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Biuletyn

Hezký život na úpatí Kozubové

Pieknie se tu żyjmy pod Kozubowóm

Úvodník starostky
Vážení občané,
sluníčko se začíná opírat do oken, léto je pomalu
tady. Prázdniny, dovolená a čas trávený venku
s kamarády. Po dlouhé covidové přestávce se
opět rozjíždějí sportovní a kulturní akce. U nás
sezónu zahájil spolek GT40 s burácením pod
Kozubovou. V červenci se setkáme na slavnostech na hřišti a věřím, že se najde i spousta jiných
akcí, které přitáhnou Vaši pozornost.
Tu naši vyžaduje čistírna odpadních vod, kde
stále probíhá zkušební provoz, abychom vychytali všechny mouchy. Je pár domů, které se ještě

2

červen
2022

nenapojily na kanalizaci a tímto apelujeme
na majitele, aby tak neprodleně učinili. Taky
Vás chci upozornit, že odečet vodoměrů bude
probíhat až k 31.12, není však problém nahlásit
stav vodoměru v červenci a provést tím pololetní
úhradu, aby toho pak na začátku roku, nebylo
moc. S navyšováním cen všeho se teď roztrhl
pytel a člověk nestačí zírat. Vážení spoluobčané,
prožijte letní čas v co možná největší pohodě
a v kruhu svých blízkých.
Starostka obce Eva Kawuloková

vítání občánků narozených 2021

Slunce nás potěší, déšť nás osvěží, vítr nás povzbudí, sníh nás rozradostní. Ve skutečnosti
neexistuje špatné počasí, jsou jen různé druhy dobrého počasí (John Rustin)
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Společenská rubrika

V měsících červen 2022 – srpen 2022 se dožívají významných jubileí tito spoluobčané:

95 let			
Martynková Zuzana

70 let		

Sikora Jaroslav
Klimek Stanislav
Byrtus Jan
Sikorová Aloisie
Lipusová Zuzana
Szopová Vanda

Podolovice

92 let			
Kantor Pavel

Dědina

91 let			
Cieślar Josef

Za Kopetnou

60let

90 let			

Ostrówková Anna
Sikorová Marie

Podolovice
Zápotočí
Podolovice
Dědina
Dědina
Sosna

Filipek Viktor
Sikora Kazimír
Szmek Lubomír
Kantorová Jana

Za Kopetnou
Zápotočí

V minulém čísle jsme opomněli na jubilantku
paní Vandu Kuźmovou, která oslavila krásných
70 let. Tímto bychom se ji chtěli omluvit a popřát vše dobré do dalších let.

50 let

Notoni
Dědina
Pod Kozubovou
Jarače

Olszar Jan
Tyrlík Petr
Kukliš Vladimír
Bystroňová Martina

Zápotočí
Steblové
Pila
Pila

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom
Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta
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Slunce svítí, řeka volá, brzy už nám skončí škola.
Vyrazíme na prázdniny...
Než se nám děti rozutečou za prázdninovým dobrodružstvím, ohlédněme se společně a připomeňme si
aktivity, které dětem zpestřily druhé
pololetí školního roku.
Tradice patří neodmyslitelně k životu nás všech, a tak je velmi důležité,
abychom je přibližovali i našim dětem. V rámci
projektu „Zachování kulturního dědictví příhraniční oblasti“ a spolupráce mezi obcemi Milíkov
a Milówka žáci naší školy vycestovali v březnu
do Polska, kde se zúčastnili výtvarných dílen
v budově Kulturního centra Milówka. Zde se
v rámci aktivit seznámili s tradičním lidovým
uměním tohoto regionu. Nezapomínáme ani na
naše zvyklosti. Prostřednictvím výtvarné soutěže „O nejkrásnější kraslici“ si žáci připomněli
tradici, kterou s sebou přináší největší křesťanský svátek, Velikonoce, a která je neodmyslitelnou součástí folkloru v Těšínském Slezsku.
Také naše škola se této soutěže zúčastnila a dvě
naše žákyně, Nikola Turoňová a Marie Bojková,
byly za svou tvořivost a originalitu oceněny.
Znalost cizího jazyka je v současné době již samozřejmostí. V naší škole se děti seznamují se
základy angličtiny již od mateřinky. Zde si formou her osvojují první slovíčka, základní věty
již dokáží říct prvňáci a druháci díky kroužku
Angličtina hrou. Od třetí třídy je pak již výuka
angličtiny povinná. Zda se učení opravdu vyplatí, si mohli žáci ověřit v rámci jazykových dílen
na téma Interesting places and typical things
in Great Britain v ZŠ Bukovec. Zde naši školáci
společně s žáky této školy plnili různé aktivity,
ve kterých si ověřili své jazykové znalosti.
Letos poprvé se konalo v obecní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Poté, co prvňáčci

