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Úvodník starostky
Vážení občané,

rok se s rokem sešel a venku nám již cvrlikají 
první poslové jara. Dle meteorologů se zima 
ještě ozve, nu uvidíme. Sněhové peřiny jsme 
si užili dostatek a s tím spojených problémů 
s odklízením cest. Vězte, že jsme vše dělali dle 
nejlepšího vědomí a svědomí. Chlapi jezdili 
nonstop. Vám to tak možná nepřišlo, ale než 
dojeli na jeden konec dědiny, na druhém byla 
znova čerstvá nadílka. Nemohou být hned všude 
a opravdu se snažili. Se sněhem měla problém 
i firma, která sváží odpadky. Začátkem zimy jim 
jedno auto zapadlo a poté začal obsah uvnitř 
hořet. Nyní už jezdí s opatrností a cesty v Milí-
kově jim činí velké problémy. Množí se stížnosti 
na nevyvezené popelnice. Snažíme se celou 
nepříjemnou situaci řešit a najít řešení schůdné 
pro všechny strany. Zejména občané, kteří topí 
tuhými palivy, pocítili změnu v intervalech svozů, 
kdy jim třítýdenní pauza nevyhovuje. Na topení 
tuhými palivy navazuje i nabídka kotlíkových 
dotací, které poskytuje Moravskoslezský kraj, viz 
letáček dále. Zástupce obce bude během měsíce 
navštěvovat domácnosti a zjišťovat zájem o tyto 
dotace. Tito zájemci budou zapojeni do žádosti 
o půjčku ze SFŽP, kterou by pak využili na čás-
tečnou úhradu nákladů a po získání dotace 
ji poté vrátili bez jakýchkoliv dalších nákladů 
(úroky, manipulační poplatky apod.). Morav-
skoslezským krajem a Státním fondem životního 
prostředí nám bylo avizováno, že kotle na pevná 

paliva, která nesplňují požadavky 3., 4. nebo 
5. emisní třídy budou od 1. 1. 2022 zakázány. 
Neradi bychom Vás tímto k něčemu nutili, ale je 
na zvážení, jestli nevyužít poslední možnosti, jak 
získat prostředky na částečnou úhradu nákladů 
spojených s výměnou starých kotlů. Dotace se 
pohybuje až ve výši 80%. 

Teď z jiné stránky, na podzim loňského roku 
jsme započali s výstavbou přechodu u ZŠ, který 
bychom měli začátkem jara dokončit. Na tuto 
stavbu bude navazovat rekonstrukce stávajícího 
nevyhovujícího chodníku směrem k obchodu 
u Mrózka. Máme také uzavřenu smlouvu na 
vybudování chodníku Pila II. etapa, který povede 
až k obci Košařiska. Výběrové řízení na zhotovi-
tele kanalizace Dědina je již také na spadnutí, 
dle plánu by se se samotnou stavbou mělo 
začít v září. Čeká nás také výměna střešního 
pláště na KD Milíkov, který nám nyní dělá velké 
problémy. Výčet těchto investičních akcí poté 
doplní drobné akce, jako jsou rekonstrukce auto-
busové zastávky „Na vrchu“, či opravy místních 
komunikací.

Ani letos nezapomínáme na naše jubilanty, kteří 
budou slavit svá jubilea a s kterými plánujeme 
u této příležitosti setkání. Pro děti připravujeme 
den dětí pod záštitou kluků z SDH Milíkov a vy 
všichni ostatní jste srdečně zváni na „Slavnosti 
na hřišti“, které se budou konat 20. 7. 2019 
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Společenská rubrika
V měsících březen 2019 – květen 2019 se dožívají

významných jubileí tito spoluobčané

94 let  60 let
Ćmielová Marie Štefki  Šteglík Milan Podolovice
  Grochol Vladislav Notoni
91 let  Kantor Jiří Kopetná - Paseky
Mitrenga Jan Vymyslov Lisztwan Oldřich Kopetná
  Kantor Leopold Zápotočí
80 let  Martynková Jana Pod Kozubovou
Kaleta Jan Kopetná  Raszková Jiřina Podolovice
Szmeková Helena Za Kopetnou
  50 let
70 let  Rusz Jan Za Kopetnou
Bojko Jan Za Kopetnou Krupková Barbara Sosna
Zielinová Olga Steblové 

Blahopřejeme – Składamy serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta

a hlavním účinkujícím, který na nich vystoupí, 
bude kapela O5 & Radeček. V dubnu se s někte-
rými, jak doufáme, setkáme u již tradičního 
„Úklidu Milíkova“. Plán máme pestrý. Doufám, 

že se nám podaří splnit všechny vytyčené cíle. 
A u některých z plánovaných akcí se těším na 
shledanou. 

Starostka obce – Eva Kawuloková

„Když šíp mine cíle, střelec viní z toho sama sebe, a ne druhého.  
Tak jedná i člověk moudrý.“ – Konfucius
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sobota 
6. dubna 2019 

Pojďme společně 
uklidit Milíkov 

Sraz v 9 hod. 
před budovou OÚ Milíkov a 
TJ Milíkov 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky a občerstvíme se! 
 
