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Úvodník starostky
Vážení občané, dovolte, abych Vám předem svého 
slova poděkovala za projevenou důvěru, kterou 
jste mi letošními volbami předali. Věřím, že spo-
lečnými silami spolu se zastupiteli, ale i Vámi 
zvládneme námi vytýčené cíle.
Prioritou je pro nás odkanalizování části obce 
,,Dědina“. Podařilo se nám získat dotaci na její 
výstavbu a teď usilovně pracujeme na všech pří-
pravných pracích, jakými je realizační projekt, výběr 
technického a autorského dozoru, BOZP apod. Poté 
budeme vybírat realizátora stavby a doufám, že 
v příštím roce bychom mohli začít kopat. Mnozí jste 
si jistě všimli, že jsme započali s výstavbou pře-
chodu pro chodce u Základní školy, který se nám 
po dlouhých peripetiích podařilo vybojovat a dou-
fám, že zvýší bezpečnost zejména našich dětí, 
protože o to jde především. Na jeho osvětlení se 
nám podařilo získat dotaci z nadace ČEZ. Přecho-
dem to však nekončí a nenecháme přeci rozdělané 
dílo zet prázdnotou. Ze všech sil se budeme snažit 
dokončit opravdu navazujícího chodníku. Co bude 
se zbylou částí směrem k hřišti, ještě není zcela 
jasné. Pracujeme na dvou variantách řešení. Určitě 
teď vícero z Vás lamentuje nad tím, o jakém hřišti 
mluvím. Vězte, že se snažíme dát tuto nepříjemnou 
situaci do pořádku. Letos proběhla povinná rekul-
tivace, která by měla trvat ještě po další 2 roky, 
a pak už snad i tady vytvoříme nějaké sportovní 
zázemí s hřištěm pro širokou veřejnost. 
Osvětlení chodníku na Pile nám dává zabrat. Pro-
blémy, které se vyskytly, nás přiměly ke zrušení 
smlouvy se zhotovitelem dohodou. Pevně věřím, 
že hned z kraje roku to druhá firma v pořadí chytne 

za správný konec a budeme spokojeni my všichni. 
Zpoždění nabrala také stavba chodníku Pila II. 
etapa, která má navazovat na chodník v Košařis- 
kách. Vítězná firma se po mnoha slibech této 
zakázky nakonec vzdala a postoupivší firma, se této 
stavby chytí také hned na jaře. Začátek listopadu 
začíná stop stav pro veškeré stavby u hlavní silnice, 
jelikož jim začíná plánování zimní údržby. A tak jsme 
šli cestou menšího zla, než bychom nechali výkop 
chodníku zasypat sněhem a cesta do školy by se 
tak stala ještě nebezpečnější. Po výstavbě cesty 
do ,,Štefků“ jsme nechali opravit i několik místních 
komunikací tryskovou technologií. Pořád je co 
opravovat, renovovat. Všechno je o financích.
Pro příští rok máme plánů mnoho. Bilancovat nad 
nimi však budeme zas příští rok. 
Chtěla bych Vás srdečně pozvat na rozsvícení 
vánočního stromku s mikulášskou nadílkou, které 
proběhne 7. prosince 2018 u obecního úřadu. 
Vystoupí zde děti místních základních škol, Miku-
láš si pro všechny děti určitě připraví mlsání 
do balíčků a završíme to ohňostrojem. Malí, velcí, 
všichni jsou zváni.
Závěrem Vám už jen poděkuji za vstřícnost, spo-
lupráci a ochotu jakkoli pomoci. Všem spolkům 
a spolupracujícím firmám děkuji za pomoc ať už 
finanční nebo lidskou. A Vám všem přeji příjemné 
prožití vánočních svátků v klidu domova a úspěšný 
nový rok.

Starostka obce Eva Kawuloková

„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě 
nikam nevede.“ – ARTHUR C. CLARKE 
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Otevřená kancelář starostky
Vážení občané, máme za sebou již druhou otevřenou kancelář sta-
rostky. Tato akce proběhla v rámci programu místní agendy 21, do 
které je obec zapojená od loňského roku. 
Kancelář mohl navštívit kdokoliv s jakýmkoliv nápadem, připomínkou apod. Možnosti nevyužilo 
mnoho občanů, těšila jsem se, že letos bude více námětů k diskuzi. I tak byly náměty příchozích 
podnětné. Hodně se zajímali o průběh stavby kanalizace ,,Dědina“. Upozorňovali mne na stav 
některých mostků v obci a pozitivně mně naladili k další práci svou ochotou být nápomocní, při 
opravě některých z nich. Ostatní občané si stěžovali na neukázněnost řidičů, kteří přes obytné zóny 
jezdí velkou rychlostí a ohrožují tak zejména děti, které si u cest často hrají, nebo zde jezdí na kolech. 
Všechno toto byly podnětné připomínky, které si určitě vezmu k srdci a budu se snažit, pro jejich 
zlepšení něco udělat. 
Mou prioritou je, aby se nám tady všem krásně a spokojeně žilo. Sama bez Vaší pomoci toho nikdy 
nedosáhnu. Vzájemná spolupráce a komunikace je podstatná část úspěchu. Nebojte se přijít a zeptat 
se, podat námět či připomínku. Jen tak se bude obec rozvíjet. 
Těším se, že se s Vámi brzy uvidím při některé z dalších akcí. 

Eva Kawuloková, starostka obce

Společenská rubrika
V měsících prosinec 2018 – únor 2019 se dožívají

významných jubileí tito spoluobčané

94 let  60 let
Čmielová Františka     Janički  Trombiková Věra     Kopetná-Paseky
  Matuszný Vilém     Janički
70 let  Mitręgová Anna      Na Losku
Němcová Anna     Kopetná-Paseky Zwyrtek Libor     Štefky
Sikorová Eva     Za Kopetnou
Kufová Marie     Grzegorce 60 let 
  Bettiolová Pilchová Růžena    Sosna 

Blahopřejeme – Składamy serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka 
Jiří Kantor – místostarosta
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Informace pro občany

Bezplatná právní poradna
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i nadále bude probíhat 
ve spolupráci s advokátní kanceláří, která vykonává služby pro obec, bezplatné právní pora-
denství 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: 17. 12. 2018, 21. 1. 2019, 18. 2. 2019 a 18. 3. 2019

Stočné – odečet vodoměrů
Vážení občané, od 1. 1. 2019 jsme opět nuceni navýšit cenu stočného na 21,- Kč za m3. 
Žádáme Vás o nahlášení stavu vodoměrů ve Vašich nemovitostech k 31. 12. 2018. 

Tento stav nahlaste v prvním týdnu nového roku na tel. 724 156 991, nebo 558 362131. 
Odečet bude sloužit k výpočtu stočného za uplynulé období. 

Pokud stav nenahlásíte, bude Vám při pravidelném letním odečtu účtována již nová cena za celé 
roční období. 

