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Úvodník starostky
Vážení občané,

sv. Žofie nám sice políčka zalila, ale s letošní 
vodou to vypadá špatně. Už teď jsou koryta 
mnoha potoků vysušená. Budeme bojovat 
o každou kapku. Prosím Vás už předem, aby 
jste byli hospodární s touto naší životodárnou 
tekutinou. Sami kolem sebe vidíte naši vyprah-
lou půdu. Teplé jaro nás překvapilo letními 
teplotami, asi stejně jako silničáře každoročně 
překvapí první sníh na silnicích. 

Máme za sebou úklid Milíkova a chtěla bych 
všem účastníkům poděkovat. Akce se zdařila, 
sesbírali jsme okolo tuny odpadů a opět jsme 
společně udělali něco pro dobro Milíkova, ale 
i životního prostředí.

Čeká nás čas vaječin, grilovaček, dovolených 
a dětmi vysněných prázdnin. Kulturních akcí 
všude dokola a ty nejbližší v naší obci jsme Vám 
níže vypsali.

Srdečně Vás všechny zveme na naše Slavnosti 
na hřišti, které se uskuteční 21. 7. 2018. Letos 
vystoupí Heligonica, klaun Hopsalín, Kabát revi-
val a večerní program bude patřit kapele z goralie 
S.T.S. Tombolu budeme mít bohatou, občerstvení 
mňamózní, programem nás provede Marcela 
Škábová (Tomčíková) a již tradiční traktoriáda 
pod patronátem p. Rudolfa Cieślara a jeho party, 
kteří si jistě připraví pro účastníky zajímavé 
soutěže, nesmí na našich slavnostech chybět.

V červnu bychom mohli vědět zda obdržíme 
dotaci na kanalizaci Dědina, začneme s výstav-
bou osvětlení kolem chodníku a opravou cesty 
do Štefků. K chodníku máme v záměru doplnit 
i odpadkové koše s držáky na sáčky, aby je pej-
skaři mohli využívat pro potřeby sbírání psích 
exkrementů, které by na chodník neměly patřit. 
Děkujeme za pochopení. 

Velmi se těším na letní promítání filmů, které 
proběhne v červenci a srpnu. Chtěli bychom 
vyzkoušet, zda se Vám toto promítání bude líbit 
a budeme tak pro příští rok těch filmů plánovat 
třeba víc.

Kanalizace Kopytná je tolik omílané téma, ale 
pořád a pořád se potýkáme s problémy, které 
zapříčiňuje lidská lhostejnost a neukázněnost. 
Vězte, že v konečném důsledku takového to jed-
nání jsme poškozenými my všichni. Náklady na 
opravy poruch zapříčiněnými velkým nátokem 
balastních vod, vod z okapů a také nevhodných 
předmětů a jiných byť už rostlinných materiálů 
se promítají do ceny stočného. Je to začarovaný 
kruh. Buďme ohleduplní sami k sobě.

Přeji Vám všem léto plné zážitků z cest, rodinné 
pohody a ať se v tom suchu všechny prognózy 
minou účinkem. 

Starostka obce – Eva Kawuloková
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Společenská rubrika
V měsících červen 2018 – srpen 2018 se dožívají

významných jubileí tito spoluobčané

98 let  70 let
Kantorová Anna Notoni Kantor Edvard Notoni
  Alabán Barnabáš Pila
94 let  Cieslarová Irena Notoni
Jopková Anna U kravína Kovaříková Anna Sosna

92 let  60 let
Bocková Zuzana Kopetná – Paseky Raszka Jan Podolovice
  Fizková Lydie Pila
91 let  Sikorová Danuše Zápotočí
Martynková Zuzana Podolovice Labaj Jan  Notoni
  Sikorová Vanda Pila
80 let  Pietroszková Libuše Janički
Samcová Helena Za Kopetnou 
  50 let
80 let  Hedera Martin Kopetná - Paseky
Konderlová Helena Štefki Mazurová Halina Gřegorce
  Szczotková Marcela Za Kopetnou

Blahopřejeme – Składamy serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom

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

Uklidili jsme si Milíkov
I letos máme za sebou dobrovolný úklid Milí-
kova, který proběhl v sobotu 7.4.2018. Zúčast-
nilo se 68 dobrovolníků, mezi kterými se našlo 
27 dětí a ne všichni byli občany Milíkova, čehož si 

vážíme. Opět jsme měli 2 místa srazu, z kterých 
vyrazilo několik skupinek do terénu. Uklízelo 
se kolem hlavní cesty, kolem potoků, na vrch 
polí a v místních lesících, kde jsou shromaž-
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Informace pro občany

Bezplatná právní poradna
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i nadále probíhá ve spolu-
práci s advokátní kanceláří, která vykonává služby pro obec, bezplatné právní poradenství pro 
občany obce Milíkov. Tyto služby jsou poskytovány každé třetí pondělí v měsíci v multifunkční 
místnosti obecního úřadu Milíkov. V čase od 15.00‒17.00 hodin.

