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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,

Přinášíme Vám červnové vydání informá-
toru. Poznamenané koronavirovou epidemií. 
Zasáhla nás všechny jako blesk z čistého 
nebe, zaskočené a nepřipravené. I přesto 
jsme se snažili s touto pro nás novou situací 
popasovat. Šikovné ženy z Milíkova a okolí 
našily roušky, které jsme rozdali důchodcům 
a osobám v ohrožené skupině. Poskytli jsme 
je také ve zdejších prodejnách, aby k nim měli 
obyvatelé přístup. Podařilo se nám získat grant 
z Nadace ČEZ ve výši 40.000,- Kč, který jsme 
využili na nákup dezinfekce rukou a veřejných 
prostor. Dezinfekcí jsme následně naplnili 
lahvičky a rozváželi všem občanům nad 15 let. 
Vzhledem k nepříznivé situaci jsme byli nuceni 
uzavřít i mateřské školky. Rodičům to jistě způ-
sobilo mnohé problémy, ale 25. května došlo 
k poslední fázi rozvolnění a některé děti jsou 
opět ve školních lavicích a malé ve školkách. Ve 
škole jsou nastavena opatření, která je nutné 
dodržovat, ale věřím, že až toto pomine, bude 
zase lépe a ve všech doposud vydaných naříze-
ních a opatřeních uvidíme to pozitivní a hlavně 
přínos pro všechny okolo. 

Většina kulturních a sportovních akcí se ruší. 
Letos nebudeme burácet pod Kozubovou, potit 
se při fotbalových zápasech na memoriálu, od 
hasičů také neuslyšíme zvuk nastartovaných 
mašin při sportovním zápolení. I my jsme pro 

letošek zrušili ,,Slavnosti na hřišti“. Dá se říct, 
že letošní léto bude odpočinkové. Možná to je 
dobře, zastavit se a pobýt čas se svými nejbliž-
šími, strávit čas v přírodě a v Českých luzích 
a hájích. Společenského života si ještě užijeme. 
Akcí, kterou jsme nezavrhli je letní kino. Máme 
několik termínu a doufáme, že nám počasí bude 
přát. Na září jsme také přesunuli ,,Ukliďme si 
Milíkov“, pevně věřím, že se nás sejde parta 
dobrých lidí a uklidíme spolu okolí. Koronavir 
nám vlez do přípravných schůzek ohledně 
výstavby kanalizace. Nemohli jsme se předem 
setkávat a domlouvat se s Vámi na postupu 
prací. Vše se tak muselo řešit za pochodu a indi-
viduálně. Setkáváme se ne s jedním případem, 
kdy je zapotřebí změnit trasu kanalizace se 
zohledněním požadavků majitelů pozemků. 
Je to komplikace zejména pro zhotovitelskou 
firmu, kterou změny brzdí v práci a nemohou 
postupovat tempem, jakým by chtěli. V terénu 
je 5 pracovních čet, které pracují, jak nejlépe 
dovedou. Bylo by laskavé, kdyby jste pocho-
pili, že to dělají pro nás všechny. Snažme se 
i my jim ulehčit a nezatěžovat je neustálým 
troubením, že někde nemůžete projet. Existují 
objízdné trasy a pokud to opravdu není nutné, 
nevjíždějte jim vozy přes stavbu. Případně si 
ráno před zahájením prací postavte vozidla 
tak, aby nebyla jejich prací omezena a vy tak 
neomezovali je. Po dokončení stavby si pak 
společně oddechneme, ale vydržme to. 
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Společenská rubrika
V měsících červen – srpen 2020 

se dožívají významných jubileí tito spoluobčané

80 let  
Drongová Irena Ve Stovku
Czepiec Jan Notoni 
Walaski Vladislav Ve Stovku
Fojciková Anna Štefki 
Czeczotková Jana Zápotočí 

90 let  
Kantor Pavel Dědina

60 let  
Fizek Pavel Pila
Turoňová Jarmila Janički
Ćmielová Jaroslava Jarače
Lisztwanová Jiřina Pila

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta

Téma kanalizace je jak rozepsaná kniha bez 
konce. V dědině jsme se stavbou započali a na 
Pile stále bojujeme s jejím provozem. Někteří 
stále nepochopili smysl kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Mrzí nás to zejména, protože 
v konečném důsledku budeme pykat my 
všichni. Neuváženými činy, jakými je vhazo-
vání všechno možného do kanalizačního řádu, 
postupně ničíme čerpadla a zařízení ČOV, která 
nejsou všemožná a domovní odpad nevyčistí 
a nevytřídí. Vracíme se k tomuto problému 
stále, ale všichni máme doma popelnice, takže 
máme kam házet odpad, není důvod ho házet 
do kanalizace. Neničte náš majetek, cena za 
opravy a pořízení nového zařízení se odrazí 
na ceně stočného. Buďte vnímaví a ohledu-
plní. Nejsme zvědaví na vybírání zapalovačů, 
kelímků, obalů od potravin, obalů od dámských 
hygienických potřeb a zejména vlhčených 

ubrousků, které se zachytí naprosto na všem. 
Apeluji na Vás zas a znova, važme si majetku, 
byť není Váš osobní a buďme ohleduplní k život-
nímu prostředí. Omílám to dokolečka dokola, 
ale někteří si prostě nedají říct.  

Chtěla bych psát o pozitivních věcech, ale 
vzhledem k situaci to je obtížné. Věřím, že nás 
avízovaná druhá vlna koronaviru obejde, že 
se zase setkáme při milejší příležitosti, než 
u hádek nad rozkopanou loukou a že nebu-
deme utrácet peníze za zařízení, která odchází 
vlivem špatného zacházení nás všech.

Děkuji, že jste zodpovědní a ohleduplní. Také 
bych chtěla moc poděkovat všem švadlenkách 
a dobrým lidem, kteří nám  v nouzovém stavu 
pomáhali za cenu svého volného času.

Starostka obce – Eva Kawuloková

„Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost.  
Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.“  - Antoine de Saint-Exupéry 
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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: 18.5.2020, 15.6.2020, 20.7.2020, 17.8.2020, 21.9.2020

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

Někteří poplatníci nemají doposud uhrazeny poplatky za 
svoz tuhého domovního odpadu a psa. Prosíme, zkontrolujte 
si úhrady těchto poplatků, zda je máte uhrazené. Děkujeme 

UPOZORNĚNÍ 
– poplatky TDO a pes
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Základní škola a Mateřská škola Milíkov
Milí čtenáři,

jaro plné krásných dní je pomalu za námi a za 
chvíli ukončíme i druhé pololetí školního roku, 
které nám všem značně zkomplikovala pande-
mie.

