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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,

léto se přehouplo mílovými kroky ke svému zá-
věru. Děti nastoupily znova do školy a doufejme, 
že tomu tak i zůstane. Široké okolí opět ožilo 
kulturními a sportovními událostmi bez omezení 
- zase to všude žilo. Veteránovi nadšenci předvedli 
své mazlíky, děti se radovaly na radovánkách, 
slavili jsme i sportovali na hřišti, pustili jsme si pár 
letních filmů, poutníci se vydali na Kozubovou, 
podobně jako vytrvalci v běhu, zřejmě však leh-
čím tempem. Léto je vždy plné pestrobarevných 
zážitků, stejně jako je podzim svými barvami.  

Čas plyne neúprosně. Ani jsme se nenadáli 
a máme za sebou čtyřleté volební období, které 
se neslo zejména v duchu výstavby kanalizace 
Dědina. Ta nám všem ubrala mnoho sil, času 
a vyžádala si velké finanční investice. V souvis-
losti s ní jsme však opravili mnoho cest, které 
už byly ve velmi špatném stavu. Ale o kanalizaci 
se už toho napsalo tolik a my máme investič-
ních plánů v naší obci ještě spoustu. Ty však 
až v dalším volební období. Volby proběhnou 
23. a 24. září 2022 a budou probíhat současně 

s volbami do Senátu Parlamentu ČR. Volební 
místností je sál v kulturním domě Milíkov (klu-
bovna seniorů). 

Mnoho z Vás si stěžuje na nedostatečnou infor-
movanost občanů, zjistili jsme, že jste někteří 
vůbec nepostřehli důležitou změnu, která v této 
souvislosti proběhla. Původní poskytovatel 
programu na rozesílání sms nám vypověděl 
službu a my jsme museli přejít na nového posky-
tovatele. Ke hromadnému převodu telefonních 
čísel nemohlo dojít, jelikož musíte poskytnout 
informovaný souhlas. Proto ještě jednou přiklá-
dáme informace, jak si tuto službu zavést (viz 
níže), případně přijít na úřad, kde Vám s tím rádi 
pomůžeme. Je důležité zejména vyplnit ulici, 
podle které můžeme dostatečně identifikovat, 
která sms patří zrovna Vám. Pokud ulici nemáte 
vyplněnu vůbec, sms Vám ani přes zapojení do 
tohoto systému nebudou doručovány. Jsou to 
komplikace, ale abychom zabezpečili hladký 
chod tohoto systému, je nutná i Vaše spolupráce. 
Děkujeme.

Starostka obce Eva Kawuloková

Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které děláš. 
Pokud se ti tvůj život nelíbí, je čas vybrat si lépe. (autor neznámý)
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Milíkov zavádí Munipolis

https://obecmilikov.munipolis.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Informace z úřadu
 Nevidomí a slabozrací  Novinky z webu  Odstávky a poruchy

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Společenská rubrika
V měsících září 2022 – listopad 2022 se dožívají významných jubileí tito spoluobčané:

94 let
Martynková Jana Zápotočí

80 let
Kaletová Helena Centrum
Loderová Helena Janički

70 let
Sikorová Eva Štefki
Szotkowski Josef Grzegorce
Ruszová Anna Pila

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta

60 let
Havlíček Ladislav  Štefky
Waclawek Josef  Grzegorce
Micelli Gerardo  Notoni

50 let
Mrázová Jolana  Pila
Samiecová Iveta  Dědina
Kantor Kamil  Notoni
Kantorová Barbara Agata Steblové
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Prázdniny nám skončily,  
do škol jsme se vrátili……

Myslivecký spolek Kozubová – Milíkov

Čas prázdnin uplynul jako 
voda, léto plné sluníčka, 
pohody a dovolených je již za 
námi, a my jsme opět vstoupili 
do nového školního roku.

Ve čtvrtek, dne 1. září, usedlo 
do školních lavic v obou našich 
třídách základní školy celkem 
28 žáků, z toho úplně poprvé 
2 prvňáčci. I letos bude výuka 
žáků 1. a 2. ročníku probíhat 
z důvodu nedostatečných 
prostor školy v přízemí obec-
ního úřadu, kde byla z bývalé 
multifunkční místnosti pro 
žáky vybudovaná školní třída. K docházce do 
mateřské školy, jejíž provoz je od 6:30 do 15:30, 
je přihlášeno 17 dětí ve věku od dvou do šesti let 
a do naplnění kapacity tak zbývá sedm volných 
míst. Součástí školy je také školní družina, která 
zajišťuje činnosti pro přihlášené žáky nejen 
v odpoledních, ale i v ranních hodinách, a to 
již od 6:30. 

Uvědomujeme si, že bez vstřícnosti zřizova-
tele a bez jeho finančních dotací by nemohlo 
docházet k postupné rekonstrukci a moderni-
zaci prostor školy a ke zlepšování podmínek 
pro výchovu a vzdělávání našich dětí a žáků. 

Zároveň školu finančně 
podporuje spolek rodičů 
a přátel školy, který přispívá 
na obnovu didaktických 
pomůcek a hraček.