předvedli své čtenářské dovednosti čtením krátkých básniček,
byli pasováni paní starostkou na
opravdové čtenáře. Na památku dostali šerpu, krásný dárek a průkazku
s registrací do knihovny. Nakonec
žáčci slavnostním slibem stvrdili,
že budou knihy vždy ochraňovat a chovat se
k nim s úctou.
V dubnu se děti školní družiny zapojily do dobrovolné akce „Ukliďme Česko“. To, že tyto děti
nejsou z města, ale z vesnice, je opravdu vidět.
Práce se nebojí a s vervou se pustí do práce, ať
už je jakákoliv. Společně s paní vychovatelkou
a paní Bojkovou prošli určená místa. Sbírali
odpadky v lese, v potoku, ale také kolem cest.
Je neskutečné, že i přes každoroční úklid je
stále co sbírat. V cíli cesty čekalo na unavené
děti překvapení v podobě zaslouženého občerstvení, které pro účastníky připravila paní
starostka.
V rámci polytechnické výchovy naši předškoláci
již podruhé v tomto školním roce navštívili
DDM v Jablunkově, kde si v rámci programu
„Malý řemeslník“ děti vyrobily pod vedením
zkušených lektorů dřevěnou hračku. Naši malí
řemeslníci předvedli při výrobě, která je velmi
bavila, svou zručnost a především trpělivost.
Výsledkem byla krásná dřevěná formule, kterou
si děti odnesly domů.
Tento školní rok máme pro starší děti nově otevřený kroužek s názvem Robotika. Jelikož jsou
digitální technologie všude kolem nás, chceme,
aby si žáci uvědomili, jak tuto techniku umět
využít pro učení, zjednodušení práce. Kroužek
je zaměřen především na zábavné programování, kdy se děti seznamují s kódováním
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informací obrázkem, textem, číslem, pracují
v prostředí Scratsch, kde vytváří hry, animace
a také scénáře. Zároveň se učí programovat robotické hračky, jako je robotická myš, robotická
včelka Bee-bot, pracují také s deskovou hrou
Scotiee Go! K některým aktivitám je zapotřebí
tablet. Ty mohla škola nakoupit nejen díky
státním dotacím, ale zároveň díky příspěvku
SRPŠ a zřizovatele.
Ke květnu již neodmyslitelně patří Den matek.
Ten letošní oslavily naše maminky netradičně
v prostorách školy u malého občerstvení. Děti
si jako poděkování za starostlivost, péči a lásku
připravily pro své maminky pestrý program
plný básniček, písniček a tanečků, starší děti
zahrály muzikálovou scénku „O perníkové
chaloupce“. Závěrem dostaly maminky od dětí

