
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vážení občané, ráda bych Vám nabídla 

otevřenou kancelář starostky. 

Nejedná se o novinku, tato možnost je již 

v republice hojně rozšířena a chtěli bychom 

se tímto přiblížit právě k Vám občanům. 

Můžete přijít bez předchozí domluvy a 

projednat věci, které vás zajímají. Přijďte 

s vašimi názory, připomínkami, kritikou. 

V tento den, tu budu jen pro vás, budeme 

diskutovat na témata vám blízká. Necháme se 

inspirovat ke změnám v naší obci. Přijďte nám 

říct co si myslíte a čím naši obec vylepšit. 

Uvaříme Vám dobrou kávu a nabídneme k ní něco 

sladkého 

 

Dne 20.9.2017 8,00 – 18,00 v multifunkční 

místnosti obecního úřadu Milíkov 

 

Těším se na Vás a vaše podněty.  

 

   Eva Kawuloková – starostka obce 

 
 

 

 

 

 

 

     

3. vydání 2017                           Obec Milíkov   
 

,,Hezký život na úpatí Kozubové“         ,,Pieknie se tu zyjmy pod Kozubowóm“ 
 

 

Vážení spoluobčané, szanowni współobywatele 

léto nám uteklo jako voda a čas běží neúprosně dál. Do konce roku mnoho času 

nezbývá. Chtěla bych se trochu poohlédnout za tím, co se nám podařilo a co 

připravujeme. 

Nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem 

pomáhali při přípravě a samotném průběhu akce „Slavnosti na hřišti“. Děkuji 

všem spolkům za to, že připravili skvělé občerstvení pro všechny účastníky a, 

že se zúčastnili naší malé „Olympiády spolků“ a úklidu po celé akci. Veliké 

díky patří rovněž Všem sponzorům této, troufám si říct, povedené akce. 

Tento měsíc nás čeká kolaudace stavby Chodník lokalita Pila I. Etapa. 

Doufám, že se nám podaří dovést vše do zdárného konce a chodník bude 

sloužit ke zvýšení bezpečnosti nejen našich dětí, ale i nás dospělých. Chtěla 

bych Vám všem poděkovat za trpělivost během celé stavby. Určitě jste si 

všimli  připravených kabelů, které budou sloužit k vybudování osvětlení kolem 

chodníku po celé délce. Osvětlení se bude dělat jako další stavba. 

  Co se týče chodníku lokalita Pila 2.etapa, který by měl pokračovat až ke 

Košařiskám- máme již stavební povolení, připravuje se projekt na osvětlení a 

chceme požádat o dotaci. Získat dotaci bude zřejmě trochu problematické z 

důvodu návaznosti na stávající ( ještě nezkolaudovaný) chodník (návaznost je 

hlavní podmínkou) a jeho vybudování kolem Penzionu, kde by došlo 

k omezení parkovacích míst před obchodem a kde by zaparkované auta mohly 

být nebezpečné při vyjíždění. 

Chodník v centru obce bude rozdělen na 3 úseky a jenom na dva úseky 

můžeme žádat dotaci. Třetí úsek k mostku budeme muset financovat pouze 

z obecních peněz, na tento úsek dotaci nedostaneme z důvodu velkého sklonu. 

 



 

 

Možná trochu potěším všechny, kteří se neustále ptají na přechod pro chodce u 

ZŠ. Projekt máme připraven, ale musíme počkat na stavební povolení. Cena 

této stavby se pohybuje kolem 250 tisíc korun. 

Chtěla bych Vám ještě něco napsat ohledně kanalizace Dědina. 

Vím, že někteří občané se k vybudování kanalizace staví negativně a bojí se 

budoucích výdajů s tím spojených, jenomže to není otázka jenom peněz, ale 

hlavně prostředí ve kterém žijeme my i naše děti. Určitě Vám není jedno, že 

splašky nebo obsah žumpy souseda teče příkopem a obtěžuje nás nejen 

zápachem, ale i různým hmyzem. Samozřejmě, že to nebude zadarmo, ale 

pomůže nám to zlepšit prostředí kolem nás. Dokumentace je ve fázi k vydání 

územního rozhodnutí. Pevně věřím, že stihneme termín k podání žádosti o 

dotaci a, že budeme úspěšní. 