Přijďte malí, velcí za každého pomocníka budeme rádi 
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Základní škola a Mateřská škola Milíkov
Vážení spoluobčané,

školní rok se nám již přehoupl do druhého polo-
letí a žáci již začínají vyhlížet tolik očekávané letní 
prázdniny. Na ně však máme ještě chvíli čas.

Co vše se událo v naší škole od posledního 
setkání?

Všichni si uvědomujeme, jak je pro nás všechny 
velmi důležitá voda. A tak jsme byli velmi rádi, 
když nás oslovila s nabídkou programu naše 
bývalá žákyně Míša. Pod jejím vedením se starší 

žáci vžili do role Water Agent, „vodního agenta“ 
a zjišťovali, kolik vody každý z nás průměrně spo-
třebuje při běžných každodenních činnostech. 
Při tematické hře se pak všichni proměnili ve 
spotřebitele, kteří si z daného rozpočtu naku-
povali vodu a učili se tak, jak s financemi, ale 
hlavně s vodou, správně hospodařit.

K zimním měsícům již neodmyslitelně patří 
karneval. Jedno páteční karnevalové odpoledne 
plné masek, her, tance a radosti si prožily i naše 
děti spolu s rodiči a nejbližšími pod vedením paní 

Ukliďme si Milíkov
Vážení občané, i letos 
proběhne již tradiční 
akce ,,Ukliďme si Milí-
kov“. Datum té letošní 
bude 6. 4. 2019. Opět 
se sejdeme na dvou místech (u budovy OÚ 
Milíkov a budovy TJ Milíkov), z kterých se 
přesuneme na místa, která potřebují uklidit. 
Za každého dobrovolníka budeme rádi. Po 

úklidu se sejdeme na 
louce pod obč. Puc-
zokem , kde zhod-
notíme letošní úklid, 
společně si popoví-

dáme a bude připraveno i malé občerstvení. 
Všichni jste srdečně zváni. Pracovní ruka-
vice a pomůcky účastníci obdrží. Těšíme 
se na Vás.

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:  15. 4. 2019,  20. 5. 2019,  17. 6. 2019
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Leny. Moc děkujeme SRPŠ, které zajistilo dětem 
občerstvení a především AGENTUŘE LENA+, 
která tento program pro děti sponzorovala.

K závěru prvního pololetí patří kromě pololet-
ního hodnocení také recitační soutěž.

Také letos se všichni žáci školy zúčastnili reci-
tátorského soupeření. Porota to v hodnocení 
neměla vůbec snadné, nakonec se však shodla 
na vítězích. Gratulujeme vítězům, ale také 
všem ostatním soutěžícím, kteří sebrali odvahu 
a nebáli se soutěže zúčastnit. Zároveň děkujeme 
dětem mateřské školy, které přišly svým vystou-
pením naše dopoledne zpestřit.

Začátek druhého pololetí jsme zaměřili na 
ochranu našeho zdraví. Děti mateřské školy 
prožily prostřednictvím hry celý týden péčí 
o své zdraví a hlavně prevencí, jak předcházen 
nemocem a úrazům. 

Žáci I. třídy si prostřednictvím preventivního 
programu drogerie dm „Veselé zoubky“ osvojili 
důležité informace o ústní hygieně a zásadách 
správné péče o chrup. Na závěr obdrželi hod-
notné balíčky, které se nadšení žáčci rozhodli 
ihned vyzkoušet.

Žáci II. třídy navštívili interaktivní učebnu biolo-
gie v DDM Třinec. Zde se pod vedením zkušené 

lektorky, sestry záchranné služby, 
dozvěděli mnoho důležitých infor-
mací o záchraně života. Znají důle-
žitá čísla záchranného systému, 
dozvěděli se, jak funguje dispečink 
a co je důležité vědět při poskyto-
vání první pomoci. Mimoto si žáci 
vyzkoušeli resuscitaci dospělého 
člověka na názorné pomůcce 
„ANDULE“.

I další měsíce, zbývající do konce 
školního roku, přinesou dětem 
spoustu akcí, které zpestří jejich 
docházku do školy.

Závěrem bych chtěla oznámit 
všem rodičům předškoláků, že 
letošní zápis do 1. třídy se bude 
konat 4. 4. 2019 od 10:00 do 
15:00.

Zápis do mateřské školy pro-
běhne dne 2. 5. 2019 od 7:00 do 
15:00. 

Bližší informace či případné 
změny budou zveřejněny na 
stránkách naší školy www.zsmili-
kov.cz a na vývěsní desce u školy.

