jsou v drtivé většině tak vyro-
vnaná, že o vítězství může rozhodnout každý 
zápas, vždy je třeba bojovat až do úplného 
konce. V Dobré se jim např. podařilo zremi-
zovat již zdánlivě ztracené utkání, když Jan 
Samiec dokázal otočit poslední zápas ze stavu 
0:2 na 3:2. Jejich současné umístění, a také 
další výsledky, můžete sledovat na https://stis.
ping-pong.cz/.

Jestli jsou v čele díky výhodnému rozlosování, 
nebo díky skvělé formě všech hráčů, ukáží nejen 
nejbližší kola, ale především jarní část soutěže.

 Nadále se věnujeme i mládeži a tréninky jsou 
každé úterý od 17:30 v tělocvičně v Milíkově. 
Domácí soutěžní zápasy hrajeme ve čtvrtky 
od 17:30. Srdečně zveme jak děti, tak i jejich 
rodiče!

V červenci jsme opět uspořádali fotbalový 
turnaj a to již jubilejní 20. ročník Memoriálu 
Davida Novotného v malé kopané za účasti 
široké fotbalové veřejnosti. Bohužel nám tento 
výjimečný ročník pokazilo počasí a již tradiční 
„Zábava“ se nemohla uskutečnit. Proto se 
vedení TJ rozhodlo, že již pro další ročníky, se 
kulturní část turnaje tj. „Zábava“ bude konat 
v areálu „Dolek“ na Košařiskách. Sportovní část 
turnaje zůstane beze změny a všechna utkání 
se odehrají na hřišti TJ Milíkov.

Z dalších akcí jsme se v červnu zúčastnili 
a pomohli při setkání „XII Sraz veteránů, 
Mustangů & US cars 2022“ a v červenci na akci 
„Slavnosti na hřišti – Festyn na boisku 2022“.

Vážení sportovní přátelé, sportovci,

myslím si, že při této sváteční příležitosti 
mohu, a musím poděkovat Vám všem, kteří 
jste v tomto roce přiložili ruku k dílu a byli 
nápomocni při realizaci vytyčených cílů naší 

tělovýchovné jednoty Milíkov. Děkuji Vám 
všem, kteří jste s plným nasazením sportovali, 
pracovali na brigádách, věnovali svůj volný čas 
k zabezpečení pořádaných akcí anebo jste nás 
podpořili sponzorskými dary. 

Tímto bychom chtěli opět poděkovat našim 
významným sponzorům, kterými jsou: OBEC 
MILÍKOV, BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., 
OBEC KOŠAŘISKA a mnoho dalších, za jejich 
dary ať už ve finanční nebo materiální formě, 
bez kterých by tělovýchovná jednota ze svým 
širokým spektrem působnosti, vůbec fungovat 
nemohla. 

Nemalý dík patří  funkcionářům výboru 
a členům revizní komise za jejich celoroční 
práci ve svěřených funkcích.

Zvláštní poděkování patří „Klubu seniorů 
Milíkov“ za jejich obětavou práci a pomoc při 
pořádání sportovních akcí a v průběhu celého 
roku.

V závěru roku, přeji Vám a Vašim rodinám krá-
sné a veselé prožití vánočních svátků, mnoho 
hezkých dárků, mnoho vzájemné lásky a krá-
sných chvil strávených v kruhu těch nejbližších. 

Do nového roku vykročte v plném zdraví 
a s úsměvem ve víře, že nový rok bude stejně tak 
dobrý, ne li o něco malinko lepší než ten letošní. 

Ještě mi dovolte, abych Vás tímto jménem 
celé Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s. 
srdečně pozval na další ročník „Sportovního 
plesu“, který se uskuteční 28. 1. 2023 v PZKO 
Milików – Pasieki.

 Věřím, že nám i nadále zachováte Svou přízeň 
a budeme se moci setkávat na sportovních 
a kulturních akcích v novém roce 2023.

S pozdravem a SPORTU ZDAR !!!

 Roman Samiec
předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s
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HC Kozubová v sezóně 2022/2023 
 hraje Slezskou hokejovou ligu

Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a je 
tady pravidelné hokejové okénko.

Je tomu 12 let co tým Kozubové začal 
hrát Beskydskou amatérskou ligu. 
Za těch 12 sezón se z třicátníků stali 
čtyřicátníci, ze čtyřicátníků padesátnici 
a těm co bylo deset let nyní Kozubo-
vou táhnou, tak se změnil hokejový tým HC 
Kozubová. Za těch 12 sezón tým ovšem vybo-
joval celkem 7 medailí. Památeční jsou také 
finálová klání ve WERK aréně. Toto všechno je 
již minulostí a pojďme do přítomnosti.

Tým Kozubové se rozhodl opustit soutěž BAHL 
a od sezóny 2022/2023 se účastní Slezské hoke-
jové ligy. Tato soutěž je více zaměřená na tech-
nický hokej s více registrovanými hráči. Hraje se 
rovněž trochu jiným systémem. Pro letošní rok 
se ji účastní celkem 11 týmů. Po základní části, 
kde se hraje jednokólově každý s každým, se 
tabulka rozdělí na dvě části. Spodních 5 týmů 
hraje o dvě postupová místa do play-off. Násle-
duje play-off a finále ve WERK aréně. 