Chtěla bych ještě upozornit občany, kteří jsou napojeni na kanalizaci 

Kopytná, že jsme byli upozorněni Státním fondem životního prostředí ČR, 

který nám poskytl dotaci, na dodržování pravidel financování. Znamená to pro 

nás, že stočné musí být počítáno od ledna, tzn. že začátkem ledna bude probíhat 

odečet vodoměrů a vyúčtování v celé části Milíkov Pila a od tohoto odečtu 

dojde k navýšení stočného dle pravidel SFŽP. Já vím, že se na nás seběhne 

hromada nespokojených občanů, že musí tolik platit, ale nemůžeme postupovat 

jinak. Zároveň chci upozornit ty, kteří na kanalizaci nejsou napojeni (z části 

Milíkov Pila), aby doložili na OÚ doklad jak naložili s fekáliemi v r. 2017.  

Další věc, která nás hrozně trápí je stav cesty na Kozubovou. 

Na podzim minulého roku jsme se snažili opravit ty nejhorší úseky, což se 

částečně povedlo, ale bezohlednost těžebních společnosti nezná hranic, Já vím, 

že stromy napadené kůrovcem, je třeba vytěžit, ale když už dojde k nějakému 

poškození na cestě tak to musím dát do původního stavu. 

Nejde jenom o cestu na Kozubovou, ale i ostatní lesní cesty. 

Obrátili se na mne občané, abych upozornila všechny řidiče na to, že značky 

kolem místních komunikací se musí dodržovat. 

Když je někde rychlost omezená na 20km, tak tam nejedu „padesátkou“. Víte, 

že děti na těch bočních silnicích nejsou tak opatrné jak na hlavní a může dojít 

k neštěstí. Buďte, prosím ohleduplní a dbejte na bezpečnost. 

Na závěr mám na Vás prosbu. V říjnu se konají parlamentní volby. 

Vím, že mnoho lidí je znechuceno tím co se děje na politické scéně a my to 

těžko ovlivníme, ale pokusme se o to, možná právě Váš hlas rozhodne. 

 

    Starostka Eva Kawuloková  

 

 

 

 

 

 
 

UPOZORNĚNÍ 

 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

 

Obecní úřad Milíkov upozorňuje občany obce, že dle svozového 

harmonogramu se bude konat v sobotu dne 16.9.2017 sběr velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu.  

K tomuto účelu budou přistaveny 2 kontejnery  - jeden  na točně v místní části 

Milíkov – Pila, druhý na autobusové točně při prodejně „U Mrozka“, a to 

v době od 8.00 – 12.00 hod.  

V této době můžete do kontejnerů házet veškerý velkoobjemový a nebezpečný 

odpad. Nelze zde odevzdávat nebezpečný stavební odpad. Žádáme Vás, abyste 

donesený odpad neukládali mimo kontejnery a udržovali v místě nakládky 

pořádek. 
 

Krátký seznam odpadů, které je možno odevzdat: barvy a ředidla včetně obalů 

jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a 

odmašťovací prostředky, oleje, fotochemikálie, zahradní chemie, monočlánky a 

autobaterie, zářivky a výbojky, obaly ze zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, 

léky a léčiva, hasicí přístroje, nábytek, televizory, rádia a počítače, atd. 

 
 

 

 
 

 
Chtěli bychom upozornit na splatnost poplatků.  Někteří občané 
nemají dosud uhrazeny poplatky za svoz tuhého domovního 
odpadu, psa a vodné. Prosíme, aby jste si zkontrolovali, zda máte 
vše v pořádku uhrazeno. Děkujeme 

 

 

 

 



 

 

 

 
Společenská rubrika 

V měsících září 2017– listopad 2017 se dožívají významných jubileí tito spoluobčané: 
 
94 let     70 let 
Bojková Anna   Za Kopetnou    Niedoba Milan  Štefki 
     Bobek Jan  U kravína 
92 let     Kantor Stanislav  Dědina 
Hawliczková Hedvika Dědina  Janečková Jarmila  Centrum 
     Staszowská Helena Dědina 
91 let     Byrtus Pavel  Zápotočí 
Sikorová Terezie  Dědina  Kantorová Anna  Kopetná Paseky 
      