Mgr. Hana Gorgolová  
ředitelka školy
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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni  Czytelnicy,

postaram się dzisiejsze sprawozdanie, dało by 
się powiedzieć kwartalne, potraktować chrono-
logicznie.  No to zaczynajmy. Pierwszym wydar-
zeniem znaczącym i wielce lubianym był Kulig. 
W tym roku pojawiliśmy się o godzinie dziewiątej 
w Jaworzynce i wiedzieliśmy doskonale, że tym 
razem na kółkach nie pojedziemy. Śniegu było 
tyle, że na zakrętach nie widzieliśmy zatacza-
jące sanie. Mantinele śnieżne wytyczały całą 
naszą trasę, prowadzącą wzdłuż malowniczego, 
lodem pokrytego potoka, parę chwil później już 
podziwialiśmy śniegowe czapy drzew. Cicho 
wszędzie, głucho wszędzie….co to będzie, co 
to będzie…I była proszę Państwa smakowita 
kiełbaska z rusztu, do tego parująca jeszcze her-
batka do rozgrzania. Dzieciaki tym razem miały 
możliwość wyszaleć się na pobliskim stoku. 
Wspaniała zima i wspaniale zaliczona akcja. 
Tak tylko trochę się dziwiłem, co te dziaciaki 
cały czas tak mruczą coś pod nosem. Nie wiesz? 
To się dowiedz!-kierując się własnym hasłem, 
którym nierzadko częstuję uczniów, raczyłem 
się wreszcie poczęstować sam. I zapytałem…: 
“Młodzieży, co tam mruczycie pod nosem ciągle? 
Nie podoba wam się kulig, czy jak?“. Odpowiedź 
przyznaję trochę wytrąciła mnie z równowagi. 
„Powtarzamy teksty na przedstawienie, proszę 

pana“. I wtedy zrozumiałem dopiero. No tak, 
za tydzień dokładnie gramy przecież przed-
stawienie na Dzień Babci i Dziadka. I niektórzy 
faktycznie mieli niemało tekstu. Ale sumienne 
te nasze dzieci są, widać zależy im. Pisząc dzi-
siaj, wspominam te chwile, spędzone tak mile. 
Dom PZKO w Milikowie Centrum dosłownie 
pękał we szwach. Chociaż tym razem sztuka 
„W poszukiwaniu szczęścia“ nie była specjalnie 
humorem ziejąca, chodziło bowiem o życiorys 
H.Ch. Andersena. Kto był i widział, pewnie się ze 
mną zgodzi, że łatwo to mu w życiu nie poszło. 
Niespecjalnie Rosamunde Pilcher story. Ale dla 
Hosiego ( jak nazywano Andersena) wszystko 
się dobrze skończyło a dzieciaki odegrały swe 
role wspaniale. Tą drogą chciałbym ponownie 
im za to podziękować.  Chodźmy dalej. Teraz 
już znajdujemy się trochę bliżej teraźniejszości, 
ponieważ ostatnich parę rządków chciałbym 
poświęcić  Balikowi Maskowemu. Co za kolekcja 
kreacji, masek, straszydeł i innych piękności świ-
ata nie tylko fantasy tam się zjawiło. Na pytanie 
tradycyjne już: „Kim ty jesteś śliczna masko?“, 
odpowiedzią było na przykład: Jestem: mumią, 
nietoperzem, księżniczką, kowbojem, jesteśmy 
poduszkami, mimami, smerfami… Była żabka 
i bocian, youtuber, piłkarka….. nawet poja-
wiła się odpowiedź: „Jestem Sandokanem w 
cywilu.“ Wspaniałe maski, wspaniała zabawa. 
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Przeróżne konkursy i gry zręcznościowe dla 
naszych najmłodszych, ale i  tych starszych, 
pokazywały ich zwinność i zaradność. Dzieciaki 
udowodniły, że nie tylko bawić się umieją i tańc-
zyć nowoczesne Fortnite flossy, ale i  o starych 
dobrych ludowych tańcach nie zapomninają. 
Znają dobrze Straciła się u sómsiada.., Zasiali 
Górale… czy Nie chcym cie znać...Zdążyliśmy 
jeszcze wybrać najsympatyczniejszą uczennicę 
i ucznia naszej szkoły, którymi zostali Aneta 
Heczko i Łukasz Mazur. Gratulacje a na Walen-
tyna olbrzymią czekoladę. Fajnie było, fajnie 

jednak także będzie, przed nami bowiem dalsze  
lubiane akcje szkolne, towarzyskie i sportowe, 
jak Zjazd Gwiaździsty, Zajączek itp. Na samo 
zakończenie pozwolę sobie zaprosić Państwa 
razem z dzieciakami do włączenia w nasze 
szeregi. W czwartek 4.4.2019 od godziny 8.00 
do 15.00 będą wpisy do 1 klasy, przedszkole 
zaś wpisywać będzie dnia 7.5.2019 (wtorek) w 
godzinach 8.00-15.00. Serdecznie zapraszamy. 
To tyle na razie, do zobaczenia niebawem i wszy-
stkiego dobrego.

Grzegorz Suszka

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 
společně podívat, jak jsou na tom 
jednotlivá družstva aktuálně. 