Omezení pracovní doby tělocvičny
a knihovny Milíkov v době vánočních svátkůy

TĚLOCVIČNA

uzavřena 21. 12. 2018 – 2. 1. 2019
KNIHOVNA 

uzavřena 20. 12. 2018 – 6. 1. 2019

Omezení pracovní doby obecního úřadu
v době vánočních svátkůy

Obecní úřad Milíkov bude v době od 21. 12. 2018 – 2. 1. 2019 uzavřen.
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Základní škola Milíkov
VÁNOCE,

nejkrásnější a nejkouzelnější svátky v roce se již 
pomalu blíží. Než si však začneme užívat poho-
dové předvánoční chvíle, podívejme se spo-
lečně, jak jsme ve škole prožili I. čtvrtletí.

Měsíc září se nesl v duchu bezpečnosti. Děti i žáci 
školy si během vycházek po okolí osvojovali 
a upevňovali důležitá pravidla, jak se správně 
chovat v silničním provozu, jaká nebezpečí na 
nás na silnici číhají nebo jak předcházet zbyteč-
ným nehodám. Žáci 4. a 5. ročníku zahájili 
celoroční kurz Mladý cyklista pod vedením paní 
Vašíčkové.

V říjnu vystřídali žáci a předškoláci tělocvičnu 
za plavecký bazén. Každé úterý se tak skupinky 
dětí mění na skupiny žraloků a jiných vodních 
tvorů. Užívají si vodního prostředí a zároveň 
získávají potřebné dovednosti při pobytu 
ve vodě. Plavecký výcvik, který je tolik důležitý 

pro tělesný rozvoj dětí, je z velké části dotován 
naším zřizovatelem a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Krásného slunečního počasí jsme využívali 
k výuce v přírodě. Děti pozorovaly a pojmeno-
vávaly změny, které s sebou přináší podzim, na 
školním hřišti si připomněly a názorně ukázaly, 
jak správně poskytnout první pomoc, zároveň 
si užily spoustu radosti při pouštění draků.

KOLEKTIV OBECNÍHO ÚŘADU MILÍKOV VÁM PŘEJE 

VÁNOČNÍ SVÁTKY NAPLNĚNÉ RADOSTÍ A POHODOU 

V KRUHU RODINNÉM A DO NOVÉHO ROKU VŠECHNO 

NEJLEPŠÍ.
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Do dění školy se zapojili i rodiče a připravili nejen 
pro děti, ale i dospělé, odpoledne plné pohody 
pod názvem MEZIPLANETÁRNÍ VÝPRAVA. Na jed-
notlivých stanovištích, která byla pojmenována 
podle planet naší sluneční soustavy, bylo připra-
veno pro děti spousta různých a zajímavých úkolů, 
které prověřily naše dovednosti a znalosti. Milým 
zpestřením byla jízda na koni po mléčné dráze. 
Večer pak už patřil jen starším dětem – školákům, 
kteří prožili v prostorách školy HVĚZDNÉ NOCO-
VÁNÍ. Všem rodičům, kteří se aktivně podílejí na 
dění naší školy moc děkujeme.

Poslední říjnový týden jsme si zpestřili dýňovými 
slavnostmi. Protože se nám sešlo velké množství 
tykví různých velikostí a tvarů, vařili jsme dý- 
ňovou polévku, pekli dýňové muffiny a z vydla-
baných tykví vyráběli lucerny, které zkrášlily 
prostory školy.

K významným letošním událostem patří 100 LET 
REPUBLIKY. Do oslav výročí vzniku republiky se 
zapojili všichni žáci. Napříč předměty jsme si při- 
pomněli významné události a osobnosti minu-
lého století a oprášili znalosti naši národní písně. 

Závěr kalendářního roku již tradičně přináší 
dětem nejen Mikulášskou nadílku, vycházku ke 
krmelci, kdy žáci obdarovávají lesní zvířata, 
a posezení u vánočního stromečku, ale přede-
vším těšení se na Vánoce, ty nejkrásnější a nej-
kouzelnější svátky v roce.

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

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy

Szanowni czytelnicy,

nastał listopad, miesiąc jesienny bardzo lubiany. 
W tym roku pogodny, spokojny i słoneczny rac-
zej. Jedynym mroczkiem mogą okazać się 
wywiadówki. Taka wywiadówka może nastolić 
w myśli słowo wywiad – czyli walkę o uzyska- 
nie często niejawnych i skrytych informacji. 
Rolę wywiadowców czyli skrytych agentów, 

detektywów i biegłych dyplomatów mogą 
wypróbować na własnej skórze nasi rodzice, 
którzyto będą starali się rąbka tych niejasnych 
informacji o swych podwładnych odkryć, póź-
niej dokładnie przeanalizować i wyprowadzić 
oczywiście poprawne i racjonalne wnioski. 
Najczęściej one później stawają się powodem 
głębokiej samorefleksji i szybkiej motywacji do popra- 
wiania średniej stopni szkolnych. I dobrze się 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím
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dzieje. Obietnice poprawy stopni obejmują 
daleką przyszłość. A propos obietnic, to przypo-
minam sobie obietnice składane przez dzieciaki 
Mikołajowi, których w ubiegłym roku nasłuchał 
się morowo i zapisał je wszystkie w swej księdze. 
W tym roku znowu się w domu PZKO 7. 12. 
o godzinie 15.00 pojawi, by uczynić podsumo-
wanie ich spełnienia. Po Mikołaju szkolnym głos 
zabierze ponownie, tylko że przed gmachem 
gminy milikowskiej. Przygotowany mamy cieka- 
wy program, by Mikołaja uradować i nieco jego 
podsumowanie złagodzić. Na to tradycyjne już 
spotkanie wszystkich serdecznie zapraszam. Ale 
jestem już w grudniu a powinienem jeszcze 
zatrzymać się na dacie 11. 11. bo to dla nas dzień 
szczególny i ważny. Wszyscy już na pewno ko- 
jarzą, że chodzi o Święto Niepodległości Polski 
a data ta jest szczególna, chodzi bowiem o okrą-
głych 100 lat. A ponieważ 11. 11 przypadło na 
niedzielę, uczniowie naszej szkoły i dziatki przed-
szkole poświętowały już w piątek to jest 9. 11. 
Nasza szkoła przybrała ten dzień kolory biało-
-czerwone, zaczynając ubraniami a tablicą 
kończąc. Dokładnie o godzinie 11. 11 korytar-
zami rozległ się hymn państwowy. Miało to siłę 
niesamowitą i dumny jestem z naszych dzieci, 
bowiem przepieliśmy nie zwrotki dwie, ale zaraz 
cztery. Następowała prezentacja i nawiązujący 
do niej quiz uzyskanych wiadomości. Kto zabiera 
ordery i medale? Grupa, która zgarnia najwięcej 
punktów. Odebranie nagród, satysfakcja i duma 
rysuje się na twarzach wszystkich, bowiem każdy 