Od 1.  8 .  2021 je  naše 
škola zapojena do pro-
jektu s názvem „Společné 
vzdělávání III“, na který je 
poskytnuta 100% dotace 
z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Škola tak získala finance 
na zřízení pozice školního 
asistenta do mateřské školy, 

na pořádání projektových dní a doučování žáků.

I tento školní rok plánujeme spolupracovat 
s místní knihovnou, SDH Milíkov, mysliveckým 
spolkem, DDM Jablunkov a Bystřice, muzeem 
v Jablunkově a Třinci, divadlem v Českém 
Těšíně, Policií ČR a dalšími institucemi. 

Co vše se v naší škole v průběhu školního roku 
děje, můžete sledovat na webových stránkách 
www.zsmilikov.cz.

Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy

Mgr. Hana Gorgolová
  ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov

Vážení spoluobčané,

Jak by řekl klasik, tento způsob léta zdá se 
mi poněkud nešťastným. Skoro každý den 
máme nové a nové zprávy z domova a ze světa, 

které na nás chrlí většinou jen samá negativa. 
Zdražování, inflace, Covid, konflikt na Ukrajině 
a přešlapy našich politiků. Pěkné na tom všem 
je to, že život běží dál a my s ním. Jak jste si 
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určitě všimli i v obcích, a to i v té naší se začal 
naplno rozjíždět kulturní a společenský život.

Také náš myslivecký spolek v tomto směru začal 
normálně fungovat po víc jak dvouleté odmlce. 
Začala nám normální schůzovní činnost, 
začali jsme se scházet u činností, které neměly 
odkladu. V červenci jsme se aktivně zapojili 
do příprav a účasti na Slavnostech na hřišti 
pořádaných obcí Milíkov. U příležitosti Anenské 
poutě na Kozubové jsme měli již tradičně svůj 
stánek na Liščím s osvědčenými specialitami 
z myslivecké kuchyně. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem našim členům, rodinným 
příslušníkům a známým, kteří se starali o chod 
těchto akcí a postarali se tak o propagaci mys-
livosti a myslivců v naší obci.

Velkou pozornost naši myslivci věnovali 
letošním senosečím. Členové i známí, kteří 
se zapojili do vyhánění srnčat před sečením 
tak udělali kus dobré práce na záchranu 
hlavně srnčat, ale i ostatních živočichů žijících 
v travních porostech. Aby vše fungovalo tak 
jak má, máme domluvenu spolupráci s firmou 
Netis a místními zemědělci, kteří nás mysli-
vce vždy upozorní před plánovanou senosečí 
o jejím termínu a místě. Samotné procházení 
a vyhánění je někdy dost fyzicky náročné 
obzvláště pak u vysokých travních porostů. 
Nemalou měrou nám pomáhají u vyhledávání 
zvěře v trávě naši čtyřnozí přátelé. I přes vel-
kou snahu eliminovat škody na mladé zvěři 
se každoročně podaří několik jedinců usmr-
tit. Této problematice se budeme věnovat 
i v dalších letech a zkusíme i další způsoby jak 
předejít zmíněným škodám na mladé zvěři 
(např. pachové a akustické plašiče, vyhledávání 
pomocí termokamery dronu).

Jako každý rok se v současné době věnujeme 
plánovanému odlovu spárkaté zvěře. Nema-
lou pozornost věnujeme i odlovu lišek. Stav 

divokých prasat je minimální oproti rokům 
minulým kdy se nám podařilo za sezónu odlovit 
i 30 kusů. Dnes je odloveno pouze 6 kusů. Jak již 
bylo zmíněno v některém z předchozích infor-
mátorů zvýšený odlov černé zvěře v minulých 
letech přinesl své ovoce – snížení škod touto 
zvěří na opravdové minimum. Zatím nemáme 
hlášeny žádné škody touto zvěří.

S přicházejícím podzimem budeme zásobovat 
všechna naše krmná zařízení senem, ovsem 
a celoročně předloženou solí. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se 
ještě pár řádky zmínil o šelmě, která se začala 
vyskytovat v našem docela blízkém okolí 
a o které se hodně hovoří a to vlku. Jeho výskyt 
byl zaznamenán v obcích Písku, Písečné, 
Bukovci a dokonce i Jablunkově. Chtěl bych 
připomenout, že se jedná o přísně chráněný 
druh živočicha a kdyby došlo k jeho prokázané 
likvidaci člověkem dopustil by se tak trestného 
činu. V současné době právě ve výše zmíněných 
obcích jsou již známy případy, kdy myslivec 
v nočních hodinách vystřelil na divoké prase 
a během pár minut nevěřil svým očím, když 
na něho svítila terénní auta ochránců přírody. 
Hold asi hledají celostátní mediální skandál na 
vrub myslivců…….

Pokud by došlo k atakům těchto šelem v naší 
obci, poprosil bych o kontaktování jakéhokoliv 
myslivce v naší obci a věc předáme příslušným 
orgánům. Ty, aby mohly konat musí mít infor-
maci, že došlo ke škodě. Prozatím výskyt vlka 
v Milíkově zaznamenán nebyl.

