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Úvodník starostky
Vážení občané,

plesová sezóna pomalu odtančila a před 
námi jsou konečně jarní dny, které jak dou-
fám, naplní sluníčko. Lidé pak mají hned 
lepší náladu a chmury hodí za hlavu. Stavba 
kanalizace nám pokračuje, i když komplikace 
a starosti s ní, nenechaly na sebe dlouho 
čekat. Budeme velmi rádi, až tato náročná 
stavba bude za námi a všichni si oddechneme. 
Nyní by měl následovat výčet akcí, které nás 
v letošním roce čekají, ale žádný takový seznam 
neexistuje, jelikož kanalizace pojme většinu 
plánovaného rozpočtu. Dokončujeme však 
přípravy některých akcí, které jsme již zahájili 
loňského roku jako např. vrtaná studna na 
Pile k posílení vodovodního řádu Kopytná, 
postupná výměna lamp veřejného osvětlení, 
museli jsme nechat přepracovat projektovou 
dokumentaci na „chodník lokalita Centrum“. 
K zainvestování je připraven projekt „Stavební 
úpravy multifunkčního objektu č. 200“, ale 
i projekt přístavby a stavebních úprav objektu 

TJ Milíkov. Revitalizace rybníka je na spadnutí 
a u školy je připraven projekt „výstavba odbor-
ných učeben ZŠ a PZŠ)

Jak už jsem psala, prioritou je pro nás kanali-
zace. I letos budeme vítat občánky, kdy oproti 
loňským sedmnácti dětem přivítáme osm. 
Nezapomeneme na čtenářskou soutěž, ani na 
naše jubilanty. Slavnosti jsme přesunuli na 
srpen v domnění, že tento termín bude většině 
lépe vyhovovat. Výčet letních akcí najdete na 
další straně.

Ta nejbližší, která nás čeká už za měsíc je 
„Ukliďme si Milíkov“ a jako každý rok doufám, 
že se opět sejde spousta dobrých lidí, kterým 
záleží na čistotě našeho okolí. Členové kulturní 
komise přišli s nápadem uspořádání „Milíkov-
ské ligy“ viz článek dále a já je v tomto plně 
podporuji, lidé by se měli družit a bavit se, vždyť 
život není jen o práci, zapojte se i Vy. Doufám 
tedy, že se při některé z našich akcí potkáme.

Starostka obce – Eva Kawuloková

,,Slovo sbližuje lidi, a proto se máme snažit mluvit tak,  
aby nám všichni mohli rozumět a aby vše, co mluvíme, byla pravda.“ 

(arabské přísloví)
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Společenská rubrika
V měsících březen – květen 2020 se dožívají

významných jubileí tito spoluobčané

95 let  70 let
Ćmielová Marie Štefki  Cieslar Jindřich u Pustelnika 
  Rusz Boleslav Pila
92 let  Javůrek Petr Pila
Mitrenga Jan Vymyslov Szczepanik Janusz Jerzy Vymyslov
  Mrózek Jiří Centrum
90 let  Bobková Irena U kravína
Ulichová Anna Janički Klimek Jiří Pila
  Szmeková Ludmila Kopetná - Paseky
80 let  Ruszová Helena Sosna
Czolková Helena Zápotočí 
Heczková Helena Za Kopetnou 60 let
Heczko Vladislav Notoni Brancová Věra Centrum
Lisztwanová Štěpánka Pila Śliž Petr Za Kopetnou
Sikora Jan Dědina
Cieslarová Anna Dědina 50 let
  Adamcová Gabriela Kopetná
  Haratyk Robert Dědina
  Machalová Dagmar Pila

Blahopřejeme – Składamy serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta
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UKLIĎME SI MILÍKOV
Vážení občané, i letos proběhne již tradiční akce 
„Ukliďme si Milíkov“. Datum té letošní bude 
4. 4. 2020. Opět se sejdeme na dvou místech 
(u budovy OU Milíkov a budovy TJ Milíkov), 
z kterých se přesuneme na místa, která potře-
bují uklidit. Za kaž-
dého dobrovolníka 
budeme rádi. Po 
úklidu se sejdeme 
na louce pod obč. 
Puczokem ,  kde 
zhodnotíme letoš-
ní úklid, společně 
s i  p o p o v í d á m e 
a bude připraveno 
i malé občerstvení. 
Letos bude poprvé 
součástí této akce 
i utkání v „Milíkov-
ské lize“, závodit 
budou tentokrát 
děti, které budou 
reprezentovat jed-
notlivá družstva. 
A pokud naleznete 
nějaký zajímavý 
odpad, který jsme 
třeba za ty roky uklí-
zení ještě nenašli, 
dostanete body na-
víc. Vše bude před 
akcí vysvětleno po-
drobněji. Všichni 
jste srdečně zváni. 
Pracovní rukavice 
a pomůcky účast-
níci obdrží, ale mů-
žete si přinést i své 
vlastní. Těšíme se 
na Vás.