Termíny: 18. 6. 2018, 16. 7. 2018, 20. 8. 2018, 17. 9. 2018

diště odpadů. Podařilo se nám vyčistit jednu 
dlouhodobou skládku, kde jsme nalezli kde co. 
Od několika bot po ledničku, záchodovou mísu 
i prkýnkem, ale i spousta plechovek, skleněných 
nádob. Velmi nás potěšilo, že odpadu je každým 
rokem míň a míň, ale pořád to jsou tuny, které 
do přírody nepatří. Letos nám vyšlo opravdu 
krásné počasí i odpolední občerstvení s opéká-
ním buřtů a přípravou vaječiny bylo na jedničku. 
Společně jsme si předali spoustu historek nejen 
ze sbírání, ale i každodenního života. Poseděli 
jsme a příští rok se jak doufáme, setkáme opět 

v hojném počtu 
dobrovolníků, 
kterým záleží 
na životním pro-
středí a vzhledu naší obce. Všem velmi děkujeme 
za pomoc při úklidu. Panu Puczokovi děkujeme 
za pronájem louky, na které jsme si mohli 
uspořádat závěrečné posezení a paní Zuzaně 
Martynkové za párky, trička a vajíčka, které 
poskytla jako dar. Akce se konala pod záštitou 
celorepublikové akce ,,Ukliďme svět – ukliďme 
Česko“ a také v rámci agendy MA21.
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Nejbližší akce v obci Milíkov

Letní kino

 9. 6. 2018  – Festyn ogrodowy (Milíkov Centrum)
 15. - 17. 6. 2018  – Vše na kolech v čase (hřiště TJ Milíkov)
 23. 6. 2018  – Školní radovánky (Milíkov Centrum)
 5. 7. 2018  – Memoriál Davida Novotného (hřiště TJ Milíkov)
 8. 7. 2018  – Letní kino (louka u Obecního úřadu)
 21. 7. 2018  – Slavnosti na hřišti (hřiště TJ Milíkov)
 29. 7. 2018  – Pouť sv. Anny na Kozubové
 12. 8. 2018  – Letní kino (hřiště TJ Milíkov)
 18. 8. 2018 – Soutěž hasičů v požárním útoku (louka u Obecního úřadu)

Vážení občané, tak jak již v mnoha okolních 
obcích i my bychom rádi toto léto využili k pro-
mítání filmů v tzv. letním kině. Rozhodli jsme se 
pro začátek nijak výrazně nevystupovat z řady, 
proto jsme zvolili pouze dva termíny, kdy Vám 
na louce u obecního úřadu a na hřišti TJ Milíkov 
promítneme dva z novějších filmových kousků. 
V prvním termínu 8. 7. 2018 Vám promítneme 
film: Dvě nevěsty a jedna svatba. Místem konání 
bude louka u Obecního úřadu, vzít si sebou 
můžete polštář, deku anebo jen tak sedět na 
louce. V případě nepřízně počasí, se promítání 
přesune do PZKO. 

V druhý srpnový termín, tj. 
12. 8. 2018 necháme výběr 
filmu na Vás. Na stránkách  
www.obecmil ikov.cz 
bude do konce července 
zpřístupněna anketa, ve které 
můžete hlasovat, jaký film byste 
chtěli shlédnout, tentokrát na hřišti 
TJ Milíkov a pokud bude deštivo, přene-
seme plátno do PZKO.

Všechny srdečně zveme, doufáme, že to bude 
příjemný filmový zážitek. 

Místní poplatky
VODNÉ A STOČNÉ

Od ledna 2018 je možné hradit 
poplatek za svoz tuhého domov-
ního odpadu. Výši tohoto poplatku 
se dozvíte na svých osobních 
účtech na www.mojeodpadky.cz  
nebo na Obecním úřadě Milíkov. 

Splatný je také poplatek za psa, 
který činí 100,- Kč. U druhého 
a dalšího psa činí poplatek 
150,- Kč.