80 let     60 let 
Pyszko Bohumír  Centrum  Martynková Anna  Štefki 
Sikorová Elsa  Za Kopetnou Lisztwan Miroslav Pila  
     Jíchová Lydie  Dědina 
   
     50 let 
     Plintová Ivana  Ve Stovku  
     Filipková Stanislava Notoni 
     Kudlík Jiří  Kopetná Paseky 
      

Blahopřejeme – Składamy serdeczne życzenia wszystkim Jubilatom 
 

Eva Kawuloková – starostka , Ing. Jiří Šustek Ph.D. – místostarosta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Milí spoluobčané,  
naposledy jsme se na stránkách místního Zpravodaje setkali v červnu. 

Měli jsme před sebou letní měsíce a děti tolik očekávané a zasloužené 

prázdniny. Ale čas plyne jako voda, léto plné sluníčka je za námi a my jsme 

vstoupili do nového školního roku. 

Dne 4. září usedlo do školních lavic v našich dvou třídách celkem 28 

žáků, z toho úplně poprvé 7 prvňáčků. K docházce do mateřské školy je 

přihlášeno 23 dětí. 

Naše výchovně vzdělávací činnost by nebyla možná bez velmi dobré 

spolupráce a finanční podpory zřizovatele, díky které se nám daří postupně 

školu modernizovat.  

Ceníme si také úzké spolupráce se spolkem rodičů a přátel školy, který 

pořádá či se podílí na akcích naší organizace. Také poskytuje škole finanční 

podporu, kterou využíváme na nákup didaktických pomůcek a hraček, za což 

touto cestou moc děkujeme.  

Zároveň se však snažíme získávat dotace i z jiných zdrojů. 

Od 1. 8. 2017 je naše škola zapojena do projektu s názvem „Společné 

vzdělávání“, na který je poskytnuta 100% dotace z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z tohoto programu bude podpořena mateřská i 

základní škola. Oběma školám bude poskytnuta dočasná personální podpora – 

školní asistent. Dotace bude dále čerpána na vzdělávání pedagogických 

pracovníků MŠ a na tematická setkávání a spolupráci s rodiči dětí mateřské 

školy. V základní škole pak na vedení klubu zábavné logiky a podporu žáků 

ohrožených školním neúspěchem. 

Škole bude také poskytnuta dotace z rozvojového programu na podporu 

výuky plavání žáků 1. stupně základních škol. 

Také letos budeme pokračovat ve spolupráci s místní knihovnou, s SDH 

Milíkov, s místními myslivci, s DDM Jablunkov a Bystřice, s muzeem 

v Jablunkově a Třinci, s divadlem v Českém Těšíně, Policií ČR a dalšími 

institucemi.  

Bližší informace o naší škole mohou zákonní zástupci, ale ne jen oni, 

získat na webových stránkách školy www.zsmilikov.cz 

Mgr. Hana Gorgolová 

  ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov 

 

 
 



Szanowni Czytelnicy, 
 

Rozpocznijmy tym razem od trafnego wierszyka czy piosenki na konkretną 

datę-4.9.2017-rano. 
 

„Ćwierkają wróbelki od samego rana  

ćwir, ćwir dokąd idziesz Marysiu kochana.  

A Marysia na to śmiejąc się wesoło  

szkolny rok się zaczął, więc idę do szkoły.“ 
 

Spróbujmy bliżej przeanalizować tę nader trafną piosenkę.  

Ćwir, ćwir- wykrzyknik symbolizujący śpiew ptaków (niby ładny, słoneczny, 

pogodny dzień) 
 

Ćwierkać- rozumie się, że radośnie= niezmierna radość ucznia, że może znowu 

zawitać w szkolne progi 
 

Wróbelki=uczniowie przedszkola i szkoły 
 

Od samego rana-to jest przed  8.00 czasu środkowoeuropejskiego.Zdaje się, że 

autor specjalnie wybrał wróbla a nie skowronka, ponieważ skowronek zaczyna 

koncertować już o godzinie 2.58 (a to dla rodzica nie może być nic 

przyjemnego) natomiast wróbelki    

działają od godziny 4.01 (no, to żeśmy sobie pomogli) ale uznajmy, że chodzi o 

lato a my już lato niemal kończymy, czyli dopiszmy jeszcze przynajmniej 2 

godziny =6.01- zaraz jest lepiej. 
 