coś słodkiego zdobył. Jeszcze zestawienie orła 
białego i uśmiech do zdjęcia. Pstryk, chodźmy 
dalej. Ciągle jeszcze listopad, proszę Państwa. 
Tym razem kwiatkiem witamy się z Panią Anną 
Czerwińską-Rydel, która w tym roku zawitała 
do nas z prezentacją swoich książek w ramach 
cyklu „Z książką na walizkach“. Pobiesiadowa-
liśmy wspólnie, uzyskaliśmy odpowiedzi 
na interesujące nas pytania, poznaliśmy kolejną 
znaną autorkę polską, nowe księżki i nawet 
kawałek z życia Pani Ani. No i jeszcze, jeżeli 
o literaturze mowa, żebym o poezji nie zapo-
mniał, która wiadomo humor poprawia i do 
refleksji zmusza. Jury obszerne, składające się 
z wszystkich nauczycielek szkoły i przedszkola 
uważnie słucha i zapisuje notatki zauważonych 
ewentualnych mankamentów i drobnych uste-
rek recytatorów i recytatorek szkolnych. Kto nie 
skojarzył dotychczas, to o Święto Poezji chodzi. 
Ale ślicznych wierszy i wierszyków bez liku. 
Niektóre na dwie zwrotki, inne znowu mające 
zwrotek ponad dziesięć. Wszystkim elegancko 
poszło, ale ścisłą grupkę „repre“ wybraliśmy po 
długich dyskusjach. Z kolejnego koła, tym razem 
jabłonkowskiego zwycięsko wyszedł Mateusz 
Madzia, który zmierzy się z najlepszymi w kole 
finałowym. Palce trzymamy i szczęścia życzymy. 
No to tyle tym razem drodzy Czytelnicy, a ponie-
waż, zdaje się, że to ostatni informator w tym 
roku, to wszystkiego dobrego życzę, dużo 
radości i ryby bez ości.

Grzegorz Suszka
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Levandule v kopci

Poznáváte je? Ne, ale ano, jsou to manželé 
Navrátíkovi, kteří si v Milíkově založili společ-
nými silami ,,Levanduli v kopci“. A souhlasili 
s tím, že jim můžeme položit několik otázek. 

Nápad založit si levandulové políčko vznikl 
vlastně jakousi souhrou náhod. Máme rádi pří-
rodu a zahradu. Před pár lety se nám podařilo 
přikoupit kousek pole za domem a navíc se nám 
naskytla příležitost pěstovat sazenice levandule 
pro jednu velkou českou levandulovou farmu. 
Po levanduli a bylinkách jsme pokukovali už 
dříve a tak jsme to zkusili. Říká paní Navrátíková. 
Práce s levandulí je hezká, i když není vždycky 
tak romantická, jak to vypadá na fotkách. Nej-
větší motivací je pro nás rozkvetlé pole, zájem 
a spokojení zákazníci, kteří mají radost z našich 
výrobků. Velkou oporou máme také v rodičích, 
kteří jsou poblíž a jsou nám vždy nápomocni. 
Levanduli se věnují od roku 2014, kdy si zasadili 
pár sazenic. Políčko v kopci osadili o něco poz-
ději. Umístění ve svahu ji svědčí. Najde zde 
i dobře propustnou půdu a dostatek slunce, což 
levandule potřebuje. Množení rostlinek a práce 
se sazenicemi v kontejnerech je mnohem větší 
alchymie. Mnohdy experimentování, neustálé 
vylepšování, včetně každodenního sledování 
rostlin a zjišťování informací. Takže je to práce 
na plný úvazek. Práce, která nás velmi baví 
a naplňuje. Péče o rostliny je v podstatě 

kontinuální od jara až do zimy. Od jarního střihu, 
přesazování, pletí políčka, sběru a zpracování 
květů až po zazimování méně odolných druhů. 
Občas je to práce pro celou rodinu. 

Manželé Navrátíkovi však levanduli jen nepěs-
tují, ale vyrábějí z ní různé produkty a zúčastňují 
se workshopů. Vážou čerstvé i sušené kytice. 
Sušený květ zpracovávají do nejrůznějších šitých 
dekorací, polštářků. Z rozkvetlých květů levan-
dule prostřední vyrábějí v sezóně zaplétané 
paličky. A letos nechali podle vlastní receptury 
uvařit i sirup. A která je jejich nejoblíbenější 
odrůda? Oblíbených odrůd máme více, těžko 
vybírat. V letošní sezóně nás uchvátila dorůda 
Anniversary Bouquet, která byla vyšlechtěna 
v Anglii, má dlouhé modré květy, které i po usu-
šení vypadají jako čerstvé. Za úspěch považují 
sbírku levandulí, která v letošním roce čítala už 
okolo sedmdesáti kultivarů nejrůznějších barev 
a velikostí. Dalším úspěchem je pro ně udělení 
značky Gorolska Swoboda – regionální produkt. 
Rádi se také podílejí na výrobě svatebních kytic 
a dekorací. A co plány do budoucna? Momentál- 
ně máme nasazeno asi přes 500 keříků levandule, 
vše opracováváme ručně, takže větší výsadbu 
zatím neplánujeme. Naopak sortiment výrobků 
bychom rozšířili rádi. Například bychom chtěli 
vyrábět i mýdla. Největší překážkou jsou pro nás 
momentálně složité byrokratické postupy. 
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V letošní sezóně jsme si poprvé vyzkoušeli 
výrobu levandulového hydrolátu a esenciál- 
ního oleje parovodní destilací. Co to vlastně je 
hydrolát? Hydrolát je květová/bylinková voda, 
která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě 

esenciálního oleje a přebírá do sebe látky dané 
bylinky. Při destilaci je rostlinným materiálem 
prohnána vodní pára, která se následně ochladí 
a kondenzuje. Vznikne hydrolát a na něm vrst-
vička esenciálního oleje. Když se řekne levan-
dule, všichni si představí Provence. Manželé 
Navrátíkovi ještě neměli možnost se zde podí-
vat, ale mají v plánu navštívit i jiné zajímavé 
levandulové farmy u nás na Moravě a v Čechách, 
nebo v sousedním Polsku. Je jich v okolí 
poměrně hodně a jsou pro ně inspirací. A jaké 
mají plány do konce roku? Usilovně pracovat už 
jen na rozpracovaných zakázkách a plánovat 
další sezónu. 

Do jejich další voňavé práce jim přejeme mnoho 
úspěchů a děkujeme, že se s námi podělili o svůj 
příběh. 
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Informace z kroužku mladých hasičů
Blíží se konec roku a je čas 
na chvíli se zastavit a bilan-
covat letošní rok. V letoš-
ním roce se mladí hasiči 
scházeli celkem pravidelně 
a pod vedením vedoucích 
se předvedli na několika 

ukázkách například při příležitosti dne IZS 
v Třinci nebo na akci Vše na kolech v čase. 

Na soutěžích se účastnily většinou týmy starších 
i mladších žáků. Vystupovali jsme se střídavými 
úspěchy, ale členská základna se stále rozšiřuje 
a výsledky se zlepšují. V průběhu zimy a jara se 
budeme scházet opět v tělocvičně. Nábor 
do kroužku probíhá průběžně, vždy po domluvě 
s vedoucími. Pokud by Vaše dítě mělo chuť se 
přijít podívat na trénink, rádi jej přivítáme a uká-
žeme mu v čem mladí hasiči soutěží.

