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20194Slovo starostky

Chtělo by se mi zakřičet ,,Hurá stavba kanalizace 
začala“. Ale, veskrze všechny dobré zprávy mají 
svá ale. 18. listopadu jsme předali staveniště 
zhotoviteli firmě OHL. Pomalu se rozjíždějí práce 
na čistírně odpadních vod a trase C – Zápotočí. 
Zhotovitelská firma slíbila, že stavba bude cca 
za rok hotová. Budeme věřit, že vše půjde jak 
má. Ke každému jednotlivému úseku budeme 
předem zvát majitele rodinných domů, aby se 
případně předem dořešily vzniklé problémy 
s průběhem stavby (omezení, uzavírky, apod.). 
Těch omezení bude zajisté hodně, jako u každé 
stavby. Prosím Vás předem o schovívavost. 
Jedná se o náročnou stavbu, která však na 
svém konci poslouží nám všem. Věnujte nyní 
více pozornosti webovým stránkám obce 
a facebookovému profilu. Snažíme se zde hned 
dávat všechny nové informace. Už teď můžu 
říct, že veškerá ,,vrchovka“ zůstane na pozdější 
terénní úpravy. Hovory, že by ten či onen nutně 
potřeboval vlečku hlíny jsou zbytečné.

V minulém čísle jsem se zmiňovala o koupi 
hospody v Dědině. Tu teď hojně využíváme 
jako skladovací prostory. I zhotovitelská firma 
zde bude ukládat materiál ke stavbě. Po jejím 
dokončení vyvstane otázka, co s ní dál. Už teď se 
můžete aktivně zapojit do plánování. Přemýšlet, 
jak byste si představovali její další fungování, 
myslím tím celé budovy a přilehlých pozemků. 

Toto bude hlavní otázka veřejného projedná-
vání, které máme v plánu uskutečnit buď příští 
rok anebo ten přespříští. Možností nám toto 
místo nabízí spoustu. 

Zajisté Vás také zajímá, co bylo nedávno s vodou. 
Bohužel se stalo, že přišla větší dešťová průrva, 
která sebou snesla do jímání nečistoty z lesa. 
Sami vidíte, jak lesy v okolí vypadají, kůrovec 
řádí a les postupně ustupuje těžbě. Nemůžeme 
zabránit těžařům v jejich úsilí, poprat se s kala-
mitou. Zbývá nám se s tím poprat, jak nejlépe 
bude možné, abychom se příště takovýmto 
problémům vyhnuli. Museli jsme vypustit celý 
vodojem, vyčistit i filtry, abychom mohli čis-
tou vodu vůbec do vodojemu znova pustit. Je 
skvělé, že máme vydatné vrty na Košařiskách, 
které v těchto nenadálých a hlavně nepředvída-
telných situacích suplují funkci hlavního zdroje 
vody a lze je propojit s vodojemem v Dědině. 
Omlouváme se všem za způsobené problémy. 
Dost už bylo řečí o práci. Blíží se adventní čas, 
svátky pokoje, míru a pohody. Pro děti nej-
krásnější období. Spousta z nich se už nemůže 
dočkat, co letos pod stromečkem naleznou. 
Zapomeňme alespoň na chvíli na stres, zlobu 
a nepřátelství. Mějme pokojné a klidné Vánoce 
a do nového roku vstupme tou pravou nohou. 

Starostka obce – Eva Kawuloková

„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji  
a dokonalý plamen dobročinnosti v srdci.“

Mary Ellen Chase
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Společenská rubrika
V měsících prosinec 2019 – únor 2020 se dožívají 

významných jubileí tito spoluobčané:

95 let
Čmielová Františka Janički

80 let
Turoňová Zuzana Za Kopetnou

70 let
Macúchová Vanda Centrum

Niedoba Jaroslav Za Kopetnou

Válková Eva Za Kopetnou

Novotná Emilie Kopetná

60 let
Kawuloková Eva	 Štefky
Heczková Renata	 Dědina
Hrycek Karel Sosna

50 let
Cieslar Leszek Notoni

Blahopřejeme – Składamy serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta
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Paní Lena Banszel Freyová je autorkou 
knih pro děti a nyní vydala svou další 
knihu POHÁDKY do dlaní vepsané. 
Kniha je výběrem poetických pohádek 
či spíše kouzelných příběhů plných 
přírody, tajemných maličkostí a přiro-
zené moudrosti. Dětem přináší krásu 
a rozmanitost českého jazyka, vede je 

k zájmu všímat si detailů světa kolem 
a rozvíjí jejich fantazii

Autogramiáda proběhne na Obec-
ním úřadě Milíkov v multifunkční 
místnosti dne 10. prosince 2019 
v 17 hodin. 

Všichni jste srdečně zváni.

PLATEBNÍ TERMINÁL NA ÚŘADĚ

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

Obecní úřad se rozhodl 
zlepšit komfort občanů 
při platbě za služby na 
pokladně. Od nového roku 
zřídí elektronický platební 
terminál. 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…

Vedení úřadu bere zavedení tohoto plateb-
ního terminálu jako krok dopředu a doufá, 
že si občané na tento moderní způsob platby 
zvyknou.