 
 

 
 
 
 
 
 
  

sobota 

4. dubna 
Pojďme společně 
uklidit lesní cestičky, 
zákoutí obce a jiná 
prostranství obce 

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

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci bude připraveno občerstvení 
 
Přijďte malí i velcí za každého pomocníka budeme rádi. 
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Informace pro občany

Bezplatná právní poradna
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i nadále probíhá ve spo-
lupráci 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: 16. 3. 2020, 20. 4. 2020, 18. 5. 2020, 15. 6. 2020

Obecní úřad disponuje od února letošního 
roku platebním terminálem. Tento moderní 
způsob platby umožní občanům nově hradit 
různé poplatky platební kartou a to i bezkon-
taktním způsobem přímo na úřadě.

S platební kartou může občan na úřadě 
zaplatit veškeré nutné poplatky jako např. 
poplatek za komunální odpad, za psa, správní 
poplatky, aj…

Platební terminál na úřadě

Upozorňujeme občany, že již probíhají úhrady poplatků za 
svoz tuhého domovního odpadu a psa. Pokud tedy nemáte 
tyto poplatky uhrazeny, prosíme Vás o nápravu. Děkujeme

Poplatek za svoz tuhého domovního 
odpadu a psa
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Základní škola a Mateřská škola Milíkov
Milí spoluobčané,

letošní školní rok se nám již přehoupl do své 
druhé poloviny a my máme před sebou jarní 
měsíce, které nám opět přinesou spoustu akcí 
a zajímavých aktivit. Připomeňme si, co vše se 
událo od našeho posledního setkání na strán-
kách Informátoru.

Leden nám přijelo zpestřit divadélko ENTEN-
TÝKY se svou pohádkou Veverka Terka, myška 
Klárka a sněhulák Mrkvička. Děti pobavila 
humorná pohádka, ve které mohly veverce 

a myšce pomáhat, a zároveň se všichni přesvěd-
čili, že podvádět se opravdu nemá. 

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 
Leny. Krátkou přestávku mohli všichni využít na 
památeční foto ve PhotoBudce. Moc děkujeme 
Spolku rodičů, který zajistil dětem občerstvení 
a především AGENTUŘE LENA+, která pro děti 
zcela zdarma připravila pestrý program.

Dne 25. března 2020 by se v místní knihovně Milíkov mělo uskutečnit 
pasování nových čtenářů. 

Pasování na čtenáře 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obecní úřad Milíkov upozorňuje občany obce,  

že dle svozového harmonogramu se bude konat 

v sobotu dne 25. 4. 2020
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

K tomuto účelu budou přistaveny 2 kontejnery - 
jeden na točně v místní části Milíkov – Pila, druhý 
na autobusové točně při prodejně „U Mrozka“, 
a to v době od 8.00 – 12.00 hod.

V této době můžete do kontejnerů házet veškerý 
velkoobjemový a nebezpečný odpad. Nelze zde 
odevzdávat nebezpečný stavební odpad. Žádáme 
Vás, abyste donesený odpad neukládali mimo 
kontejnery a udržovali v místě nakládky pořádek.

Krátký seznam odpadů, které je možno 
odevzdat: barvy a ředidla včetně obalů jimi 
znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny 
a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, 
oleje, fotochemikálie, zahradní chemie, mono-
články a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly 
ze zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky 
a léčiva, hasicí přístroje, nábytek, televizory, 
rádia a počítače, atd.
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První pololetí vždy uzavírá recitační soutěž. 
V letošním roce však proběhla v jiném duchu. 
Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Děti mateřské 
školy a žáci prvního ročníku recitovali básně 
a ti starší předčítali úryvky ze svých oblíbených 
knih. Užili jsme si tak velmi příjemné dopoledne 
s knihou.

V rámci podpory čtenářské gramotnosti navště-
vují naši mateřinku jednou za dva týdny žáci 2. 
až 5. ročníku. Zde předčítají svým budoucím 
spolužákům pohádky před spaním. Tuto aktivitu 
si oba “tábory“ dětí náramně užívají. Malé děti 
s radostí vítají své starší kamarády 
či sourozence a školáci se rádi 
pochlubí svými nabytými čtenář-
skými dovednostmi. 

Díky projektu SPOLEČNÉ VZDĚLÁ-
VÁNÍ II, který je spolufinancován 
Evropskou unií, probíhají na naší 
škole kluby pro účastníky školní 
družiny.