Ještě na počátku března jsme nikdo netušili, 
že škola může probíhat také distančně, tedy na 
dálku. A opravdu může. Sice velmi omezeně a za 
velké podpory rodičů, ale opravdu se nám poda-
řilo pokračovat ve výuce i v této komplikované 
době. Velmi děkujeme všem rodičům, kteří s námi 
spolupracovali, a pomohli nám tak překonat toto 
období. Nezapomněli jsme ani na děti mateřinky, 
kterým byly doručeny různé materiály a návrhy 
aktivit pro zpestření pobytu doma.

V pondělí 25. 5. se škola 
pro děti a žáky opět ote-
vřela, ale za velmi omeze-
ných podmínek. Do školy 
nemohli přijít všichni žáci, 
jelikož naše prostorové 
podmínky jsou velmi 
omezené, a tak někteří musí pokračovat ve 
výuce doma. V mateřské škole zase děti přivítaly 
poloprázdné police a skříňky, jelikož spousta 
oblíbených hraček musela být uklizena z důvodu 
hygienických opatření. I přes veškerá omezení si 
závěr druhého pololetí ve škole společně užijeme.

Pevně věřím, že tento školní rok dotáhneme 
úspěšně do konce a ten příští už nám nepřinese 
žádná takováto překvapení.

Provoz mateřské školy bude letos ukončen již 
3. července z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. 
S příchodem 1. září budeme moci přivítat naše 
nejmenší ve zcela nových prostorách.

Přeji Vám všem krásné letní měsíce plné pohody 
a především zdraví.

Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy

Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka školy
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 Soutěž malých čtenářů 
Vyhlášení vítězů, které jsme museli odložit kvůli epidemii,  

proběhne v náhradním termínu  
15. června 2020 v 15,00 hodin  

na louce u PZKO Milíkov Centrum.  
Tímto zveme všechny děti, 

 tak jak obdržely pozvánky v původním termínu. 
 Zároveň proběhne vyhlášení 

 nejlepšího čtenáře zdejší knihovny.

Poděkování našim hasičům
Tímto malým článkem v informátoru obce chceme vyslovit velké poděkování hasičům 
Milíkov a to jmenovitě: Jaroslav Labaj, Petr Raszka, Zbyhněv Samiec, Damian Sikora, 
Martin Samiec a Petr Labaj.
Svým včasným, odborným a obětavým zásahem zabránili ještě větší devastaci příjezdové 
cesty k našemu domu při dešťové průtrži dne 28.5.2020. Děkujeme  

Manželé Hečkovi 

Deset let Kozubové v lize BAHL
Vážení čtenáři, letošní jaro jsme byli 
všichni ochuzeni o nové hokejové 
zážitky, proto jsme se rozhodli pohléd-
nout do minulosti. V následujících řád-
cích budete mít možnost s námi zavzpo-
mínat na 10 let historie týmu HC Kozubová 
v Beskydské amatérské hokejové lize.

Psal se rok 2010, kdy se po několika schůzkách 
nadšenců zrodila BAHL. Kozubová byla přímo 
u toho když se liga zakládala, navíc předsedou 
ligy byl zvolen člen týmu Kozubové Martin 
Lisztwan. Funkci předsedy ligy vykonával celkem 
dva roky. Tým měl své první dresy v černém 

provedení. Zápasy se hrály v jeden den, 
aby se ušetřilo na nákladech a odehrálo 
se celé kolo. „Vzpomínám si, že jeden ze 

zápasů jsme začínali 0:48 a končili 3:11, to 
byl extrém.“ říká Tomáš Fajkoš. Již v první 

sezóně Kozubová vyhrála základní část a nako-
nec získala bramborou medaili. Poprvé jsme si 
zahráli před diváky ve staré WERK aréně, což byl 
pro mnohé první velký hokejový zážitek.

Druhý roční byl ve znamení rozšíření ligy o dvě 
mužstva a pro Kozubovou úspěšný. Po druhém 
místě po základní části prošla až do finále. 
Ovšem vítězství těsně uniklo a tým získal stříbro. 
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Památný je první výjezd Milíkovských FANS do 
WERK arény, kdy autobusem voněla slivovice 
podobně jako na Lapači ve Vsetínských časech. 
Ve třetím díle ligy BAHL rok 2012/2013 se liga 
opět rozšiřovala o další dvě mužstva a celkem se 
tak ligy účastnilo 10 týmů. Kozubová skončila po 
základní části na 9. místě, ovšem spanilou jízdou 
prošla až k zápase o třetí místo a na nové bílé 
dresy jsem si pověsili bronzovou medaili.

Čtvrtý ročník se díky rekonstrukci zimního sta-
dionu v Českém Těšíně odehrával v Havířově ve 
zkrácené podobě. Daleké dojíždění do Havířova 
nám nesvědčilo a skončili jsme na celkovém 
5-8 místě po prohře ve čtvrtfinále s Torpédem 
Havířov. Od této sezóny jsme se stali oddílem 
TJ Milíkov.

Sezóna číslo pět na přelomu let 2014/2015 
přinesla opět úspěch. Tým šlapal od začátku 
do konce. V základní části Kozubová válcovala 
soupeře rozdílem třídy. Výsledky 8:1, 7:1 byly 
takřka běžné. Nakonec tým s přehledem vyhrál 
základní část a vstřelil celkem 75 gólů. A ani 
v playoff to neskončilo. Ve čtvrtfinále Kozubka 
roznesla Torpedo, v semifinále zlikvidovala 
Monsters 4:0,4:1,4:0 a šla do finále. Tým se chystal 
na finále s Hrádkem v nové WERK aréně. DO WA 
tenkrát dorazilo přes 1200 diváků. Opět se jelo 
autobusem a opět voněla slivovice, fanoušci byli 
vybaveni šály a čepicemi. S atmosféry až mrazilo 

jak popsal i hráč Martin Di-Giusto: „Když jsme 
vstupovali na led a viděli ¼ zaplněné WERK arény 
rozbušilo se nám srdce. Bylo to něco neskuteč-
ného a při rozbruslení nám běhal mráz po zádech. 
Škoda té prohry. Atmosféra nás zřejmě pohltila 
víc než měla. Ten tým byl neskutečně silný a my 
jsme propásli šanci, ale tak to v životě chodí.“ 
Kozubová tak nakonec brala stříbro.