Vážení občané, v červenci bude probíhat odečet 
vodoměrů. Odečítat budeme pouze v nemovitostech, 
které jsou napojeny na vodovodní řad Dědina. 
Pokud by jste jako uživatelé napojení na vodovod 
a kanalizaci Kopytná měli zájem o půlroční platbu, 
nahlaste stav Vašeho vodoměru na obecní úřad Milí-
kov (tel. 724 156 991) v červencovém termínu také 
a bude Vám vystaveno vyúčtování. Jinak budeme 
odečítat zase až na přelomu roku. 
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Základní škola a Mateřská škola Milíkov
Školní rok se rychle krátí, prázdniny jsou na dosah, 
dočkáme se odpočinku, budem hodně cestovat…

Prázdniny jsou již opravdu na dosah 
a před námi je červen. Měsíc, který 
s sebou přináší konec školního roku. 
Ale ohlédněme se o pár dní nazpátek 
a připomeňme si, co vše se v naší škole 
událo od posledního setkání. 

Ve dnech 14. a 15. 3. se všichni žáci společně 
s předškoláky zapojili do projektu “Zdraví 
dětem“, který pořádá nezisková organizace 
ZkusToZdrave.cz. Jde o program primární 
prevence, který je zaměřený na poruchy příjmu 
potravy u dětí mateřských a základních škol.

Celým programem děti provázely postavičky 
Jedlíka a Zdravíka, které prostřednictvím pří-
běhu, různých prezentací, činností a her dětem 
připomněly, jaké potraviny mají ve svém jídel-
níčku upřednostňovat a jakým se naopak vyhý-
bat, jak si budovat správné stravovací návyky. 

Poslední březnový školní den pak patřil veli-
konoční nadílce, kdy děti mateřinky hledaly 
zatoulaná vajíčka na školní zahradě, a školáci 
řešili jarní křížovky, pomáhali zajíčkovi roznášet 
vajíčka nebo vázali stužky na “gojiček“. Odmě-
nou jim byly balíčky se sladkostmi, které pro 
všechny děti připravilo Sdružení rodičů.

K dubnu patří neodmyslitelně Den Země, který 
slaví víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech 
světa. Je to tudíž největší svátek, který slaví 
lidé společně na celé planetě bez ohledu na 
původ, víru či národnost. Také žáci naší školy si 
měli možnost připomenout základní pravidla 
odpovědného vztahu vůči našemu životnímu 
prostředí. Po troše teorie si ochotně nasadili 
rukavice, popadli hrábě či smetáky a hurá uklízet 
blízké okolí školy.

Odměnou jim byla velmi zajímavá 
beseda o plazech, kdy se děti přesvěd-
čily, že domácí mazlíček nemusí být 
jen pes nebo kočka, pro někoho to 
jsou třeba plazi. Přijel k nám pan Valko, 

který s sebou přivezl prostorná terária 
plná nejrůznějších hadů, mezi kterými 

byla např. krajta královská, korálovka, užovka 
červená, gekon a další. Velmi poutavě dětem 
přiblížil život plazů, seznámil je s chovem a péčí 
o ně a také vysvětlil, jak se u hadů projevuje 
albinismus.

Překvapivá byla odvaha žáků i dětí z mateřské 
školy, kterým hadi vůbec nenahnali strach, 
právě naopak, s nadšením sledovali, jak se po 
nich hadi plazí. Na vlastní kůži se tak přesvědčili, 
že hadi nejsou slizcí, jak se o nich vypráví.

Květen je vždy měsícem, kdy vrcholí přípravy na 
Den matek. Děti pod vedením svých paní učite-
lek pilně nacvičují program a vyrábějí dárky pro 
své milované maminky, babičky, aby pak mohly 
vystoupit a poděkovat tak svým nejbližším za 
jejich lásku a obětavost krásným programem 
plným písniček.

A co nás ještě čeká? K měsíci červnu patří již tra-
dičně Dětský den a Radovánky, které proběhnou 
dne 23. 6. od 15:00. Všechny Vás srdečně zveme 
na tuto letní slavnost, která již opravdu ohlašuje 
konec školního roku.

Většinu školních akcí můžeme uskutečnit hlavně 
díky našemu spolku rodičů, který přispívá ne jen 
finanční podporou, ale především svou pomocí. 
Všem aktivním členům za jejich práci a pomoc 
patří naše velké poděkování.
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S příchodem posledního školního dne se však 
prostory naší školy neuzavřou. V době od 1. do 
20. července bude pro naše nejmenší v provozu 
mateřinka.