Dokąd idziesz? (quo vadis?)= oprócz książki Henryka Sienkiewicza może być 

też ironiczne pytanie rodziców w poniedziałek  4.9.2017 rano. Możemy 

potraktować też tak, że w szkole między innymi masę czytamy.  
 

Marysia- śmiało można zamienić ten fragment na konkretne imię Waszego 

dziecka (niemal wszystkie pasują-jeżeli nie- zdrabniamy imię), w wypadku 

rodzaju męskiego kochana wymieniamy na kochany. 
 

Śmiejąc się wesoło- autor stwierdza śmiało, że i tak się da, idąc z tornistrem do 

szkoły (polecamy ten fragment powtarzać dziecku przez cały rok, niezależnie 

od wagi tornistra). 
 

Szkolny rok się zaczął =za a) koniec dwumiesięcznych wakacji 

b) wreszcie znowu między kolegami i 

koleżankami 

                                              c) znowu mądrzejsi 

                                              d) masa fajnych akcji i wyjazdów 

więc (a więc) =spójnik przyłączający zdanie lub inne wyrażenie, które 

przedstawia skutek tego, o czym była wcześniej mowa, lub wniosek 

wynikający z treści poprzedniego zdania, np.   

                           Szkolny rok się zaczął, więc idę do szkoły.  
 

Idę do szkoły= bo niby gdzie indziej. 
 

Cały personel przedszkola i szkoły z niecierpliwością oczekuje swoje wróbelki,  

żeby wspólnie rozpiąć skrzydła i poszybować w przestrzeń wszewiedzy. 
 

        Grzegorz Suszka 
 
 

 
 

Zpráva o možnosti využít nově vzniklou 

Kompostárnu Milíkov  

 

V r. 2001 vešel v platnost zákon č. 185/2001 Sb. 

O odpadech a změně některých dalších zákonů, 

kterým vznikla povinnost obci a každé právnické i fyzické osobě nacházející se 

na území obce nakládat s biologicky rozložitelnými odpady a předcházet jejich 

vzniku.  

V reakci na tento zákon vznikl projekt třídění odpadu pomocí sběrných 

nádob, který probíhá již druhým rokem a máme s ním velmi pozitivní 

zkušenost. Jsou používány tři nádoby k třídění odpadních surovin (modrá 

nádoba – papír, žlutá nádoba – plast a hnědá nádoba pro biologický odpad). 

Jako doplnění možností třídění biologického odpadu ve větším měřítku, byl 

v součinnosti obce Milíkov, obce Košařiska a EkoFarmy Milíkov s.r.o. zpuštěn 

projekt malé kompostárny. Ta bude mít za cíl zpracovat biologický odpad 

vzniklý ořezem stromů, úklidem větví po kácení, trávu z úklidu kolem silnic, 

listí, podestýlka od domácích zvířat nebo případný jiný bioodpad vzniklý 

lidskou činností na území těchto dvou obcí. Vzniklý kompost pak bude použit 

k hnojení luk a pastvin v užívání EkoFarmy Milíkov s.r.o. Tímto bude 

zabezpečena myšlenka likvidace odpadu v místě vzniku a použití výsledného 

produktu na podpoření úrodnosti a zdraví místní krajiny.  

 Kompostárna se bude nacházet na Vrchpoli po levé straně cesty 

vedoucí z Milíkova směrem na Bystřici asi 250 m od autobusové zastávky. 

