
-  1  -

1 / 2023INFORMÁTOR
BiuletynOBEC

MILÍKOV

březen
20231

Hezký život na úpatí Kozubové Pieknie se tu żyjmy pod Kozubowóm

Biuletyn
INFORMÁTOR

Úvodník starostky
Vážení občané,

Zima nám jen pomalinku dává sbohem a všich-
ni se začínáme těšit prvním jarním dnům. Slun-
ce nám vžene růž do tváří, stejně jako energii 
do žil. Lidé už jsou unavení z neustálých zpráv 
o válce, zdražování a situace na trhu s energie-
mi. To je pořád něco. 

I my se potýkáme se zdražováním, které jste 
pocítili i vy u plateb za odpad a nevyhne se to 
ani vodnému a stočnému. Náklady na svoz a li-
kvidaci odpadu jsou největší položkou v našem 
rozpočtu. Jen loni jsme za odpadové hospo-
dářství vynaložili 1.720.578,- Kč. Když od toho 
odečteme příjmy z poplatků ve výši 688.922,- 
a finanční prostředky z EKO-KOMU za tříděný 
odpad 408.005,-, zbude pořád 623.651, které 
musí obec dofinancovat. Dva svozy velkoob-
jemového odpadu nás přijdou na nějakých 
138.000,- a sběrný dvůr v Jablunkově a Třinci 
119.000,- Kč. To je jen krátká sumarizace od-
padového hospodářství. Sami vidíte, že i když 
se snažíme snižovat produkci, stále to nejsou 
růžová čísla. A náklady stále rostou, na to jsme 
malí páni. Věděli jste třeba, že vyřazené pne-
umatiky je od Vás povinen převzít kterýkoliv 

pneuservis z odkazů: https://1url.cz/zrbpR 
nebo https://1url.cz/yrbpa  (např. Václav Kluz – 
Písek 51, Eduard Nieslanik – Jablunkov 931, Mi-
roslav Cieslar – Jablunkov 985, Bereka Rak – Bu-
kovecká 615 Jablunkov, Tomáš Babáček – Bělá 
1070 Jablunkov, Pneuservis Szolony – Nádražní 
798 Jablunkov, Autoservis Tomáš Vojkovský – 
Návsí 1087, Jaroslav Dian – Olšová 1165 Třinec, 
Autoset Centrum ČR – Lidická 166 Třinec) V pří-
padě, že se budete snažit tyto pneumatiky od 
letošního roku odevzdat při velkoobjemovém 
odpadu nebo na sběrném dvoře, bude Vám 
za to účtován poplatek 8,50 za kg takového to 
odpadu. 

U poplatků za stočné se zase promítnou ná-
klady, které má obec díky nezodpovědným 
lidem, kteří považují kanalizační řád za od-
padkový a házejí a vypouštějí do něj všechno, 
co jde. Přemíláme pořád dokola, co se smí do 
kanalizace pouštět, ale je to jako hrách na zeď 
házet. I malé děti ve školce pochopí po prvním 
pokárání paní učitelkou, že např. nemají do WC 
házet kartáčky na zuby apod. Bohužel u dospě-
lých lidí to tak nefunguje, což je škoda. Každý 
z nás by si měl sáhnout do svědomí, nebo se 

„Každé řešení nějakého problému vytváří nové nevyřešené problémy.“ 
 (Karl Raimund Popper)



Obec MilíkovINFORMÁTOR / BIULETYN

Společenská rubrika
V měsících březen 2023 – květen 2023 se dožívají významných jubileí tito spoluobčané:

95 let
Mitrenga Jan  Vymyslov

91 let
Heczková Anna u kravína
Drongová Anna Losek

80 let
Kaletová Helena Kopetná - Paseky

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka, Ing. Jan Kantor – místostarosta

70 let
Niedobová Anna  Za Kopetnou

60 let
Cieślar Rudolf  Sosna
Szmek Pavel  Na Losku
Čmiel Václav  Pila 

50 let
Lazar René  Kopetná – Paseky
Heczko Martin  Sosna

zajet podívat na některou z našich čistíren, jak 
to vypadá, když tam ty hnusy připlavou. Je to 
smutné a následky neseme všichni.