Následovaly dvě slabší sezóny. V té šesté  
2015/2016 nám to moc nešlo, zřejmě na nás 
sedla nějaká kocovina, která nás nepustila přes 
čtvrtfinále a skončili jsme na pátém místě.

Ani sedmá 2015/2017 nebyla lepší a opět konec ve 
čtvrtfinále, kde jsme padli v celkem vyrovnaném 
souboji s Neborami, pozdějším mistrem ligy.

Osmá sezóna byla však kopií té páté, veleú-
spěšné. Nikdo však s ničím nepočítal, hráli jsme 
si svůj hokej, který umíme. Všechno šlo jakoby 
samo. Výsledky týmu přinesly druhé místo po 
základní části a tím pádem soupeře z předkola.   
Rekordní byl počet vstřelených gólů v základní 
části. Soupeřům jsme nasázeli 88 kousků.  V pla-
yoff jsme narazili ve čtvrtfinále opět na Nebory. 
Zápasy byly jako na houpačce, po výsledcích 1:4, 
4:1, 6:4, rozhodoval poslední zápas…po základní 
hrací době 2:2, rozhodnou nájezdy…A rozhodly 
naštěstí lépe pro nás. Ve třetí sérii jsme nájezd 
proměnili, jsme v semifinále. Největší bitva 
deseti let však přišla v semifinále. Stál proti nám 
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jednoznačný favorit na titul Imperators. Mladí 
rychlí kluci, skvělý golman, válec na soupeře. 
Rozhodovalo se však na ledě. Výsledky zápasů 
2:3SN, 3:2SN, 4:3SN, 3:8, 4:1. Největší bitva deseti 
let skončila našim vítězstvím a postupem do 
finále, neskutečná radost a euforie z vyřazení 
favorita na titul a Kozuobvá je ve finále. Hádejte 
proti komu…proti Hrádku, historie se opakuje. 
Asi jsme nebyli opět favorité, ale ve finále nikdo 
není favorit. Samozřejmě jsme si živě vybavo-
vali rok 2015, proto jsme dělali všechno jinak 
a hlavně z toho nedělali vědu. „Šli jsme zase na 
led tunelem, ale na jinou střídačku z pověrčivosti, 
když jsme vyšli na led a hlasatel hlásil soupisky 
a fanoušci skandovali, mrazilo mě v zádech. 
U některých kluků jsem viděl až slzy v očích jak 
byli šťastní, že se sem dostali a užívali si ovace“ 
říká Martin Lisztwan. Ovšem nakonec z toho vítěz-
ství nebylo, opět jsme brali stříbro. „Té slivovice 
v ledišti bylo asi hodně, protože nám někteří 
gratulovali k titulu, anebo nás i přes prohru 
považovali za vítěze? Možná.“ , doplňuje Lisztwan.

Devátou sezonu jsme začínali jako vicemistři 
dobře, opět se nám dařilo a od začátku jsme 
směřovali nahoru, nakonec z toho bylo celkem 
překvapivě vítězství základní části a oslava 
nových modrých dresů. V playoff jsme narazili na 
soupeře z předkola Torpedo, které jsme nakonec 
porazili 3:1 a šli do semifinále. V semifinále byl 
však soupeř silnější. Tým Buldoků jsme nepřetla-
čili a prohráli v sérii 0:3 a jak se později ukázalo 
byla to prohra s mistrem.

Poslední desátá sezóna byla ale za celých deset  
let nejhorší. Pouze dvě výhry v základní části, 
a předposlední místo. Museli jsme do předkola 
ovšem nedařilo se nám ani tam. Do playoff jsme 
poprvé za celých deset let nepostoupili.

Pokud jste dočetli článek až sem, prošli jste 
s námi ve zkratce krásné sportovní období 
týmu HC Kozubová. I když se hraje v podstatě 
o žízeň, věřte, že pokud by jste byli součástí týmu 

v těch nejvypjatějších chvílích, neměnili by jste.  
Ty pocity jsou všude stejné, ať hrajete rybník, 
nebo NHL. Po vítězství a postupu neskutečná 
euforie po prohře zklamání a prázdnota. Ale 
v tom je sport krásný. Všem hráčům těch 10 let 
přineslo hromadu zážitků s partou skvělých lidí 
kteří šli za svými sny….které stále žijí.

Děkujeme!
Vedení HC Kozubová

Na závěr trochu čísel. Podrobné statis-
tiky rozebírat nebudeme, ale podíváme 
se na ty nejzajímavější.

• Celkem zasáhlo v desetileté historii do 
bojů  za tým Kozubové 38 hráčů.

• V BAHL tým odehrál celkem 207 
zápasů, z toho 51 v playoff.

• Z vítězství jsme se radovali celkem 
162 x.

• Vstřelili jsme celkem 648 gólů.

• Nejvíce zápasů odehráli hráči: Martin 
Lisztwan (200), Tomáš Fajkoš (190) 
a Martin Di-Giusto (188)

• Nejvíce zápasů odchytal Milan Ligocki  
(124)

• Nejproduktivnějším hráčem se stal  
Martin Lisztwan, který posbíral celkem 
214 bodů (118 gólů+96 asistencí)

• Po celých 10 let tým vedl Libor Szot-
kowski, nejdříve jako hráč pak jako tre-
nér. Našim kustodem byl a je Slavomír 
Sikora a na ledě mužstvo vedl kapitán 
Martin Lisztwan s asistentem Martin 
Di-Giustem.  Druhými asistenty byli 
Tomáš Fajkoš a Marian Worek. 
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PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ZUŠ JABLUNKOV

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU ODESÍLEJTE DO PÁTKU 12. 6. 2020
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BUDOU PROBÍHAT V TÝDNU OD 15. 6. 2020 

Během vyplňování on-line při-
hlášky si sami vyberete termín 
a čas, který Vám bude vyhovovat.

Zájemci o studium hudebního 
oboru nar. 2011 a starší si vybe-
rou středeční termíny - tito 
uchazeči budou přezkoušeni 
individuálně. 

Zájemci o studium hudebního 
oboru nar. 2012 a mladší si vybe-
rou pondělní, úterní případně 
čtvrteční termíny.