Škola pak opět přivítá děti a žáky 3. září 2018. 

Ale to je ještě daleko. Předtím nás čeká léto, 
a tak přeji vám všem, abyste si užili krásné letní 
měsíce plné odpočinku, pohody a sluníčka.

Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov

Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni Czytelnicy,

I już znowu mam możliwość poinformować 
Was nieco o wydarzeniach kolejnego szkolnego 
kwartału. Tak, tak… minęły już 3 miesiące od 
ostatniego raportu, a to nieco zdaje się za długo. 
Bowiem okazji do popisu w naszej szkole jest 
bez liku. No to zaczynajmy. 

Koniec marca, wiosna, ranek raczej wczesny, 
ponieważ odbiła godzina 8.00. Dzieciaki klasy 
piątej z ogromnym koszem i też sapaniem kro-
czą wolno w stronę „Sztefka“, taszcząc ogromny 
kosz z podarami. Wiadomo, komu asystują ten 
dzień. Zajączkowi Wielkanocnemu. To właśnie 
on przygotowuje wszystkie zagadki, rebusy 
i zadania dla dzieciaków z przedszkola i szkoły. 

Po spełnieniu każdy cieszyć się może prezentem, 
najczęściej w formia czekoladowej. Ale żeby 
dobrać się do samotnego smakołyka, trzeba 
złapać wszystkie mniejsze zające-asystenty 
i ułożyć końcowe hasło z lokalizacją skarbu. 
Takteż zrobiono, skarb znaleziono i w większości 
zjedzono. 

Początek maja. Wiosna w tym roku trochę nas 
omija, bowiem temperatura około 30°C zdaje się 
być raczej letnią. Beczki z wodą niemal wybrane, 
wody mało, ale dla nas jest OK, przygotowujemy 
się bowiem na wycieczkę szkolną. Pamiętamy 
wypad na Ostry dwa lata wcześniej i słotę 
przeogromną, którą chmury nas poczęstowały. 
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Przemoczeni do nitki dotarliśmy na Milyrz. 
W tym roku sytuacja była zupełnie odwrotna. 
Słoneczny dzień, niebieskie niebo, buty tury-
styczne wyższe, by kostki nie zwichnąć, plecaki 
z zapasami wody i swaczynki (dla dzieci cukierki 
i inne smakołyki słodkie były) a przed nami szlak 
Milików-Mosty-Skałka-Sewerka, Łomna. Na 
górze załatwiona zupka dla dzieci i widoki luk-
susowe. Pobyliśmy, świetnie się pobawiliśmy, 
zeszliśmy pod stok Sewerka, gdzie mieliśmy 
randkę z autobusem. Tak ma proszę państwa 
turystyka wygląć. 

Środek maja a konkretnie w piątek 18.5. przed-
stawimy naszym kochanym rodzicom z okazji 
ich święta (Dzień Matki i Tatki) przedstawienie 
o szewczyku Dratewce, z tą tylko różnicą, że 
smoka w naszym przedstawieniu ubijał nie 
będzie, ale zmierzy się z niegodziwą czarownicą, 
która miłą jego uprowadziła i w wysokiej wieży 
trzyma. Zwierzakom pomaga nasz bohater na co 
dzień i zwierzaki w zamian pomagają jemu. Czy 

Dratewka zdobędzie rękę swej ukochanej? Czy 
uda mu się przechytrzyć czarownicę? Czy upora 
się z niesamowicie przebiegłymi i podłymi zada-
niami czarownicy? Sprawdźcie sami i przyjdźcie 
na przedstawienie do Pezetu. 

Czerwiec. Ten miesiąc, już niemal wakacyjny dla 
dzieci a niestety makabryczny dla nauczycieli 
niesie się w znaku Festynu (9.6.), popołudnia 
sportowego (22.6.), uroczystego zakończenia 
roku szkolnego i rozdawania świadectw (29.6.). 
Dziatwie szkolnej życzymy fajnych ocen a rodzi-
ców prosimy o rozwagę, opanowanie emocji 
i uświadomienie sobie faktu, iż też raz byli 
dziećmi. Z hasłem końcowym: „Żadna dwója 
świat nie zbula“ żegnam się z Wami, Szanowni 
Czytelnicy i do przyszłego razu. Pozdrawiam 
serdecznie.