Začátkem roku jsme nechali nainstalovat foto-
voltaické panely na střechu čistírny, na což jsme 
získali dotaci a uvidíme, zda se tato investice 
vyplatí. Pokud ano, mohli bychom těchto tech-
nologií využít i na jiné objekty. O dotace jsme 
žádali i na autobusový záliv zastávky ,,Sosna“ 
a věříme, že se nám ji podaří získat, stejně jako 
jsme získali dotaci na jímání, akumulaci a úpra-
vu pitné vody ve Štefkách. O dotaci na vodovod 
jež je součástí této stavby, budeme také žádat. 
Chodník v centru již letos kvůli vleklých problé-
mů s projektem a účastníky řízení nestihneme, 
ale je aktuálně na pořadu dne. Jelikož se na 
hranici katastrů Milíkova a Návsí bude letos re-
konstruovat most a s tímto úzce souvisí i opra-
va hlavní komunikace až po zastávku ,,v dědi-
ně“ a my bychom současně chtěli zapracovat 
i na výstavbě našeho chodníku. Vše máme se 
správou silnic vykomunikováno, aby se nic ne-
dělalo jen tak. V souvislosti s rekonstrukcí zmí-
něného mostu sledujte www.obecmilikov.cz, 
kde naleznete dopravní omezení, která budou 
s touto stavbou souviset. Bude se jednat o tři 
etapy:

I. etapa – doprava bude řízena semaforem 
v období 1.4.2023 – 26.4.2023 a 12.9.2023 – 
27.9.2023
II. etapa – komunikace zcela uzavřena v obdo-
bí 27.4.2023 – 1.5.2023 a 7.9.2023 – 11.9.2023
III. etapa – doprava bude vedena po dočas-
ném mostním provizoriu v období 2.5.2023 – 
6.9.2023

Tyto termíny však ještě nejsou potvrzené, 
v době uzavírky vydání tohoto čísla informáto-
ru, ještě neproběhlo ústní jednání ve věci do-
pravních omezení a proto tedy sledujte www 
stránky. Zejména dojíždějících dětí se bude 
úplná uzavírka a komplikace s dojížděním tý-
kat nejvíce. Nejedná se však o nikterak dlouhý 
časový úsek a věřme, že odměnou nám bude 
nově zrekonstruovaný most. Ten sice problé-
mům s dopravou v zimním období, kterých 
bylo letos více než dost, nepomůže, ale věřme, 
že se jednou dočkáme i vyřešení tohoto našeho 
Náveského problému. 

Mějte hezké jarní dny a snad se uvidíme při ně-
které z akcí v naší obci, jednou z prvních bude 
15.4.2023 akce ,,Ukliďme si Milíkov“. Všem dob-
rovolníkům už s předstihem děkuji za jejich čas 
a ochotu pomoci. 

Starostka obce Eva Kawuloková
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Milí čtenáři,

školní rok se již přehoupl do druhého pololetí 
a my máme před sebou jarní měsíce plné 
tradičních akcí a zajímavých aktivit. Pojďme 
se společně ohlédnout, co se u nás událo od 
posledního setkání.

V rámci zkvalitňování klimatu tříd a školy se žáci 
zúčastnili interaktivního zážitkového programu, 
který pořádá Slezská diakonie. Prostřednictvím 
diskuzí, her a soutěží se žáci 1. až 3. ročníku 
zaměřili na podstatu přátelství, rozpoznání 
nevhodného chování, omluvu, ale také udržení 
tajemství a důvěru ostatních. Žáci 4. a 5. ročníku 
si díky cíleným aktivitám uvědomili výhody 
vzájemné spolupráce a porozumění.