Ve zbytku léta vám všem přeji jeho krásné 
prožití ve zdraví a podle svých představ ať už na 
dovolených nebo tady, doma, pod Kozubovou.

Bc. Miroslav Brudný
myslivecký hospodář
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Bezplatná právní porada
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i nadále probíhá ve spolupráci s advokátní kance-
láří, která vykonává služby pro obec, bezplatné právní poradenství pro občany obce Milí-

kov. Tyto služby jsou poskytovány každé třetí úterý v měsíci v knihovně Milíkově.  
V čase od 15,00 - 16,00 hodin.

Termíny: 20.9.2022, 18.10.2022, 15.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 HASIČI MILÍKOV

Soutěž Košařiska
V neděli 24. července jsme uspořá-
dali tradiční soutěž u příležito-
sti pouti sv. Anny na Kozubové. 
Soutěž se konala v Košařiskách. 
Počasí vyšlo krásné, a tak týmy 
bojovaly ve dvou kategoriích, a to 
v retro PS8 a klasických PS12. V kategorii PS8 
se utkalo 6 mužských týmu a dva ženské. 

V mužích zvítězil Nýdek před Hrád-
kem B a Dolní Lištnou B. V ženách 
zvítězila Dolní Lomná před ženami 
z Nýdku. V kategorii PS12 zopa-
kovaly ženy z Dolní Lomné své 
vítězství nad Nýdkem a v katego-
rii mužů opět vyhrál Nýdek před 
Milíkovem a Dolní Lištnou A. Po 

soutěži se konala také již tradiční zábava letos 
už bez omezení a restrikcí. 
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Beskydský železný 
hasič Milíkov 2022
V pátek 12. srpna se na louce 
u zbrojnice konal již druhý 
ročník beskydského železného 
hasiče. Počasí vyšlo krásné 
a soutěž se uskutečnila za féro-
vých podmínek pro všechny 
závodníky. Každý závodník obdržel díky pod-
poře Obce Milíkov a NSA také tričko a pamětní 
šňůrky na krk. 

Soutěžilo se v osmi kategoriích, a to kluci 
a dívky do 6 let, 7-9 let, 10-12 let a 13-15 let. Do 
soutěže se nakonec přihlásilo 92 závodníků, 
aby poměřili své síly. Milíkov reprezentovalo 
jen 10 závodníků, ale domácí závodníci se na 
rozdíl od domácích fanoušků zahanbit nenechali 
a získali z osmi kategorií hned tři první místa. 

Kategorie dívky 13-15 let Madgaléna Mazurová.

Kategorie kluci 7-9 let Tobiáš Polok.

Kategorie kluci 10-12 let Antonín Labaj.

Nejvzdálenějším účastníkem byl Michal Pavelka 
z Velkých Karlovic Podťatého, který skončil ve 
své kategorii kluci 13-15 let na druhém místě.

Předání pohárů pro vítěze se ujala paní sta-
rostka. 

Děkujeme za podporu Obce i NSA, bez kterých 
by se děti nemohly radovat z tak pěkných 
ocenění a odměn. 

Dětská denní soutěž
V sobotu 13. srpna od 10:00 hodin se konala 
tradiční soutěž v požárním útoku pro děti. 
Soutěžilo se v kategoriích mini, mladší žáci, 
starší žáci a dorost. Milíkov na domácí soutěž 
poskládal přes absenci několika dětí celkem 
6 týmů, a to mladší A, B, starší A, B a dorost A, B. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 50 týmů z blízkého 
i dalekého okolí a letos visely poháry pomyslně 
hodně vysoko, protože blížící se konec sezóny 
zachytil týmy ve vynikající kondici a padaly 

opravdu nízké časy. Soutěž probíhala od deseti 
hodin do půl třetí odpoledne a na startu se 
vystřídaly i týmy Lubna, Hnojníku či Nýdku, 
které jezdí i moravskoslezskou ligu mladých 
hasičů. A průběh naší soutěže ocenili. 50 týmů 
odsoutěžilo za něco málo přes 4 hodiny a díky 
příznivému počasí měli všichni stejné regulérní 
podmínky pro své pokusy. Pro všechny bylo 
nachystáno vynikající občerstvení ve formě 
grilovaného masa, hamburgerů či párků 
v rohlíku a samozřejmě pro děti i čepované 
malinovky.
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PrO ILuSTrAcI VýSLeDKy SOuTěže 

MINI
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Písek 00:28,28 00:28,49 00:28,49 1
Návsí 00:28,64 00:29,58 00:29,58 2
D. Lomná 00:31,54 00:31,82 00:31,82 3
Písečná 00:38,18 00:33,30 00:38,18 4