Začneme těmi nejmenšími, tedy staršími 
žáky. V současné době se pohybují na šestém 
místě tabulky s čtyřmi body. Prozatímní výkony 
nejsou špatné, ale někdy chybí trochu toho 
sportovního štěstí. Jsou to ale bojovníci a tak 
můžeme očekávat, že půjdou tabulkou jenom 
směrem vzhůru. 

Družstvo dorostu, je v tabulce na páté pozici 
s dvaceti pěti body. Velmi dobré a stabilní 
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 34 body na prvním místě tabulky. 
Toto umístění v tabulce je sice průběžné, ale 
doufáme, že ve svém výkonu nepoleví a po 
jarní části sezóny budou figurovat opět na 

první příčce. Potenciál i kvality tohoto 
družstva jsou velké a tak vysněný cíl 

postoupit do vyšší soutěže není tak 
v nedohlednu.

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

a sportovních klání, na již 19. ročník 
„Memoriálu Davida Novotného“, který pro-

běhne tradičně dne 5.7. 2019 na hřišti TJ Milí-
kova. Začátek turnaje je v 8:00. 

Bohaté občerstvení zajištěno a večer zahraje 
DJ Roman Młynek.

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 podzravem a sportu ZDAR !!!

Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.
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Hokejový tým HC Kozubová vítězí  
v základní části BAHL 2018/2019

Základní část Beskydské amatérské hokejové 
ligy je u konce. Tým Kozubové odehrál celkem 18 
zápasů z toho zvítězil 11x, prohrál 4x, na nájezdy 
vyhrál 2x a jednou na nájezdy prohrál. S celkovým 
ziskem 38 bodů tak hráči Kozubové vybojovali 
po čtyřech letech opět první místo a získali tak 
prezidentský pohár pro vítěze základní části. 

Následuje čtvrtfinále play-off hrané na tři 
vítězná utkání. Soupeřem Kozubové ve čtvrt-
finále je tým Torpedo Havířov. Torpedo skon-
čilo po základní části na posledním místě. 
V předkole ovšem porazilo Mosty 3:0 na zápasy 
a zajistilo si tak postup mezi osmičku.

Tabulka po základní části BAHL 2018/2019
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Výsledky zápasů HC Kozubová – základní část 2018/2019

Čtvrtfinále play-off BAHL 2019
Zápas č. 1. 14.2.2019

První zápas čtvrtfinálové série Kozubová prohrála 1:2 po samostatných nájezdech. Kozubová 
vedla skoro polovinu zápasu o gól, ovšem ve třetí třetině tým Torpeda šťastným gólem vyrovnal, 
a nakonec v nájezdech zvítězil.  

Další zápasy série:

Druhý zápas 19.2. 21:45 ZS Český Těšín
Třetí zápas 26.2. 20:15 ZS Český Těšín
Čtvrtý zápas 4.3. 21:30  ZS Český Těšín

Pátý zápas 7.3. 20:15 ZS Český Těšín

Zápasy se hrají na ZS v Českém Těšíně. Série 
čtvrtfinále se hraje na tři vítězné zápasy.

Kolo Datum DOM HOS Výsledek
1. 17.11.2018 KOZ PAN 6:4
2. 03.01.2019 MON KOZ 1:2SN
3. 29.01.2019 KOZ MOS 2:5
4. 15.12.2018 KOZ TOR 2:1
5. 09.10.2018 BUL KOZ 0:3
6. 18.10.2018 KOZ IMP 4:1
7. 23.10.2018 HRA KOZ 3:4SN
8. 01.11.2018 KOZ NEB 2:0
9. 08.11.2018 STR KOZ 5:4SN

10. 15.11.2018 PAN KOZ 4:7
11. 20.11.2018 KOZ MON 2:3
12. 29.11.2018 MOS KOZ 2:3
13. 03.12.2018 TOR KOZ 1:7
14. 13.12.2018 KOZ BUL 4:3
15. 20.12.2018 IMP KOZ 3:1
16. 10.01.2019 KOZ HRA 3:5
17. 14.01.2019 NEB KOZ 3:5
18. 21.01.2019 KOZ STR 6:4
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Foto týmu Kozubové v nových dresech 
po posledním zápase základní části sezóny 2018/2019

Horní řada zleva: Martin Jurosz, Tomáš Fajkoš, Piotr Szmek, Martin Di-Giusto, Robert Pszczolka, Luboš Mechel, Radek Krupka, 
Marian Worek, Daniel Heczko, Rostislav Martynek, Slavomír Sikora, Dolní řada zleva: Martin Lisztwan, Lukáš Zachara, Marian 
Adamiš, Milan Ligocki, Tomáš Plucnar, David Haratyk, Martin Blahut.

Soutěž malých čtenářů
Vyhlášení vítězů. Obrázky 
hodnotili čtenáři a porota. 