Děti v mateřince se první lednové dny věnovaly 
tradici TŘÍ KRÁLŮ, se kterou se seznámily pro-
střednictvím vyprávění a obrázků. Hezkým zpes-
třením byla také návštěva těšínského divadla 

BAJKA, kde zhlédly loutkovou Policejní pohádku 
plnou humorných scének. Zimní období děti 
využívaly nejen k hrám na sněhu a zimnímu 
sportování, ale také k experimentování, kdy 
se seznamovaly s koloběhem vody v přírodě, 
názorně si ukázaly, jak se voda dokáže promě-
ňovat, a jak se mění její vlastnosti.

První pololetí školního roku jsme ukončili nejen 
slavnostním rozdáním výpisu z vysvědčení, 
ale i recitační soutěží. Všechny soutěžící při-
šly podpořit i děti mateřinky, které soutěžení 
zahájily krátkým programem. Vybrat vítěze 
nebylo vůbec jednoduché. Nakonec byly v první 
kategorii oceněny Barbora Szkatulová, Markéta 
Varcopová a Eva Hartabusová. V druhé kategorii 
vyhráli Ráchel Kawuloková, Ema Sedláčková 
a Tobiáš Polok. 

K velmi oblíbeným akcím patří také karneval. 
A tak k nám zavítali jedno páteční odpoledne 
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Klauni z Balónkova s Popletenou maškarádou 
plnou zábavy, písniček, tance, her a soutě-
žení, kterou si přišli užít nejen děti mateřské 
a základní školy, ale také jejich nejbližší. K pří-
jemnému odpoledni přispěli také rodiče, kteří 
připravili pro přítomné drobné občerstvení. 
Všem, kteří se na přípravě karnevalového odpo-
ledne podíleli, moc děkujeme.

Závěrem bych chtěla oznámit všem rodičům 
předškoláků, že letošní zápis do 1. třídy 

se bude konat 3. 4. 2023 od 10:00 do 15:00 
a podání žádosti bude probíhat elektronicky.

Zápis do mateřské školy proběhne dne 3. 5. 
2023 od 10:00 do 15:00. 

Bližší informace k zápisům či případné změny 
budou zveřejněny na stránkách naší školy 
www.zsmilikov.cz a na vývěsní desce u školy.

Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy
Mgr. Hana Gorgolová – ředitelka školy
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Szanowni Czytelnicy,

pozwólcie, że zdam kolejną relację przed-
szkolno-szkolną z okresu aktualnego, krótko 
przeszłego i krótko przyszłego. Ostatni rozdział 
był ze sezonu świątecznego i kończyliśmy zapro-
szeniem na Mikołaja. Otóż Mikołaj się odbył, 
zaprezentowaliśmy Waszmościowi program pt. 
Czapka Niewidka, w którym oprócz dzieci udział 
wzięli: Chuck Norris, Latająca Krowa Neonowa, 
Bałwan Wielki przyjacielski, Śnieżynki Śliczne... 
Zachwycony Mikołaj podzielił sprawiedliwie 
podarki, wystawiając werdykt roku 2022 zakoń-
czony licznymi obietnicami dzieci dotyczącymi 
poprawy swego zachowania. Zobaczymy, jak się 
do przyszłego roku z obietnic wykażą. Krótko 
po Mikołaju, wspólnie jak zawsze, spędziliśmy 
świąteczny czas w klasie nr. II. Pod choinką 
pełno było prezentów, które takim sposobem 
przyciągały oczy uczniów, że podczas programu 
problem mieli utrzymać wzrok na wprost. 
Kierując się komendą gimnastyctną: W lewo 
patrz, rentgenowali przyszłe zdobycze. Tradycje 
dotrzymaliśmy jednak wszystkie. Były kolędy, 
niektóre zagrali nam na swych instrumantach 
sami uczniowie. Pozwólcie, że przedstawię 
skład naszego Kolęda Bandu: flet: Ania Fojcik, 
skrzypce: David Peter, gitara: Samuel Fojcik. Bar-
dzo miło było. Potem rozłupywanie orzechów, 
wieszczenie z dymu świeczek, krojenie jabłek 
i jak najbardziej łamanie się ze wszystkimi opłat-
kiem połączone z życzeniami. Nowy Rok 2023 