Provoz kompostárny nebude kontinuální, bude probíhat po předchozí dohodě a 

dle možnosti počasí a technologie. Systém kompostování bude do PET vaků, 

kdy se vytříděná organická hmota v přesně stanoveném poměru vloží do 

homogenizéru, který ji důkladně promíchá a rozemele a následně vtlačí do 

neprodyšných PET vaků, kde bude probíhat zrání.  Období příjmu 



biologického odpadu bude od května do září, a v tomto období můžete po 

předchozí dohodě na tel. čísle 606 782 880 - Sikora Miroslav, ukládat na ploše 

kompostárny zbytky trávy po sečení trávníků, nebo větve ze stříhání stromků 

do průměru 5 cm. Větší větve je výhodnější zpracovat štěpkovačem, v místě 

ořezu. Na štěpkování se lze rovněž domluvit na výše uvedeném čísle. U všech 

biologických odpadech složených na ploše kompostárny platí, že nesmí být 

znečistěný cizími neorganickými příměsemi, v případě znečištění bude odpad 

vrácen majiteli nebo bude majitel vyzván k protřídění.  

S pozdravem a přáním hezkého dne Ing. Sikora Miroslav 
 
 

 

Charita Jablunkov již 16-tým rokem na „Góraliji“.  

Dovolte mi, že se společně ohlédneme do  

historie naší charity a povíme si také, jak i Vám 

můžou být nápomocné naše služby právě dnes.  

Charita Jablunkov byla založena mladými aktivisty, kteří se rozhodli 

pomáhat druhým, protože to cítili jako svoji křesťanskou povinnost a 

především je to činilo šťastné. Každý z nás má ve svém srdci touhu konat 

dobro, a když tuto touhu naplníme – věřte nebo ne – často nacházíme smysl 

svého života. Jako motto Charity Jablunkov, vybrali zakladatelé citát sv. Matky 

Terezy: „Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ Tato slova si neustále 

opakujeme a držíme se jich dodnes. 

Na samotném začátku působení charity vznikl Denní stacionář sv. 

Josefa, jenž dodnes podává pomocnou ruku lidem s mentálním a 

kombinovaným postižením, kteří touží po tom najít smysl vlastního života. Ve 

stacionáři chceme, aby každý náš klient poznal pocit uznání a seberealizace. 

Naši klienti přichází během týdne a zdokonalují se ve všem, po čem touží. 

Mnozí z našich klientů umí vyrábět nádherné výrobky z keramiky, vosku, 

dřeva… Jiní klienti umí povzbuzovat druhé, usmívat se za všech okolnosti. 

Někteří klienti se nikdy nevzdávají a pořád znovu, opakovaně každý den se 

pokouší dosáhnout svých cílů. K čemu je takový stacionář dobrý? Může 

pomoci lidem s postižením začít žít svůj vlastní život, a ne jen přežívat ze dne 

na den. Každý jsme jedinečný a my si to připomínáme den co den. Nevěříte? 

Navštivte nás kdykoli v týdnu od 6.30 do 14.30 a ověřte si to na vlastní kůži. 

Sídlíme v krásných nových prostorách bývalé speciální školy na ul. Bukovecké 

479. 

Další službou, která od samého založení charity pomohla mnohým 

z Vás je Bezplatná právní poradna. JUDr. Marek Jakubík a jeho kolega Mgr. 

Martin Bielesz z Advokátní kanceláře Hajduk and partners s.r.o., pravidelně 

věnují 2 hodiny svého volného času, aby mohli poradit každému z Vás a to bez 

ohledu na rasu, národnost, vyznání, pohlaví, politickou příslušnost, věk, 

sociální postavení, vzdělání apod. Poradenství je poskytováno anonymně a 

konkrétně každý pracovní čtvrtek od 16.00 do 18.00 hod. v prostorách Charity 

Jablunkov na ul. Bukovecké 479. Co Vám můžeme poradit nyní? Zlaté 

pravidlo: 2x měř, 1x řež. Dříve než např. něco podepíšete, využijte naši 

poradnu a zeptejte se advokáta co si o tom myslí, protože potom už nemusí být 

pomoci.  