MLADŠÍ
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Nýdek 00:13,66 00:14,09 00:14,09 1
Lubno A 00:15,58 00:16,09 00:16,09 2
Bukovec B 00:16,82 00:16,73 00:16,82 3
D. Lomná A 00:17,27 00:17,26 00:17,27 4
Bukovec A 00:18,45 00:18,22 00:18,45 5
Bukovec C 00:17,25 00:19,99 00:19,99 6
Písek A 00:19,99 00:17,33 00:19,99 7
Milíkov A 00:20,20 00:19,86 00:20,20 8
Hrádek A 00:19,15 00:20,60 00:20,60 9
Guty 00:19,92 00:20,83 00:20,83 10
Písek B 00:21,87 00:20,95 00:21,87 11
Návsí A 00:25,04 00:24,33 00:25,04 12
Hrádek B 00:25,49 00:25,60 00:25,60 13
Jablunkov B 00:25,11 00:28,09 00:28,09 14
Lubno B 00:26,68 00:30,82 00:30,82 15
Milíkov B 00:31,31 00:31,05 00:31,31 16
Jablunkov A 00:30,21 00:33,79 00:33,79 17
Návsí B 00:32,66 00:36,35 00:36,35 18
Písečná A 00:34,10 00:39,59 00:39,59 19
Hnojník    NP
D. Lomná B    NP

STArŠÍ
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Nýdek 00:13,80 00:13,64 00:13,80 1
Návsí 00:14,11 00:14,42 00:14,42 2
Hnojník 00:14,55 00:14,73 00:14,73 3
Milíkov A 00:15,96 00:14,19 00:15,96 4
D. Lomná A 00:16,07 00:15,19 00:16,07 5
Písečná 00:16,18 00:14,60 00:16,18 6
Lubno 00:17,46 00:16,46 00:17,46 7
Milíkov B 00:17,99 00:14,12 00:17,99 8
Bukovec 00:18,04 00:19,10 00:19,10 9
Bocanovice 00:19,54 00:18,94 00:19,54 10
Hrádek 00:21,11 00:20,93 00:21,11 11
Písek 00:40,00 00:38,63 00:40,00 12
Dolní Lištná 00:47,28 00:48,08 00:48,08 13
Guty    NP

DOrOST
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Hnojník 00:12,86 00:13,19 00:13,19 1
Návsí 00:14,22 00:13,39 00:14,22 2
Milíkov A 00:14,72 00:14,73 00:14,73 3
Nýdek 00:14,60 00:15,03 00:15,03 4
Milíkov B 00:15,30 00:14,06 00:15,30 5
D. Lomná A 00:15,36 00:14,56 00:15,36 6
Hrádek 00:15,41 00:15,09 00:15,41 7
Bocanovice B 00:15,31 00:15,94 00:15,94 8
Písek 00:16,17 00:14,51 00:16,17 9
Písečná 00:16,38 00:15,52 00:16,38 10
Bocanovice A 00:23,72 00:21,07 00:23,72 11
Písek 00:40,00 00:38,63 00:40,00 12
Dolní Lištná 00:47,28 00:48,08 00:48,08 13
Guty    NP

Za povšimnutí stojí fakt, že u starších Milíkova 
A a B byly sestřiky na pravém proudu na 2 a 3.  
místo, bohužel leví proudaři neměli svůj den, 
a tak z toho byly pouze 4. a 8. místo. Jediné 
domácí družstvo, které dosáhlo na pohár byl 
Dorost A.

Předání ocenění se opět ujala paní starostka 
obce. Nejlepší týmy obdržely za své výkony 
poháry a medaile a všechny týmy byly odměněny 
dětskými šampusy.
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MužI
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Dolní Lomná muži 00:14,46 00:14,24 00:14,46 1

Dolní Lištná muži B 00:14,85 00:14,5 00:14,85 2

Dolní Lištná muži A 00:15,13 00:15,90 00:15,90 3

Milíkov muži 00:16,24 00:15,07 00:16,24 4

DHZ Raková muži 00:17,73 00:17,61 00:17,73 5

Milíkov muži B 00:21,68 00:21,78 00:21,78 6

Karpentná muži    NP

Hrádek muži    NP

Nýdek muži    NP

žeNy
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Rychaltice ženy 00:17,92 00:17,79 00:17,92 1

Dolní Lištná ženy 00:21,35 00:20,57 00:21,35 2

Hrádek ženy 00:22,44 00:21,75 00:22,44 3

Milíkov ženy 00:24,10 00:24,22 00:24,22 4

Dolní Lomná ženy 00:29,18 00:28,38 00:29,18 5

Nýdek ženy    NP

Soutěž o putovní pohár starostky 
obce Milíkov
Po ukončení dětské soutěže a přestavění trati 
se po 15:30 uskutečnila také soutěž dospělých. 
Účast byla oproti dětem nízká, ale o to více se 
týmy snažily získat putovní pohár pro muže 
a ženy do svého dočasného držení. V kategorii 
mužů se utkalo 9 týmů z nichž nejlepší byla 

Dolní Lomná, která tak převzala putovní pohár 
od Dolní Lištné. V kategorii žen se utkalo 6 týmů 
a pohár obhájily ženy z Rychaltic. Mezi ženami 
se umístilo na 4. místě i obměněné družstvo 
žen z Milíkova, a přestože tréninků měli pouze 
minimum, bojovaly ženy s nadšením a výsledný 
čas 24,22 s slibuje jen a jen lepší výsledky do 
budoucna. Gratulujeme.