Badatelský klub nabízí žákům akti-
vity, ve kterých mohou mladí bada-
telé zkoušet všelijaké experimenty 
a prozkoumávat různé přírodní, 
fyzikální i chemické zákonitosti. 
Mají možnost si vytvořit vlastní 
sopku, model koloběhu vody 

v přírodě, navzájem si napsat vzkazy 
z tajného písma, vyzkoušet si práci s mik-
roskopem a mnoho dalšího.

V rámci Klubu komunikace v cizím jazyce 
se děti učí formou her, písní a pohybo-
vých aktivit základy angličtiny, které jsou 
rozdělené do témat, jako např. barvy, 
čísla, zvířata, ovoce, zelenina, hračky 
a podobně. Cílem klubu je konverzace 
a porozumění mluvenému slovu. Žáci 
se snaží celou dobu zdokonalovat svoje 
dovednosti, obohatit slovní zásobu 
a také si hravou formou vybudovat vřelý 
vztah k tomuto nádhernému jazyku. 

Závěrem bych chtěla oznámit všem rodi-
čům předškoláků, že letošní zápis do 1. třídy se 
bude konat 6. 4. 2020 od 10:00 do 15:00.

Zápis do mateřské školy proběhne dne 11. 5. 
2020 od 10:00 do 15:00. 

Bližší informace či případné změny budou zve-
řejněny na stránkách naší školy www.zsmilikov.
cz a na vývěsní desce u školy.

Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy

Mgr. Hana Gorgolová 
ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov
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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni Czytelnicy,

ostatnio pogwarzyliśmy co nieco w grudniu, 
a jeżeli dobrze pamiętam, to odbieraliśmy 
prezenty mikołajkowe, a tu już luty. Chociaż 
wydawać by się mogło, że za te dwa miesiące 
wydarzyć się nic specjalnego nie może, to 
jednak się wydarzyło. O Wigilijce rozpisywał 
się nie będę, bowiem Nowy Rok już jest, 
a podarki były jeszcze w 2019. Tak na margine-
sie, wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2020. 
W styczniu mieliśmy bardzo miły obowiązek. 
A to ucałować, uściskać i pożyczyć wszystkiego 
najlepszego, zdrówka i szczęścia wszystkim 
Babciom i Dziadkom. Szanowni Państwo, kto 
znalazł się dnia 24.1.2020 w domu PZKO w 
Milikowie Centrum własnym oczom uwierzyć 
nie mógł. Sala Pezetu pęka we szwach. Rodzice 
organizatorzy przysuwają stoliki, kreują nowe 
miejsca, niektórzy stoją, by zobaczyć występ. 
Godzina 15.05 rozpoczynamy. Dobra może 15.10 
było. Dzieciaki szkolne i przedszkolne częstują 
wszystkich wesołym przedstawieniem. Pełna 
sala to największe możliwe podziękowanie 
małym aktorom. I jesteśmy w lutym. Kluczowym 
sportowym zdarzeniem okresu zimowego jest 
Zjazd Gwiaździsty. Niestety o okresie zimowym 
mowy być nie może. Zima, mróz, śnieg….te 
terminy zostają dla nas niewiadome i niemal 

niepoznane w tym sezonie. Jak na igłach musieli 
się czuć organizatorzy tegorocznego Zjazdu. 
Robić? Nie robić? Będzie? Nie będzie? Bystrzyccy 
pedagogowie i sympatycy szkoły nie mają 
łatwo. Trzeba podjąć decyzję. Ale jak? Kiedy w 
sobote ma być Zjazd, a tu czwartek jest, ze stoku 
cieknie mała rzeczka wody, pada deszcz i w 
ogóle pogoda do niczego. Najnowsze prognozy 
mówią: w piątek -5°C, w sobotę: -10 stopni. No 
to w tym wypadku-ZJAZD GWIAŹDZISTY nr.48- 
BĘDZIE! I był. Armatki śnieżne poszły w ruch. 
I pogoda elegancka, śniegu na stoku dostatecz-
nie. Biegi przygotowane. Trasa biegowa w tym 
roku okazała się bardzo trudna. Zlodowaciała 
nawierzchnia twarda a zakręty ostre. Nasza 
w tym roku jedyna biegaczka Magda Mazur, 
pokonuje jednak dystans bezbłędnie. Mknie 
jak szybka myśl, przedbiega koleżanki i do tego, 
jak jej dobrym jest zwyczajem, z uśmiechem 
szerokim na twarzy. Tak ma wyglądać radość 
z sportu. Przesuwamy się na stok narciarski. To 
właśnie tam w najmłodszej dyscyplinie startuje 
Jakub Szpyrc, strzała to słabe słowo, wymijając 
bramki, niemal rozmywa się w ruchu. Osiąga 
najszybszy czas ze wszystkich uczestników. 
Fortuna, bogini szczęścia, jednak patrzyła tym 
razem w drugą stronę, bowiem jeden z  przejaz-
dów, kończy się wyminięciem jednej z bramek 
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Milíkovská liga