Ceny čtenářů získávají:

kategorie předškolních dětí

Daniela Kawuloková a David 
Peter

kategorie dětí navštěvujících I. stupeň ZŠ

Marie Bojková, Barbora Pyszková, Pavel Sikora 
a Tereza Sikorová

Ceny poroty získávají:

kategorie předškolních dětí

Daniela Kawuloková, David Peter, Eva 
Sikorová, Samuel Fojcik, František Sikora, 
Eva Hartabusová, Izabela Siódmiak, Anna 
Fojciková

V kategorie starších bylo 
hodnocení velmi těžké. Obrázků 
bylo spoustu, ale zvítězit musí 
pouze jeden 

Tereza Sikorová

1
Aneta Heczko

2
Barbora Pyszková

3
Tereza Byrtus

4
Klára Varcopová

5
Laura Banotová

5

Všem ostatním dětem děkujeme za obrázky 
i pro ně bude připravena drobná odměna. 
Předání cen proběhne 20. března v 16 hodin 
v knihovně Milíkov. Těšíme se na všechny 
malé malíře.
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Poznejme své spoluobčany
Paní Marie je další z našich spoluobčanů, která 
se uvolila odvyprávět nám svůj životní příběh. 
Narodila se jako nejstarší ze tří dětí otci Josefovi 
a matce Alžbětě. Bydlela i s rodiči na nr. 24 odkud 
se pak vystěhovali do podnájmu k Mrózkovým, 
jelikož otce jeho bratr z domu vyplatil tehdy 
7tis. korunami. Už jako malá vypomáhala paní 
Mrózkové při různých akcích s mytím nádobí či 
„štucků“ od piva. Dostávala za to dobře najíst. 
Navštěvovala zdejší školu, kde byl ředitelem 
sp. Morcinek. Ve čtrnácti letech ji přišla povolá-
vací „kartka do Rajchu“. Matka znala úředníka 
a uprosila ho, aby do Němec nemusela. A tak 
byla vyslána sloužit na statek k Czeczotkům do 
Grzegorců. Přespávala na půdě, až přišla v zimě 
taková vánice, že jim půdu zasněžilo a sníh přisy-
pal i přikrývku, pod kterou spala. Uložili ji tedy na 
lavici do kuchyně. Zastala veškeré domácí práce 
i v hospodářství, chodívala pást krávy, kde se na 
pastvě poznala i s Jurkem. Vzpomíná přitom, 
jak se veškeré práce dělaly ručně, například 
obilí se mlátilo cepy. „Byla to těžká práce“. Po 
čase maminku uprosila jedna známá, aby šla 
Marie sloužit do Svibice k německé učitelce paní 
Bańské, kde vydržela 2 roky, než Těšín začali oku-
povat Němci. Šla zrovna z procházky s dcerkou 
učitelky, když se rozezněly sirény na poplach 
před ostřelováním. Ilse se vylekala a utíkala 
se schovat do úkrytu, Marie pocítila úzkostlivý 
strach o maminku a sourozence doma, že sedla 
do prvního vlaku a jela je před nebezpečím 
varovat. Otec již byl v té době na nucených pra-
cích v Německu, kam ho hned z práce odvlekli 
beze slova upozornění. „Jednoho dne se prostě 
nevrátil z práce a my ani nevěděli, kde je“. Poté 
co se večer vrátila zpět do Těšína, na ni čekalo 
velmi nemilé překvapení. Paní Bańská ji odvedla 
na německé velitelství, kde ji nařkla za údajné 
aktivity proti tehdejšímu režimu. Paní Bańská 
pro Marii žádala přísný trest. Jednomu z Němců 
se Marie zželelo a poslal ji, ať utíká pryč. Válka 
tehdy ještě nekončila, ale Němci dostali příkaz 