Pálení klestí a vypalování trávy
Dovolte mi, abych v souvislosti s velkým požárem 
v Hřensku, který v poslední době zaznamenali 
v médiích snad všichni, připomněl článek 
Hasičského záchranného sboru moravskosle-
zského kraje, který je stále platný 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 šířením 
do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále 
zůstává vypalování suché trávy. Provádět vypa-
lování 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.  
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Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. neza-
kazuje místní obecní vyhláška, měli by lidé věno-
vat velkou pozornost zakládání ohňů při úklido-
vých 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 prostředky k hašení 
případného požáru např. konev s vodou nebo 
nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný 
požár již v zárodku uhasit. Zapomínat 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 vzdálenosti 
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 stránkách 
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. Vzhledem k již zmiňo-
vanému požáru bude HZS nekompromisní a co 
se v minulosti řešilo pouhou domluvou bude již 
tvrdě postihováno.

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

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

SDH Milíkov  
a HZS MSK

V pořadí druhý projekt Místní akční plán pro OrP 
Jablunkov II po čtyřech letech realizace končí

V projektu Místní akční plán pro ORP Jablun-
kov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009
093 (dále MAP II) bylo zapojeno celkem 20 škol 
a školských zařízení z 12 obcí ORP Jablunkov. 
Cílem projektu byla podpora zkvalitňování 
školství a vzdělávání ve spolupráci se všemi 
aktéry vzdělávání, tzn. pedagogy, vedením škol, 
neformálními vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky 
a veřejností. Rozpočet činil více než 11 milionu 
korun a byl financován z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT.

Celkem se podařilo zrealizovat přes 111 jed-
norázových akcí, 17 dlouhodobých aktivit, 

9  celoúzemních soutěží a nespočet pravi-
delných výjezdů škol a školských zařízení do 
různých vzdělávacích center. Projekt byl 
zaměřen především na rozvoj matematické 
a čtenářské gramotnosti, inkluzi, podporu poly-
technického vzdělávání, rozvoj občanských 
kompetencí, kariérového poradenství a finan-
cování ve školství. Na rozvíjení těchto oblastí 
byly vytvořeny pracovní skupiny, jejíž členy byli 
většinou pedagogové škol Jablunkovska a další 
odborníci těchto sfér.

Všechny zapojené školy měly možnost pravi-
delně navštěvovat zážitkové aktivity vedoucí 
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k zájmu a rozvoji polytechnického vzdělávání 
a dovedností dětí a žáků. Školy volily nejča-
stěji vzdělávací programy ve Světě techniky 
v Ostravě, URSUS v Dolní Lomné, Interaktivní 
učebně biologie v DDM Třinec, Archeoparku 
v Chotěbuzi, Planetáriu v Ostravě, Hyundai 
v Nošovicích, Marlence ve Frýdku – Místku, ZOO 
v Ostravě, Třineckých železárnách, muzeích 
a jiných. 

V projektu fungoval i rodilý mluvčí z Irska, který 
pravidelně navštěvoval 10 základních škol 
v území a vyučoval zde anglický jazyk.

V současném moderním školství je kladen 
důraz zejména na digitalizaci ve vzdělávání, 
ale zároveň na polytechnické vyučování na 
školách. Proto byly v rámci fungování pracovní 
skupiny polytechnika a digitalizace podpořeny 
pravidelné výjezdy škol a školských zařízení do 
různých vzdělávacích institucí. V lednu 2020 
byla spuštěna nyní velmi oblíbená aktivita Malý 
řemeslník, kdy si děti mateřských škol, pod doh-
ledy lektorů, vyráběly dřevěné hračky v dílnách 
DDM Jablunkov a tím rozvíjely svou manuální 
zručnost. Poslední školní rok probíhaly na 
14 zainteresovaných školách a školkách kroužky 
robotiky, které u dětí a žáků rozvíjely základy IT 
dovedností a programování. 

Celkem 17 aktivit vytvořila pracovní skupina pro 
rozvoj čtenářské gramotnosti. V této oblasti se 
jako velmi zdařilá opakovaně vyhlašovala soutěž 
ve čtení uměleckého textu s prvky dramatizace 
– Karel čte rád aneb… Soutěž byla realizovaná 
v prezenční formě, později v souvislosti s proti-
covidovými opatřeními i online a bylo tak 
podpořeno i zdokonalování v IT technice žáků. 
Metodická setkání s psychology a jinými odbor-
níky i semináře na různá témata této oblasti 
pedagogové v území hodnotili pozitivně a pří-
nosná byla i úzká spolupráce s JACKI-knihovnou 
Jablunkov. Aktivita Hravé čtení s knihovnicí, 
probíhala souběžně s Malým řemeslníkem a děti 
zde rozvíjely svou čtenářskou pregramotnost.

Pracovní skupina pro podporu matematické 
gramotnosti se zaměřila především na podporu 
aktivit rozvíjející představu o financích žáků 
základních škol prostřednictvím pravidelně se 
opakující soutěže Finance hrou. Soutěž byla 
realizovaná jak v prezenční formě, tak i formou 
online. Pedagogy byla pozitivně hodnocena pra-
videlná metodická setkávání k různým tématům 
v této oblasti. Velmi úspěšné byly i semináře 
k dalšímu vzdělávání pedagogů.