Kozubová tuto průlomovou sezónu začala 
v září a jelikož se jedná o první sezónu v nové 
lize, moc jsme nevěděli, jak to bude vypadat 
s výsledky. Bohužel to není tak růžové, jak 
se zdálo. Z 10 zápasů v základní části jsme 
pouze dva zápasy vyhráli a osm prohráli, což 
je aktuálně poslední místo se ziskem 5ti bodů. 

Aktuálně začíná předkolo play-off, kde se 
ve čtyřech zápasech porveme o účast v play
-off. Postupně se střetneme s týmy Horní 
Suchá, Wariors Třinec, Silesians Havířov a HC 

Javorový. Do Vánoc tak bude zřejmé, 
zda se nám to podaří či nikoliv.

Zdá se tedy, že se nedaří, jak má, 
nicméně situace je všude ve sportu 
složitá.  Mimo to,  že osa týmu 

Kozubové zestárla, tak nás navíc 
sužují zranění, která tým dále oslabují. 

Nadějí můžou být mladé pušky z Milíkova. 
Kluci se za poslední 4 sezóny hodně zlepšili 
a aktuálně tým táhnou. Pokud to bude 
pokračovat dál, můžeme se těšit za pár let opět 
na dýchánek ve WERK aréně. Je však třeba zat-
nout zuby a makat i v době nepříznivé. Ostatně 
toto moc dobře známe z let 2011, 2013 nebo 
2017, kdy se nám moc nedařilo, ovšem sezóna 
následující pak přinesla finálovou účast.  

Věřme tedy v lepší zítřky a mějme naději, že 
na Milíkově či Košařiskách již běhají další 
mladí hokejisté, kteří se za pár let stanou opět 
tahouny našeho lokálního týmu a budou tak 
reprezentovat obce z pod Kozubové ve „světě“. 

Nadějí může být i náš nový, říkejme mu hono-
sně, „Milíkov ARÉNA“ na vrch polí, který je 
sice nekrytý, ale když zamrzne…co vy víte, 
možná právě tam vyroste nový Milíkovský 
hokejový tahoun, který to dotáhne někam dál 
do světa….

Poslední řádek tohoto článku končíme opět 
našim oblíbeným …Sportu zdar a hokeji 
zvláště.

Mějte pohodovou zimu!

Vedení HC Kozubová 
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Ze života v obci
Na ,,vrch poli“ nám vyrostl rybníček. Pokud 
jedete po cestě z Pily do Dědiny a zpět, nelze ho 
přehlédnout. P. Szczepanik již dlouho spřádal 
myšlenky co s tímto místem udělá. Úplně ho 
to vybízelo k myšlence rybníčku. A jelikož jeho 
srdce tíhne k přírodě, volba byla jasná. Stačí se 
na jaře, nebo na podzim projít kolem jejich zah-
rady a srdce zaplesá i Vám nad barvami rostlinek 
a stromů, které jim na ni rostou. 

Hned v začátcích narazil na několik úřednic-
kých šimlů, kteří jeho nadšení nesdíleli. Přesto 
pokračoval v projektové přípravě, vyběhávání 
povolení apod. Nelze však opomenout ani fakt, 
že celá stavba vzniká v korytě původního potoka 
,,wloski“, který byl zemědělci někdy v 70-tých 
letech zatrubněn. Dá se říct, že přítok do tohoto 
rybníku bude díky právě tohoto potůčku, který 

má prameniště na druhé straně cesty, někde 
v místě nynějšího hnojiště, které slíbil majitel 
odklidit, jelikož kdyby to neudělal, byla by 
stavba rybníku spíše drahou žumpou, dle slov 
p. Szczepanika. A to by byla obrovská škoda. 
Protržení hráze se bát nemusejí ani občané 
níže postavení, jelikož je hráz předimenzovaná 
a nehrozí žádné nebezpečí. P. Szczepanik je 
připraven i na velkou vodu, kdy je na hrázi 
odtoková část a v případě zvýšení hladiny, tak 
může volně odtékat do přirozeného koryta. 
Rybník má také systém odkalování, aby byla 
voda časem opravdu jako křišťál. Samozřejmě 
p. Szczepanik počítal i s přístupem k tomuto 
rybníku a ten je zabezpečen po jejich pozemcích 
směrem od pily Byrtus. Vyšli mu vstříc i firma 
Netis, která se částečně podílela na realizaci 
drenáží kolem tohoto rybníku, aby veškeré vody 
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z polí byly odvedeny touto drenáží. P. Szczepa-
nik si jejich přístupu opravdu váží, dokonce mu 
přislíbili, že ponechají pomyslnou devítimetro-
vou hranici zeleně kolem celé stavby, aby tak 
došlo k eliminaci nežádoucích vlivů z přilehlých 
polí, které jsou aktivně zemědělsky využívána. 
Tak jak místy narazil na úřednickou byrokracii, 
nezapomněl naopak vyzdvihnout domluvu 
s rodinou Grocholovou a Szkanderovou, kdy 
Ti mu vyšli maximálně vstříc a směnili s nimi 
pozemky, které by byly stavbou zasaženy. 
Stejně tak rodina Kantorova, jejichž pozemek 
byl použit na rozprostření zbylé zeminy. Což 
mu usnadnilo práci. Co mu ji naopak ztížilo 
a to hlavně finančně, byla vleklá jednání a zdlo-
uhavé povolování. Nebýt těchto všech peripetií, 
mohla už stavba stát loni a za podstatně nižší 
náklady. Na které p. Szczepanik mimochodem 
nečerpá dotace, jelikož by ho brzdily v jeho 
zapálení ještě víc. Dotační tituly by mu diktovaly 
podmínky, které by ne, že nechtěl plnit, ale aby 
mu např. diktovali druhovou skladbu stromů, 
kterými může osázet břehy apod., raději zvolil 
variantu samofinancování. 