se stáhnout. Otci 
se podařilo utéct 
domů,  ale  spolu 
s Maruškou se museli 
až do konce války 
ukrývat ve sklepě. To 
už bydleli v nájmu na 
nr. 125. Otec nemohl 
chodit do práce, když 
se schovával, ale měl 
občasnou brigádu 
někde po stavbách, nebo ho ,,napytali“, když 
bylo zapotřebí opravit ,,Spolónom“. S manželem 
Jurkem se Marie znala už, když pásávali krávy. 
Začali však spolu „mluvit“ až po vojně. To už se 
Marie vrátila ze služby v Ostravě, kde sloužila 
u doktora Pitucha. Jurek pocházel z 9 souro-
zenců a bydleli na nr. 93, kde také po svatbě 
žili. S muzikou si tenkrát Jurek pro nevěstu šel 
přes půl dědiny. Na Warcopě pod lípou čekali na 
autobus, který je zavezl do Jablunkova na obřad. 
Na to, že byl říjen, byl krásný a slunečný den. 
Poté měli doma oběd a „čakačka“ byla u Mrózka. 
Tehdy přišel nevěstu vytancovat i „ujec“ Czec-
zotka, u kterých kdysi sloužila. Manžel pracoval 
ve werku, než začal mít problémy se žaludkem 
a musel na operaci. Lékaři Marii varovali, že se 
má připravit na nejhorší. „Jejich prognózy Jurek 
skoro 40 let přežil“. Byl v invalidním důchodu 
a možnosti přivydělávání byly malé. V období 
nemoci manžela, měli zrovna rozestavěný dům 
a tak s ním Marii pomáhal, kdo mohl. Její bratr, 
který se vrátil z vojny, manželovi bratři a sousedi. 
Bratr pak sám začal s výstavbou svého domu, 
tak už neměl moc času na ten Čmielů. Pěšky 
chodila Marie na nákupy do Jablunkova, aby pak 
honem spěchala zpátky, robotníkům navařit, ti 
už nedočkavě čekali. Peněz na zbyt nebylo a tak 
šla žádat o půjčku. Vysmáli se ji, ona v domác-
nosti, manžel na nemocenské, z čeho by to prý 
chtěla splácet. Nezalekla se ani této situace 
a uškudlila z prodeje vajec každou korunku, aby 
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20ti tisícovou půjčku splatila. Dům dokončili a v 
roce 1966 se přestěhovali do svého. Vychovali 
společně 6 dětí. Jednoho syna brzy pochovali 
a se slzami v očích o této zkušenosti ani nechce 
hovořit. Ovdověla v roce 2001. Nyní se už těší 
ze šestnácti vnuků a dvaadvaceti pravnoučků. 

Vždy byla naučená žít skromně a ne jinak tomu je 
dnes. Nepotrpí se na vymoženosti dnešní doby, 
nejraději má klasické české jídla. 

Smutně podotýká kolik strachu přes celou vojnu 
zažila, sama neví, jak dokázala bez práce uživit 
celou rodinu a dokonce i vystavět dům. Občasné 

brigády v cukrovaru 
a v lese jim hodně 
pomohly. 
Letos oslaví devade-
sáté čtvrté naroze-
niny. Zdravíčko ji jakž 
takž slouží, trápí ji 
momentálně nejvíce 
nohy, které ji musejí 
převazovat. Ale přes 
všechno co si paní Marie zažila, vypadá velmi 
vitálně a já ji děkuji za čas, který se mnou strá-
vila, při vyprávění svého příběhu. 

„Wiynszujymy wóm w tym nowym roku,
szczynścio i zdrowio na każdym kroku,

co byście tu w zgodzie żili a wszeckigo kupa mieli,
hej kolynda, kolynda.“

Milí přátelé Charity Jablunkov.
Velice si vážíme Vaší podpory a toho, že kaž-
doročně vřele přijímáte naše koledníky. Bůh 
Vám žehnej za Vaši štědrost. Díky Vám jsme 
v lednu 2019 vybrali během sbírky rekordní 
částku 979.046 Kč, z toho Charita Jablunkov 
obdrží celých 65%. Možná si říkáte: „K čemu je 
Charitě tolik peněz?“ Odpověď zní: Na provoz 
našich služeb: 
Denní stacionář sv. Josefa
Bezplatná právní poradna
Centrum pomoci sv. Rafaela
Charitní pečovatelská služba
Charitní služby pro domácnost

Z výtěžku minulé sbírky 2018 jsme ve stacionáři 
dovybavili prostory, v centru sv. Rafaela jsme 
nakoupili nábytek do nových prostor a pokryli 

částečně mzdové náklady na pracovníka, 
pomohli jsme potřebným rodinám koupit uhlí na 
zimu apod. Charitní pečovatelská služba využila 
část sbírky na nákup elektro kola a dofinancování 
nových automobilů, získaných z dotací. Podařilo 
se nám také koupit pozemek pro vznik nové 
pobytové služby. Vaše důvěra je pro nás závaz-
kem a současně povzbuzením pro naši práci. 

Z Tříkrálové sbírky 2019 Charita Jablunkov znovu 
podpoří provoz všech svých služeb. Tato sbírka 
je zásadní součástí našich peněžních příjmů, bez 
ní bychom nebyli schopni dále poskytovat tyto 
služby. Díky Vašemu příspěvku se i Vy podílíte 
na tomto díle. 

„Chceme dělat jen malé věci s velkou láskou.“ 
sv. Matka Tereza

Požehnaný rok 2019 Vám v modlitbách vyprošuje tým Charity Jablunkov.
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Můžete se těšit na:
• sezónní oblečení pro děti jaro/léto; 

věk 0 – 15
• maškarní kostýmy a masky pro děti
• boty, hry, hračky
• dětské knížky

Nepřijimáme:
• kočárky a autosedačky
• oblečení pro dospělé
• těhotenskou módu
• zimní oblečení
• plyšáky

Manipulační poplatek: 1,- Kč / 1ks
10% z hodnoty prodaného zboží
připadá pořadateli (výtěžek z akce bude
věnován mateřské školce Milíkov s 
polským jazykem vyučovacím).