PS: Aha, jeszcze rowerówka będzie.

Grzegorz Suszka



Obec Milíkov

-  8  -

INFORMÁTOR / BIULETYN

Myslivecký spolek Kozubová

Sbor dobrovolných hasičů Milíkov

Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vás informoval o dění 
v našem mysliveckém spolku za minulý mysli-
vecký rok od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. 

V minulém roce jsme se zaměřili hlavně na 
odlov divokých prasat a to z důvodu trvalého 
přemnožení této zvěře a nákazy divokých prasat 
Africkým morem. Lov této zvěře se stal přísně 
sledovanou činností hlavně státní veterinární 
správy. V průběhu účinnosti veterinárních opat-
ření docházelo k častým změnám, které reago-
valy na vývoj situace a zavádění do praxe. Pro 
lovce to byly a trvale jsou povinnosti jako např. 
odebírání vzorků krve a bránice, odevzdávání 
ocásků, informace o poloze GPS při ulovení kusu 
atd. Myslivecký rok 2017-2018 byl pro náš spolek 
co se týče odlovu černé zvěře rekordní. Našim 
členům se podařilo odlovit 14 kusů této zvěře. 
Je to vůbec nejvyšší počet od vzniku spolku. 
Je to dáno hlavně vysokými stavy této zvěře, 
ale i zrušením některých zakázaných způsobů 
lovu, finančními pobídkami ze strany státu a v 
neposlední řadě i vedením naší obce, které nám 
rovněž finančně přispělo formou zástřelného. 

Mohu zde konstatovat, že právě obec Milíkov 
byla první obcí na jablunkovsku, která začala 

vyplácet zástřelné za odlovená divoká prasata. 
V současné době téměř všechny obce jablunkov-
ska již toto zástřelné začaly vyplácet. Pro shrnutí 
jen uvádím, že za obec s rozšířenou působností 
Jablunkov je od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 odlo-
veno cca 300 divokých prasat. Rovněž rekord.

Pro připomenutí bych zde uvedl, že pokud by 
občan našel uhynulé divoké prase (ale i jinou 
zvěř), je povinen toto ohlásit neprodleně pří-
slušné obci nebo myslivcům. 

Informace občanům obce – ve dnech 26. 5. – 
27. 5. 2018 se konala Okresní výstava trofejí 
zvěře ulovené v okresu Frýdek-Místek za lovec-
kou sezonu 2017-2018. Byla zde vystavena 
i trofej jelena uloveného v naší honitbě, která 
je nejsilnější trofejí v okrese F-M – nerovný 
dvacaterák.

Na závěr bych chtěl poděkovat jménem mys-
liveckého spolku Kozubová – Milíkov vedení 
obce za aktivní přístup při řešení záležitostí 
s myslivostí.

Za MS Kozubová – Milíkov
myslivecký hospodář
Bc. Miroslav Brudný

724 623 934

Pozvánka na pořádané akce
Dovolte nám, abychom Vás pozvali na akce, 
které se budou konat o těchto prázdninách. 
První akcí, na které můžete vidět mladé hasiče, 
bude akce Vše na kolech v čase pořádané míst-
ním spolkem GT40, kdy v nedělním programu 
17. 6. 2018 je zařazena i již téměř tradiční ukázka 
mladých hasičů. V sobotu 16. 6. 2018 budou ti 

nejmenší vystupovat rovněž na 
krajském kole v požárním sportu 
v Třinci v rámci ukázkového 
programu v rámci dne IZS. Poté 
se již tradičně potkáme na Slav-
nostech na hřišti, které pořádá Obec Milíkov 21. 
7. 2018. Na našich bedrech leží také uspořádání 



-  9  -

2 / 2018

Hokejový tým HC Kozubová  
vicemistrem Beskydské hokejové ligy
Základní část Beskydské amatérské hokejové 
ligy skončila 24. ledna. Kozubová odehrála cel-
kem 18 zápasů základní části s bilancí 11 výher 
a 4 proher, navíc 3krát odešla poražena na 
nájezdy. Tyto výsledky zajistily celkové druhé 

místo v tabulce a čekání na výsle-
dek baráže o play-off mezi Nebory 
a Mostama. Úspěšnější byly nakonec Nebory 
a staly se tak stejně jako loni našim čtvrtfiná-
lovým soupeřem. 