Kozubové se letos nedařilo, play-off si nezahraje

Obyvatelé obce bděte, přicházíme s myšlen-
kou, jak Vás probuditi hrou. Obec rozdělíme na 
několik družstev dle osad, které budou mezi 
sebou zápolit ve čtyřech kláních. Hrát se bude 
o hodnotné ceny a zúčastnit se může každý, 
kdo se nebojí. Nepůjde o žádné fyzicky náročné 
aktivity. Nemusí být pokaždé přítomni všichni 
členové družstva. Každé družstvo dostane úkol, 
nebo proběhne závod a hodnocení se připíše 
na konto. Vždy budou předem dány instrukce, 
zda budou soutěžit děti, dospělí nebo společně. 
Chceme Vás rozhýbat, nejen prací živ je člověk. 
Hrou, kvízy, potkáte občany i jiných osad. 
Termíny jsou čtyři: 4.4., 6.6., 8.8., 10.10. a na 
Mikuláši vyhlásíme vítěze. Pokaždé bude soutěž 

jako doprovodná součást 
nějaké zdejší akce. Začí-
náme 4. dubna, kdy půjde 
o soutěže zejména dětí, tak 
neseďte doma a přihlaste 
se. Klidně se mezi sebou 
domluvte a přihlaste rov-
nou celý tým. Rádi uvítáme každého člena týmů. 
Telefon 724 156 991 je Vám k dispozici. Dou-
fáme, že se akce povede a pobavíme se všichni. 
Heslem soutěže je staré dobré pořekadlo „není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.

Za kulturní komisi:  
Jan Kantor, Olga Bojková, Tomáš Cieslar

Základní část Beskydské amatérské 
hokejové ligy je u konce. Tým Kozubové 
odehrál celkem 18. zápasů. V pěti z nich 
tým zvítězil z toho 4x na nájezdy, avšak 
prohrál celkem 13x. S celkovým ziskem 
14 bodů tak hráči Kozubové obsadili 

poslední místo a o účast v play-off museli 
zabojovat v předkole. 

Letošní předkolo bylo jiné v tom, že 
soupeři na sedmém až devátém místě 

hráli mezi sebou každý s každým s tím, 

i niestety dyskwalifikacją naszego zawodnika. 
U nas bez łez, najszybszy czas przejazdowy 
trasy i tak należy do Kuby. Ale po chwili na stoku 
pojawia się Adam Kiedroń, kategoria chłopcy 
i dziewczyny klas 1-5, dyscyplina zupełnie nowa, 
tym razem punktowana, to snowboard. Adam 
z gracją przejeżdża bramkami, zalicza wszyst-
kie, elegancki, dynamiczny przejazd, i brawa 
przeogromne- zdobywa srebro. Miejsce drugie 
zalicza Milików i punktuje. Dziękujemy Adasiowi. 
Teraz na starcie widzimy Wiktorię Madzia, to 
nasz zjazdowy bard, na stoku reprezentuje 
naszą szkołę od przedszkola.Teraz w klasie piątej 
to ostatni przejazd za Milików. W konkurencji 

klubowiczów, najlepszych slalomistek wszyst-
kich polskich szkół kraju morawskośląskiego, 
zajmuje brawurowe i niesamowite 7 miejsce. 
Dziękujemy serdecznie naszym zawodnikom. 
Oprócz tych akcji zaliczyliśmy sporo innych, ale 
te najbardziej ważne zostały krótko podsumo-
wane. Tyle o tym, co było. Teraz króciutko o tym, 
co będzie. Przed nami Balik Maskowy, Wielka-
noc, wpisy do przedszkola i szkoły, na które 
serdecznie zapraszamy. Nowi uczniowie to dla 
nas sprawa kluczowa. To na razie tyle, wszyst-
kiego dobrego życzę i do szybkiego zobaczenia.

Grzegorz Suszka
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že se jim počítaly body ze základní části. Tato 
skutečnost tím pádem dávala Kozubové ještě 
menší šance na postup. Ze tři zápasů v předkole 
Kozubová porazila na nájezdy tým Monsters 
a tým Panterů. Ve třetím zápase Kozubová pro-
hrála s týmem Ropice 2:5. S ohledem na další 

výsledky tak bylo jasné, že sezóna pro hráče 
Kozubové končí po šesti letech už v únoru.