Pozvánka na autogramiádu paní Leny Banszel Freyové

Informace pro občany

Oznamujeme občanům obce Milíkov, že 
i nadále probíhá ve spolupráci 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. 12. 2019, 20. 1. 2020, 17. 2. 2020

POPLATKY
Během měsíce října jsme obesílali poplatníky, 
kteří nemají doposud uhrazeny poplatky za 
svoz TDO, psa, vodné a stočné upozorněním 
na tyto nedoplatky. I přesto ještě nemáme 

všechny platby v pořádku. Prosíme o kontrolu, 
zda Vám tato složenka neleží doma v šuplíku.  
Případně ji urychleně uhradit.   
                  Děkujeme
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Základní škola Milíkov
Vánoce, Vánoce přicházejí,... 

Čas adventu a Vánoc je již opravdu na dosah. Než  
si však začneme užívat pohodové předvánoční 
chvíle, podívejme se společně, jak jsme ve škole 
prožili první tři měsíce nového školního roku.

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 můžeme předcházet 
zbytečným nehodám. 

Se začátkem nového školního roku odstartoval 
i 44. ročník BESKYDSKÉHO AZIMUTU MLÁDEŽE 
v třineckém lesoparku. Nejen žáci naší školy 
tak měli možnost znovu prověřit své orientační 
schopnosti a fyzickou zdatnost. Letošního orien-
tačního běhu se zúčastnilo celkem 1 645 závod-
níků z 22 škol. V den slavnostního vyhlášení 

úspěšných běžců si šli pro pohár i dva žáci naší 
školy, druhé místo v kategorii 1. ročník vybojoval 
Antonín Labaj a třetí místo Tobiáš Polok. Chlap-
cům ještě jednou gratulujeme. Mezi čtrnácti 
školami do 150 žáků se naše škola díky počtu 
zúčastněných a skvělým výkonům žáků umístila 
na krásném třetím místě.

Všichni jistě víte, že naše obec získala letos 
v květnu cenu za třetí místo v třídění odpadu. 
Tříděním odpadu se zabýváme také my ve škole, 
a tak jsme si pozvali na besedu pracovnici spo-
lečnosti Nehlsen, která si pro žáky v rámci envi-
ronmentální výchovy připravila na téma třídění 
a recyklace odpadu různorodé činnosti a hry, kdy 
si žáci prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit.

V říjnu vystřídali žáci a předškoláci již tradičně 
tělocvičnu za plavecký bazén, kdy účastníci zís-
kávají potřebné dovednosti při pobytu ve vodě. 
Plavecký výcvik, který je důležitý pro tělesný 

STOČNÉTAŠKY  
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD Prosíme o nahlášení 

stavu Vašeho vodoměru 
k 31.12.2019, aby Vám 
mohla být spočítána cena 
stočného.          Děkujeme

Chtěli bychom Vás informovat, že jsme 
zakoupili sady tašek na tříděný odpad 
do rodinných domů, které jsou zapojeny 
do systému třídění. Tyto tašky budeme 
rozdávat při hrazení poplatku za svoz TDO 
na rok 2020. Občané, kteří hradí poplatek 
bezhotovostním převodem, si můžou tyto 
tašky vyzvednout na obecním úřadě kdyko-
liv v úředních hodinách. 

Pošta Partner Milíkov 
(telefon 721 100 138)

Pracovní doba

Pondělí	 08:00	–	10:30	 14:00	–	16:30
Úterý	 -----------------	 12:30	–	15:00
Středa	 08:00	–	10:30	 14:00	–	16:30
Čtvrtek	 08:00	–	10:30
Pátek	 08:00	–	10:30
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rozvoj dětí, je dotován naším zřizovatelem 
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Krásného podzimního počasí jsme využili 
k pohybu na čerstvém vzduchu. K již tradičním 
akcím patří drakiáda a odpoledne s rodiči, které 
letos proběhlo v duchu VÝPRAVY ZA OVOCEM. 
Všichni, kteří měli zájem a chuť s dětmi prožít 
volný čas jinak, si přišli na své. Na výpravu za 
ovocem jsme museli dojít na odlehlé místo 
vedle lesa, kde již čekalo sedm stanovišť. 
Na každém byla připravena pro děti spousta 

různých a zajímavých úkolů. Poté patřil večer 
už jen starším dětem – školákům, kteří prožili 
PŘÍBĚHOVÉ NOCOVÁNÍ v prostorách naší školy. 
Všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na této 
akci, moc děkujeme.

První listopadové dopoledne se děti naší 
mateřinky proměnily v roztomilá strašidýlka. 
Vyrobily si kouzelné lucerničky, prošly stezku 
odvahy, která proběhla ve sklepních prostorách 
školy pouze za svitu lucerniček, a zatančily si na 
BUBU diskotéce.

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 Vánoce, ty nejkrásnější a nejkouzelnější 
svátky v roce.