Stále probíhá akce „Recyklujte s Hasiči“, kdy 
máte možnost odevzdat elektrospotřebič 
přímo v obci a nemusíte jej odvážet na sběrný 
dvůr, kde za něj navíc ještě obec musí platit. 
Můžete odevzdat vše, co se dá strčit do zásuv- 
ky, pokud možno v kompletním stavu, bez 
ustřižených šnůr, vytrhaných kompresorů atp. 
Vše je možné odevzdat po domluvě s našimi 
členy a v mimořádných případech, u velkých 
zařízení je možno domluvit i odvoz přímo od 
Vás. Hlavní sběr bude opět na jaře před velko-
objemovým odpadem.

Nejen sběrem starých spotřebičů se snažíme 
prospívat životnímu prostředí. 

V letošním roce jsme se opět zúčastnili akce 
Ukliďme Česko. Dále jsme prováděli dozor na 
několika akcích a ukázky práce s mladými hasiči. 
Během letní sezóny jsme se účastnili jak dět-
ských, tak mužských soutěži v požárním útoku. 
Zařídili jsme si stánek na Slavnostech na hřišti. 
Uspořádali jsme tradiční soutěž na sání na Koša-
řiskách a Anenskou zábavu. Tradičně dva týdny 
před koncem prázdnin jsme uspořádali dětskou, 
denní a poté i noční soutěž v požárním útoku. 
Letos byla účast týmu mnohem menší než 
v loňském roce, ale soutěž i přesto měla svou 
kvalitu. Pomáhali jsme i s prodejem občerstvení 

během letního kina v Milíkově u obecního úřa- 
du. Ke konci roku chystáme opět občerstvení 
u slavnostního rozsvěcování vánočního stromku 
a obecního Mikuláše.

SDH Milíkov ve spolupráci s Obecním úřadem 
Milíkov i letos navázal na akci pro klienty Třinec-
kého stacionáře, kdy jsme jim předvedli malou 
ukázku techniky a vybavení jednotky. Klienti 
měli možnost si prohlédnout mobilní techniku, 
cisternu a dokonce si vyzkoušet hašení s kom-
binovanou proudnicí i se mohli podívat na funkci 
vodního děla na CAS32. Po skončení ukázky bylo 
pro klienty nachystáno malé občerstvení. Klienti 
si celé dopoledne užili a odměnili starostku 
za její snahu malým vlastnoručně vytvořeným 
dárkem. 

Chtěl bych poděkovat všem členům a přízniv-
cům za podporu a práci během celého roku 
a návštěvníkům našich akcí poděkovat za účast 
a podporu naší činnosti. 

Zároveň bych chtěl všem popřát klidné prožití 
svátků a vše nejlepší do nového roku. 

Ing. Jiří Šustek Ph.D.
Starosta SDH Milíkov

Kam s vysloužilým elektrospotřebičem?
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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 dlouhým 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 fotbalovou soutěž Frýdek-Místek naše 
mužstvo hrálo pod vedením vedoucího mužstva 
p. Josefa Tvrdíka a trenéra p. Karla Heczka, který 
vzápětí odstoupil a na postu trenéra jej na- 
hradil p. Erik Szmek s asistentem p. Michalem 

Franiokem. Naše mužstvo se úkolu zhos-
tilo zodpovědně a s těžkou konku-

rencí si poradilo tak dobře, že 
po podzimní části sezóny je na prv-
ním místě tabulky. Družstvo našeho 

dorostu opět společně s dorostem 
z Hrádku nastoupilo v přeboru sk. „B“ 

F-M pod vedením p. Slavomíra Sikory 
a trenéra p. Jana Kalety a p. Marka Siko- 

ry a obsadili velmi pěkné páté místo tabulky. 
O naše žactvo se v okresním přeboru starších 
žáků F-M svědomitě staral trenér p. René Lazar 
s p. Dušanem Lazarem. Naši žáci obsadili šesté 
místo tabulky. Ambice jak malých hráčů, tak 
trenérů jsou vysoké a tak věříme, že do konce 
sezóny budou stoupat tabulkou směrem vzhů- 
ru. Duo Lazar&Lazar si pod svá křídla rovněž 
vzalo přípravu těch nejmenších a to fotbalovou 
přípravku.

Detailní výsledky podzimní části sezóny

MUŽI DOROST ŽÁCI

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body

1 Milíkov 34 1 Dobrá 37 1 Vendryně 24

2 Pržno 30 2 Mosty/Návsí 30 2 Návsí 21

3 Janovice 24 3 Čeladná 28 3 Mosty 21

4 Chlebovice 16 4 Jablunkov 26 4 Tošanovice/Dobratice 18

5 Návsí 15 5 Milíkov/Hrádek 25 5 Oldřichovice 7

6 Kunčice 14 6 Vendryně 20 6 Milíkov 4

7 Vojkovice 12 7 Bukovec 20 7 Hrádek 0

8 Smilovice 9 8 Vojkovice 16

9 Sedliště 15

   10 Oldřichovice 14

   11 Nýdek 10    

   12 Hukvaldy 7    

   13 Raškovice 6    

14 Písek 2
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Šestičlenný oddíl stolního tenisu vede už sta-
bilně p. Jiří Kuchař. Mužstvo se po 7 odehraných 
kolech pohybuje na 6. místě tabulky OS 3. třídy. 
K oporám mužstva patří p. Jan Samiec, p. Filip 
Samiec a především p. Roman Di-Giusto, který 
je na 4. místě v žebříčku úspěšnosti hráčů.

Rovněž tréninky mladých stolních tenistů pokra-
čují a každé pondělí od 16:00 hod. probíhá pří-
prava dětí (od 8 let) pod vedením p. Romana 
Di-Giusta a p. Jiřího Kuchaře v tělocvičně Zá- 
kladní školy na Milíkově. Kdo by měl zájem 
a nechce sedět doma, je vítán. Je to sport i pro 
děvčata!!! 

V červenci jsme opět uspořádali fotbalový turnaj 
a to již 18. ročník Memoriálu Davida Novotného 
v malé kopané za účasti široké fotbalové veřej-
nosti. Z dalších akcí jsme se v červnu zúčastnili 
a pomohli při setkání „Sraz veteránů, Mustan- 
gů & US cars 2018“ a v červenci na akci „Slavnosti 
na hřišti – Festyn na boisku 2018“.

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 bri-
gádách, věnovali svůj volný čas k zabezpečení 
pořádaných akcí anebo jste nás podpořili spon-
zorskými dary. 

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

Nemalý dík patří funkcionářům výboru a členům 
revizní komise za jejich celoroční práci ve svěře-
ných 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 krás- 
né a veselé prožití vánočních svátků, mnoho 
hezkých dárků, mnoho vzájemné lásky a krás-
ných chvil strávených v kruhu těch nejbliž- 
ších. 

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. 

Věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň 
a budeme se moci setkávat na sportovních 
a kulturních akcích v novém roce 2019.

S pozdravem a SPORTU ZDAR!!!

Roman Samiec
předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s

Ještě mi dovolte, 

abych Vás tímto jménem celé Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.,

srdečně pozval na další ročník „SPORTOVNÍHO PLESU“, který se uskuteční 

26. 1. 2019 v PZKO Milików-Pasieki.