Mnozí z Vás určitě často využívali naši další službu, kterou je 

humanitární sklad. Tak jak všechny služby prošly mnohými změnami i tato 

služba zažila své. Dnes z původního skladu máme velmi oblíbené Centrum 

pomoci sv. Rafaela. V tomto centru můžete nejen odevzdat své nepoužívané 

věci, ale rovnou si odnést to, co právě potřebujete a podpořit tak charitní 

činnost. Většina věcí putuje do rodin, které nemají peněz nazbyt, nebo je 

posílána na Ukrajinu. Mimo jiné v centru každý dostane základní poradenství, 

pokud jej potřebuje. Cílem je pomoct těm, kdo se ocitli v těžkém životním 

období a provézt ho k lepšímu zítřku. Daří se to? Ano. Daří se to těm, kdo 

opravdu touží po změně. Naše centrum je mimo jiné také místem setkání. 

Sekávají se u nás maminky na rodičovské dovolené, dámy, které rády tvoří a 

modlící se maminky za své děti. Pravidelně máme také doučování pro děti z 1. 

a 2. stupně základní školy, které vedou naši dobrovolníci. Jednou týdně se u 

nás také setkávají příbuzní alkoholiků, kteří se vzájemně podporují. Našim 

hlavní pilířem, na kterém budujeme tuto službu, je bratrská láska. Naši 

dobrovolníci pomáhají tam, kde je potřeba. V tomto roce jsme potřebným 

sklízeli uhlí, dřevo, sekali trávu, myli okna atd. Jsme ale připraveni pomáhat 

také u mimořádných událostí. Náš sklad je vybavený vysoušeči a různými 

potřebami k odstraňovaní následků po vodě, ohni… Možná i Vy potřebujete 

pomoct? Nebo chcete pomáhat s námi? Přidejte se k nám… Centrum je 

otevřeno v pondělí od 8.00 do 15.30 hod. a od úterý do čtvrtku od 8.00 do 

13.00hod. prozatím v prostorách na ul. Bukovecké 479.  

Nejzajímavější novinkou, kterou naše charita nabízí je Charitní pečovatelská 

služba, jenž je tady pro naše nemocné a starší lidi. Oč usilujeme? Naše služba 

usiluje o co nejdelší setrvání klienta ve svém domácím, přirozeném prostředí 

tak, aby mohl žít běžný způsob života i přes jeho nepříznivou životní situaci. 

Nejedná se pouze o lidi samotné. Mezi naše klienty patří i ti, jejichž rodiny 

poskytují péči, ale dlouhodobým nepříznivým stavem jsou již vyčerpány a 

potřebují pomoct. Naše pečovatelky se snaží vnášet do domácnosti „svěží 

závan“, pomáhají klientům s péčí o tělo, domácnost a často i duši. Rozjasněná 

tvář, motivace, nová chuť k životu to je to, co často vídáme v očích těch 

nejstarších a osamělých, když je navštívíme. Sami si neumíme představit jaké 

to je, cítit se neužitečný a druhým na obtíž. Pečovatelky pomohou rodině 

skloubit běžný chod domácnosti a zároveň péči o člena rodiny. Každý z nás 



potřebuje vědět, že je milován a není na obtíž své rodině. Potřebujete i vy naši 

pomoc? Službu poskytujeme v Jablunkově a ve všech okolních obcích 

(Návsí, Hrádek, Písečná, Písek, Bukovec, Bocanovice, Milíkov, Košařiska, 

Dolní a Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Hrčava) v tyto dny: pondělí až 

pátek od 7.00 do 20.00 hod.; soboty a neděle od 7.00 do 13.00hod. Cena 

služby dle schváleného ceníku (104Kč/hod. v týdnu; 130Kč/hod. o víkendech). 

Kontaktujte nás nejlépe telefonicky na čísle: 731 489 675. 

Charita Jablunkov se snaží postupně reagovat na Vaše požadavky a 

přizpůsobovat jim své služby. Sociální služby jsou určovány a vymezovány 

zákonem a proto nám často nedovolí dělat to, o co nás žádáte. Rozhodli jsme se 

tedy založit živnost, kterou jsme pojmenovali: Charitní služby pro 

domácnost. Tyto aktivity nejsou omezeny zákonem o sociálních službách, 

proto je možné domluvit se i na takových činnostech, které nebývají zcela 

běžné. Zajímá-li Vás i tato naše aktivita volejte na tel: 728 422 437.  