zaczęliśmy optymistycznie. No i zaraz w styczniu 
wskakujemy znowu na scenę, bowiem Dzień 
Babci i Dziadka odbyć się po prostu musi. 
Chociaż grypa chciała pokrzyżować nam plany, 
dzielne dzieciaki wchłaniając litry soku z cytryny 
i marchwi zostały nieugięte. Mogliście na scenie 
spotkać zespół wspaniałych  aquabelli, kuchar-
czyków-muzyków ze swymi garnkowymi bęb-
nami, zespół rock and rollowy „Szybka Noga“, 
wspaniałych poetów i recytatorów. Z cytatem 
przewodnim (ale jakże prawdziwym) Ogdena 
Nasha: „ Gdy dziadkowie wchodzą drzwiami, 
dyscyplina wylatuje przez okno“ staraliśmy się 
udobruchać rodziców dzieci, którzy na swoje 
święto muszą jeszcze trochę poczekać- do 
maja. Początek lutego zabiera dla siebie Balik 
Maskowy, rozpoczęty owszem najprawdziw-
szym polonezem. Tak, tak…co się w młodości 
nauczysz… Odpowiedź na tradycyjne pytanie: 
„Kim ty jesteś śliczna masko?“ odsłania dla 
nas rąbek tajemnicy, bowiem niektóre kreacje 
w życiu nie widziałem. Szalony naukowiec 
wspólnie z profesorem Snapem i Harrym Garn-
carzem, był Jasiu Bond, Myszka Minnie, Hobbit 
from the Shire, czarodzieje, jeżyk Sonic, mim, 
duch, szkielecik, pirat, Black Panther z Wakandy, 
Spiderman, Batman, ninja żołw, pojawiły się 
urocze  księżniczki i wróżki, indianie, smoki 
i tygrysy, sportowcy nawet złodzieje z ogrom-
nym worem. Wspólna zabawa, emocje, biegi 
i salwy śmiechu na sali to znaki rozpoznawcze 
naszego karnawału. O dwa dni później rodzice 
też mieli możliwość wspaniale się pobawić na 
tradycyjnym Balu, którego tematem przewod-
nim było Casino. Przychodząc po Balu do domu 
i sprawdzając na drugi dzień stan aktualny port-
monetki zrozumiałem dlaczego. Akcja „Luty“ 
ciągle w toku, tydzień najbardziej aktywny to ten 
13-18.2. Dlaczego? 14.2.- dopołudnia to Walen-
tynki i Drzewo Życzeń, kiedy dzieci przekazywały 
sobie treści pozytywne typu- cytuję wypowiedzi: 
„Jesteś fajna“, „Dobrze, że żyjesz“, „Pomagasz.“ 
czy „Dużo czytasz“. 14.2.-godz.12.00 to szkolne 
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koło konkursu śpiewaczego pieśni ludowych. 
Wśród wspaniałych wyczynów śpiewaczych jury 
ogłasza zwycięzców. 1.miejsce: Samuel Fojcik, 
2.m.: Oliwia Goryczka, 3.m.: Ala Szpyrc, jej brat 
Kuba zgarnął wyróżnienie za niesamowitą pre-
zentację swej pieśni. I proszę Państwa, chodziaż 
na co dzień kierujemy się hasłem: „Zdrowe śnia-
danie- a nic ci się nie stanie“, pozwoliliśmy sobie 
trochę pofolgować i we czwartek hasło to zmie-
nić na: „Dwa pączki dla mnie a jeden mamie- i też 
nic mi się nie stanie“. Dobrze kombinujecie, to 
hasło przewodnie Tłustego Czwartku, kiedy to 
pojadanie pączków jest, dało by się powiedzieć, 
obowiązkiem. 18.2.-Beskidzka Narta, do samego 
końca byliśmy w niepewności, czy się odbędzie. 
Odbyła się, chociaż we strugach deszczu, ale 
była. A oto wyniki Ala Szpyrc w slalomie zajmuje 
7. m. w kategorii DZ kl. 1-3, w biegach: David 
Peter zajmuje 7m. w kat. CH kl. 4-5. Gratulacje 
sportowcom i podziękowania rodzicom za 