-  13  -

4 / 2018

Desátý ročník Beskydské ama- 
térské ligy začal letos, z důvodu 
poruchy na ZS v Českém, o měsíc 
později. BAHL opět hraje 10 týmů 
mezi nimiž nechybí Kozubová. 

Systém soutěže je již tradiční. Dvoukolová zá- 
kladní část a následné play-off. 
Tým Kozubové je po osmi odehraných zápasech 
s osmnácti body na prvním místě tabulky. Kozu-
bová vyhrála nad Buldoky 3:0, Imperators 4:1, 
Hrádek 4:3SN, Nebory 2:0, Pantery 7:4 a 6:4. Tým 
podlehl na nájezdy pouze Stříteži 4:5 a nebodo-
val proti Monsters 2:3. 
V letošní sezóně došlo ke změně v čase tréninků, 
ty jsou nově v neděli od 20:15 na ZS v Cieszyne. 
Změna z ranního na večerní termín přinesla 
nejen vyšší účast na tréninzích, ale přilákala 
i nové tváře, navíc mladé kluky z Milíkova i Koša-
řisk, což je velké pozitivum do dalších let.       
Členové týmu Kozubové se v letošním roce opět 
podíleli i na organizaci místních kulturních akcí 
jako Vše na kolech v čase, Memoriál Davida 
Novotného, Slavnosti na hřišti či výpomoci  
v TJ Milíkov. Všem, co přiložili ruku k dílu, patří 
obrovský dík.
Jak už to nejen v pohádkách bývá, konec dobrý 
všechno dobré. Rok 2018 přinesl Kozubové 
nejen velký úspěch v podobě stříbrné medaile 
v BAHL, ale i radost z pohybu a dobrou partu 
k tomu. Chtěl bych poděkovat nejen hráčům 
za předvedený výkon, ale i jejich manželkám 

a přítelkyním za podporu. Dále patří dík vedení 
TJ Milíkov a obci Milíkov za to že na nás myslí 
nejen co se týče finanční podpory, ale i podpory 
na zápasech. Taktéž nemohu opomenout naše 
sponzory firmy BERNDORF BÄDERBAU, Beskyn-
det, Stavebniny WOREK, díky nimž se nám 
„dýchá“ o něco lépe. Dík patří taktéž všem 
ostatním fanouškům, kteří ukázali, že umí fandit 
nejen fotbalu, stolnímu tenisu či hasičům, ale 
i hokeji. Za tohle, naši drazí fanoušci, jde helma 
dolů. Přátelé užijte si Vánoce a krutou zimu, 
a pokud to počasí dovolí, sejdeme se na Kopytné, 
ne v plavkách, ale na bruslích s hokejkou v ruce!

Ing. Martin Lisztwan, vedoucí HC Kozubová

Kozubová vévodí tabulce BAHL!

1. HC Kozubová 8 32:20 18

2. HC Technici Střítež 8 43:30 16

3. HC Dynamo Mosty 7 30:25 16

4. HC Imperators Třinec 7 26:20 14

5. HC Nebory B 7 31:30 10

6. HC Hrádek 6 20:22 10

7. Monsters 8 36:30 9

8. HC Torpedo Havířov 8 18:35 8

9. HC Buldogs Hradiště 8 22:25 7

10. HC Pantery Cieszyn 7 23:44 3

Tabulka po osmi odehraných kolech 
základní části BAHL 2018/2019

Tým Kozubové zve všechny fanoušky na tradiční

„VÁNOČNÍ BRUSLENÍ S TÝMEM HC KOZUBOVÁ“, 
které se uskuteční v neděli 30. 12. 2018 od 20:15 hodin 

na zimním stadionu v Polském Těšíně. Bruslení je zdarma. 
Přijďte se sklouznout či vyzkoušet přesnost střelby na umělého i živého brankáře.
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HC KOZUBOVÁ
Kolo Den Datum Čas DOM HOS Výsledek

1. So 17.11.2018 8:45 KOZ PAN 6:4

2. MON KOZ

3. KOZ MOS

4. KOZ TOR

5. Út 09.10.2018 21:30 BUL KOZ 0:3

6. Čt 18.10.2018 21:30 KOZ IMP 4:1

7. Út 23.10.2018 21:30 HRA KOZ 3:4SN

8. Čt 01.11.2018 21:30 KOZ NEB 2:0

9. Čt 08.11.2018 20:15 STR KOZ 5:4SN

10. Čt 15.11.2018 20:15 PAN KOZ 4:7

11. Út 20.11.2018 21:30 KOZ MON 2:3

12. Čt 29.11.2018 20:15 MOS KOZ

13. Po 03.12.2018 21:30 TOR KOZ

14. Út 13.12.2018 20:15 KOZ BUL

15. Čt 20.12.2018 20:15 IMP KOZ

16. Čt 10.01.2019 21:30 KOZ HRA

17. Po 14.01.2019 21:30 NEB KOZ

18. Po 21.01.2019 21:30 KOZ STR

Rozpis zápasů základní části BAHL sezóny 2018/2019

Všechna utkání se hrají na ZS v Českém Těšíně. K dispozici tribuna s místy k sezení i bohatý bufet.

Vážení občané, upozorňujeme Vás tímto na omezení svozu BIO nádob 
v měsících prosinec, leden a únor. 

Svozy budou probíhat jen v tyto termíny:

 18. 12. 2018     12. 2. 2019

       15. 1. 2019   12. 3. 2019

Svoz BIO nádob v zimních měsících
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Tak jako všechny spolky působící v teritoriu 
obce Milíkov i my budeme na naší výroční člen-
ské schůzi mysliveckého spolku Kozubová-Milí-
kov na začátku r. 2019 bilancovat a hodnotit rok 
předešlý, rok 2018.

Jako každý rok jsme se zúčastnili s našimi pochu-
tinami z myslivecké kuchyně společenských akcí 
jak v obci Milíkov tak v obci Košařiska. Něco jsme 
si vydělali, ale hlavní odměnou byli spokojení 
zákazníci, kterým jako vždy moc chutnalo. Na 
Anenské pouti v červenci jsme měli samostatný 
stánek s občerstvením na naší chatě na Liščím. 
Zde jsme kromě piva, limonády a lihovin podá-
vali výborný zvěřinový guláš a velice chutnou 
a šťavnatou krkovici. 

V roce 2018 se nám podařilo zrekonstruovat nebo 
postavit několik mysliveckých zařízení, které 
nám budou určitě sloužit několik dalších let.