Pokud se někter ý uchazeč 
nemůže zúčastnit přijímacích 
zkoušek z důvodů pandemie, 
v termínu do 12. 6. 2020 napište 
na email: ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz 
a bude s Vámi sjednán náhradní termín přijí-
macích zkoušek.

Proč si vybrat naši základní 
uměleckou školu? 

V hudebním oboru naší ZUŠ se 
žáci učí hře na klavír, elektro-
nické klávesové nástroje, var-
hany, housle, kytaru, zobcovou 
flétnu, klarinet, saxofon, trubku, 
pozoun, akordeon nebo zpěvu.  

Náš výtvarný obor nabízí kromě 
rozvíjení dětí v klasických výtvar-
ných technikách – kresby, malby, 
linorytu apod. také keramiku 
a nově i atraktivní výuku počíta-
čové grafiky.  

V letošním roce spouštíme pro 
hudební obor nový způsob talen-

tových zkoušek, které nám má poskytnout infor-
mace o uchazeči hravou formou bez zbytečného 
stresování dětí. Děti si s námi v pětičlenných sku-
pinkách zahrají pohádkový příběh v trvání cca 
40 minut, během kterého si nenásilnou formou 
ověříme, zda motorika, muzikalita, rytmické 
cítění i zralost dítěte odpovídá požadavkům pro 
vzdělávání v ZUŠ.  

Děti narozené v roce 2011 a starší budou přijí-
mány individuální zkouškou muzikality a rytmic-
kého cítění – prosíme o připravení jednoduché 
písničky 

Ke zkouškám do výtvarného oboru přineste na 
ukázku několik prací svých dětí. Na místě bude 
uchazeč vyzván k nakreslení obrázku libovolnou 
technikou. Bližší informace k průběhu přijíma-
cích zkoušek budou zveřejněny na našich inter-
netových stránkách.

Zveme děti k talentovým zkouškám ke studiu na Základní umělecké škole Jablunkov 
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Myslivecký spolek Kozubová – Milíkov
Změna je život

Je tady další informátor a rád bych vás vážení 
spoluobčané informoval o činnosti našeho 
mysliveckého spolku. 
Je tady ovšem koronavirus a vše s ním souvi-
sející. Je přibržděn pohyb osob, zastavují se 
podniky, firmy, je omezen na nejvyšší míru 
společenský život a to nejen u nás, ale i na 
celém světě. 
V tomto roce jsme stihli v měsíci březnu uspo-
řádat naši výroční členskou schůzi, a to je vše. 
Zde jsme zhodnotili rok předešlý a schválili 
si plán činností na rok 2020. Díky koronaviru 
jsme však zastavili jak společenskou tak schů-
zovní činnost. Dění ve spolku probíhá pomocí 
komunikace přes internet a telefony. Z toho 
všeho by jeden usoudil, že jsme naši činnost 
úplně pozastavili, ale to až tak pravda není. 
V rámci snižování škod působených divočáky 
jsme vyrobili a rozmístili po naší honitbě 5 kusů 
přenosných sedaček a to hlavně v oblastech 
největšího výskytu a přechodů této zvěře. 
Věnujeme se taky intenzivně idividuálnímu 
lovu a pro vaši informaci se našim členům 
podařilo od začátku kalendářního roku 2020 
ulovit 10 kusů černé zvěře.
V další části svého příspěvku mi dovolte, abych 
našim spoluobčanům připomenul, aby nadále 
věnovali zvýšenou pozornost v zabezpečení 
svých vysázených a vysetých plodin. Divočáci 
ikdyž jsou všežravci, musí mít určitý poměr mezi 
přijímanou živočišnou a rostlinou potravou: 
zastoupení rostlinné potravy je 80-90%. Nejvíce 
živočišné potravy zkonzumují divočáci v měsícu 
květnu a červnu. Jsou-li škody působeny na lou-
kách a pastvinách tak tam vyrývají a konzumují 
kořeny rostlin, s oblibou vyrývají kořeny pam-
pelišky a obrácejí kravská lejna, pod kterými se 
nacházejí žížaly a různá vývojová stádia hmyzu. 

Kořeny kapradin vyrývají až do hloubky 30 cm. 
Zajímavostí je, že kořeny a oddenky divočák 
žere i při dostatku bukvic a žaludů. Na bram-
bory se zaměřují divočáci pouze v některých 
obdobích, nejvíce škodí v období začínajících 
nových hlíz. Mezi bramborami často ryjí i proto, 
aby našli drátovce, ponravy, myši atp. Z pol-
ních plodin nejvíce preferují kukuřici, hrách 
a pšenici. Tolik ve zkratce o složení a získávání 
potravy prasete divokého.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vyu-
žil této možnosti a v našem informátoru vás 
seznámil s určitými legislativními změnami 
v myslivosti. Tyto změny platí od 1.1.2020. 
Myslím si, že kdyby měli myslivci některé pasáže 
a to hlavně v odlovu spárkaté zvěře (vysoká, 
srnčí) plnit do puntíku budou v očích naší 
nemyslivecké veřejnosti vypadat jako lidé co 
střílí na vše živé a na vše co vystrčí hlavu z lesa. 
Od pradávna se traduje, že myslivec vznikl od 
slova myslet, a proto jsme přijali svůj pohled 
na věc. Nebudeme se zapojovat do bezhlavého 
vybíjení zvěře jak by chtěl zákonodárce a různé 
protimyslivecké organizace. Zvěř tady byla 
vždy, do přírody patří a bylo by velkou škodou, 
kdybychom srnčí nebo jelení zvěř museli uka-
zovat v zoologických zahradách našim dětem 
jak je tomu skoro u bažanta a koroptve téměř 
stoprocentně. Tyto dva zmíněné druhy zvěře 
zaplatily daň nejvyšší z důvodu špatné země-
dělské politiky a nerespektování ,,selských,, 
zásad obhospodařování polí (remízky, meze, 
malá a různorodá políčka, větrolamy, polní 
cesty apod.). Snad se i v myšlení člověka tady 
něco změní…..
Co říct závěrem..
Věřím, že uvolňování omezení v naší společ-
nosti a života rodin bude probíhat co nejdříve, 
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a že se s koronavirem nějak vyrovnáme a nau-
číme žít. Věřím, že se do našich rodin, do naší 
obce vrátí život, že naše děti budou zase řádně 
chodit do školy, rodiče budou moct bez ome-
zení zase pracovat.