Na březích už tak má vysazeny různé vodní 
rostliny, na hladině se tyčí altánek, kde si lidé 
budou moci i posedět. Preventivně zde již umístil 
i záchranný kruh. Na části břehu má pomyslné 

dětské brouzdaliště, kdy děti z ,,Vymyslova“ už 
se těší na koupání a p. Szczepanik už svým vnu-
kům pořídil i nafukovací člun. Myslel i na čápy, 
kteří se zde hojně vyskytují a tak kdo ví, možná 
již na jaře zde nějaký páreček najde své útočiště 
na připraveném sloupu. P. Szczepanik se nebrání 
ani kluzišti, ke kterému velikost vodní plochy 
přímo vybízí. Prvotním záměrem však bylo vybu-
dovat zde oázu klidu s přírodními prvky. Nedělá 
to jen pro sebe, ale i pro ostatní. Neničme mu 
proto jeho úsilí, kochejte se, užívejte si příjem-
ného prostředí, odpočinku, ale neničte. Nechce 
plochu ohrazovat, tak ať k tomu není donucen. 

Stavbu jako takovou má víceméně dokončenou, 
zbývá mu osadit několik posledních stromků, 
i když v jeho případě zřejmě ne posledních, 
jelikož výsadba je jeho koníček, jeho vášeň 
od začátku, co se do Milíkova s manželkou 
přistěhoval. Už se těšíme na výsledek jeho 
práce, kdy stromy pořádně povyrostou, zazelení 
se a budou sloužit lidem i životnímu prostředí. 
Kdo z Vás se může na zahradě pyšnit např. 
sequoiadendronem, červeným dubem, lilio-
vníkem tulipánokvětým, platanem, bredejem, 
javorem dlanitolistým, javorem cukrovým nebo 
červeným. Ty všechny a mnohem víc najdete 
u rybníčku na ,,vrch poli“ a za takových pět let 
to bude krásná podívaná. 

SOUTĚŽ O NEJ 
MILÍKOVSKÉHO SNĚHULÁKA

Ani letos Vás neobereme o již tradiční přehlídku sněhuláků. 

Vyhlašujeme soutěž o nej Milíkovského sněhuláka. Čas na 
jeho postavení máte do konce února. Snad nám to sněhové 
podmínky dovolí. Fotky Vašich děl můžete zasílat na email: 
info@obecmilikov.cz, tel. 724156991, WhatsApp, nebo 
přímo do zprávy na FB obce.
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Soutěž malých čtenářů 
 Vyhlašujeme další kolo soutěže pro všechny 

malé čtenáře i ty začínající z obce Milíkov, 

případně děti navštěvující i školy v Milí-

kově. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie 

a) předškolní děti 

b) děti navštěvující první stupeň ZŠ

Úkol je jasný. Nakreslit obrázek z jejich oblíbené knížky. Zezadu 

obrázku napsat jméno a příjmení dítěte, věk, možný je i kontakt 

na rodiče. Obrázek přinést do 27. ledna 2022 do knihovny Milíkov. 

Zde budou tyto obrázky vystaveny. Po zbytek ledna a polovinu února 

bude obrázky hodnotit komise a čtenáři, kteří navštěvují zdejší 

knihovnu. Hlasovat budete moci i na FB stránkách obce.  Výsledky 

budou vyhlášeny v příštím čísle informátoru (březen 2023).

Nejlepších 5 obrázků z každé kategorie bude odměněno věcnými 

cenami, majitelé ostatních obrázků dostanou cenu útěchy. 
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TVOJE ELEKT INA
POLSKÁ FIRMA/BEZKONKUREN NÍ CENA

FOTOVOLTAIKA  pro domácnosti a firmy
TEPELNÁ ERPADLA  – nejlevn jší zp sob vytáp ní a oh evu vody
INFRAPANELY  – lehká a rychlá instalace

REALIZACE NA KLÍ

KONZULTACE A NÁVŠT VA TECHNIKA ZDARMA

ZE SLUNCE

info.cesko@soldom.pl             776 840 204                 www.soldom.pl
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