Chtěli bychom i nadále pokračovat na spolu-
práci se školami v našem regionu, a to hlavně 
pořádáním besed s dětmi doplněných o ukázky 
trofejí našich myslivců a vycpanin zajímavých 
a mnohdy už i vzácných živočichů žijících 
v našem regionu. Dále budeme pokračovat 
i v pěkné tradici předvánoční návštěvy dětí 
u krmelce se zajímavou besedou, a to jak pro 
školu v Milíkově tak v Košařiskách. Chceme 

taktéž úzce spolupracovat s nově zvoleným 
vedením naší obce, které jako i jiným spolkům 
přispívá finanční ,,dotací“ na činnost. My za tyto 
prostředky zakoupíme krmivo pro zvěř na zimní 
přikrmování. Letos jsme mimo jiné zakoupili 
minerální liz obohacený o bioprvky, které jsou 
pro zvěř v naší honitbě méně dostupné.
V oblasti plánu lovu divokých prasat byl letošní 
rok po velmi úspěšném loňském roce, rokem 
docela chudým. V naší honitbě jsme letos v mys-
liveckém roce odlovili pouze 3 kusy divokých 
prasat. Musím konstatovat, že stav černé zvěře 
v naší honitbě díky celkovému odlovu v rámci 
jablunkovska dost poklesl, což se nám projevilo 
na letošních přírůstcích a na výši škod, které náš 
spolek každoročně vyplácí.
Velmi radostnou zprávou je, že zaznamenáváme 
mírně rostoucí populaci zajíců, kteří vždy do naší 
oblasti patřili a budou patřit. Možná právě 
letošní suchý rok pomohl přežít většímu počtu 
vrhů zajíců. 
Závěrem mého krátkého zhodnocení roku 2018 
mi dovolte Vám všem obyvatelům naší krásné 
podhorské obce popřát hodně zdraví, spokoje-
nosti a ještě více radosti než v roce současném. 

Bc. Miroslav Brudný
myslivecký hospodář MS Kozubová-Milíkov

Jaký byl rok 2018?

Termíny kulturních akcí I. pololetí 2019
  5. ledna 2019  Křesťanský ples v PZKO Centrum

12. ledna 2019 Bal PZŠ Milíkov v PZKO Centrum

18. ledna 2019 Hasičský ples SDH Milíkov – v PZKO Centrum

19. ledna 2019  ples SRPŠ Košařiska v PZKO na Pile

26. ledna 2019  sportovní ples TJ Milíkov v PZKO na Pile

16. února 2019  ples SRPŠ Milíkov v PZKO Centrum

23. února 2019  bal ostatkowy v PZKO na Pile
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Soutěž malých čtenářů
Vyhlašujeme soutěž pro všechny malé čtenáře i ty začínající z obce 
Milíkov, případně děti navštěvující i školy v Milíkově. Soutěž je rozdělena 
na dvě kategorie:

A) PŘEDŠKOLNÍ DĚTI      B) DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

Úkol je jednoduchý. Nakreslit obrázek ze své oblíbené knížky. Zezadu 
obrázku napsat, o jakou knížku se jedná, jméno a příjmení dítěte, věk, možný je i kontakt na rodiče. 
Obrázek přinést do 7. ledna 2019 do knihovny Milíkov. Zde budou tyto obrázky vystaveny. Po zbytek 
ledna a polovinu února bude obrázky hodnotit odborná komise, ale i samotní čtenáři, kteří navštěvují 
zdejší knihovnu. Výsledky budou vyhlášeny v příštím čísle informátoru (březen 2019).

Nejlepších 5 obrázků z každé kategorie bude odměněno věcnými cenami, majitelé ostatních 
obrázků dostanou cenu útěchy. 

Klub seniorů
Vážení spoluobčané, stejně jako loni i letos 
bychom vás chtěli informovat o aktivitách našeho 
klubu. 

V současné době máme již 42 členů. Scházíme 
se pravidelně každou první středu v měsíci 
a nově jsme se dohodli na schůzkách výboru, 
na kterých připravujeme plán činností a aktuální 
akce. A těch letos nebylo málo.

Hned na počátku roku jsme si zajeli vlakem 
na Hrebienok podívat se do Tatranského dómu 
na ledový chrám inspirovaný římskokatolickou 
bazilikou v Barceloně. Další zájezd byl autobu-
sem na Macochu, projeli jsme se na lodičkách 
v podzemí Punkevní jeskyně, a na zpáteční cestě 
jsme absolvovali exkurzi v Bylinkovém Ráji 
v Čejkovicích, kde jsme měli možnost nahléd-
nout do výroby čajů, ochutnat je, zakoupit, po- 
sedět v příjemné restauraci. Některé členky si 
i letos zajely vlakem na výstavu Flóra Olomouc.

V rámci družby obcí Milówka – Milíkov jsme byli 
pozváni společně se členy PZKO na kulturní akce 
obce Milówka, kde nás velmi mile přijali, štědře 
pohostili a připravili pro nás velmi pestrý 
program.

U příležitosti konání Svatováclavského hudeb-
ního festivalu se osm členů klubu zúčastnilo 
koncertu v evangelickém kostele v Bystřici.

Krajská rada seniorů při Moravskoslezském kraji 
zorganizovala i letos setkání seniorů Moravsko-
slezského kraje, tentokrát v Ostravě. Zájemce 
čekala dopolední prohlídka technické paměti-
hodnosti dolu Petr Cingr, odpoledne kulturní 
vystoupení některých klubů a vyhodnocení 
nejlepších klubů a obcí. Této akce se zúčastnilo 
patnáct našich členů.

Dle možností se zapojujeme do dění v naší obci. 
V lednu jsme pomáhali TJ při organizování plesu, 
už tradičně jsme vařili bigos na akci Vše na 
kolech v čase, pomáhali jsme při přípravě Slav-
ností na hřišti.

Seniorky potěšilo pozvání milíkovských škol na 
kulturní vystoupení u příležitosti Dne matek 
a Dnia Babci i Dziadka. Obě vystoupení se nám 
moc líbila a ještě jednou touto cestou děku- 
jeme.

K tradičním akcím patří smažení vaječiny, oslava 
MDŽ, vaření guláše na konci léta, vilijovka na 
ukončení roku.
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Nesmíme zapomenout na poučnou 
přednášku policie ČR, na které jsme 
se dozvěděli, jak se chránit před 
různými živly a jak předcházet zne- 
užívání. Všechny zajímavé akce klubu 
si zaznamenáváme do kroniky, kterou 
jsme letos založili.

Závěrem bychom chtěli poděkovat 
obci za přízeň, vám všem občanům 
přejeme jen to nejkrásnější a nej-
vzácnější, hodně lásky, vzájemného 
porozumění a především pevné 
zdraví. 

        Klub seniorů Milíkov

Poznejme své spoluobčany
V příštích několika vydáních našeho informá-
toru bychom Vám chtěli představit životy 
našich spoluobčanů, kteří nám jsou ochotni 
odvyprávět svůj životní příběh. Jsou to 
mnohdy velmi zajímavé osudy a věříme, že 
se i Vám budou líbit. 

Zuzana Martynková se 
narodila v srpnu roku 
1927. Byla prostřední 
dcera Jiřího a Evy Nogo-
vých. Její matka pochá-
zela z 9 dětí a tak jak 
bývalo zvykem, děvčata 
v 7 letech odcházely do 
služby na grunty, byla 
tedy poslána i ona. S ta- 

tínkem se poznala tak, že do jeho sousedství se 
vdaly její dvě starší sestry. Jemu se tak zalíbily, 
že chtěl za ženu přesně takovou dívčinu. Hledal 
tak dlouho, až ji našel.