Věřím, že i život ve společenských organizacích 
a spolcích se zase rozběhne naplno. K tomu 
vám přeji jen to nejlepší.

Bc. Miroslav Brudný
myslivecký hospodář

Sezóna mladých hasičů
Prázdniny se blíží a za normálních okol-
ností by to byl čas, posledních tréninků 
před letní soutěžní sezónou mladých 
hasičů. Tradiční období kolem radová-
nek je současně i obdobím dětských sou-
těží v okolí, kterých se snažíme účastnit. 
Nicméně situace v březnu a dubnu vedla k tomu, 
že byly všechny soutěže až do konce června 
zrušeny a přestože toto nařízení už bylo odvo-
láno, tak platní mnohá omezení a soutěže zatím 
obnoveny nebyly. Mnoho spolků letos soutěže 
neplánuje ani v období července a srpna. My jsme 
se rozhodli vyčkat i s tréninky až poté co se děti 
vrátí zpět do školních škamen a situace se uklidní. 
Tréninky budou obnoveny až v situaci, kdy už 
bude znám termín některých soutěží v okolí a kdy 
už to bude opravdu bezpečné.

Pro zpestření dlouhého období domácí 
výuky pro mladé hasiče, jsme vyhlásili 
o nejhezčí tematickou roušku s motivy 
hasičů, SDH nebo prostě nejhezčí 
roušku. Soutěž je určena pro členy 
a fanoušky SDH a výherce určíme komi-

sionálně a bude odměněn nějakou drobností 
na památku, popřípadě něčím dobrým na zub. 
Své fotky přidávejte do skupiny mladých hasičů 
Milíkov na facebookovém profilu. Pokud ještě 
nejste našim fanouškem tak se přidejte.

Vedoucí mladých hasičů

Činnost SDH a Letní akce
Činnost všech spolků byla ochromena, neřku-li 
dokonce zastavena opatřeními vlády. Nicméně, 
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naši členové se i v této složité době věnovali 
údržbě techniky, tak aby byla jednotka co nej-
více akceschopná, protože požáry se na nouzový 
stav neohlížejí. Provedli jsme i tradiční sběr elek-
tro zařízení při svozu velkoobjemového odpadu.

Věnujeme se fyzické přípravě, abychom byli Obci, 
kdykoli k dispozici a byli schopni kdykoli i během 
hlubokého spánku na zavolání vyrazit a vyjíždět 
do 10 minut ze zbrojnice připraveni pomáhat, 
tam kde to je potřeba. Schválně si někdy zkuste 
uprostřed hlubokého spánku nastavit budík a na 
zazvonění se převléknout urazit v průměru asi 
kilometr na kole, pěšky nebo autem, obléct se 
do zásahového obleku a být připraven někomu 
pomáhat, a to vše během pouhých deseti minut.

Zároveň zvažujeme pořádání plánovaných let-
ních akcí, výbor sboru bude na svých jednáních 
zvažovat, zda se za současných přísných podmí-
nek vyplatí konat tradiční soutěž a Anenskou 
zábavu na Košařiskách, třeba s omezeným 
počtem účastníků, nebo by byly náklady na 
zajištění bezpečného zajištění průběhu akce pří-

liš vysoké. Což se v současné době, kdy ani vláda 
neví co bude za týden, jeví jako věštění z karet.

Už jsme byli nuceni zrušit termín premiérové 
soutěže dětského železného hasiče na Milíkově 
a posunout i noční soutěž. Budeme se pokoušet 
najít v kalendáři vhodnou alternativu pro naše 
soutěže a je možné, že se uskuteční všechny čtyři 
v jednom víkendu, kde se měla původně konat 
dětská soutěž v požárním útoku a také soutěž 
o putovní pohár starostky obce. 

O termínech konání akcí budeme informovat na 
webových stránkách SDH i na naší facebookové 
stránce, pro ty šťastné budou vyvěšeny i tradiční 
plakáty, které ovšem na vývěskách dlouho nevy-
drží, neboť jsou nejspíše předmětem sběratelské 
vášně a někdo si je pravidelně přivlastní.

Starosta SDH Milíkov

Pálení klestí a vypalování trávy
Dovolte mi abych připomněl článek Hasičského 
záchranného sboru moravskoslezského kraje, 
který je stále platný a vzhledem k probíhající 
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Termíny letních kin 2020
4.7.2020, 12.7.2020,

18.7.2020, 29.8.2020

těžbě v okolích lesích aktuální a může Vám 
ušetřit zbytečné starosti a oplétačky, neřkuli 
zachránit zdraví a majetek.
„Oheň rozdělaný v přírodě se může snadno 
vymknout kontrole a způsobit požár. V období, 
kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí 
vzniku požáru s jeho následným rychlým šíře-
ním do okolního prostředí. Velkým nešvarem 
stále zůstává vypalování suché trávy. Provádět 
vypalování porostů je však zakázáno!
Někteří občané, kteří si chtějí usnadnit práci 
na zahrádce nebo při odstranění staré trávy na 
zatravněných plochách v okolí rodinných domů, 
stále nerespektují upozornění hasičů a pouštějí 
se do vypalování suchého travního porostu. 
Přitom si neuvědomují nejen to, že porušují 
zákon, ale také ohrožují svým nezodpovědným 
jednáním své okolí.  
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 
nezakazuje místní obecní vyhláška, měli by lidé 
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při 
úklidových pracích na svých pozemcích. Pálení 
je možno provádět pouze na ohništi, které je 
bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly 
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je 
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny pro-
středky k hašení případného požáru např. konev 
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby 
se dal případný požár již v zárodku uhasit. Zapo-
mínat se nesmí ani na dohled nad ohništěm po 

celou dobu pálení a následný dozor po uhašení. 
V případě větrného počasí je vhodné pálení 
rovnou odložit na jiný den. Vítr může ohniště 
snadno rozfoukat do okolí.
Po celý rok pak platí v lesích zákaz kouření, 
rozdělávání nebo udržovat otevřené ohně mimo 
vyhrazená místa; rozdělávání nebo udržování 
otevřeného ohně je zakázáno také do vzdále-
nosti 50 m od okraje lesa.