Rozvoj inkluzivního vzdělávání a rovných příleži-
tostí zaštítila pracovní skupina různými komu-
nitně osvětovými setkáváními školských praco-
vníků s rodiči. Vzdělávání asistentů pedagoga, 
speciálních pedagogů a pedagogů se realizovala 
dle potřeb v území. Vedly se pravidelné diskuze, 
sdílely se informace a předávaly zkušenosti. 
Rozebíraly se různé kazuistiky k tématům jako je 
ADHD, autismus, vývojové vady dětí, práce s pro-
blémovými žáky, spolupráce školy, rodičů a jiné.

Občanské kompetence se zaměřily na pod-
poru žákovských parlamentů na školách. 
Jako úspěšný byl hodnocen společný třídenní 
workshop všech žákovských parlamentů, jehož 
cílem bylo naučit žáky spolupráce, odpovědno-
sti, sebereflexi, a to prožitkovou formou. V území 
se velmi osvědčily semináře k rozvoji emočních 
kompetencí a osobnostního rozvoje. Pravidelně 
se realizovaly preventivní výchovné projektové 
dny pro děti mateřských škol, ve spolupráci se 
složkami Integrovaného výjezdového centra 
v Jablunkově. Preventivní programy pro žáky 
probíhaly i on-line formou na různá témata, jako 
je šikana, porucha příjmu potravy, zdravý životní 
styl a poskytování první pomoci, ve které byli 
proškoleni i zájemci pedagogických pracovníků.

Podnikavost a kariérové poradenství byla u žáků 
podporována návštěvami v podnicích Hyundai, 
Marlenka a Třineckých železárnách. Probíhaly 
workshopy pro žáky 8. a 9. ročníků k výběru 
školy, rodiče se mohli poradit s pracovníky úřadu 
práce ohledně správného výběru školy pro své 
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dítě, jak vhodně je připravit na přijímací zkoušky 
a poptat se i na aktuální situaci trhu práce. 
Pro kariérové poradce škol, byly připravovány 
workshopy a školení. Členové pracovní skupiny 
analyzovali výběry škol žáků 9. tříd dle každo-
ročních dotazníkových šetření a také vytvořili 
databázi firem spolupracujících se školami.

Pracovní skupina pro financování pravidelně 
zjišťovala a mapovala vhodné finanční zdroje 
pro školská zařízení. Poskytovala částečnou 
podporu škol v poradenství a administrativě 
správního servisu. Uskutečňovala pravidelná 
tematická setkávání a semináře pro vedoucí 
pracovníky školských zařízení, ekonomy a admi-
nistrativní pracovníky. V území se vidí potřeba 
v zavedení fungujícího a stálého systému, který 
bude veden jako trvalá podpora a pomoc školám 
nejen od administrativní zátěže.

Od 1.9.2022 bude zahájen navazující projekt 
Místní akční plán pro ORP Jablunkov III. Cílem 
tohoto projektu bude především vzdělávání 
pedagogů, vyhodnocování plnění strategických 
cílů v oblasti vzdělávání v regionu, a především 
plánování aktivit, které budou následně realizo-
vány od roku 2024.

Veškeré podrobné informace k jednotlivým 
aktivitám lze najít na webových stránkách pro-
jektu www.map.jablunkov.cz a facebookovém 
profilu projektu https://www.facebook.com/
map.jablunkov

Realizační tým projektu děkuje všem jeho 
členům a ostatním aktérům v území, že věnují 
svou energii k rozvoji našich dětí, žáků i nás 
samotných.

Realizační tým projektu MAP II

Veškeré podrobné informace k jednotlivým aktivitám lze najít na webových stránkách projektu 
www.map.jablunkov.cz a facebookovém profilu projektu https://www.facebook.com/map.jablunkov 
Realizační tým projektu děkuje všem jeho členům a ostatním aktérům v území, že věnují svou energii k rozvoji 
našich dětí, žáků i nás samotných. 
Realizační tým projektu MAP II 
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TVOJE ELEKT INA
POLSKÁ FIRMA/BEZKONKUREN NÍ CENA

FOTOVOLTAIKA  pro domácnosti a firmy
TEPELNÁ ERPADLA  – nejlevn jší zp sob vytáp ní a oh evu vody
INFRAPANELY  – lehká a rychlá instalace

REALIZACE NA KLÍ

KONZULTACE A NÁVŠT VA TECHNIKA ZDARMA

ZE SLUNCE

info.cesko@soldom.pl             776 840 204                 www.soldom.pl
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Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý

Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola

Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola
Vyšší výkon než běžná elektrokola

Možnost koupě na splátky
Hotovo do týdne!

P Ř E S T A V B A  K O L A
N A  E L E K T R O K O L O  

Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?

ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

WWW . E L E K O L A . C Z

Martin Pohludka
+420 605 442 493

elekola@email.cz
dílna u Frýdku
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TěLOVýcHOVNÁ JeDNOTA MILÍKOV, z.s. 
Vážení sportovní fanoušci, letní 
prázdniny se nám pomalu chýlí 
ke konci což je předzvěstí toho, že 
se již brzy začne nový školní rok, 
ale hlavně nová fotbalová sezóna 
2022/2023 FAČR.