Sloužila tehdy v Puncově. Ze začátku žili v pod-
nájmu u sedláka nr. 95. V té době byla velká 
nezaměstnanost a chudoba a tak byl otec toho 

času bez zaměstnání a matka se starala o děti. 
Paní Zuzana byla české národnosti, ale dochá-
zela do polské školy v Milíkově, kterou byla 
nucena posledního 1,5 roku vystřídat za němec-
kou. Při této vzpomínce tiše prohodila vžitou 
frázi ,,Das messer gabel schere licht, das für 
kleine kinder nicht“ . Do školy šli denně třičtvrtě 
hodiny. Boty neměli a tak jim otec ušil ze starého 
teplého ,,guňoku“ papuče a v tom chodili. 

V roce 1930 rodiče koupili kousek pole, aby zde 
mohli postavit domek. Vystavěli si hliněnou pec, 
ve které vypalovali vlastní cihly a z těch dům 
stavěli. Šlo to pomalu, jelikož peněz moc neměli, 
i když tatínek již pracoval v huti. Záchod nebyl 
součástí domu a tak chodili ven. Doma vařili 
na cihlových kamnech, později nechali rodiče 
vystavět kachlová kamna, později pak vařili 
na ,,kačicích“. Dům spláceli až do roku 1953. 
V době jejího dospívání lidé podepisovali tzv. 
,,volkslisty“, kde si měli lidé zaznačit svou národ-
nost. Tatínek uvedl na radu souseda polskou 
národnost a tak byl nejstarší bratr Karel vyslán 
do Německa na nucené prace. Byla to tak těžká 
práce a dostávali strašně málo jídla, že po dvou 
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letech raději podepsal ,,Volksliste“ a přihlásil se 
tím k německé národnosti. Šel sloužit na vojnu, 
zde alespoň tak netrpěl hlady a postupem času 
procestoval Evropu, dostal se i do Itálie a tam 
poté působil jako vojenský kuchař. Sestře Zu- 
zaně nechal do Čech poslat staré dámské kolo, 
z kterého byla velmi nadšená. Poslal i blůzku, 
ale ta byla zabavená Rusy. Mladší bratr se Zuza- 
ně v devatenácti letech zabil na motorce cestou 
do práce.

Doma neměli elektriku a tak svítili tzv. ,,karbi-
tem“, při kterém museli psát domácí úkoly. 
V době, kdy vyrůstali, neexistovala elektrika, 
televize ani rádio. Až se bratrovi podařilo sehnat 
krystalku, bylo to takové malé rádio, kterému 
vyřezali v okně otvor pro lepší příjem a tak mohli 
poslouchat muziku. V patnácti letech Zuzanu 
nechtěli přijmout do práce, ale chtěli ji poslat 
do Německa na práci, ale maminka tak plakala, 
až se německé úřednice ji zželelo a dcera mohla 
zůstat, avšak už ne u rodiny, ale musela do 
služby na grunt ,,fojta“ Kantora, kde 2 roky slou- 
žila. Pochvalovala si velmi příjemnou statkářku 
Kantorovu, která se k ní vždycky hezky chovala 
a ráda u ní sloužila za jídlo a bydlení. Poté pra-
covala 2 roky v lese. S manželem se potkala při 
pasení krávy, tehdy měla Zuzana 20 let a Jo- 
sef 23. Jeden a půl roku spolu chodili, než se 
vzali. Těsně před svatbou měl však Josef těžký 
úraz v huti a zůstal deset let na invalidním 
důchodě. I tak spolu vychovali tři děti. Po letech 
manželovi důchod vzali a musel nastoupit 
do práce. Pracoval v nemocnici v Českém Těšíně 
jako topič a po pár letech nastoupil na stejnou 
práci v nemocnici Třinec Sosna. Jeho mzda 
tehdy činila 1570,- korun. Měli spolu tři děti, 
dceru Annu a syny Jana a Rudolfa, který v jed- 
načtyřiceti letech zemřel. Okolní ženy se jí složily 
na „novjycki“, kde se jí našetřilo na 7.000 korun. 
Avšak vlivem tehdejší utajené měnové reformy, 
hodnota jejich peněz klesla tak, že měla sotva 
na blůzku. Spolu s manželem se rozhodli přista-
vět k domu verandu a horní patro. Jejím snem 
bylo mít balkón a to se jí splnilo, jelikož v tom 

období již Zuzana pracovala pod manželem 
v nemocnici. Manžel byl velmi majetnický a tak 
nesměla pracovat pod jinými mistry, jen u něj. 
To se změnilo po manželově povýšení, vybral ji 
však takového mistra, u kterého měl jistotu, že 
Zuzanu nebude svádět. Dodává s úsměvem 
paní Zuzana. Spolupracovníky poprosila, aby ji 
z donesených trubek vyrobili ve ,,warštatu“ 
vysněné zábradlí, z kterého byla nadšená. 
Sehnat materiál na stavbu byl tehdy velký pro-
blém, jen pro vápno musela skoro patnáctkrát 
chodit prosit k vlaku do Bystřice, aby ji ho při-
dělili. Až jednoho dne cestou z práce viděla 
v Bystřici přistavené vagóny s vápnem. Rychle 
utíkala až z domu zpět, aby si uprosila 2 kubiky 
vápna. Nechtěli o tom ani slyšet, i když prosila, 
plakala. Dokonce po razantním odmítnutí 
běžela za obchodníkem na ,,Škubňu“, kde se 
nechal obchodník konečně pláčem zlomit 
a jeden kubik vápna ji udělil. Doma topili tzv. 
,,petrami“, až syn nechal později udělat ústřední 
topení. V celé obci nebylo elektriky, tu zavedli 
až kolem roku 1953, Zuzanin otec byl tehdy 
velmi rád, že se toho dočkal, ale brzy na to 
zemřel. V roce 1980 musela paní Zuzana kvůli 
zdravotním komplikacím v práci skončit. Měla 
tak silnou trombózu v noze, že ji nebylo možné 
ani operativně pomoci a tak zůstala na invalid-
ním důchodu. Jak říká, celý život žije s obvazy 
na noze. Josef dostal v témže roce silný infarkt, 
kdy dal lékařům zabrat, voperovali mu kardio-
stimulátor a musel i on opět do invalidního 
důchodu. I přes to všechno se snažil rodině 
pomoci i pak, a tak chodil zejména na noční 
směny, jako hlídač do místního kravína. Jed-
noho dne přišel ze směny domů, šel si lehnout, 
aby si odpočal a po chvíli přiběhl syn pro matku 
do chléva, že s otcem je zle. Josef prodělal tak 
silnou mrtvici, že zůstal upoutaný na lůžko. 
Lékaři nechtěli paní Zuzaně dovolit, aby se tak 
drobná žena starala samotná o mohutného 
manžela doma, chvíli byl umístěn do LDN Jab- 
lunkov, ale nedbajíc rad lékařů si manžela po 
čase vzala domů a vzorně se o něj 5 let starala, 
než zemřel. Stejně tak se starala o svou matku, 
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i když byla po zlomenině krčku a nebyla ještě 
zcela fit, srdce ji nedovolilo nechat maminku 
doma samou. Její maminka celých svých 105 let 
života nebrala žádné léky, krom alnagonu, který 
občas užila. Dožila se krásného věku. 