Spalování hořlavých látek na volném prostran-
ství jsou povinny právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby předem nahlásit buď telefonicky 
Integrovanému bezpečnostnímu centru na číslo 
950 739 814 nebo elektronickým formulářem 
pod názvem „Pálení klestí“ na webových strán-
kách Hasičského záchranného sboru https://
paleni.izscr.cz

Za nerespektování bezpečnostních pravidel 
případně způsobení požáru je možné uložit 
právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 
pokuty až do výše 500.000 Kč, fyzickým osobám 
pak do výše 25.000 Kč.

Převzato a upraveno z https://www.hzscr.cz/
clanek/paleni-klesti-a-vypalovani-travy.aspx

Dejte pozor na sebe i ostatní i s ohledem na slova 
klasika Pozor jiskra se může změnit v plamen.

SDH Milíkov a HZS MSK
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ŽIVOT NA SALAŠI
Spolek Koliba 

w Koszarziskach
Vás zve ve dnech 

Budou probíhat 
vý

6. 7. 2020 od 10.00 Miyszani
5. 7. - 10

5. 7. - 10. 7.  Život na salaši (prezentace v

Tento projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje,                                                                     
Nadačního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha,

Svazu chova

www.koliba

 

ŽIVOT NA SALAŠI
iba a Ognisko Goroli Śląskich
w Koszarziskach

Vás zve ve dnech od 4. 7. do 11. 7. 2020
na Kamenitý  

udou probíhat ukázky stříhání ovcí, zpracování vlny,
výroby sýra a tvůrčí dílny. 

Program: 
6. 7. 2020 od 10.00 Miyszani łowiec

10. 7. Tvůrčí dílny (10:00 - 16:00)
Život na salaši (prezentace v 10:00 a v

Tento projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje,                                                                     
ního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha,
Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. a obce Dolní Lomná 

www.koliba-os.cz, www.chatakamenity.cz

Ś ąskich                                                    

od 4. 7. do 11. 7. 2020

zpracování vlny,

łowiec
)

10:00 a ve 14:00)

Tento projekt vznikl za podpory Moravskoslezského kraje,                                                                     
ního fondu Hyundai a Nadace Open Society Fund Praha,

 ovcí a koz z.s. a obce Dolní Lomná 
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Záleží Vám na kvalitě a dostup-
nosti sociálních a návazných 
služeb v Milíkově a okolí? 
Chcete se zapojit do jejich 
plánování a rozvoje?
Pokud ano, máte nyní jedineč-

nou možnost vyjádřit svůj názor, své potřeby, 
prostřednictvím tohoto dotazníku. Jeho vypl-
něním, což Vám zabere pouze pár minut, nám 
pomůžete tyto služby co nejvíce přizpůsobit 
tomu, co potřebujete právě Vy.

Dotazník prosím vyplňte a odešlete nejpozději 
do 31. 7. 2020. 

Děkujeme
Obec Milíkov 

Dotazník je dostupný na této adrese: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdQurri-
3GDYA_N3g4CixzDe09uI9PyMhZTZr-diexUEe-
AEdA/viewform.
Případně ho můžete vyplnit níže a na dašlích 
stranách zpravodaje a odevzdat na obecním 
úřadě Milíkov.

Kvalita a dostupnost sociálních služeb

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov 
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015339 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Monika Szkatulová, tel. 735 126 820 
e-mail: monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz                                                          1 

 
 

 
D O T A Z N Í K  

k zjišťování potřeb konečných uživatelů sociálních a návazných služeb ORP Jablunkov 
 
Vážení občané, 
 
do rukou se Vám dostává dotazník, jehož cílem je zjištění jednak kvality stávajících služeb pro 
občany v naši obci/našem městě, ale především zjištění Vašich aktuálních potřeb, postřehů  
a názorů v oblasti podpory péče o hendikepované, seniory, rodiny s dětmi, děti a mládež. 
Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám zabere cca 5-7 minut. Dotazník odevzdejte na 
Vašem obecním/městském úřadě nebo jej zašlete naskenovaný mailem na adresu: 
monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz. Dotazník můžete také vyplnit on-line na odkaze: 
online dotazník (odkaz naleznete také na webu naší obce a stránkách 
www.masjablunkovsko.cz/dotaznik-srps), a to nejpozději do 31. 7. 2020.  

Dotazník bude jedním z podkladů pro aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb (zde 
patří např. pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory apod.) a souvisejících 
aktivit (např. volnočasové aktivity pro seniory - kluby seniorů, volnočasové aktivity pro rodiny, 
děti a mládež - centra dětí a mládeže apod.), který pro nás zpracovává místní akční skupina 
MAS Jablunkovsko, Město Jablunkov a Sdružení obcí Jablunkovska. 

Nabízíme Vám možnost, abyste se podělili o své názory, návrhy a připomínky na sociální služby 
a související aktivity ve Vaší obci a v blízkém okolí.  Pomůžete nám tím naplánovat služby ve 
Vaší obci tak, aby lépe reagovaly na Vaše potřeby (zájmy). 

 
Děkujeme! 😊😊  

 

 

1. Pohlaví  
 
☐Muž 
☐Žena 

 

2. Věk 
 
☐do 25 
☐26 – 45 

☐46 – 65 
☐65 a více 
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Vážení občané, 
 
do rukou se Vám dostává dotazník, jehož cílem je zjištění jednak kvality stávajících služeb pro 
občany v naši obci/našem městě, ale především zjištění Vašich aktuálních potřeb, postřehů  
a názorů v oblasti podpory péče o hendikepované, seniory, rodiny s dětmi, děti a mládež. 
Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplnění Vám zabere cca 5-7 minut. Dotazník odevzdejte na 
Vašem obecním/městském úřadě nebo jej zašlete naskenovaný mailem na adresu: 
monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz. Dotazník můžete také vyplnit on-line na odkaze: 
online dotazník (odkaz naleznete také na webu naší obce a stránkách 
www.masjablunkovsko.cz/dotaznik-srps), a to nejpozději do 31. 7. 2020.  
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patří např. pečovatelská služba, osobní asistence, domov pro seniory apod.) a souvisejících 
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MAS Jablunkovsko, Město Jablunkov a Sdružení obcí Jablunkovska. 

Nabízíme Vám možnost, abyste se podělili o své názory, návrhy a připomínky na sociální služby 
a související aktivity ve Vaší obci a v blízkém okolí.  Pomůžete nám tím naplánovat služby ve 
Vaší obci tak, aby lépe reagovaly na Vaše potřeby (zájmy). 