vyrobené dárečky, kytičku a sladkou pusu, což
jim udělalo velikou radost.
A co nás ještě čeká? Děti se mohou těšit na Den
dětí a školní výlet. K samotnému závěru školního roku patří Radovánky, které proběhnou
dne 18. 6. od 15:00 hodin. Všechny Vás srdečně
zveme na tuto letní slavnost, která již opravdu
ohlašuje konec školního roku.
Většinu školních akcí můžeme uskutečnit hlavně díky našemu spolku rodičů, který přispívá
nejen finančně, ale především svou pomocí.
Velmi děkujeme panu Liboru Martynkovi, předsedovi, a paní Olině Bojkové, finanční hospodářce, kteří jsou duší našeho spolku. Zároveň
všem aktivním členům, kteří si uvědomují, že
bez jejich práce a pomoci by se spousta školních akcí neuskutečnila.
S příchodem posledního školního dne se
prostory naší školy uzavřou, a to z důvodu
rekonstrukce polské mateřinky. Škola pak opět
přivítá děti a žáky ve čtvrtek 1. září 2022.
Ale nepředbíhejme. Teprve nás čeká léto, a tak
přeji vám všem, abyste si užili krásné letní měsíce plné odpočinku, pohody a sluníčka.
Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy
Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka školy
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UKLIDILI JSME SI MILÍKOV
Zase jsme si po roce, uklidili velkou část
Milíkova. Všem uklízejícím dobrovolníkům
patří obrovské díky. Bez nich by se tato akce
nemohla uskutečnit. Měli jsme naplánovanou
společnou akci, ale vzhledem k aprílovému
počasí, jsme nakonec zvolili pytlomaty, kterých
jsme instalovali 18 ks. Dobrovolníci zde našli
pytle, rukavice, bezpečností pokyny a mapy
doporučených tras. Celkem se sesbírala tuna
odpadu, která nemá v přírodě co dělat. O jeho
likvidaci se postarala firma SMOLO a.s. Je
s podivem, že se někomu chce do lesa tahat
pneumatiky, wc mísu a jiný odpad. Hledat
v tom smysl asi nemá cenu. Teď by se měli
sami nad sebou zamyslet. Dostupnost služeb
odpadového hospodářství, je zcela bez omezení a přesto se stále najdou tací, kteří jdou
a do té přírody svůj odpad stejně hodí. Na
akci nám jako každoročně přispívá materiální
pomocí (rukavice, pytle) spolek Ukliďme Česko.
Na jejich webu se dozvíte mnoho užitečných
informací.
Příroda tu není jen pro nás, jsme její součástí,
stejně jako rostliny a zvířátka, která v ní bydlí,
tak na to nezapomínejme.
Děkujeme, že pomáháte.
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Szanowni Państwo,
Dobiegliśmy niemal do mety roku szkolnego
2021/2022 i jak to już tradycyjnie bywa akcji
szkolnych było w ostatnim kwartale bez liku.
Skończyliśmy zdaje się lutym. No to jeszcze
w lutym rozbrzmiała się po szkole muzyka
dyskotekowa i taneczna, która z sali gimnastycznej akompaniowała Balik Maskowy.
Tańce, wybryki, gry i zabawy a w szczególności
pomysłowe kostiumy i makijaże dawały się
nauczycielom we znaki, rozpoznać dzieci nie byli
bowiem w stanie. Kim ty jesteś śliczna masko?
Ja jestem Ruszquik. Kuzyn Nesquicka. Aha. A ty?
Ja jestem żółwiem ninja, znaczy się Leonardem,
bratem Rafaela, Donatela i Michelangela. Ahaaa.
I tak wyliczać moglibyśmy bez końca. Finał
lutego odbył się sportowo, nasi reprezentanci
stoczyli zaciekłą walkę o medale na zawodach
Beskidzkiej Narty w Mostach. A wyniki? Jakub
Szpyrc zyskuje złoto w slalomie kategoria klas
1-3, David Peter reprezentował naszą szkołę
w biegach na nartach, pobiegł znakomicie. Dziękujemy młodym sportowcom i gratulacje. Zaraz
na początku marca zaprosili nas na warsztaty
nasi przyjaciele z Milówki. Wskoczyliśmy do
autobusu i za jakiejś pół godzinki już wiliśmy
kwiaty ze specjalnego papieru bibułkowego.