Po posledních dvou úspěšných sezónách, přišla 
ta neúspěšná. Bohužel je to sport, někdy se daří 
více jindy méně. Věřme, že ta následující bude 
zase ta úspěšná.

Tabulka po základní části BAHL 2019/2020

Výsledky zápasů HC Kozubová – předkolo play-off 2020

Kozubová – Monsters 3:2 SN
Kozubová Pantery  6:5 SN
Kozubová – Ropice  2:5

Konečná tabulka předkola 2020 – do play-off postupují týmy na prvním a druhém místě.
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 Soutěž malých čtenářů 
Vyhlášení vítězů proběhne 

18. března 2020 v PZKO Milíkov Centrum

 Zároveň proběhne vyhlášení nejlepšího čtenáře.

Poznejme své spoluobčany

Příběh paní Anny Fojcikové roz. Kantorové, 
rodačky z Milíkova je velmi smutný. Narodila 
se ve válečném období roku 1940. Rodiče Anna 
a Jiří již vychovávali bratra Miloslava. Maminka 
pocházela z bohatého gruntu, ale když se pro-
vdala za tatínka, který pocházel z chudé vrstvy, 
její tatínek ji vydědil. Bydleli v domku na „uboči“ 

č.p. 106. Tatínek poté nastoupil na frontu, ze 
které se mu podařilo spolu s některými zdej-
šími chlapy uniknout. Aby ho za to nezavřeli, 
postavil se za něj šéf z „werku“, že ho potřebují 
na práce a tak začal pracovat na kyslíkárně. Psal 
se rok 1943, když se Jiří vracel z noční a hlídka, 
která tudy často projížděla, ho pod chalupou 
zadržela a odvlekla do vězení v Polském Těšíně. 
Maminka zůstala na všechno sama. Podařilo 
se ji vyhovět tatínkovu přání a spolu s dětmi 
se jedenkrát vydala navštívit tatínka ve vězení. 
Zážitek z návštěvy zůstává v paměti paní Anny 
až dodnes, stejně jako se jí zdají sny o tom, že 
se tatínek vrací domů. Nikdy nezapomene ten 
pohled, když přinesli baňku mléka a tatínek ji na 
místě vypil, tak tam trpěli žízní a hladem. Toto 
byla poslední návštěva před jeho převezením 
do tábora v Krakově. Z fronty posílal pravidelně 
dopisy se srdečnými pozdravy všem, ale z Kra-
kova přišel jediný, podařilo se mu jej poslat po 
knězi, který mu dával „poslední pomazání“ a to 
už věděl, že bude večer popraven. Dojemně 
se v něm se všemi loučí. Dopisy má paní Anna 
dodnes schované. 

Život na dědině byl těžký, obec okupovali vojáci, 
ale také se zde různě pohybovali partyzáni, kteří 
měli bunkr v ,,Sagové“. Každý večer museli mít 
okna do světnice dokořán, aby si zde partyzáni 
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mohli přijít pojíst, vzít si, co potřebovali a bez-
pečně utéct. Maminka děti vždy přikryla dekou 
přehozenou přes stůl a musely být úplně 
potichoučku. 

Po válce neměli kde bydlet, jelikož už jich bylo 
v domě hodně a tak se maminka rozhodla 
koupit domek od ,,ševca“. ,,Ujec“ od Karoška ji 
však přesvědčil, aby tu ruinu nekupovala a šli 
raději bydlet k nim. I tak se tedy přestěhovali 
k maminčině sestře. 

Všichni žili v jedné světnici pohromadě. Pojíst 
chodili do úzké chodbičky a poté se již do svět-
ničky nevraceli, jelikož ,,ujec“ měl tuberkulózu 
a neustále kašlal. Maminka chodila spolu s dětmi 
různě po ,,gazdech“ vypomáhat, odměnou jim 
byla baňka mléka, nebo si mohli jít sesbírat 
opadané jablka pod strom apod. Každou neděli 
chodívali pěšky do kostela bosí, boty si nesli 
v rukách a mohli si je obout až před kostelem, aby 
si je nezničili. V zimě neznali teplé oblečení, místo 

toho měli z ovčí vlny upletené ,,štrample“, které 
měli různě nad koleny svázané, aby jim nespadly 
a na nohách jen jakési papuče. Malá Anna dostala 
,,zapolyni stawów“ (zánět kloubů). Dětští lékaři 
tady neexistovali a tak ji maminka vozila vla-
kem do Těšína, kde ji léčili. Tehdy navštěvovala 
Košařiskou školu, která sídlila na nynější adrese 
Milíkov č. 150 a maminka jí musela do školy nosit 
na zádech, jelikož Anna nemohla ani chodit.