 
Děkujeme! 😊😊  
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3. Jaká je Vaše pozice? 
 
☐Zaměstnaný/á 
☐Nezaměstnaný/á 
☐Student/ka 
☐Starobní důchodce 
☐Invalidní důchodce 

☐OSVČ 
☐V domácnosti 
☐Mateřská, rodičovská dovolená 
☐Pečující osoba 

 
4. V jaké obci/městě žijete?  

 
☐Bocanovice 
☐Bukovec 
☐Dolní Lomná 
☐Horní Lomná 
☐Hrádek 
☐Hrčava 

☐Jablunkov 
☐Milíkov 
☐Mosty u Jablunkova 
☐Návsí 
☐Písečná 
☐Písek 

☐Jiné ………………………………… 
 

5. Je ve Vaší rodině někdo, kdo potřebuje pomoc mimo rodinu? 
 
☐Ano 
☐Ne 

Pokud jste zvolili odpověď „Ne“, pokračujte k otázce č. 7. 
 
6. O jakou pomoc se jedná? (můžete zaškrtnout i více odpovědí) 

 
☐Pomoc v domácnosti při péči o osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním 

apod.)  
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené 

(odlehčovací služba)  
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 

péče) 
☐Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory) 
☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči  

o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)  
☐Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (Domov se zvláštním režimem) 
☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené 
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 

onemocněním (chráněné bydlení) 
☐Bydlení pro sociálně slabé 
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (Dům na půli cesty) 
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☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 

Občanská poradna, psychiatrická, psychologická nebo terapeutická pomoc) 
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 
☐Podpora pracujícím rodičům (denní zařízení zajišťující péči o děti v předškolním věku) 
☐Podpora volnočasových aktivit (DDM, komunitní centra a zařízení poskytující 

mimoškolní aktivity)  
☐Podpora pečující osoby 
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 

života (hospicová péče) 
☐Hospicová a paliativní péče (mobilní hospic - péče o nevyléčitelně nemocné, kdy lékař  

a zdravotní sestry poskytují zdravotní péči o pacienta doma, bez nutnosti pobytu  
v nemocnici) 
☐Domácí zdravotní péče (zdravotní sestry navštěvující pacienty doma a provádí odběry, 

převazy, aplikace injekcí a další výkony) 
☐Denní stacionář pro osoby s duševním či mentálním postižením  
☐Pobytové služby pro osoby s duševním či mentálním postižením  
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

(socioterapeutické dílny) 
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)  
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
☐Pobytové zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (noclehárna, azylový dům) 
☐Zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové 

denní centrum) 
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)  
☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 

 
7. Jaká pomoc bude podle Vás do budoucna ve Vaší obci/městě potřebná? (můžete 

zaškrtnout i více odpovědí) 
 
☐Pomoc v domácnosti při péči o osobu (např. donáška jídla, úklid, pomoc s koupáním 

apod.)  
☐Zajištění péče o člena rodiny v době, kdy jste v zaměstnání nebo na dovolené 

(odlehčovací služba)  
☐Zajištění péče o zdravotně postižené dítě, např. zrakově či sluchově postižené (raná 

péče) 
☐Bydlení v zařízení pro seniory (Domov pro seniory) 
☐Bydlení v nájemním bytě se zajištěním služeb nákupů, donášky jídla, pomoc v péči  

o vlastní osobu (Dům s pečovatelskou službou)  
☐Bydlení pro osoby s duševním onemocněním (Domov se zvláštním režimem) 
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☐Podpora pracujícím rodičům (denní zařízení zajišťující péči o děti v předškolním věku) 
☐Podpora volnočasových aktivit (DDM, komunitní centra a zařízení poskytující 

mimoškolní aktivity)  
☐Podpora pečující osoby 
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 

života (hospicová péče) 
☐Hospicová a paliativní péče (mobilní hospic - péče o nevyléčitelně nemocné, kdy lékař  

a zdravotní sestry poskytují zdravotní péči o pacienta doma, bez nutnosti pobytu  
v nemocnici) 
☐Domácí zdravotní péče (zdravotní sestry navštěvující pacienty doma a provádí odběry, 

převazy, aplikace injekcí a další výkony) 
☐Denní stacionář pro osoby s duševním či mentálním postižením  
☐Pobytové služby pro osoby s duševním či mentálním postižením  
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

(socioterapeutické dílny) 
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)  
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
☐Pobytové zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (noclehárna, azylový dům) 
☐Zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové 

denní centrum) 
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)  
☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 

 
8. Je ve Vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit (můžete zaškrtnout i více 

odpovědí) 
 
☐Pro děti a mládež (zájmové a dětské kroužky, sportovní kluby, Skaut, sportovní a kulturní 

aktivity apod.) 
☐Pro rodiče (vzdělávací aktivity, sdílení zkušeností apod.) 
☐Pro matky s dětmi 
☐Pro seniory (Klub seniorů, kulturní a vzdělávací akce, pohybové aktivity apod.) 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov 
Reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015339 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

Kontaktní osoba: Monika Szkatulová, tel. 735 126 820 
e-mail: monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz                                                          4 

 
 

☐Bydlení v zařízení pro zdravotně postižené 
☐Bydlení s asistencí odborníků pro osoby s mentálním postižením či duševním 

onemocněním (chráněné bydlení) 
☐Bydlení pro sociálně slabé 
☐Bydlení pro mládež opouštějící Dětský domov (Dům na půli cesty) 
☐Bydlení pro mladé (startovací byty) 
☐Poradenství v oblasti sociálních služeb (odborné sociální poradenství) 
☐Poradenství v oblasti běžného života (finanční poradenství, rodinné vztahy apod., 

Občanská poradna, psychiatrická, psychologická nebo terapeutická pomoc) 
☐Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním (chráněné zaměstnávání) 
☐Podpora pracujícím rodičům (denní zařízení zajišťující péči o děti v předškolním věku) 
☐Podpora volnočasových aktivit (DDM, komunitní centra a zařízení poskytující 

mimoškolní aktivity)  
☐Podpora pečující osoby 
☐Pomoc osobám pečujícím o osobu blízkou v domácím prostředí v posledním stádiu 