O efektach pracy rodzice mogli przekonać się
sami, wytwory w postaci pięknych róż zabierali
uczniowie do domu. Jak na marzec, niezwykle
ładna pogoda. Tak właśnie ma wyglądać wiosna.
20 st. Celsjusza, niebo bez chmurki…idealny
czas na topienie Marzanny. Zima była i już nie
będzie. Przypieczętujemy jeszcze spaleniem
Marzanny i po zimie definitywnie. Przekonaliśmy
się jednak, że nie opłaca się liczyć z czymkolwiek
pewnym. Dwa dni później temperatura na zerze,
2 cm śniegu i zawierucha niemal porównywalna
z śnieżym blizzardem. Kotły gazowe ponownie
na pełnego w ruch. Dobrze się jednak złożyło,
ponieważ 26.3. odbyły się w Istebnej Igrzyska
Macierzy w slalomie. Udział wzięli Jakub Szpyrc
i jego siostra Alicja Szpyrc oraz nasz najmłodszy
uczestnik Krzysiek Jachnicki. Jakub uplasował
się na 1. miejscu i złoty medal dla niego, Ala odebrała srebrny medal, bardzo ładnie poszło też
Krzysiowi. Przygotowani doskonale, w formie
fenomenalnej -brawa przeogromne… Czekaliśmy na pogodę niemal do kwietnia. Ale kwiecień
to była już inna bajka. Zajączek i szukanie skarbu
wypadł na przysłowiową jedynkę. Dzieciaki po
złapaniu wszystkich zajęcy dowiedziały się, że
skarb uktyty jest…..w szkole. I był. Smakowite
smakołyki znalazły swoich właścicieli. Kolejną akcją był Dzień Ziemi
czyli porządkowanie Milikowa. My
jesteśmy ECO, a więc po domowie
z gminą wysprzątaliśmy kawał
wioski. Jak mrówki przeczesaliśmy
rowy i napełniliśmy wszystkie
wory śmieciami. Na początku maja
zaliczyliśmy wycieczkę, tym razem
turystyczną. Kierunek- Soszów. Na
górze opiekliśmy kiełbaski, pogwarzyliśmy przy ognisku i bardzo
mile spędziliśmy wspólnie czas.
W maju uroczystością numer jeden
jest Dzień Maty i Taty. I chociaż
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krapet wyprzedziliśmy programem czas, bo
przedstawienie odbyło się już 20.5., pozwolę
sobie stwierdzić, że był udany. Tematycznie
zahaczyliśmy o Oscary i owe zostały przekazne
właśnie rodzicom. Zwycięzcy tegoroczni, to jest
Mama i Tata, odbierali uściski, życzenia i podarki
własnoręcznie dzieciakami wykonane. Jeden
program ukończony i trzeba przygotowywać
kolejny, tym razem na Festyn, który odbędzie się
w sobotę 11.6.2022. Zapraszamy serdecznie. Do
końca roku szkolnego jeszcze przed nami Igrzyska Lekkoatletyczne (27.5.), w trakcie czerwca
Popołudnie Sportowe czyli bieg patrolowy
z stanowiskami, rowerówka i na sam koniec
roku szkolnego pożegnanie piątoklasistów
i pasowanie pierwszoklasistów (30.6.).
Grzegorz Suszka

Myslivecký spolek Kozubová – Milíkov
Vážení čtenáři,
Tak se nám začal slibně vyvíjet rok 2022. Pandemie koronaviru začala ustupovat a všichni se
začali těšit, že se zase po dlouhé době pořádně
nadechnou a začneme zase žít normální život
se světskými radostmi běžného každodenního
života. Omyl. Začal kolotoč kolem krachujících
energetických firem a s tím spojené zdražování
cen elektřiny a plynu.
Aby toho nebylo málo tak nás začal ovlivňovat
konflikt na Ukrajině. Uměle vyvolané zvedání
cen pohonných hmot nebere konce. Že by toho
ještě nebylo málo? Astronomické ceny pšenice,
umělých hnojiv a zemědělských produktů jen tak
klesat nebudou. Opět všichni přepočítávají jako
když slyšíte hlas v zapnuté navigaci v autě když
jedete špatnou cestou. A v takovém blázinci kdy
nevíte co bude zítra a jestli zítra už nebylo včera
žijí i zájmové spolky včetně našeho.