ofiarność i utrzymywanie ducha sportowego 
swych dzieci. A teraz, co nas czeka i nie minie. 

• 4.3.-Zjazd Gwiaździsty
• 5.4.-Zajączek (dla przedszkola i szkoły)
• 18.4.-zapisy do 1. klasy- od 8.00-16.00
• 2-5.5.- zapisy do przedszkola w godz. 

8.00 -15.30

Na samo zakończenie pozwolę sobie zaprosić 
wszystkich do zapisów do naszego przedszkola 
i szkoły. Pomożemy Waszemu dziecku odnaleźć 
siebie. Pokazać i rozwijać swe umiejętności 
naukowe, językowe, teatralne, śpiewacze, 
recytatorskie czy sportowe. Zapraszamy do 
naszego grona nauczycieli i rodziców PSP Mili-
ków w szkole Pod Wieżyczką. 

Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i wszyst-
kiego dobrego życzę.

Grzegorz Suszka
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Ukliďme si 

Milíkov 

15. dubna 2023 
Sejdeme se v 9 hodin 
- před obecním úřadem 
- u TJ Milíkov 

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

Po akci se sejdeme na louce pod obč. Puczokem,                          
kde opečeme špekáčky a osvěžíme se.  

Tel. 
724 156 991 

Každý dobrovolník je srdečně vítán. 
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Bezplatná právní porada
Informujeme občany obce Milíkov, že i nadále probíhá ve spolupráci s advokátní kan-
celáří, 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. března 2023, 18. dubna 2023, 16. května 2023, 20. června 2023

Poplatek za svoz  
tuhého domovního odpadu a psa

Upozorňujeme občany, že již probíhají úhrady poplatků za svoz tuhého 
domovního odpadu a psa. Pokud tedy nemáte poplatky ještě uhrazeny, 
učiňte tak v co nejbližším termínu. Děkujeme

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obecní úřad Milíkov upozorňuje občany obce, 
že dle svozového harmonogramu se bude 
konat v sobotu dne 29.4.2023 sběr velkoob-
jemového a nebezpečného odpadu.

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

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

Krátký seznam odpadů, které je možno odevzdat: 
barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, 
lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, 
čistící a odmašťovací prostředky, oleje, foto-
chemikálie, zahradní chemie, monočlánky 
a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly ze 
zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky 
a léčiva, hasicí přístroje, nábytek, televizory, 
rádia a počítače, atd.

Pouze pro občany obce Milíkova je sběr, svoz 
a odstranění komunálních odpadů (nebez-
pečných a objemných) bezplatný.
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Soutěž o nej sněhuláka
Ani letos se k nám nedokutálelo moc sněhuláků, i přesto se nasbíralo 9 soutěžních obrázků, jeden 
hezčí než druhý, vybrat vítěze, nebylo jednoduché. Přesto jsme se na prvních třech místech shodli 
a Ti dostanou vstupenky do zoo. Ani ostatní si nepřijdou zkrátka, máme pro ně ceny útěchy. A moc 
všem děkujeme za účast v soutěži. Budeme se těšit za rok. 
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MILÍKOV, z.s. 
Fotbalová sezóna se nám pomalu 
přehoupla do své jarní části, tudíž 
je ještě brzy na hodnocení výsledků 
celého ročníku. Můžeme se ale 
společně podívat, jak jsou na tom 
jednotlivá družstva aktuálně. 