soutěže na Košařiskách 29. 7. 2018 a tradiční 
Anenské zábavy, která je bohužel po mnoha 
stížnostech ze strany sousedů časově omezená, 
ale přesto věříme, že se do 2 hodin dokážete 
pořádně pobavit. Dva týdny před koncem 
prázdnin bude opět uspořádaná tradiční soutěž 
v Milíkově, opět doplněná o dopolední soutěž 
mladých hasičů a Noční soutěž. Tato soutěž se 

bude konat v sobotu 18. 8. 2018. Na všechny 
akce, budou vyvěšeny plakáty s podrobněj-
šími informacemi. Srdečně zveme všechny na 
kteroukoli ze zmíněných akcí, kde bude kromě 
zmíněného programu zajištěno i občerstvení 
a doporovodný program.

Starosta SDH Milíkov

TAXI ROSŤA
736 406 466

INZERCE
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Tabulka po základní části BAHL 2017/2018

Čtvrtfinále  
play-off BAHL 
2018

Série proti Neborům ve 
čtvrtfinále měla být od-
vetou z loňské sezóny, 
kdy nás Nebory do se-
mifinále nepustily. Le-
tos to po prvním zápa-
se taktéž nevypadalo 
dobře a po prohře 4:1 
Kozubová v sérii pro-
hrávala, pak ale začali 
Kozubovou na každém 
zápase výrazně podpo-
rovat fanoušci a Kozu-
bová ve druhém zápa-
se slavila výhru 4:1, ve 
třetím 6:4 a nakonec ve 
čtvrtém zápase na ná-
jezdy rozhodl o postupu 
Lisztwan a Kozubová se 
po třech letech dostala 
do semifinále.

Kozubová – Nebory (1:4, 
4:1, 6:4, 3:2SN) série 3:1

Semifinále  
play-off BAHL 
2018

V semifinále čekal těžký 
soupeř a zřejmě nej-
větší favorit ligy. Po 
počátečním oťuká -
vání se hrál vyrovnaný 
zápas, který dospěl za 
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stavu 2:2 do prodloužení, kde jsme ovšem 
v nájezdech neuspěli. V sérii jsme tak prohrá-
vali 0:1, druhý zápas se situace opakovala za 
stavu 2:2, ovšem v nájezdech jsme byli šťast-
nější my a srovnali jsme sérii i díky hattricku 
Davida Haratyka na 1:1.

Třetí zápas jako byl kopií předchozích dvou a jen 
se potvrdilo, že v semifinále se hraje o hodně. 
Bojovalo se o každý kus ledu, vedení se pře-
lévalo ze strany na stranu, a nakonec se opět 
bojovalo v nájezdech. Kozubová proměnila dva 
a Imperators žádný, a proto se po výsledku 4:3 

ujala vedení v sérii. Zbýval tak poslední kousek 
k postupu do finále.

Jenže čtvrtý zápas jsme nezvládli a schytali 
debakl 3:8, série se opět srovnala a o postupu 
do finále musel rozhodnout poslední pátý 
zápas.

V pátém zápase se podařilo vstřelit rychlý gól 
Kostkovi, následně stejný hráč přidal další 
dva góly, a i díky jeho hattricku se po vítězství 
4:1 v zápase a 3:2 v sérii Kozubová radovala 
z postupu do finále BAHL.

Finále play-off BAHL 2018

Tuto situaci jsme již dobře znali, stejné místo, 
stejný soupeř, stejně plná třinecká WERK aréna. 
Finále z Hrádkem jako by bylo kopii z roku 2015. 
Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem do 
té doby, než jsme díky vlastním chybám nabídli 
Hrádku jednoduchou cestu k prvnímu gólu, 
následovaly dva góly v přesilovce a za stavu 
0:3 již bylo těžké v pohodě hrajícímu Hrádku 
čelit. Hradecký golman branku začaroval, a i 
když jsme šance měli, do branky jsme nedo-
stali žádný puk a prohráli jsme 0:5. 

Výsledek vypadá hrozivě, ovšem dojem z celé 
sezóny nám to nakonec nekazí. Přešli jsme 
play-off přes těžké soupeře, nechali za sebou 
loňského mistra z Nebor i favorita na titul Impe-
rators. Zahráli jsme si v sezóně skoro třicet ost-
rých zápasu, a absolvovali necelých čtyřicet tré-
ninků. Kozubová se tak v roce 2018 opět pro-
bojovala ke stříbrné medaili v amatérském 
hokeji. Děkujeme fanouškům za skvělou pod-
poru v hledišti. Sponzorům TJ Milíkov, Obci Milí-
kov, Stavebninám Worek za podporu finanční.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MILÍKOV, z.s. 
Fotbalová sezóna se nám pomalu 
přehoupla do své jarní části, tudíž 
je ještě brzy na hodnocení výsledků 
celého ročníku. Můžeme se ale spo-
lečně podívat, jak jsou na tom jed-
notlivá družstva aktuálně.  