Pevně věřím, že se letos uskuteční alespoň
naplánované společenské akce v obcích Milíkov
a Košařiska, se kterými úzce spolupracujeme
a kulturních akcí se aktivně zúčastňujeme.
21.5.2022 obec Košařiska uspořádala Jarmark
kde jsme ve svém stánku prodávali jelení guláš
a další klasický sortiment jako pivo, alko, nealko
atd. Dále se chystáme na Burácení pod Kozubovou, které pořádá spolek GT40. Jako vždy se
zúčastníme Dne obce Milíkov a Anenské poutě
na Kozubové kde budeme klasicky prodávat
u své chaty na Liščím. Věřím, že nás nepostihne
do té doby další neplánovaná pohroma a že vše
proběhne tak jak si všichni přejeme. Lidé nepotřebují se pořád strachovat co bude dál i když by
si to různí mocipáni asi přáli, lidé se taky chtějí
bavit a kde když ne mezi svými blízkými a přáteli,
kamarády a sousedy……
31.3.2022 nám skončil myslivecký rok. 1.4.2022
na naší výroční členské schůzi jsme bilancovali
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rok předešlý a jak jsem už zmínil naplánovali
jsme činnost na rok letošní. Čekají nás resty
z ,, koronavirových,, roků a proto se nebudeme
nudit. Chceme postavit a zgenerálkovat několik
mysliveckých zařízení, protože všechno stárne
a potřebuje svou obnovu. Dále se budeme
snažit vnadit a lovit černou tak aby se pokud
možno vyhýbala místním políčkům našich
občanů a nepůsobila tak škody na zemědělských
plodinách.
Dále bych vás chtěl vážení spoluobčané seznámit s pojmem Africký mor prasat (AMP) a dalšími
věcmi s tímto spojenými. První články o této
nemoci postihující černou zvěř i domácí prasata
se začaly objevovat již v roce 2016. První případ
jak všichni víme se objevil na Zlínsku. Dnes je

bohužel situace zcela jiná a AMP nám klepe na
dveře. Podél naší severní hranice s Polskem se
nemoc šíří plošně a je otázkou kdy se to k nám
zavleče přes populaci černé zvěře. To bych
si opravdu nepřál. Pravděpodobně by došlo
k zákazu vstupu do lesů, veškerá domácí prasaty
by musela být utracena, musel by být vytvořen
tým z řad myslivců, kteří by byli oprávněni manipulovat za přísných hygienických podmínek
s uhynulou zvěří. Věřme, že dnešní intenzívní
lov tomu zabrání.
Před nastupujícím létem vám všem přeji mnoho
krásných dní strávených jak u sebe doma tak
třeba na letní dovolené.
Bc. Miroslav Brudný
myslivecký hospodář

Pijte pramenitou, nechlorovanou vodu z vodovodu!
Vážení občané, v průběhu měsíce května se nám
podařilo nainstalovat na vodovodní řád Pila
UV lampu a ukončit tak mnoholeté chlorování
vody!! Voda je v současné době nechlorovaná,
a proto všem doporučují pít vodu z vodovodu,
protože je velmi kvalitní a zdravá.
Co je UV lampa?
UV lampa je zařízení, které je určené k odstranění bakterií z vody pomoci UV záření (nahrazuje
chlorování vody). Tato metoda nevnáší žádné
změny do chemického obsahu vody, nevytváří
žádné produkty. Ultrafialové záření je zcela
neškodné, ekologické, snadné, levné a nejmodernější způsob dezinfekce. UV lampa se skládá
z nerezové nádoby (1m dlouhé) a rozvaděče.
Uvnitř nádoby jsou nízkotlaké UV zářiče-zdroje
záření UV části spektra, chráněné skleněnými
trubicemi ze speciálního křemenného skla,
které jediné propouští UV záření. Všechny součásti jsou vyrobený z hygienicky nezávadného
materiálu.