Začneme těmi nejmenšími, tedy fot-
balovou přípravkou. Ta pod vedením p. 
Tomáše Di-Giusta a p. Miroslava Ernsta, se statně 
rve se svými rivaly, někdy i o hlavu většími, 
a i když né vždy se jim podaří vyhrát tak soutěži-
vost a hlavně chuť hrát jim rozhodně nechybí. 
Díky tomu se pohybují ve středu tabulky na 
osmém místě s patnácti body. Dělají tak radost 
svým rodičům a také vedoucím TJ Milíkov.

Jejich „starší sourozenci“ tudíž starší žáci se 
v současné době pohybují na šestém místě 
tabulky s šesti body. Prozatímní výkony nejsou 
špatné, ale někdy chybí trochu toho sporto-
vního štěstí. Jsou to ale bojovníci a tak můžeme 
očekávat, že půjdou tabulkou jenom směrem 
vzhůru, v čem jim statně pomáhá osvědčené 
trenérské duo p. Daniel Marosz a p. Tomáš Fober. 

Družstvo dorostu, je v tabulce na vynikajícím 
třetím místě s dvaceti třemi body. Velmi 
dobré a stabilní výsledky dorostu po sloučení 
s Hrádkem jsou již tradiční a věříme, že tomu 
bude i nadále. Věříme, že umístění na konci 
sezóny bude ještě lepší. O Družstvo dorostu 
se svědomitě starají taktéž již osvědčení fot-
baloví harcovníci, vedoucí p. Slavomír Sikora 
a staronové trenérské duo p. Marek Sikora  
a p. Marian Sikora.

Muži jsou s 27 body na šesté příčce v tabulce 
a drží tak zlatý střed tabulky. Toto umístění 
v tabulce je sice průběžné, ale doufáme, že ve 

svém výkonu nepoleví a po jarní části 
sezóny budou figurovat na některé 

z vyšších příček tabulky. Mužstvo 
působí pod vedením p. Josefa Tvr-
díka a trenéra p. Michala Franioka.

Průběžné výsledky jsou uvedeny 
v tabulkách níže.

Dovolíme si rovněž Vás všechny pozvat 
na domácí i venkovní utkání našich družstev 
a rozpisy utkání připojujeme níže. Bohužel 
z důvodu technických problému na FAČR nejsou 
ještě k dispozici přesná rozlosování hracích dnů 
starších žáků. Budeme se snažit v co nejkratší 
možné době tyto rozpisy utkání zveřejnit jak 
na obecních vývěskách, tak na internetových 
stránkách.

Tělovýchovná jednota Milíkov, z.s. na konci 
ledna uspořádala další ročník již tradičního 
„SPORTOVNÍHO PLESU“. Jsme moc rádi, že 
se nám podařilo v této náročné době ples 
zorganizovat a touto cestou bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se na organizaci 
podíleli, ale také těm, kteří na tuto kulturní 
akci dorazili a „plesali“ s námi až do časných 
hodin ranních.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za pod-
poru všem sponzorům, obecnímu úřadu 
Milíkov, funkcionářům a v neposlední řadě 
příznivcům a fanouškům klubu TJ Milíkov 
a věříme, že i nadále se budeme moci těšit 
z vaší přízně.

S pozdravem a sportu ZDAR !!!

Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.
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Průběžné výsledky  
po podzimní části sezóny 2022/2023

PŘÍPRAVKA
Poř.  Body
1 Bystřice A 37
2 Písek/Bukovec 22
3 Oldřichovice A 19
4 Třinec A 18
5 Nebory/Smilovice 18
6 Třinec B 18
7 Jablunkov 15
8 Milíkov 15
9 Hrádek 13
10 Bystřice B 12
11 Návsí 11
12 Mosty 7
13 Dobratice 1
14 Oldřichovice B 0