Začneme těmi nejmenšími, tedy staršími 
žáky. V současné době se pohybují ve zlatém 
středu tabulky na páté pozici s patnácti body. 
Jejich prozatímní výkony jsou velmi dobré a tak 
můžeme očekávat, že půjdou tabulkou jenom 
směrem vzhůru. 

Družstvo dorostu, je v tabulce na šesté pozici 
s třiceti dvěma body. Velmi dobré výsledky 
dorostu po sloučení s Hrádkem jsou příjemnou 
odměnou jak pro trenéry tak funkcionáře, kteří 
se o dorost starají. Věříme, že umístění na konci 
sezóny bude ještě lepší.

Muži jsou s osmnácti body na páté příčce 
tabulky. Toto umístění v tabulce není vysněným 

cílem ani hráčů ani trenéra, ale výsle-
dek souvisí s personálními pro-
blémy, které momentálně v muž-
stvě panují. Počet stabilně hrajících 

hráčů není tak vysoký jaký bychom si 
představovali a to se bohužel proje-

vuje na výsledcích. Potenciál i kvality 
tohoto družstva jsou ale velké a tak 

doufáme, že se semknou dohromady a do 
konce sezóny vylepší svůj stávající výsledek.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu 
všem sponzorům, obecnímu úřadu Milíkov, 
funkcionářům a v neposlední řadě příznivcům 
a fanouškům klubu TJ Milíkov a věříme, že 
i nadále se budeme moci těšit z vaší přízně.

S pozdravem a sportu ZDAR !!!

Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné  

jednoty Milíkov, z.s.

Tělovýchovná jednota Milíkov, z.s. 
srdečně zve všechny příznivce sportu a sportovních klání, 

na již 18. ročník 
„Memoriálu Davida Novotného“,

který proběhne tradičně dne 5. 7. 2018 na hřišti TJ Milíkova. 
Začátek turnaje je v 8:00. 

Bohaté občerstvení zajištěno a večer zahraje DJ Roman Młynek.
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Pro občany obce Milíkov budou od 28. 5. 2018 k dispozici vstupenky  
na „Vše na kolech v čase“ na všechny tři dny této akce za 60,- Kč.

Péče o nemocného v domácím prostředí 
 

Ocitli jste se v situaci, kdy se chcete postarat o svého blízkého?  
Potřebujete poradit, získat nové informace? 

 
Chcete si vyzkoušet polohování, posazování, přemístění člověka z lůžka na židli, křeslo...? 

Potřebujete vědět, jaké pomůcky budete potřebovat a jak je správně použít? 
Chcete si vyzkoušet, jak ošetřovat nepohyblivého člověka, jak provést hygienickou péči, 

aniž byste si vy sami způsobili problémy s bolestmi páteře?   

 
 

Nemocnice Třinec, p. o., ve spolupráci s nadačním fondem "Zůstaneme doma" 
Vám nabízí pomoc při zvládnutí počáteční nejistoty v péči o Vašeho blízkého. 

V Nemocnici Třinec, p. o., přímo na oddělení sociálních lůžek si budete moci vyzkoušet,  
jak pečovat o člověka s omezeným pohybem v domácím prostředí,  

poradíme Vám, jaké pomůcky Vám v péči pomohou. 
 

Budeme Vám k dispozici dne 15. června, 5. října a 23. listopadu 2018 
v době od 16:00 do 18:00 hodin na oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec, p.o. 

 
     www. zustanemedoma.cz                     bližší informace tel.: 606 739 607                                    www.nemtr.cz 
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ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ  
V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Minimanuál pro veřejnost

PŘIPRAVTE SE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI

Připravte se na případné výpadky elektřiny

1.	 	Sledujte	www.cezdistribuce.cz.
2.	 Dobijte	svůj	mobilní	telefon	a popř.	powerbanku.
3.	 Připravte	si	přenosné	svítilny	a náhradní	baterie,	popř.	svíčky.
4.	 	Pokud	vlastníte	mobilní	náhradní	napájecí	zdroj,		

zkontrolujte	jeho	stav.
5.	 Dotankujte	pohonné	hmoty	(zdroj,	auto	apod.).
6.	 	V případě	vícedenního	výpadku	elektřiny	budete	

pravděpodobně	muset	řešit	zdroj	pitné	vody	(balená	pitná	
voda,	připojení	napájecího	zdroje	k čerpadlu	z vrtu),	zdroj	tepla	
(dřevo	do	krbových	kamen,	spacáky),	na	vaření	campingový	
vařič	či	venkovní	gril.	Nezapomeňte	na	dostatečnou	zásobu	
pravidelně	užívaných	léků.