Příjem zboží: 24. 03., 9-15
Prodej: 25. 03., 9-17
Výdej neprodaného zboží: 26. 03. 
9-10 a 15-16

PŘIJĎTE PRODAT ČI NAKOUPIT PRO SVÉ RATOLESTI NEJEN OBLEČKY, ALE I HRAČKY, BOTY A JINÉ

Bližší informace: Beata Bubiková, tel.: +420 777 835 980

DĚTSKÝ BAZÁREK 
MILÍKOV

Kde: PZKO Milíkov (u Obecního úřadu)
Datum: 25.03.2019 9:00-17:00 pondělí

Malé občerstvení (káva, čaj, zákusek) 
zajištěno za poplatek. Přijímáme pouze čísté a nepoškozené věci.
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ČOV – čistírna odpadních vod

Máme radost

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás seznámit 
s provozem ČOV a jejími problémy, se kterými 
se nejčastěji setkáváme. ČOV obec Milíkov vybu-
dovala a dala do provozu v roce 2014. Provoz 
čistírny zajišťuje obec pomocí pracovníka p. 
Szmeka, který dohlíží na plynulý provoz ČOV. 
Odpadní vody se přivádějí na ČOV oddílnou 
splaškovou kanalizací do čerpací jímky přes čes-
licový nátokový koš. Z čerpací jímky je odpadní 
voda čerpána na mechanické přečištění. Největ-
ším problémem je, že do nátokového koše nám 
připlavou nejrůznější věci, které do kanalizace 
nepatří. Mezi nejčastější věci patří: mikroténové 
sáčky, silonové tašky, nastřižené kelímky, od 
jogurtů, pánské ochrany, ženské hygienické 

potřeby, vlhčené ubrousky atd. Tyto předměty 
nám dělají nemalé problémy, ucpávají česlicový 
nátokový koš a ČOV nám hlásí, že se nachází 
v poruše.  Je nutno nátok do čistírny zastavit 
a co v nejkratším čase vyndat nátokový koš 
a mechanicky (rukama) ho vyčistit od předmětů, 
které do ČOV jednoznačně nepatří.

Proto Vás žádám, abyste věnovali tomuto pro-
blému maximální pozornost. Veškeré plastové 
a hygienické potřeby vkládali do nádob na 
separovaný odpad a ne do domácích toalet. 
Dodržováním těchto jednoduchých pravidel 
nám uberete mnoho starostí. Děkuji Vám za 
pochopení a přeji milé soužití v naší obci. 

Jiří Kantor - místostarosta

Jak jistě víte, dlouhodobě se 
na Jablunkovsku potýkáme 
s nedostatkem kompenzačních 
pomůcek, konkrétně poloho-
vacích postelí. Fandíme všem, 
kdo se chtějí starat o své blízké 
doma. Dnes se snažíme pomá-
hat, jak jen to jde, díky terénní 
pečovatelské službě, která je 
Vám k dispozici. Po dlouhých konzultacích 
s pracovníky Charity Jablunkov jsme se rozhodli 
pomoct Vám ještě jinak. Reagujeme na Vaše 
časté dotazy ohledně polohovacích postelí. 
Díky úspěšně získanému grantu Výboru dobré 
vůle - nadace Olgy Havlové jsme mohli v prosinci 
2018 koupit prvních 6 polohovacích postelí, které 
nyní nabízíme k zapůjčení všem, kdo pečují o své 
blízké doma. Máme z toho obrovskou radost. 
Jelikož víme, že o zapůjčení elektrických poloho-
vacích postelí je velký zájem, podali jsme žádost 
o grant také v nadačním fondu Vítkovice Steel. 

Mám tu čest Vám oznámit, že 
dne 13. 12. 2018 nám byl slav-
nostně předán šek v hodnotě 
185.935Kč určený konkrétně 
na další nákup polohovacích 
postelí a jiných pomůcek. To vše 
si u nás nyní můžete zapůjčit. 
Věříme, že máte radost spolu 
s námi. Neváhejte se na nás 

obrátit, potřebujete-li jakoukoli pomoc nebo 
radu. Jsme tu pro Vás. Těšíme se a jsme vděční, že 
díky různým nadacím a grantům můžeme takto 
reagovat na Vaše aktuální potřeby. 

S radostí za pracovníky Charity Jablunkov 

Mgr. Lucie Szotkowská,  
ředitelka Charity Jablunkov.

kontakt: 733 755 843,  
info@jablunkov.charita.cz,  
www.jablunkov.charita.cz
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Tříkrálová sbírka 2019  
byla ukončena!