života (hospicová péče) 
☐Hospicová a paliativní péče (mobilní hospic - péče o nevyléčitelně nemocné, kdy lékař  

a zdravotní sestry poskytují zdravotní péči o pacienta doma, bez nutnosti pobytu  
v nemocnici) 
☐Domácí zdravotní péče (zdravotní sestry navštěvující pacienty doma a provádí odběry, 

převazy, aplikace injekcí a další výkony) 
☐Denní stacionář pro osoby s duševním či mentálním postižením  
☐Pobytové služby pro osoby s duševním či mentálním postižením  
☐Pracovní aktivity pro osoby s duševním onemocněním či mentálním postižením 

(socioterapeutické dílny) 
☐Aktivity pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 
☐Aktivity pro seniory (sociálně aktivizační služby pro seniory)  
☐Využívání pomoci pro drogově závislé (terénní program) 
☐Zařízení pro volnočasové aktivity pro mládež (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 
☐Pobytové zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (noclehárna, azylový dům) 
☐Zařízení pro pomoc osobám bez přístřeší (sprcha, vyprání prádla apod., nízkoprahové 

denní centrum) 
☐Pobytové zařízení pro matky s dětmi v krizové situaci (krizové bydlení)  
☐Jiná (vypište prosím)……………………………………………………………………………… 

 
8. Je ve Vaší domácnosti někdo, kdo se zúčastňuje aktivit (můžete zaškrtnout i více 

odpovědí) 
 
☐Pro děti a mládež (zájmové a dětské kroužky, sportovní kluby, Skaut, sportovní a kulturní 

aktivity apod.) 
☐Pro rodiče (vzdělávací aktivity, sdílení zkušeností apod.) 
☐Pro matky s dětmi 
☐Pro seniory (Klub seniorů, kulturní a vzdělávací akce, pohybové aktivity apod.) 
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☐Pro zdravotně postižené 
☐Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 

 
9. Upřednostňujete pomoc formou sociální služby spíše v domácím prostředí nebo mimo 

domov? 
 
☐Domácí prostředí 
☐Mimo domov (Domov pro seniory, chráněné bydlení apod.) 
 

10. Která z uvedených skupin by měla být ve Vaší obci/městě v centru pozornosti? (můžete 
zaškrtnout i více odpovědí) 
 
☐Děti a mládež 
☐Rodiny s dětmi 
☐Senioři 
☐Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
☐Osoby se zdravotním postižením 
☐Pečující osoba 

 
11. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? (můžete 

zaškrtnout i více odpovědí) 
 
☐Obecní/Městský úřad 
☐Webové stránky obce/města  
☐Internet  
☐Zpravodaj obce/města 
☐Průvodce sociálních služeb a souvisejících aktivit 
☐U lékaře  
☐Známí, přátelé 
☐Jinde (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 
 

12. Jaké aktivity na podporu dětí a mládeže byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jaké aktivity na podporu rodin s dětmi byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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☐Pro zdravotně postižené 
☐Jiné (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 

 
9. Upřednostňujete pomoc formou sociální služby spíše v domácím prostředí nebo mimo 

domov? 
 
☐Domácí prostředí 
☐Mimo domov (Domov pro seniory, chráněné bydlení apod.) 
 

10. Která z uvedených skupin by měla být ve Vaší obci/městě v centru pozornosti? (můžete 
zaškrtnout i více odpovědí) 
 
☐Děti a mládež 
☐Rodiny s dětmi 
☐Senioři 
☐Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
☐Osoby se zdravotním postižením 
☐Pečující osoba 

 
11. Odkud získáváte informace v případě potřeby pomoci sobě či členům rodiny? (můžete 

zaškrtnout i více odpovědí) 
 
☐Obecní/Městský úřad 
☐Webové stránky obce/města  
☐Internet  
☐Zpravodaj obce/města 
☐Průvodce sociálních služeb a souvisejících aktivit 
☐U lékaře  
☐Známí, přátelé 
☐Jinde (vypište prosím)………………………………………………………………………………………. 
 

12. Jaké aktivity na podporu dětí a mládeže byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jaké aktivity na podporu rodin s dětmi byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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14. Jaké aktivity na podporu seniorů byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Jaké aktivity na podporu sociálně slabých byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Jaké aktivity na podporu osob se zdravotním postižením byste v obci/městě 

uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Jaké aktivity na podporu pečující osoby byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Prostor pro Vaše další případné připomínky, náměty 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Děkujeme za Váš čas a za spolupráci. 
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14. Jaké aktivity na podporu seniorů byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Jaké aktivity na podporu sociálně slabých byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Jaké aktivity na podporu osob se zdravotním postižením byste v obci/městě 

uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Jaké aktivity na podporu pečující osoby byste v obci/městě uvítali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Prostor pro Vaše další případné připomínky, náměty 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Děkujeme za Váš čas a za spolupráci. 
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KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.masjablunkovsko.cz
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili

naši stabilitu a soběstačnost!

Nabídněte své 
přebytky, pokud máte 
více, než spotřebujete. 
Pronajměte přes léto 
horní patro vašeho 
domu nebo nabídněte 
výpěstky ze zahrádky. 
Máte-li čas, staňte se 
dobrovolníky. Nebo 
sledujte poptávky po 
brigádách místních 
fi rem, zemědělců, 
spolků a institucí.

Přemýšlejte na škále: 
vyrobeno v naší obci 
– v našem regionu 
– v našem kraji – 
v naší zemi – na 
našem kontinentu. 
Až to bude možné, 
dopřejte si v blízké 
restauraci pořádný 
oběd, navštivte 
regionální muzeum či 
sportoviště. Nákupem 
lokálních produktů 
a služeb podpoříte 
zaměstnanost 
a ekonomickou 
prosperitu v regionu!

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region! 

Pátrejte a objevujte, 
co všechno se 
u nás v regionu 
vyrábí, nabízí 
a koná. Zajeďte si 
do okolních obcí, 
prozkoumejte 
internet. Pestrost 
nabídky vás překvapí 
a poznáte spoustu 
báječných lidí.

Pozvěte své známé na 
dovolenou do našeho 
regionu a připravte 
jim plán, co všechno 
mohou poznat 
a zažít. Nakupte 
dárky od lokálních 
výrobců, řemeslníků, 
zemědělců či 
poskytovatelů 
služeb. Sdílejte na 
sociálních sítích vše, 
co se v regionu vyrábí, 
nabízí či koná. 

Podpořte
region
fi nančně

Poznejte lépe 
svůj region

Přispějte sami
do místní
ekonomiky

JABLUNKOVSKO SOBĚ!

Propagujte
region

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY
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