Proč je důležité pít vodu?
Voda patří k základním stavebním látkám
našeho těla. Její konzumace by měla být přirozená pro každého člověka. Bohužel dnešní lidé
pijí raději drahé ochucené minerálky a slazené
nápoje. Ty však obyčejnou pitnou vodu nedokáží v žádném případě nahradit!!
7 důvodů proč pít obyčejnou vodu:
1)

Voda okysličuje tělo

2)

Voda hydratuje tělo

3)

Voda čistí organismus

4)

Voda ulehčuje trávení

5)

Voda posiluje Vaši imunitu

6)

Vodou proti bolesti

7)

Voda potlačuje hlad
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Jiří Kantor
Místostarosta obce

2 / 2022

Bezplatná právní porada
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 úterý v měsíci v knihovně Milíkově.
V čase od 15,00 - 16,00 hodin.
Termíny: 21.6.2022, přes letní prázdniny nebude, 20.9.2022

Změna otevírací doby

POŠTY PARTNER MILÍKOV

Ceník propanbutanových lahví
Vážení občané, současná geopolitická
situace v kombinaci s dvouměsíční
odstávkou české rafinerie vyvolala
bezprecedentně prudký růst ceny LPG
(propanu a propan-butanu). Musíme
tedy i my navýšit od 14.3.2022 cenu láhví
a to:
2 kg PB 130,- Kč
10 kg PB 500,- Kč

Po

8.00 – 10.30

14.00 – 16.30

Út

8.00 – 10.30

zavřeno

St

zavřeno

13.00 – 17.00

Čt

8.00 – 10.30

zavřeno

Pá

8.00 – 11.30

zavřeno

Poplatek za odpad
Upozorňujeme občany, že dle obecně závazné vyhlášky obce Milíkov č. 2/2021 končí
30.6. lhůta pro platbu poplatku za odpad. Zkontrolujte si prosím své úhrady, aby
nedošlo k nedoplatku. Děkujeme
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Soutěž malých čtenářů
Všichni malíři byli odměněni, děkujeme jim, za jejich obrázky
a hlavně, že navštěvují naší knihovnu a čtou, nebo alespoň se o to
pomalinku snaží.
,, Hodně čti, piš, přemýšlej, aby ses uměl vyjádřit, až budeš chtít.“
Gaius Plinius Secundus

Od 1.1.2022 obec Milíkov uzavřela smlouvu s novou Taxi službou p. Lubomíra
Hermana pro občany Milíkova, aby tato služba mohla dobře fungovat.
Služba je určena:


pro občany s trvalým pobytem na území obce Milíkov, kteří dosáhli 65 let (a výše), příp. jsou mladší
65-ti let, ale jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Výše úhrady od 1. 7. 2022:


60,-Kč za jednu jízdu v jenom směru (bez ohledu na počet ujetých km),

Službu SENIORTAXI může občan využít max. 4 krát v měsíci.
Podmínky:
Veškeré podmínky zůstávají v platnosti jako doposud.

Telefonní číslo pro službu SENIORTAXI: 736 406 466
- 10 -
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Termíny akcí v Milíkově
11.6.2022

Festyn ogrodowy

23.7.2022

Letní kino

18.6.2022

Radovánky

24.7.2022

Pouť sv. Anny na Kozubové

22.6.2022

Setkání s jubilanty

31.7.2022

Běh na Kozubovou

1.7.2022

Letní kino pro děti

12.8.2022

Železný hasič

5.7.2022

Memoriál Davida Novotného

13.8.2022

Soutěž v požárním sportu

16.7.2022

Slavnosti na hřišti

20.8.2022

Letní kino

INFORMÁTOR - BIULETYN
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