7.	 Jako	zdroj	informací	lze	využít	přenosné	rádio	na	baterie.

TYPY UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ
PODLE PŘÍČINY

Porucha Neplánovaná	událost,	která	má	za	
následek	poškození	či	omezení	
standardního	provozu	zařízení		
distribuční	soustavy.

Zvýšená  
poruchovost

Stav	v distribuční	soustavě,	kdy	došlo		
ke	kumulaci	poruch.

Kalamitní stav Stav	v distribuční	soustavě	při		
nadměrné	kumulaci	poruch	obvykle	
způsobený	klimatickými	jevy,	který	
není	za	běžných	podmínek	řešitelný	
v zákonem	daném	čase.

Předcházení  
stavu nouze

	Stav	vyhlašovaný	provozovatelem	
přenosové	nebo	distribuční	soustavy	
v případech,	kdy	hrozí	reálné	riziko	vzniku	
stavu	nouze.

Stav nouze 	Stav	vyhlašovaný	provozovatelem	
přenosové	nebo	distribuční	soustavy		
za	podmínek	vymezených	energetickým	
zákonem.

SKUPINA ČEZSKUPINA ČEZ

OBECNÝ POSTUP PŘI VÝPADKU ELEKTŘINY

Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení 
dodávek elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa, nebo 
i širšího okolí (např. ověřením, zda svítí soused, světlo na 
chodbě, jede výtah apod.), a postupujte dle níže uvedeného:

LOKÁLNÍ VÝPADEK 
(elektřina nejde jen 
u mne doma)

PROBLÉM NENÍ  
V MÉM ODBĚRNÉM 
MÍSTĚ

1. 	Zkontroluji	svůj	hlavní	jistič	
přecvak-nutím	do	polohy	
VYPNUTO/OFF	a následně	
do	polohy	ZAPNUTO/ON.

2.	 	Ověřím,	zda	jsem	uhradil	
veškeré	platby	za	elektřinu.

3.	 	V případě,	že	zjistím	
nesrovnalosti	v platbách,	
kontaktuji	svého	obchodníka	
s elektřinou.

4.	 	Pokud	jsou	platby	
v pořádku,	zkontaktuji	
poruchovou	linku	
distributora.

Případné	poruchy	je	možné	
nahlásit	na	naši	bezplatnou	
kontaktní	linku.	Registrované	
uživatele	informujeme	
o poruše	prostřednictvím	SMS.
Při	kalamitním	stavu	
v distribuční	soustavě	
informujeme	o poruchách		
na	www.cezdistribuce.cz		
prostřednictvím	médií	
a sociálních	sítí.	Během	těchto	
plošných	výpadků	elektřiny	
nás	kontaktujte	v nezbytných	
případech	nebo	pokud	máte	
informace,	které	nám		
pomohou	poruchy	odstranit.

800 850 860

Budeme se ptát na:
    vaše	jméno	a příjmení,	popř.	

jinou	identifikaci	dotčeného	
odběrného	místa

    adresu	a popis	místa,		
	kde	došlo	k poruše

    upřesnění	poruchy

Pro	zajištění	spolehlivých	
a bezpečných	dodávek	
elektřiny	provádíme	na	našem	
zařízení	pravidelnou	údržbu.	
Ta	někdy	vyžaduje	krátkodobá	
přerušení	dodávek	elektřiny.	
Plánované	přerušení	je		
oznámeno	15	dnů	předem,	
a to	vylepením	plakátů	v místě	
přerušení	dodávky	elektřiny,	
a současně	jsou	zveřejněné	
na	internetových	stránkách	
www.cezdistribuce.cz		
či	distribučním	portálu	(DIP).	
Registrované	uživatele	
informujeme	také	e-mailem.

Plánované přerušeníNahlášení poruchy:

Porucha

V případě ohrožení života či majetku obyvatel kontaktujte  
tísňovou linku 112.