Hodnocení té minulé si ponechám na 
závěr roku, který je jak stvořený pro bilancování 
a vyhodnocování toho co se událo v minulém 
roce a nyní už Vás chci co nejsrdečněji pozvat 
na fotbalová utkání podzimní části sezóny TJ 
Milíkov. Naši fotbalisté nově nastoupí ve čty-
řech uskupeních a to v družstvu starších žáků, 
dorostu, mužů a přípravky.

Ti nejmenší, tudíž fotbalová přípravka nastoupí 
pod vedením zkušené dvojice Tomáše Di-Giusta 

a Miroslava Ernsta. Nově se k nim při-
pojil také Lukáš Kantor. Řady těchto 
nejmenších bojovníků se čím dál víc 
rozrůstají, z čehož máme obrovskou 
radost, jelikož oni jsou nadějí dalšího 
pokračování fotbalu na Milíkově 
a v Košařiskách. Doufáme, že se jim 
bude dařit stejně dobře jak v před-

chozím premiérovém ročníku. 

Starší žáci do sezóny nastoupí pod vedením p. 
Daniela Marosze. 

Již tradičně spojené družstva dorostu Milíkova 
a Hrádku povede pan Roman Mitrenga ve spo-
lupráci se Slavomírem Sikorou. Naše mužstvo 
povede již také tradičně Michal Franiok s pomocí 
pana Josefa Tvrdíka.
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žáci
04.09.22 10:00 Hrádek Milíkov 
10.09.22 09:30 Mosty Milíkov 
14.09.22 17:00 Bystřice Milíkov 
18.09.22 10:30 Milíkov Oldřichovice 
25.09.22 13:00 Návsí Milíkov 
28.09.22 10:30 Milíkov Vendryně 
02.10.22 10:00 Milíkov Bukovec 
08.10.22 10:00 Vendryně Milíkov 
16.10.22 09:30 Milíkov Návsí 
23.10.22 10:30 Bukovec Milíkov 
30.10.22 09:00 Milíkov Bystřice 

Pevně doufáme v to, že všichni naši sportovci si 
povedou velmi dobře a zúročí tak čas strávený 
v tréninkové přípravě.

  Rozpisy utkání jsou umístěny níže a rovněž 
budou umístěny ve veřejných místech v naší 
obci. Doufáme, že si uděláte čas, přijdete k nám 
strávit hezké víkendové chvíle okořeněné urput-
nými boji našich fotbalistů a podpoříte jejich 
sportovního ducha.

Závěrem bychom chtěli opět poděkovat za pod-
poru všem sponzorům, obecnímu úřadu Milíkov, 

obecnímu úřadu Košařiska, funkcionářům 
a v neposlední řadě všem příznivcům a fanouš-
kům klubu TJ Milíkov. Věříme, že i nadále se 
budeme moci těšit z vaší přízně. 

S podzravem a sportu ZDAR !!!

Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.

Muži
14.08.22 17:00 Milíkov Janovice 
21.08.22 16:30 Nošovice Milíkov 
28.08.22 16:30 Milíkov Chlebovice 
07.09.22 16:30 Nebory Milíkov 
10.09.22 16:00 Vojkovice Milíkov 
18.09.22 15:30 Milíkov Smilovice B
25.09.22 15:30 Hrádek Milíkov 
28.09.22 15:30 Milíkov Písek 
02.10.22 15:00 Milíkov Hukvaldy 
08.10.22 15:00 Pržno Milíkov
16.10.22 15:00 Milíkov Mosty 
23.10.22 14:30 Metylovice Milíkov 
30.10.22 14:30 Milíkov Návsí 
06.11.22 14:00 Bukovec Milíkov 

Dorost
21.08.22 14:00 Nebory Milíkov/Hrádek 
28.08.22 14:00 Milíkov/Hrádek Kozlovice 
03.09.22 13:30 Tošanovice/Dobratice Milíkov/Hrádek
11.09.22 10:00 Čeladná (8) Milíkov/Hrádek
18.09.22 13:00 Milíkov/Hrádek Oldřichovice 
25.09.22 13:00 Písek Milíkov/Hrádek 
28.09.22 13:00 Milíkov/Hrádek Nebory 
02.10.22 12:15 Kozlovice Milíkov/Hrádek 
09.10.22 12:30 Milíkov/Hrádek Tošanovice/Dobratice
16.10.22 12:30 Milíkov/Hrádek Čeladná 
23.10.22 10:00 Staříč Milíkov/Hrádek 
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Szanowni czytelnicy,
bardzo fajna piosenka może rozpocząć ten oto 
wrześniowy wpis. Bowiem jest moim skrom-
nym zdaniem trafna i przez dzieciaki bardzo 
lubiana. Szczególnie z precyzją naplanowana 
na 1.9., około godziny 7.00, kiedy to zaspane 
oko ucznia pierwszy raz w roku szkolnym się 
otworzy. I rodzic rozpoczyna arię: „Ćwierkają 
wróbelki……od samego rana……ćwir, ćwir 
dokąd idziesz Marysiu kochana?….A Marysia 
na to…….śmiejąc się wesoło……szkolny rok się 
zaczął……więc idę do szkoły!“. W tym momen-
cie najczęściej nie tylko otwiera się drugie oko, 
ale też często buzia, na pewno z wyrazami praw-
dziwego podziwu dla dobrego poczucia humoru 
kochającego rodzica. Prawdę powiedziawszy to 
nie po raz ostatní w tym dniu oczy mają na co 
popatrzeć. Dzieciaki przedszkolne po wakacjach 
wchodzące do sali zobaczyły zupełnie nowe, w 
pełni przerobione przedszkole. Skąd naraz tyle 
miejsca? Można elegancko w berka pograć. A te 
drzwi? Odsuwalne, elegancja Francja. Za nimi 
kolejna przestrzenna salka. Oj…będzie niezła 
zabawa w tym roku. Super. Pozwólcie, że w tym 
momencie podziękuję w imieniu całego grona 
pedagogicznego naszej Pani Wójt i gminie Mili-
ków za umożliwienie tej renowacji. Niezmiernie 