Kvůli chatrnému zdraví ji poslali do ozdravovny, 
odkud byla převezena do Jihlavské nemocnice 
s podezřením na tuberkulózu. Byla sama daleko 
od domova. Když ji vezli po propuštění sanitkou 
domů, byla zabalena jen v dekách, i když venku 
byla velká zima. Po cestě potkali osobu zabale-
nou v šátku, která šla sanitce naproti. Anna ani 
nepoznala maminku, která si pro ní šla.

Ve třinácti letech se paní Anna přestěhovala 
s maminkou a bratrem ,,do Kubula“, odkud 
pocházela maminka. Po večerech při svíčkách 
ji pomáhali drát vlnu, aby něco vydělali. Anna 

Rodina Kantorů
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začala navštěvovat školu v Milíkově, kde byly 
všechny ročníky od prvního až po osmý spojené. 
Ve volném čase chodila brigádničit k výstavbě 
cesty do Návsí. Kopala příkopy, pomáhala 
odklízet stromy apod. Brigádu si zajistila i na 
chatě Slavíč, z které však musela kvůli nedob-
rým podmínkám utéct. Brzy na to nastoupila 
do svého prvního zaměstnání – Slezský dům 
v Českém Těšíně, kam jezdívala vlakem. Jednoho 
dne ji přišel nabídnout vedoucí, že by mohla 
jít pracovat do Avionu ve Frýdku. Paní Anna 
nabídku přijala a jak jí bylo slíbeno, vydělala 
si zde hezké penízky. Jenomže bratr nastoupil 
na vojnu a, aby maminka nezůstala 
sama, vrátila se domů pomáhat 
mamince. Od šestnácti pracovala 
v kuchyni ve ,,werku“, měla to domů 
blíž. Z kuchyně přešla na koksovnu, 
kde poznala svého budoucího muže. 
Tak trochu tomu dopomohl i jejich 
společný přítel Josef Martynek. Po 
svatbě se přestěhovali do Lomné, 
odkud pocházel manžel Vladislav. 
Paní Anna zde chodívala různě vypo-
máhat a uklízet do školy. Manžel 
se chtěl stěhovat do bytu, ale s tím 
nesouhlasila. V Lomné si chtěli posta-
vit dům, ale s tím také pohořeli, 
jelikož se v těch místech měla stavět 
přehrada. Tu přišla ,,ciotka Vodačka“ 
a řekla jim, že její syn prodává dům na 
Milíkově, který původně dal postavit 
zubař Machej, jako letní sídlo. Manžel 
o koupi nechtěl ani slyšet. I přesto 
vzala jednoho dne paní Anna svého 
tchána a jeli se na dům podívat. 
Kupodivu jel s nimi i manžel. Nako-
nec uznali, že se jedná o dům ve 
velmi dobrém stavu. Paní Anna měla 
něco uspořeno a dům koupila. Po 
osmnácti letech, kdy se rozrostli o tři 
dcery, se rodina Fojciků přestěhovala 
zpátky na Milíkov. Vychovali spolu 
dcery. Po mateřské šla pracovat do 

železáren k závodní stráži, kde pracovala až 
do důchodu. V důchodu ještě chodila na letní 
brigády na sběr zeleniny a hroznů. Hlídala 
vnoučata a pracovala na poli až do r. 1997, kdy 
podstoupila dvě operace páteře. Roku 2007 paní 
Anna ovdověla. I přes všechny bolesti chce být 
tou správnou babičkou s velkým srdcem a proto 
se žádný víkend neobejde bez koblížků, koláčů 
a bramborových placků. Stále je to vitální paní, 
která se těší z devíti vnoučat a sedmi pravnoučat.

I paní Anně Fojcikové děkuji za čas, který mi při 
vyprávění svého příběhu věnovala.

Rodný dům

Dům Fojciků
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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
• sportovní potřeby

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

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

Příjem zboží: 14.03. 9-15
Prodej: 15.03. 9-15

16.03. 8-14
Výdej neprodaného zboží: 17.03 
8:30-9:30 a 15-16

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

Pro prodej věcí je nutná registrace, která bude probíhat do 07.03.2020 do 
naplnění kapacity. Bez registrace zboží NEPŘIJÍMÁME!
Bližší informace a registrační číslo: Beata Bubiková, tel. +420 777 835 980

3.DĚTSKÝ BAZÁREK 
MILÍKOV

Kde: PZKO Milíkov (u Obecního úřadu)
Datum: 14.03. – 16.03.2020

Malé občerstvení (káva, čaj) 
zajištěno za poplatek. V prodeji 
zákusky, bonbóny a další drobnosti.

Přijímáme pouze čísté a nepoškozené věci.
Max. 70ks/osobu.
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Myslivecký spolek Kozubová – Milíkov
Vážení spoluobčané,

Jak jsem psal v posledním informátoru v pro-
sinci 2019, že se sejdou naši myslivci s dětmi 
Milíkovské školy u krmelce v Rabinových 
snozách tak tato tradiční akce se uskutečnila 
22.12.2019 a zúčastnilo se jí 27 dětí. Náš mys-
livecký spolek zastupovali členové spolku p. 
Edmund Hečko a Jan Martynek, který dětem 
povyprávěl několik poutavých zážitků ze svého 
dlouhého mysliveckého života. Dětem taktéž 
odpověděl jejich zvídavé dotazy. Děti krmelec 
jako obvykle naplnily dobrotami a na závěr 
zazpívaly krásnou vánoční píseň. 

Život spolku byl až do konce roku 2019 bohatý 
a velice zajímavý. Kromě intenzívního přikrmo-
vání zvěře jsme se věnovali i lovu škodné zvěře. 
Pro vaši informaci bylo v roce 2019 odloveno 15 
lišek. Jako poslední akcí r. 2019 jsme uskutečnili 
naháňku na černou a vysokou zvěř. Naháňka se 
uskutečnila v sobotu 28.12.2019. Po proprše-
ných dnech 27.12. napadl sníh, a tak se jednalo 
o velice zajímavou akci. Po dlouhé době byla 
naháňka velice úspěšná. Odlovilo se 6 kusů 
černé zvěře (selata) a jedna laň. Jedno sele 
bylo darováno našim honcům za jejich dobrou 
práci a jedno našim sportovcům pro udržování 
dobrých vztahů. 

Našemu mysliveckému spolku se podařilo 
ulovit v roce 2019 celkem 26 kusů černé zvěře 

a věříme, že jsme v rámci svých možností 
(černá se loví převážně v noci) udělali vše pro 
to, abychom snížili škody páchané černou zvěří 
na majetku občanů naší obce ať už jde o škody 
na zemědělských plodinách nebo rozrývání 
travních ploch.

Vrátím se ještě k tématu divočák versus škody. 
V prosinci 2019 svolalo vedení firmy Netis a.s. 
schůzku s vedeními 3 mysliveckých spolků, a to 
z Milíkova, Návsí a Hrádku. Hlavním bodem bylo 
domluvit společný postup ke snižování škod na 
zemědělských plodinách, které působí černá 
zvěř. Ta páchá škody nejen velkým, ale i malým 
zemědělcům, tj. našim spoluobčanům. Blíží se 
opět vegetační období, začne sadba brambor, 
obilovin i jiných pro zvěř atraktívních komodit. 
I když myslivci v tomto roce opět vynaloží co 
nejvíce svých sil a budou se snažit letos ulovit 
co nejvíce černé zvěře, chci apelovat na naše 
občany, aby udělali maximum pro zabezpečení 
své úrody před nájezdy této zvěře. Zjištění škody 
je to poslední, úrodu a práci s tím vynaloženou 
vám již nikdo nevrátí. Mj. zákon č. 449/2001 Sb. 
o myslivosti v § 53 stanoví, že vlastník honeb-
ního pozemku (trvalý travní porost, orná půda) 
činí přiměřená opatření k zabránění škod půso-
bených zvěří, přičemž zvěř nesmí být zraňována.

Bc. Miroslav Brudný
myslivecký hospodář
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Popelnice jsou umístěny:
točna Milíkov Centrum
točna Milíkov Pila
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T e r m í n y  k u l t u r n í c h  a k c í
2 0 2 0

04.04.2020  Ukliďme si Milíkov

20.05.2020 Setkání s jubilanty

05.06.2020 Dětský železný hasič, noční soutěž v požárním sportu

06.06.2020 Burácení pod Kozubovou – SRAZ VETERÁNŮ, MUSTANGŮ & US CARS

13.06.2020 Festyn ogrodovy

20.06.2020 Radovánky

04.07.2020 Letní kino

05.07.2020 Memoriál Davida Novotného

18.07.2020 Letní kino

26.07.2020 Pouť sv. Anny na Kozubové, Anenská zábava Košařiska

08.08.2020 Slavnosti na hřišti

15.08.2020 Hasičská soutěž o putovní pohár starostky obce

29.08.2020 Letní kino

10.10.2020 Drakiáda

05.12.2020 Mikuláš
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Naše pečovatelská služba je tu i pro Vás
Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem, 
kteří vlastními silami, nebo za pomoci rodiny 
nezvládají běžné činnosti ve svém životě. Pečo-
vatelská služba pomáhá seniorům, osobám se 
zdravotním postižením, ale taktéž i mladým 
lidem od 19 let, kteří se z důvodu zhoršeného 
zdravotního stavu nedokáží postarat sami 
o sebe (například měli úraz, autonehodu aj.). 

Jsme terénní služba, která zajišťuje péči 
v domácnosti osoby. Na začátku se vždy 
domlouváme, jakou podporu a péči člověk 
potřebuje a pak realizujeme nasmlouvané čin-
nosti. Služba je vždy domluvena a nastavena 
dle potřeb osoby, respektuje jeho soukromí 
a jeho volbu, pracovníci zachovávají mlčenlivost 
ohledně služby. Můžeme Vám pomoci například 
s osobní hygienou, se zajištěním nákupu, stravy, 
s běžným úklidem a s mnoha dalšími činnostmi, 
které jsou pro Vás důležité. Usilujeme o to, aby 
člověk mohl co nejdéle setrvat ve svém přiro-
zeném prostředí a za pomoci služby žil běžný 
život i přes svou nepříznivou situaci.

Charitní pečovatelská služba poskytuje taktéž 
zdravotní pomůcky. K dispozici má polohovací 
lůžka, antidekubitní matrace a další pomůcky. 

Víme, že dlouhodobá péče o blíz-
kou osobu je velmi náročná a často 
i stresující. Proto nás kdykoli 
můžete kontaktovat v pracovních 
dnech od 7 – 15 hodin na tel. č. 731 
489 675, tehdy prodiskutujeme 
vaši situaci a budeme hledat 
řešení. Na péči o Vašeho blízkého 
člověka nemusíte zůstat sami. 

Ráda bych uvedla jeden příběh, 
který vyplývá z praxe sociálního 
pracovníka. Pečovatelskou službu 
oslovila mladá žena, která žádala 
péči pro svého dědečka, který žije 
v domečku na samotě. Dědeček 

z a  ž á d n o u  c e n u 
nechce jít do poby-
tové služby, ale již 
nezvládá péči o sebe 
a dům. Vnučka nemá 
možnost navštěvovat dědečka častěji než jed-
nou za 2 týdny. 72 letý pán žije sám v rodinném 
domku, stará se zde o pejska a slepice, musí sám 
topit, aby měl teplo, nemůže se sám okoupat, 
protože má bariérovou koupelnu a do vany už 
nevleze, takže se koupe v lavoru. Nákupy mu 
1 x za 14 dní přiváží dcera s vnučkou, které mu 
pomáhají v domácnosti. Jeho zdravotní stav 
mu nedovolí pohybovat se bez berlí, dále ho 
omezuje zhoršený zrak. Dohodli jsme se na 
zahájení služby. Díky naší pečovatelské službě 
se pán znovu raduje z toho, že může žít ve svém 
domku. Pečovatelky mu nakupuji dobroty, 
pomáhají mu se okoupat kdykoli potřebuje 
a dcera s vnučkou jsou klidné, protože ví, že 
každý den dědečka někdo navštíví a pomůže 
mu se vším, co potřebuje. Momentálně služba 
probíhá jak ke spokojenosti pana, tak ke spo-
kojenosti rodiny. 

Vše dobré do dalších dnů Vám přeje
Mgr. Monika Rojčíková, vedoucí služby
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Bóg zapłać!  
Kwesta Trzech Króli 

zakończona! 
 

 

 

 
*Tučně zvýrazněné částky jsou rekordní částky v jednotlivých obcích 

Z celého srdce děkujeme VÁM, milí koledníci! Bez Vás by tato sbírka neměla smysl! 
Děkujeme za Vaše nadšení, odvahu a chuť pomáhat! Jste úžasní! 

Dále děkujeme Vám lidem dobré vůle za Vaše štědré dary! Díky Vám jsme i letos 
vykoledovali rekordní částku 1.050.000 Kč na pomoc charitnímu dílu u nás na 
Jablunkovsku, v ČR i v 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 

Výsledky  
Tříkrálové sbírky 2020 

počet 
pokladniček 

Jablunkov 265.311 Kč * 27 ks 
Mosty u Jabl. 194.914 Kč *  16 ks 

Návsí 113.545 Kč 17 ks 
Písek 96.355 Kč * 10 ks 

Bukovec 82.666 Kč * 7 ks 
Milíkov 57.342 Kč * 7 ks 
Písečná 58.421 Kč * 6 ks 
Hrádek 69.294 Kč * 7 ks 

Bocanovice 38.905 Kč * 5 ks 
Horní Lomná 8.285 Kč 2 ks 
Dolní Lomná 48.614 Kč 7 ks 

Hrčava 6.417 Kč 2 ks 
Košařiska 9.931 Kč 2 ks 
CELKEM 1.050.000 Kč 115 KS 
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