Z celého srdce děkujeme VÁM, milí koledníci! 
Bez Vás by tato sbírka neměla smysl! Děkujeme 
za Vaše nadšení, odvahu a chuť pomáhat i za 
deště, sněhu či při velkém mrazu! Jste úžasní!
Dále děkujeme Vám, lidem dobré vůle, za Vaše 
štědré dary! Díky Vám jsme i letos vykoledovali 
rekordní částku 979.046 Kč na pomoc charit-
nímu dílu. Peníze z naší „Tříkrálovky“ budou 
znovu celý rok pomáhat u nás na Jablunkovsku, 
v ČR i zahraničí. Jako poděkování za Vaši pomoc 
bude i v tomto roce každý měsíc sloužena mše 
sv. za všechny koledníky, organizátory, dárce 
a všechny, jež toto dílo jakkoli podporují. Pán 
Bůh Zaplať. Podrobné výsledky jednotlivých 
skupinek jsou umístěny na našich webových 
stránkách: www.jablunkov.charita.cz

Požehnaný celý rok 2019 Vám přeje tým  
pracovníků a klientů Charity Jablunkov. 

VÝSLEDKY  
Tříkrálové sbírky 2019

počet 
pokladniček

Jablunkov 255.397 Kč * 30 ks
Mosty u Jabl. 187.772 Kč * 16 ks
Návsí 115.639 Kč * 17 ks
Písek 85.795 Kč * 7 ks
Bukovec 79.118 Kč * 7 ks
Milíkov 53.378 Kč * 7 ks
Písečná 47.032 Kč 5 ks
Hrádek 59.886 Kč 7 ks
Bocanovice 35.104 Kč 5 ks
Horní Lomná 7.745 Kč 2 ks
Dolní Lomná 37.634 Kč 7 ks
Hrčava 6.134 Kč 2 ks
Košařiska 8.412 Kč 2 ks
CELKEM 979.046 Kč 114 ks

* Rekordní částky. 



-  17  -

1 / 2019

Díky kotlíkové dotaci můžu 
v naší obci i já lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový, úsporný kotel.
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.

Peníze z kotlíkových dotací můžete využít na pořízení nového kotle či tepelného čerpadla, jeho 
instalaci, související stavební úpravy i zpracování nezbytné dokumentace. Pokud výměnu kotle 
zkombinujete se zateplením či jiným energeticky úsporným opatřením z programu Nová zelená 
úsporám, získáte navíc bonus až 20 000 Kč.

Informujte se na svém krajském úřadě.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace
Bližší informace také 

na obecním úřadě Milíkov.



Obec Milíkov

-  18  -

INFORMÁTOR / BIULETYN

Na co je dotace určena a jaká je její výše?
Dotaci využijete v rodinných domech na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním 
přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5.

Její výše závisí na typu kotle a lokalitě rodinného domu:

Typ nového zdroje
% podpory 
(všechny 
oblasti)

Podpora bez kombinace s NZÚ 
(max. dotace v Kč)

Ostatní oblasti Prioritní oblasti

Tepelná čerpadla / Kotle na 
biomasu – samočinná dodávka 
paliva

80 % 120 000 127 500

Kotle na biomasu – ruční 
dodávka paliva

80 % 100 000 107 500

Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500

Na co ji můžete využít?
Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou 
otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.

Kdo dotaci poskytuje?
Dotace byla zajištěna Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu 
Životní prostředí. Všechny informace podává a žádosti přijímá váš krajský úřad.

Je možný další bonus?
Ano, a to až 20 tisíc Kč, při současném podání žádosti o dotaci z programu 
Nová zelená úsporám.

Proč?
Snížíte emise znečišťujících látek, zlepšíte životní prostředí ve svém kraji a navíc 
ušetříte. Převážná část v současnosti používaných kotlů spadá do 1. a 2. emisní 
třídy. Provoz těchto kotlů bude v roce 2022 zcela zakázán.

Řekněte si o dotaci na svém krajském úřadě.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace
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TAXI ROSŤA  736 406 466

INZERCE
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TERMÍNY KULTURNÍCH AKCÍ  
II. pololetí 2019

7.-9. června – Vše na kolech v čase 
– aneb X. sraz veteránů, Mustangů  
& US cars

15. června – Festyn szkolny

22. června – Dětské radovánky

28. června – Letní kino 

5. července – Memoriál Davida 
Novotného

20. července – Slavnosti na hřišti

27. července – Letní kino

28. července – Pouť sv. Anny na 
Kozubové

17. srpna – Soutěž o putovní pohár 
starostky obce

24. srpna – Letní kino

6. prosince – Mikuláš

Ve dnech 07.06.-09.06.2019 pořádá Spolek GT40 - Milíkovský Mustang & Veteran Klub akci 
pod názvem VŠE NA KOLECH V ČASE - ANEB X. SRAZ VETERÁNŮ, MUSTANGŮ & US CARS.

Akce se uskuteční na fotbalovém hřišti TJ Milíkov. Na programu:  Tanja, Vilém Čok, Bubunická 
show, 3 Promile, Džetro, Disolation, Elvis Presley, country kapela Drops, Stanley's Dixie 
Street Band, Iné Kafe, BSP. Pořad moderuje Petr Rychlý a Ivo Kunetek. Rovněž je připravena 
bohatá tombola.

Srdečně zve Spolek GT40