Paní Zuzana špatně slyší, má šedý i zelený zákal 
a tak ji zbylo 6% vidění na jedno oko. I tak působí 
velmi svěže. Před měsícem si zlomila ruku pod 
ramenem, a i když dle snímku je vše zahojeno, 
ruka ji stále hodně bolí a tak se již nemůže pohy-
bovat pomocí svého chodítka. Pevně věřím, že 
tak jak se se svým osudem dokázala poprat 
dosud, zvládne i nadále a zase se ke svému 
chodítku postaví a bude moci vyjít ven na 
zahradu načerpat čerstvé energie. Těší se ze tří 
vnuků a jedné vnučky, dvou pravnuček a pěti 

pravnuků a s radostí ve tváři dodává ,,a isto za 
chvile už aj prapravnuka“. 

Velmi jí děkuji za čas, kdy jsme si mohly popo-
vídat o jejím životě. Bylo to velmi zajímavé 
povídání.
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Podsumowanie działalności za rok 2018.

Można powiedzieć, że był to rok niezwykle inten-
sywny co do ilości imprez oraz ofiarnej pracy 
naszych członków. Już w lutym bawiliśmy się na 
tradycyjnym Balu Ostatkowym. Zaś marcowe 
Zebranie Sprawozdawcze umiliły swym progra-
mem dzieci przedszkola i szkoły z Milikowa 
i Koszarzysk. Nasi członkowie brali też aktywny 
udział w imprezach naszej gminy, czyli w sprząta-
niu Milikowa, w „Festynie na Boisku“ i „Spotkaniu 
Weteranów“, gdzie w naszym stoisku można było 
spróbować różnych smacznych potraw własno- 
ręcznie przygotowanych. Na początku sierpnia 
sobota i niedziela należała do obchodów Gorol-
skiego Święta w Jabłonkowie. Nasze stoisko 
w Lasku Miejskim dostało „nową szatę“, bo 
zręczne ręce naszych panów odnowiły całe 
zaplecze i zostało zbudowane jego nowe za- 
daszenie.
Nasza gmina współpracuje z gminą w Milówce 
i na zaproszenie ich wójta pojechaliśmy na „Noc 
Świętojańską“, „Święto Placka Ziemniaczanego“ 

oraz na „Piknik Rowerowy“. Nasze panie z Klubu 
Kobiet zawsze postarały się o smaczne wypieki, 
które gospodarzom w Milówce bardzo sma- 
kowały.

Klub Kobiet w naszym kole działa bardzo aktyw- 
nie. Panie spotykają się raz w miesiącu na „małe 
gadu gadu“, biorą udział w brygadach, zebra- 
niach, wyjeżdżają na wystawy do innych kół, 
pomagają przy organizowaniu różnych imprez.

W październiku pojechaliśmy na wycieczkę do 
Šatova do piwnic, gdzie kosztowaliśmy różnego 
rodzaju wina. W drugim dniu zwiedziliśmy w Mo- 
rawskim Krasie najgłębszą przepaść Macochę.

Należy podziękować naszej gminie za wsparcie 
finansowe, które zostało wykorzystane na opłatę 
za autobus.Wycieczka była świetnie zorganizo-
wana i wszyscy wrócili zadowoleni i wypoczęci.

Do końca roku kalendarzowego zostaje już tylko 
kilka dni, ale my jeszcze wszyscy spotkamy się 
28. 12. na „Pożegnaniu Roku“ w odnowionej sali 
naszego domu PZKO.

MK PZKO Milików-Pasieki
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Město Jablunkov se již po druhé stalo nosi-
telem projektu MAP.
Město Jablunkov podalo žádost o podporu 
na projekt „Místní akční plán pro ORP Jablun- 
kov II“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093, který 
je spolufinancován Evropskou unií a tuto pod-
poru se mu podařilo získat. 
Jedná se o projekt, který podporuje společné 
plánování a sdílení aktivit na celém území obce 
s rozšířenou působností (dále „ORP“) Jablunkov 
(12 obcí, 32 IZO) za účelem zlepšení kvality 
místního vzdělávání ve školách, ale i u neformál-
ních vzdělavatelů. Do projektu se zapojily 
všechny obce v ORP Jablunkov.

Co je to MAP?
Jak již z názvu vyplývá, jedná se mimo jiné 
o plán rozvoje vzdělávání v našem regionu 
s cílem zlepšit kvalitu ve vzdělávání v mateř-
ských školách a základních školách tím, že bude 
podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostat-
ních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné 
informování, vzdělávání, plánování partner-
ských aktivit pro následné společné řešení 
místních specifických problému a potřeb.
Místní akční plán rozvoje (dále jen „MAP“) je pro- 
duktem spolupráce partnerů v území v oblasti 
vzdělávání a je prioritně zaměřen na rozvoj 

kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků. 
Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmového a neformál-
ního vzdělávání.
Hlavním přínosem realizace projektu je budo-
vání a rozvoj udržitelného systému komunikace 
mezi všemi subjekty, kteří ovlivňují vzdělávání. 
Spolupracující subjekty tak napomáhají zkva- 
litňování vzdělávání v místních mateřských 
a základních školách, ale také u neformálních 
vzdělavatelů.
Během projektu budou organizovány různé akce, 
především pro děti a žáky našich škol, ale i pro 
ostatní aktéry vzdělávání v našem ORP (peda-
gogové, rodiče, neformální vzdělavatelé aj.).
Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2018 
a ukončen bude do 31 .8. 2022.
Celkové zdroje projektu:  11 195 318,40 Kč
Výše podpory z EU:  10 635 552,46 Kč
Vlastní zdroje:      559 765,94 Kč

Více informací: https://opvvv.msmt.cz, 
http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/

Místní akční plán pro ORP Jablunkov II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093

Jana Stachurová, Mgr. Lucie Trombiková
Manažerky projektu MAP II

SRPŠ při ZŠ a MŠ Košařiska srdečně zve širokou veřejnost na tradiční

RODIČOVSKÝ PLES
19. 1. 2019    PZKO Milíkov-Pila     19:00

Hudba DJ LABAJ  ■  Vystoupení tanečního páru  ■  Domácí kuchyně  ■  Bohatá tombola

INFORMÁTOR - BIULETYN
Registrační číslo u MK ČR: E 23225
Vychází: 4× ročně   |   Místo vydání: v Milíkově   |   Číslo vydání: 4/2018   |   Den vydání: XX. XX. 2018   |   Náklad: 500 ks
Uzávěrka příštího čísla: XX. XX. 2018
Vydavatel: Obec Milíkov se sídlem Milíkov 200, 739 81 Milíkov   |   IČO: 00492621   |   Tel.: 558 362 131   |   www.obecmilikov.cz
Vydavatel není zodpovědný za názory a fotografie přispěvatelů.   |   Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Grafika, sazba a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek