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

Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka školy
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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni czytelnicy,
dwa miesiące wakacji minęło w tempie, bez 
przesady, błyskawicznym. Przecież niedawno 
z tradycyjnym sznycelkiem żegnaliśmy się ze 
szkołą, a tu już znowu wrzesień do drzwi puka 
i dzwonek szkolny dzwoni. Tym razem zdecy-
dowałem się nie zahaczać tematu pogody….
każdy bowiem dobrze wie...co Sahara znaczy. 
Dzieciaki na pewno nie mogą doczekać się 
spotkania ze swymi pobrytymcami i dokładnej 
spowiedzi spędzonego wakacyjnego czasu. Też, 
przyznam się, z ciekawością pogawędzę z nimi 
o przeżyciach, nowo poznanych miejscach i cie-
kawych przygodach. Jeżeli mowa o przeżyciach 
to nie będzie, obiecuję, skąpo w trakcie nowego 

roku szkolnego 2018/2019. Już niemal gotujemy 
w garze ziemniaki na Święto Pieczonego Ziem-
niaka, już oprószamy latawce umieszczone gdzieś 
na strychu czy w piwnicy. Mikołajem na razie stra-
szył nie będę, to znowu bez przesady. W szkole 
podczas wakacji też się działo. Remont schodów 
i korytarzy na jedynkę z gwiazdką, nowe obicia, 
malówki, drzwi….zniknął wreszcie „tu kabel, tam 
kabel“. Podziękowania ogromne panom budow-
niczym, stolarzom a przede wszystkim naszej 
milikowskiej gminie za fundusze. Na zakończenie 
pozwólcie jeszcze pożyczyć dzieciakom samych 
jedynek, uśmiechniętych twarzy i powodzenia 
w nauce. No to do szybkiego zobaczenia.

Grzegorz Suszka
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Klub seniorů Milíkov
Ani nevíme, jak to uteklo, ale už je tu opět konec 
roku. Možná je to tím, že se po celý rok máme 
v našem klubu na co těšit. Rádi se každý měsíc 
setkáváme, předáváme si zkušenosti a rady, 
vzpomínáme na své společné známé, oslavu-
jeme narozeniny a připravujeme program na 
další setkání.
Zájem o členství roste. Vždyť už máme 45 členů. 
Pravidelně se setkáváme každou první středu 
v měsíci, výbor klubu se schází vždy poslední 
středu. Každá třetí středa v měsíci pak patří 
ženám, seniorkám. 
Naše akce se většinou opakují. Již tradičně 
slavíme MDŽ, smažíme vaječinu a léto končíme 
vařením guláše. Pravidelně pomáháme při 
akcích Tělovýchovné jednotě Milíkov, a to při 
organizování plesu, vaření bigosu a dršťkové 
na Srazu veteránů a na memoriálu Novotného, 
vaření bigosu na tradičních Slavnostech na hřišti.
Krásným kulturním zážitkem je vystoupení dětí 
české a polské školy při příležitosti Dne matek, 
na které jsme pravidelně zváni.
I letos jsme vyrazili na výlet, tentokrát do Vizovic. 
Zde jsme si prohlédli zámek, navštívili čokolá-
dovnu, spojenou s přednáškou, předvedením 
výroby a ochutnávkou čokolády, a světoznámý 
lihovar Jelínek.
Přijali jsme pozvání do Milowki za účelem pozná-
vání jejich tradic a kultury.
V květnu proběhly krajské sportovní hry seniorů 
v Třinci, kterých se zúčastnilo 8 našich členů 
a členek. Nejúspěšnější byla Alenka Lipusová, 
která v disciplíně basketbal skončila na 1. místě. 
Ještě jednou blahopřejeme.
Tradicí Krajské rady seniorů je setkání u pří-
ležitostí Mezinárodního dne seniorů. Letos se 
konalo v Bohumíně a zúčastnilo se ho 15 našich 
členů. Po návštěvě památníku v Hrabyni je čekal 
zajímavý program s kulturním vystoupením 
některých zúčastněných klubů.

Letošní činnost ukončíme Viliovkou v Hostinci 
nad Kopytnou – U Samca.
Děkujeme obci Milíkov za podporu naší činnosti, 
přejeme všem krásné Vánoce a šťastné vykro-
čení do nového roku.

Klub seniorů

Štěstí je poznat v mládí 
přednosti stáří a stejné štěstí je 

udržet si ve stáří přednosti 
mládí. 

Johann Wolfgang von Goethe
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Poznejme své spoluobčany

Čtení v knihově 

Až potkáte na některé z Milíkovských cestiček 
elektrické vozítko a na něm drobného pána v brý-
lích, tak to se určitě pan František vydal na jednu 
ze svých výprav. Ze začátku jej pouze testoval 
na chodníku po Pile, ale teď už si troufne třeba 
do Mostů u Jablunkova či Lomné. Rád udržuje 
kontakt s širokým příbuzenstvem, a  že ho je.

Narodil se roku 1933, 
jako deváté dítě rodi-
čům Marii a Janovi. 
Bydlel s rodiči ve Šte-
fkách. Rodiče byli oba 
doma, hospodařili ve 
svém hospodářství. Pan 
František chodil ještě 
do školky do „Karo-
ška“. V šesti letech začal 
navštěvovat školu v Milíkově. Stejně jako paní 
Zuzana z předešlého informátoru chodili v krp-
cích, zima ne zima, tyto ručně šité kožené boty 
byly jejich jedinou vymožeností. Jednoho dne 
se u nich zjevil p. Michalek z Jablunkova, aby 
jeho otce varoval ,,Čmielu, tej nocy Was bedóm 
wyvożać“. Otec na nic nečekal a s bratrem 

Vážení příznivci knihy a četby 
zejména děti. 

Zima je dlouhá, zimní večery 
ještě delší. Připravili jsme si pro 
Vás zpestření těchto chvilek. 
V místní knihovně Milíkov bude 

probíhat čtení pro veřejnost, ale hlavně děti, aby 
se nenudily doma u počítačů a mobilních tele-
fonů. V daných termínech se společně setkáme 
od 16 – 17 hodin a budeme si předčítat z pohád-
kových knížek a vyprávět příběhy, které možná 
znáte, možná ne. Číst nám je budou zajímaví 
lidé z naší obce. Velmi se těšíme na setkání při 
knížce. Každý bude vítán. 

Termíny: 
11. prosince 2019 – zahájí čtením paní starostka 
Eva Kawuloková

16. prosince 2019 - přivítáme rodačku z Milíkova 
paní Irenu Cieslar

18. prosince 2019 – ke knize usedne paní Lena 
Bansel Freyová, která je sama autorkou knih 
pro děti a kdo ví, možná nám přečte zrovna z té 
své nové knihy, kterou 10. prosince slavnostně 
pokřtí na Obecním úřadě Milíkov. 

13. ledna 2020 –  nám bude předčítat starostka 
obce Eva Kawuloková

15. ledna 2020 - přivítáme paní Ludmilu Siko-
rovou, která byla učitelkou a poté i ředitelkou 
na základní škole v Košařiskách, nyní se věnuje 
psaní obecní kroniky  

22. ledna 2020 – nám ,,po našimu“ přečte 
příběhy paní Lýdie Lindáková, která byla 
dlouholetou učitelkou a také zastupitelkou 
Moravskoslezského kraje

29. ledna 2020 – čtení uzavře tajný host 

Pohled do Štefků
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Antonínem je poslal na dvě noci do Durčaka, 
aby je tím ochránil před odvezením na práce do 
Německa. Zanedlouho na to tatínek podepsal 
,,Volklist“ a do Německa na práci nemuseli. 
Nejstarší bratr Jan, který už měl dcery ve věku 
Františka se o ně tak bál, že ,,Volklist“ také pode-
psal. Poté co Němci opustili území, šel sloužit 
k sestře Anně na Košařiska a tam také dochodil 
čtvrtou až osmou třídu. Až když válka skončila, 
vrátil se zpátky na ,,ojcowizne“. V patnácti letech 
šel pracovat k cestářům, kteří zrovna dělali cestu 
do ,,Rovni“ a nebylo mu ještě ani šestnáct, když 
nastupoval do ocelárny (štalwerk), kde musel 
odpracovat hned první noční směnu. Ze začátku 
dělal spíše pomocné práce, ale postupně se 
vypracoval. V roce 1953 narukoval na vojnu 
do dalekých Mariánských Lázní, kde sloužil 
u pěšího pluku jako ostřelovač. 

Manželku Zuzanu poznal u karet, které chodíval 
hrávat se svými kamarády. Hlídala děti své ses-
tře, která byla v tu dobu v lázních a její manžel na 
vojně.  Chodili spolu pět let. Po čase také začala 
pracovat ve slévárně, kde nebyla ovšem dlouho. 
Na Františka jakožto nejmladšího potomka 
přišla povinnost živitele rodiny. A aby v té době 
otec vůbec dostal důchod, musel být František 
jediným živitelem rodiny. Tak tedy musela 
i manželka Zuzana odejít z práce a o mateřskou 
tím přišla taky. Po svatbě bydleli na bytě u sestry 
Mrózkové, kde však mohli bydlet pouze pět let, 
jelikož sestře děti rostly a měly na bytě zůstat 
ony. Vychovali s manželkou dceru Evu a syna 
Václava. V roce 1960  koupili od p. Pyszka kus 
pozemku, kde si vystavěli domek, do kterého 
se po dvou letech stěhovali. U stavby neměli ani 
míchačku, vše míchali ručně, základy si kopali 
sami a cihly do patra vynášeli v ,,nošokách“, 
neexistovaly vrátky apod. Povolení na stavbu 
tehdy musela vyřídit manželka, jelikož pan 
František se tou dobou zotavoval z popáleniny 
nohy, kterou utrpěl při výkonu povolání, když 
mu kus strusky zapadl do boty a než se ji poda-
řilo spolupracovníkům z nohy mu sundat, hořela 

mu už celá noha. Ze zranění se po plastice zotavil 
velmi dobře a dům dokončili. Tehdejší povolení 
obsahovalo zákaz vybudování dveří přímo ze 
sklepa. Žádný ze sousedů je také nesměl mít. 
Nosit však popel přes dům bylo otravné a tak 
to pan František jednoho dne nevydržel a dveře 
si sám vybil. S úsměvem dodává, že tím strhnul 
lavinu a rázem všichni okolo vybíjeli dveře 
ven ze sklepa. S manželkou chtěli přikoupit 
i část pozemku vedle zahrady, nechtěli jim to 
na úřadě povolit. Dostali však dobrou radu, že 
kdyby chovali včely, pozemek by jim schválili. 
Možná toto byl právě impuls, aby se včelám 
jako koníčku začal věnovat intenzivněji. V té 
době byly různé poměry, ale vše mělo svůj řád. 
Když se roku 1965 začal v obci budovat vodovod, 
každý musel vykopat 100 m. Voda se tehdy brala 
z vrtu ,,u  zimnej wody“. Byl to luxus, který obec 
posunul o kus dále. Za Františkova dětství se 
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chodilo pro vodu do ,,kaduba“. Bratr byl bed-
nář, postavil nad domem dřevěný ,,kadub“, kde 
všichni z okolních domů chodili pro vodu a toto 
byl jejich jediný zdroj vody. 

To už pan František vytahuje z krabice hromady 
fotek, při kterých vyvstane kdejaká vzpomínka. 
Nemá problém v tříletém dítěti na fotce poznat 
vnuka od sestry, či kamaráda z vojny. Je obdi-
vuhodné, na co všechno si vzpomíná, že v obci 
začaly jezdit autobusy roku 1953, elektřinu 
k nám zavedli v roce 1954. Pamatuje ,,šandara“ 
Urbana, který bydlel nad obchodem u školy, 
i pana Vrátného, který sídlil v nájmu u Heczku 
na Pile a dozoroval na veřejný pořádek a hned 
věděl, kde se co šustlo. 

Celý život pracoval v ocelárně a mimo své 
zaměstnání ještě stíhal celých 23 let brigády 
v Jakartovicích a Bohdanovicích, kde mívali 
dobrou partaj a i on sám tam mnohým v okolí 
brigádu zajistil. Do důchodu odešel v roce 
1986 a několik let na to jej postihl infarkt. Má 
po operaci obou kyčelních kloubů, ale přesto 
všechno ještě sám dokáže mnoho činností a díky 
svému vozíku je ve spojení s lidmi, s kterými je 
rád.  Zajede si na fotbal a různé kulturní akce 
v okolí. Radost mu dělá 5 vnuček, 5 pravnuček 
a 4 pravnuci. Povídání s panem Františkem bylo 
velmi příjemné a čas utekl jako voda. 
Děkuji mu za milé povídání, část vzpomínek 
a čas, který mi věnoval.

Ojcowski dom č. 92 Původní dům č. 164

Rybníček u č. 198 Dům č. 103 
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 Myslivecký spolek Kozubová
Jaký byl rok 2019? 

Myslím, že dobrý. Ve zdraví jsme se dožili konce 
roku a čekáme co přinese rok příští, rok 2020. 
Naši myslivci to měli v tomto docela pestré. 
Začali jsme akcí Uklidmě si Milíkov, která se 
konala 8.4.2019 a pořádal ji jako každý rok 
obecní úřad. Na závěr této akce při podávání 
občerstvení předal zástupcům vedení obce mys-
livecký hospodář našeho spolku první ulovené 
divoké prase v naší honitbě v roce 2019. Zároveň 
pro zúčastněné děti byla krátká , ale velmi zají-
mavá a poutavá beseda o lesní zvěři a přírodě 
kolem nás. Velikou akcí, kterou jsme pořádali 
ve dnech 24.5.2019- 26.5.2019 byla oblastní 
přehlídka trofejí zvěře ulovené za rok 2018-2019 
v oblasti jablunkovska. Přehlídka byla situována 
do velkého sálu PZKO centrum. Zhlédlo ji cca 
200 návštěvníků. Dopoledne 24.5.bylo věnováno 
dětem okolních MŠ a ZŠ. Tohoto dopoledne se 
zúčastnilo cca 120 dětí. Nedělní odpoledne bylo 
vyhrazeno vystoupením lovecké hudby z Pře-
rova, folklorní skupiny Lipka a polským kole-
gům z Wisly- imitátorům hlasů zvěře Kwiczoly. 
Vystoupení všech zúčastněných bylo na vysoké 
úrovni a všem se moc líbilo. Škoda je, že bylo tak 
málo přihlížejících. Další akcí, které se náš spo-
lek zúčastnil byly Slavnosti na hřišti pořádané 
dne 20.7.2019. Měli jsme zde jako každý rok svůj 
stánek, kde jsme prodávali naše osvědčené spe-
ciality. Za týden 28.7.2019 se uskutečnila v naší 
obci tradiční Anenská pouť. Na této pouti máme 
každý rok na Liščím svůj stánek, kde podáváme 
myslivecký guláš a  kotlet na roštu a nechybělo 
ani dobře vychlazené pivo. Co se týče naší 
myslivecké činnosti tak jsem se zaměřili hlavně 
na lov zvěře škodící myslivosti a lovu divokých 
prasat. Do uzávěrky tohoto informátoru bylo 
uloveno 15 lišek a 17  divokých prasat. Jsou 
to nejvyšší čísla v historii spolku. I toto svědčí 
o tom, že i když škody na majetku našich občanů 
způsobené divokými prasaty stále jsou, snažíme 
se je dle svých možností co nejvíce omezit. Náš 
spolek v roce 2019 vyplatil za škody způsobené 

zvěří Lesům Č.R. s.p. a občanům obce Milíkov 
a Košařiska skoro 10 tis. Kč. Naši členové upravili 
ručně cca 2 ha luk a pastvin, které rozryli divo-
čáci. V příštím roce chceme postavit pár mobil-
ních sedaček na okraji Rabinových snoz, kde 
je přechod černé zvěře. Tím se budeme snažit 
omezit i škody rytím na loukách, které vznikají 
v lokalitě Vrchpola. Bude to dost složitý úkol, je 
zde velmi nebezpečné střílet, střílí se převážně 
v noci (noční tvor), je zde zastávka autobusů, 
zástavba rodinných domů, vede zde hlavní sil-
nice a pase se tam dobytek. Při dodržení všech 
bezpečnostních opatření uvidíme, co se nám 
podaří ulovit. Na výstavbu a obnovu myslivec-
kých zařízení nám v tomto roce nezbylo moc 
času z důvodu již zmíněných kulturních akcí. 
Postavili jsme jeden nový velkokapacitní krme-
lec v oblasti Štefkuly a jeden menší v oblasti Na 
potoku. Taktéž se nám podařilo postavit jeden 
nový posed na Dolině. Hodnota těchto staveb 
je cca 35 tis. Kč. Podařilo se nám nakoupit jako 
každý rok 2 tuny kvalitního jadrného krmiva. 
Našich 16 krmelců jsme zásobili i pěti tunami 
kvalitního sena. Taktéž jsme zakoupili i 100 kg 
minerálního lizu. Jsem rád, že se naši myslivci 
i tomto roce tohoto úkolu zhostili na výbornou 
a máme všechny krmelce připravené na zimní 
přikrmování spárkaté i zaječí zvěře. Poslední 
akcí, která teprve proběhne a stala se již tradicí 
bude setkání dětí školy v Milíkově v poslední 
vyučovací den před vánočními svátky u krmelce 
v Rabinových snozách. Toto setkání je vždy 
spojeno se zakrmením krmelce dobrotami, 
které přinesou samotné děti a naši myslivci jim 
zodpoví zvídavé dotazy týkající se naší zvěře. 

Vážení spoluobčané, 
Dovolte mi, abych využil této příležitosti a popřál 
Vám všem do roku 2020 jenom vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

Bc. Miroslav Brudný 
myslivecký hospodář 



Obec Milíkov

-  12  -

INFORMÁTOR / BIULETYN

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 uply-
nulým 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 přebor sk. B - Třinecko naše mužstvo 
hrálo pod vedením vedoucího mužstva p. Josefa 
Tvrdíka, trenéra p. Erika Szmeka s asistentem 
p. Michalem Franiokem. Naše mužstvo je po 
podzimní části sezóny s 15 body na 5. místě 
ve středu tabulky. Po nezdarech na začátku 
sezóny se zdá, že se jejich výkony již stabili-
zovaly a věříme, že budou tabulkou stoupat 

jen vzhůru. 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 jsou s 12 body na 10. místě 
tabulky. O naše žactvo se v okresním pře-

boru starších žáků F-M svědomitě staral trenér 
p. René Lazar s p. Dušanem Lazarem. Tato 
naše trenérská dvojice však musela v zápětí 
odstoupit z rodinných důvodů a na jejich místo 
nastoupili p. Marosz Daniel a p. Durlok. Naši žáci 
obsadili krásné druhé místo tabulky, za což se 
jim náleží velká pochvala. Ambice jak malých 
hráčů, tak trenérů jsou vysoké a tak věříme, 
že do konce sezóny budou na již tak dlouho 
vysněném prvním místě tabulky. Přípravu těch 
nejmenších a to fotbalovou přípravku si pod svá 
křídla vzali p. Marek Sikora a p. Tomáš Di-Giusto. 
Jestli chcete vaše malé ratolesti svěřit do rukou 
těchto dvou ostřílených fotbalových odborníků, 
neváhejte a přijďte. Tréninky probíhají každý 
čtvrtek v 16 hod. v tělocvičně v Milíkově.

Detailní výsledky podzimní části sezóny jsou 
uvedeny v tabulkách níže.

Muži
Pořadí Body

1 Nebory 34
2 Hrádek 22
3 Písek 22
4 Bukovec 21
5 Milíkov 15
6 Smilovice B 15
7 Návsí 10
8 Vojkovice 10

Dorost
Pořadí Body

1 Mosty 35
2 Vendryně 30
3 Nýdek 30
4 Hukvaldy 29
5 Návsí 24
6 Jablunkov 21
7 Tošanovice 19
8 Kozlovice 17
9 Oldřichovice 15

10 Hrádek/Milíkov 12
11 Čeladná 9
12 Sedliště 8
13 Písek 7
14 Nošovice/Raškovice 4

Žáci
Pořadí Body

1 Vendryně 25
2 Milíkov 23
3 Hrádek 20
4 Oldřichovice 9
5 Nebory/Smilovice 5
6 Mosty 3
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Šestičlenný oddíl stolního tenisu vede už sta-
bilně p. Jiří Kuchař. Oddíl hraje Okresní soutěž 
3. třídy. Po polovině soutěže, kterou odehráli ve 
složení: Di-Giusto Roman, Kuchař Jiří, Samiec 
Jan a Samiec Filip, se nachází ve středu tabulky 
na 7. místě. 

Díky spolupráci s oddílem z Návsí jsme doplnili 
na soupisku dva mladé hráče: Ondřeje Kulštejna 
a Vojtu Ohnheisera, které se snažíme nasazovat 
i do soutěžních zápasů. Nadále se věnujeme 
i mládeži: tréninky jsou každé úterý od 16 hodin.

Srdečně zveme jak děti, tak i jejich rodiče! 

Družstvo mužů trénuje také v úterý od 17:30. 
Domácí soutěžní zápasy hrajeme v pátek od 
17:30.

V červenci jsme opět uspořádali fotbalový turnaj 
a to již 19. 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, Mustangů 
& US cars 2019“ a v červenci na akci „Slavnosti 
na hřišti – Festyn na boisku 2019“.

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 
brigádách, věnovali svůj volný čas k zabezpe-
čení pořádaných akcí anebo jste nás podpořili 
sponzorskými 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 tělo-
výchovná jednota ze svým širokým spektrem 
působnosti, vůbec fungovat nemohla. 

Nemalý dík patří funkcionářům výboru a čle-
nům revizní komise za jejich celoroční práci ve 
svěřených funkcích.

Zvláštní poděkování patří „Klubu seniorů Milí-
kov“ za jejich obětavou práci a pomoc při pořá-
dání sportovních akcí a v průběhu celého roku.

V závěru roku, přeji Vám a Vašim rodinám krásné 
a veselé prožití vánočních svátků, mnoho hez-
kých dárků, mnoho vzájemné lásky a krásných 
chvil strávených v kruhu těch nejbližších. 

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. 

Ještě mi dovolte, abych Vás tímto 
jménem celé Tělovýchovné jed-
noty Milíkov, z.s. srdečně pozval 
na další ročník „Sportovního 
plesu“, který se uskuteční 25. 1. 
2020 v PZKO Milików – Pasieki.

 Věřím, že nám i nadále zachováte 
Svou přízeň a budeme se moci 
setkávat na sportovních a kultur-
ních akcích v novém roce 2020.

S pozdravem a SPORTU ZDAR !!!
 Roman Samiec

předseda Tělovýchovné jednoty  
Milíkov, z.s
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• nejsme plátci DPH.

• ceny jsou za 1 spalinovou cestu od spotřebiče 
na všechny druhy paliv o jmenovitém výkonu 
do 50 kW.

• pro všechny naše stálé smluvní zákazníky 
hlídání lhůt a kontrol spalinové cesty v ceně!

Zákazník musí zajistit: 

• přístup ke komínu nad střechou (v případě 
čištění a kontroly ústím komínu), komínovým 
kontrolním a vybíracím dvířkám, spotřebiči a 
ke kouřovodu.

• dále by měl mít zákazník nachystané doku-
menty, jako jsou zprávy z poslední prováděné 
kontroly spalinových cest, výchozí revizní 
zprávu a údaje o spotřebiči. 

• v den kontroly netopit. V případě plynových 
spotřebičů stačí vypnout v době příjezdu 
kominíka, aby mohla být spalinová cesta řádně 
zkontrolována.

Výhody našeho servisu: 

• vedeme si databázi zákazníků a každoročně 
voláme s termínem kontroly a čištění spali-
nových cest, čili si to lidé nemusí hlídat sami. 

• píšeme den předem upozorňující sms zprávy s 
připomenutím dohodnutého termínu návštěvy 
kominíka.

• kominíci jsou čistotní např. nosí návleky na 
obuv, aby nedocházelo k poškození koberců, 
podlah.

• jsme převážnou část dne k dispozici na tele-
fonu. Pokud nezvedáme telefon, ozveme se 
zpět na zmeškaný hovor, o víkendu reagujeme 
pomocí sms/watsapp zpráv.

• obecní úřad bude takovým prostředníkem 
mezi občany a kominickou firmou. Vážení 
občané, pokud budete mít zájem o tyto služby, 
můžete je nahlásit na obecní úřad, a my je rádi 
předáme dál. Pak už bude probíhat komuni-
kace mezi Vámi a kominíkem.

Úkon Cena za 1 ks Cena od 2 ks
Čištění a kontrola spalinové cesty 600,- 450,-

Kontrola spalinové cesty 500,- 400,-
Čištění spalinové cesty 500,- 400,-

Revize spalinové cesty včetně výpočtu 3 000,- 2 000,-
Revize spalinové cesty bez výpočtu 2 000,- 1 500,-

Výpočet spalinové cesty 2 000,- 1 500,-
Prohlídka spalinové cesty kamerou 2 500,- 1 750,-

Vážení spoluobčané, 

Obce na Jablunkovsku v poslední 
době tíží problém s nedostatkem 
kominíků. V dnešní době si mnoho 
občanů v našem regiónu v rámci 
kotlíkové dotace, ale i bez ní, 

mění ve svých rodinných domcích kotle plynové 
nebo na tuhá paliva. Ke každé takové výměně 
nutně potřebujete kominíka. Je třeba vyčistit 
komín nebo v horším případě jeho vyvložkování 

a následně provézt revizi z vystavením patřič-
ného dokladu. Sehnat kominíka pro provedení 
takových prací je podle mých zkušenosti opravdu 
těžké.

Proto některé obce na Jablunkovsku včetně 
Milíkova oslovily kominíky ze širokého okolí, 
aby pomohly občanům vyřešit tento problém. 
Podařilo se nám sehnat kominickou firmu, která 
provádí veškeré práce včetně vystavení veškerých 
dokladů.              Jiří Kantor - místostarosta

Kominické služby
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Kozubová v BAHL podesáté!
Se začátkem školního roku se u nás 
rozběhla nejen extraligová soutěž hoke-
jistů, ale i desátý ročník Beskydské 
amatérské ligy v hokeji. BAHL se opět 
účastní i tým Kozubové. Když jsme v 
roce 2010 začínali, mnoho z nás ještě 
nemělo třicet.  Nyní, po deseti letech je to 
podobné…, mnoho z nás ještě nemělo čtyřicet. 
Je neuvěřitelné, jak čas letí a my pořád po veče-
rech hrajeme náš oblíbený hokej a utíkáme se 
tak odreagovat od všedních starostí. 

Ač jsme na letošní ročník poctivě připravovali 
v místních kopcích, tak jsme nezačali dobře. 
Po polovině základní části jsme se sedmi body 
na předposledním místě tabulky. Kozubová 
vyhrála nad Ropicí 4:3 a Monsters 3:2N, prohru 
na nájezdy 2:3 proti Vendryni a  Panterům 
a prohry v základní době proti Buldokům 1:2, 
Neborům 3:5, Imperators 0:5 a Hrádku 0:4. 
Věříme však, že v druhé polovině základní části 
budeme úspěšnější a sebereme soupeřům více 
bodů a připravíme se tak na playoff.

Členové týmu Kozubové se v letošním 
roce opět podíleli i na organizaci míst-
ních 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.

Na závěr roku chceme za vedení HC Kozubová 
poděkovat nejen hráčům a jejich nejbližším, 
ale také naším fanouškům, kteří nás jezdí pod-
porovat na utkání BAHL. Další dík patří obci 
Milíkov a TJ Milíkov a také sponzorům firmám 
BERNDORF BÄDERBAU a Beskydnet.  Přejeme 
hezký konec roku a klidné Vánoce. 

Sportu zdar a hokeji zvláště
Vedení týmu  HC Kozubová

TÝM KOZUBOVÉ ZVE VŠECHNY  
FANOUŠKY NA TRADIČNÍ... 

„Vánoční bruslení s týmem 
HC Kozubová“, 

které se uskuteční v neděli 29.12.2018 
od 20:15 hodin na zimním stadionu 

v Polském Těšíně. 
Bruslení je zdarma. Přijďte se sklouz-
nout či vyzkoušet přesnost střelby na 

umělého i živého brankáře.
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Soutěž malých čtenářů 
Vyhlašujeme druhé kolo soutěže 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
Pro tentokrát je úkolem nakreslit nejznámější 
postavičku výtvarníka Zdeňka Milera.  Zezadu 
obrázku napsat jméno a příjmení dítěte, věk, 
možný je i kontakt na rodiče. Obrázek přinést 
do 15. ledna 2020 do knihovny Milíkov. Zde 
budou tyto obrázky vystaveny. Po zbytek 
ledna a polovinu února bude obrázky hodnotit 
odborná komise a čtenáři, kteří navštěvují zdejší 
knihovnu. Výsledky budou vyhlášeny v příštím 
čísle informátoru (březen 2020).

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

Rozpis BAHL 2019/2020
Kolo Den Datum Čas DOM HOS Výsledek

1. Po 16.09.2019 21:30 IMP KOZ 5:0
2. Ut 24.09.2019 20:15 KOZ BUL 1:2
3. Čt 03.10.2019 21:45 TOR KOZ 3:1
4. Ut 08.10.2019 20:15 MON KOZ 2:3N
5. Čt 17.10.2019 20:15 KOZ PAN 2:3N
6. Ut 22.10.2019 21:45 ROP KOZ 3:4
7. Po 28.10.2019 21:30 KOZ NEB 3:5
8. Čt 07.11.2019 21:45 VEN KOZ 2:3N
9. Čt 14.11.2019 21:45 KOZ HRA 0:4

10. Čt 21.11.2019 21:45 KOZ IMP  
11. ČT 28.11.2019 20:15 BUL KOZ  
12. Po 02.12.2019 21:30 KOZ TOR  
13. Čt 12.12.2019 21:45 KOZ MON  
14. UT 17.12.2019 21:45 KOZ PAN  
15. Ut 07.01.2020 20:15 KOZ ROP  
16. Ut 14.01.2020 20:15 NEB KOZ  
17. Po 20.01.2020 21:30 KOZ VEN  
18. Ut 28.01.2020 20:15 HRA KOZ  

Všechna utkání se hrají na ZS v Českém Těšíně. K dispozici tribuna s místy k sezení i bohatý bufet.
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CO ČEKÁ PEJSKAŘE V ROCE 2020

Pracovní doba na 
Obecním úřadě 

Milíkov  
a knihovny v době 
vánočních svátků

Vážení občané a milovníci zvířat, parlament ČR schválil novelu vete-
rinárního zákona, která říká, že s účinností od roku 2020 musí být 
každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti 
vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od 
roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného 
psa. Tímto každý pes v ČR bude muset mít od začátku roku mikročip

Obecní úřad bude v době 23. prosince 
2019  – 1. ledna 2020 zcela uzavřen. 

Prosíme všechny, aby si všechny poža-
davky vyřídili do toho data, ostatním se 

budeme věnovat po novém roce.

Knihovna bude 
uzavřena v době 

23. prosince 2019 
– 10. ledna 2020

Blížící se termíny 
kulturních akcí

v Milíkově

11. ledna 2020
-  Bal PZŠ Milíkov v PZKO Centrum 

18. ledna 2020 
– ples SRPŠ Milíkov v PZKO Centrum 

18. ledna 2020 
– ples SRPŠ Košařiska v PZKO na Pile

25. ledna 2020 
– sportovní ples TJ Milíkov v PZKO na Pile

8. února 2020 
– Křesťanský ples v PZKO Centrum

22. února 2020 
- bal ostatkowy v PZKO na Pile

28. února 2020
 – Hasičský ples SDH Milíkov  

v PZKO Centrum
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Přejeme Vám v žáru světel stromečku,
aby láska zavítala do vašeho domečku.

Na Vánoce jen spoustu radosti
a v novém roce žádné starosti.

Kolektiv Obecního úřadu Milíkov
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      KOUPÍM 
NÁHRADNÍ DÍLY 
na AUTOMOBILY 

a  

MOTOCYKLY 
z dob 

ČESKOSLOVENSKA 
 

PŘÍPADNĚ ODKOUPÍM I CELÝ 
AUTOMOBIL NEBO MOTOCYKL 
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