się cieszymy a dzieciaki na pewno z nami, że 
nasze przedszkole można teraz nazwać praw-
dziwie przebojowym. Nie było łatwo...i nieźle się 
wszyscy mistrzowie rzemieślnicy napracowali, 
efekt jednak jest doskonały. I tak rozpoczęto 
nowy rok przedszkolny na pierwszym piętrze 
budynku z wieżyczką z numerem 104. Na parte-
rze też był powód do radości. Pierwszoklasiści 
pierwszy raz zasiedli do ławek szkolnych i zaraz 
zostali obdarowani. Nie tylko wierszykiem na 
rozpoczęcie roku szkolnego swych starszych 
współbraci, ale też Bonem Pierwszoklasisty, 
który stał się niemal tradycją. Tornister nała-
dowany po brzegi niezbędnym wyposażeniem. 
Do tego jeszcze sympatyczny datek finansowy 
w postaci 450,- złotych dla każdego pierwszaka. 
Uczniowie uśmiechnięci, w dobrym humorze i 
pozytywnie nastawieni to podstawa udanego 
roku. Myślę, że udany będzie.Przed nami jeszcze 
mnóstwo wspaniałych akcji. Rozpoczynając 
Pieczonym Ziemniakiem, za parę dni wyjeż-
dżamy na wycieczkę do Krakowa, puszczanie 
latawców… Kolorowa jesień przed nami. Nic 
tylko żyć. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.

Grzegorz Suszka     
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 www.mojeodpadky.cz 
f MOJE ODPADKY 

 

 

Vážení uživatelé systému MESOH, 

k 30. 9. 2022 bylo ukončeno období pro vyhodnocení 
třídění odpadů a slev pro rok 2023, tzv. MESOH rok. 

Prosíme o kontrolu, zda jsou všechny údaje ve Vašem 
odpadovém účtu správné. Případné změny, doplnění 
chybějících svozů apod. lze uplatňovat do 30. 11. 2022 na 
emailu burianova.isnoit@gmail.com, 
olga.bojkova@obecmilikov.cz. Po tomto datu již nebude 
možné reklamaci uplatnit. Vždy prosím uveďte vaše IDS 
(ID stanoviště), příp. adresu stanoviště. 

Od 1. 10. 2022 začal nový MESOH rok, jehož vyhodnocení 
proběhne na podzim roku 2023. Pro zobrazení svozů 
odpadu za nové období 1. 10. 2022 – 30. 9. 2023 si můžete 
překliknout v pravém horním rohu Vašeho odpadového 
účtu.  

Děkujeme, že třídíte a snižujete produkci odpadů!  
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DĚTSKÝ BAZÁREK MILÍKOV 
 
KDY: Sobota 15. 10. 2022, 8:00 – 16:00 
KDE: Tělocvična u ZŠ Milíkov  
 
V PRODEJI:  
- podzimní a zimní oblečení pro děti 0 – 15 let 
- oblečení, obuv, hračky, knihy, hry, kola, lyže, sáňky, brusle, kočárky, 
  autosedačky, sportovní potřeby 

 
   Příjem: pátek 14. 10. 2022, 9:00 – 16:00 
   Prodej: sobota 15. 10. 2022, 8:00 – 16:00 
   Výdej neprodaného zboží: neděle 16. 10. 2022, 11:00 – 12:00 

 
NEPŘIJÍMÁME: špinavé a poškozené věci, plyšáky, letní oblečení 

 
MANIPULAČNÍ POPLATKY U PŘÍJMU VĚCÍ:  
2Kč/kus – boty, oblečení, hračky 
10Kč/kus – kola, lyže, sáňky, brusle, kočárky, dětské autosedačky 
10% z ceny každé prodané položky - výtěžek bude rozdělen mezi 
polskou a českou mateřskou školu v Milíkově 
 
Přijímáme maximálně 70 kusů na osobu! 
 

VÍCE INFORMACÍ: Beata Bubiková, tel.: 777 835 980 
 