Dovolte nám pomoci třeba právě Vám, vždyť my děláme svoji práci rádi. 

Ostatně Vy nám pomáháte a podporujete nás formou Tříkrálové sbírky, díky 

které v tomto roce Charita Jablunkov obdržela neuvěřitelných 591.510Kč. Díky 

výnosu sbírky můžeme nyní nadále poskytovat pomoc tam, kde je potřeba. 

Děkujeme! Každý měsíc za všechny naše podporovatele, přátele, klienty je 

sloužena mše sv., kde Vám neustále vyprošujeme potřebné milosti. Bůh Vám 

žehnej.  

Přejeme Vám vše dobré a těšíme se na setkání.  

 

Za tým pracovníků Charity Jablunkov Lucie Szotkowská, ředitelka.  

 

Kontakt: 733 755 843, jablunkov@caritas.cz 

 
 
 

 
 

Knihovna je otevřena pro každého, bez rozdílu 

věku. Každé pondělí a středu od 13 – 17 hodin.  

Pořád probíhá akce na výměnné soubory s Třineckou 

knihovnou, kde nám jsou zapůjčovány stále nové a 

nové knihy. Knihovna odebírá několik druhů časopisů, vybere si kutil i 

švadlenka. Najdete zde mnoho inspirace, ale i naučné literatury.  

Poplatek zůstává stejný pro dítě do 15-ti let 10,- Kč a dospělí 20,-Kč (na celý 

rok). Těšíme se na Vaší návštěvu.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depistážní činnost u seniorů 
 

Vážení občané, 
 

 

rádi bychom Vás informovali o  

realizaci projektu, který probíhá již od září loňského roku a je zaměřen na 

aktivní depistážní činnost sociálních pracovníků Městského úřadu v 

Jablunkově.  

Depistáž je vědomé, cílené vyhledávání jedinců či skupin ohrožených 

sociálním vyloučením (např. z důvodu věku) nebo jinou sociální událostí 

v jejich přirozeném prostředí.  

Vzhledem k tomu, že v současné době již depistáže u seniorů na území města 

Jablunkova proběhlo, zaměří se činnost sociálních pracovníků v rámci výkonu 

přenesené působnosti i na okolní obce, které jsou součástí správního území 

obce s rozšířenou působnosti Jablunkov. 

Od října 2017 bude projekt realizován na území obce Milíkov.  

Předmětem depistáže budou návštěvy u občanů ve věku 80 a více let – v obci 

Milíkov se jedná o 54 seniorů. Tato cílová skupina byla vybrána z toho 

důvodu, že právě tito občané mohou mít vzhledem k vyššímu věku či 

zdravotním potížím problém navštívit úřad osobně, a tak sociální pracovnice 

navštíví je – v jejich domácím prostředí.                   

Před samotnou depistáži bude občanům zaslán informativní dopis, jehož 

přílohou bude i oznámení o datu a hodině návštěvy u seniora, včetně kontaktu 

na sociální pracovnici, která bude depistáž provádět.  
 

Konkrétně bude depistáž probíhat tak, že se příslušná sociální pracovnice 

nejdříve prokáže platným služebním průkazem Městského úřadu v Jablunkově. 

Následně formou rozhovoru probere s občanem (popř. i s osobou pečující) jeho 

životní situaci a potřeby v oblasti sociálních věcí. Adekvátně tomu pak 

poskytne občanovi informace o dostupnosti a možnostech využití sociálních 

služeb, poskytne mu poradenství na úseku sociálních dávek apod.  

Zapojení do tohoto projektu je zcela dobrovolné a záleží pouze a jen na 

každém osloveném občanovi, zda nabízenou možnost poradenství a pomoci 

sociálním pracovníkem přímo u něho doma využije či nikoliv. 

 

Bližší informace budou uvedeny v informativním dopise, který obdrží každý 

oslovený senior ve věku 80 a více let. Rovněž Vám je rádi poskytneme na 

odboru sociálních věcí a zdravotnictví - a to v pondělí a středu od 8.00-11.00 

hod. a od 12.00 -16:30 hod., na telefonních číslech 558 340 652, 558 340 654, 

558 340 618.  
 

     Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

                                                                           Městského úřadu Jablunkov  



CO JE KŘÍDLATKA A JAK JI ZNIČIT 

 

Na území ČR rostou tři druhy křídlatek – japonská, sachalinská a česká. Všechny křídlatky jsou 

invazní rostliny dorůstající do výšky 2–5 m a charakteristické svým dutým, červeně skvrnitým 

stonkem. Listy jsou 15 cm dlouhé (u křídlatky sachalinské až 30 cm). Křídlatka má bílý květ a 

kvete koncem léta. S prvními mrazy listy odumřou, zůstanou jen vysoké duté stonky. Křídlatka 

přezimuje pomocí mohutného oddenku, v němž jsou shromážděné živiny.  

Kde se vzala? 

• Do Evropy byla dovezena z východní Asie jako okrasná 

a medonosná rostlina. 

• Ze zahrádek a parků „utekla do přírody“. 

Proč se jí tu tak daří? 

• Rychle roste, až 8 cm denně, každoročně dorůstá 2–5 m 

• Nemá zde přirozené nepřátele (nemoci, hmyz) 

• Není vybíravá – roste téměř všude 

Jak se rozmnožuje? 

Rozmnožuje se zejména pomocí částí oddenků a stonků (k 

rozmnožení stačí jen kousek velký 2 cm).  

Velmi rychle se šíří, zejména podél řek, a obsazuje nová území. 

Tvoří rozsáhlé neproniknutelné porosty a vytlačuje původní druhy rostlin. Zvyšuje půdní erozi. 

Jak ji zničit  

Nejúčinnější křídlatku zničíme za pomoci herbicidů, které aplikujeme v červnu až září 

(nejpozději 14 dní před prvními mrazy) například zahradním postřikovačem. Počkáme, až 

křídlatka na postřik zareaguje. Rostlinu zkosíme až po jejím uschnutí. Po 14–30 dnech území 

zkontrolujeme a postříkáme rostliny, které přežily. 

Jediný dostupný herbicid, který je možno používat přímo u vody, je Roundup Biaktiv, mimo 

vodní plochy lze použít i ostatní druhy Roundupu (Klasik, Rapid) nebo jiný herbicid fungující 

na bázi glyfosátu (Dominátor, Glyfogan...). Glyfosát blokuje fotosyntézu, není tedy 

nebezpečný pro živočichy (a člověka). Při použití dbáme pokynů výrobce. 

Běh na dlouhou trať 

Křídlatku nelze úplně vyhubit během jednoho roku. Druhým rokem naroste znovu, ale 

oslabená, někdy i zdeformovaná (kadeřavé listy). Postřiky je nutné opakovat, ideálně tři roky 

po sobě a následně místa bývalého výskytu kontrolovat. 

Herbicid zahubí nejen křídlatku, ale bohužel i většinu ostatních rostlin. „Vypálené“ plochy je 

vhodné osít trávou, nebo zde vysadit keře či stromy a nadále o ně pečovat, jinak hrozí 

nebezpečí rozšíření dalších invazních druhů.  

Další způsob likvidace 

Kosení  

• Nutné opakovat nejméně 6-8krát ročně pokaždé, když křídlatka doroste 40 cm výšky, 

pokosené rostliny je třeba spálit 

• Málo účinné, křídlatku utlumí, ale nezlikviduje 

Co určitě nedělat! 

• Nerýt, neorat (přesekáním oddenků křídlatku namnožíte) 

• Nevyvážet zeminu či posekanou křídlatku do lesa, na skládku atd. (křídlatku tak rozšíříte) 

• Nevysazovat si křídlatku do zahrádek (pomocí kořenového systému se lehce dostane i mimo 

váš pozemek) 

 

 

 

 

 
 

Vážení občané, 

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se budou konat Volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

Volební místností je multifunkční místnost obecního úřadu 

Milíkov. 
 

20.10. se konají od 14,00 – 22,00 hodin a 21.10. od 8,00 – 14,00 hod. 

 

Občan, který se nemůže k volbám dostavit osobně, může zavolat 

na tel. č. 724 156 991 a členové volební komise ho navštíví 

s přenosnou volební urnou.  
 
 

 