STARŠÍ ŽÁCI
Poř.  Body
1 Vendryně 30
2 Návsí 30
3 Bukovec/Písek 24
4 Mosty 22
5 Hrádek 9
6 Milíkov 6
7 Oldřichovice 5
8 Bystřice 4

MUŽI
Poř.  Body
1 Nebory 45
2 Tošanovice 31
3 Janovice 31
4 Bukovec 27
5 Pržno 26
6 Milíkov 25
7 Vojkovice 21
8 Písek 21
9 Hrádek 20
10 Návsí 18
11 Metylovice 17
12 Mosty 16
13 Hukvaldy 14
14 Nošovice 12
15 Chlebovice 11
16 Smilovice B 9

DOROST
Poř.  Body
1 Kozlovice 25
2 Staříč 23
3 Milíkov/Hrádek 22
4 Tošanovice/Dobratice 21
5 Písek/Bukovec 12
6 Oldřichovice 9
7 Čeladná 7
8 Nebory/Smilovice 4
9 Kozlovice 25
10 Staříč 23



Obec Milíkov

-  12  -

INFORMÁTOR / BIULETYN

Rozpisy utkání jarní části sezóny 2022/2023
DOROST

DATUM A ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
9.4.2023 10:00 Staříč Milíkov/Hrádek
16.4.2023 13:30 Milíkov/Hrádek Písek/Bukovec
23.4.2023 13:30 Milíkov/Hrádek Staříč 
29.4.2023 13:30 Oldřichovice Milíkov/Hrádek
7.5.2023 14:00 Milíkov/Hrádek Oldřichovice 
14.5.2023 14:00 Písek/Bukovec Milíkov/Hrádek
20.5.2023 14:30 Nebory/Smilovice Milíkov/Hrádek
28.5.2023 14:30 Milíkov/Hrádek Kozlovice
3.6.2023 14:30 Tošanovice/Dobratice Milíkov/Hrádek
11.6.2023 14:30 Milíkov/Hrádek Čeladná

MUŽI
DATUM A ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ
19.3.2023 15:00 Písek Milíkov 
25.3.2023 15:00 Janovice Milíkov
2.4.2023 15:30 Milíkov Nošovice 
8.4.2023 15:30 Chlebovice Milíkov
16.4.2023 16:00 Milíkov Tošanovice
23.4.2023 16:00 Milíkov Vojkovice
30.4.2023 10:00 Smilovice B Milíkov
7.5.2023 16:30 Milíkov Hrádek
10.5.2023 17:00 Milíkov Nebory
13.5.2023 16:30 Hukvaldy Milíkov
21.5.2023 17:00 Milíkov Pržno
27.5.2023 17:00 Mosty Milíkov
4.6.2023 17:00 Milíkov Metylovice
11.6.2023 17:00 Návsí Milíkov
18.6.2023 17:00 Milíkov Bukovec
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STOLNÍ TENIS – TJ MILÍKOV
V letošní, pomalu končící sezoně se nám 
podařilo dosáhnout skvělého úspěchu:

V Okresním přeboru 3. třídy jsme skončili 
na 2. místě. Jestli bude postupové, to se 
ukáže až po skončení vyšších soutěží.

Tohoto historického úspěchu dosáhli tito 
hráči:
• Roman Di-Giusto
• Samiec Filip
• Samiec Jan
• Kulštejn Ondřej
• Kuchař Jiří.

Druhé místo nás těší o to víc, že se nám 
podařilo ho uhájit v přímém souboji 
s třetím Brušperkem, když jsme s ním 
dokázali vybojovat remízu 9:9, a vzápětí 
jsme ho potvrdili vítězstvím v derby s Ven-
dryní 10:8.

Domácí zápasy i tréninky probíhají 
v tělocvičně ZŠ.

Zápasy ve čtvrtek v 17:30, tréninky v pon-
dělí 17:30.



Obec Milíkov

-  14  -

INFORMÁTOR / BIULETYN
 

Akce v obci Milíkov na nejbližší dny 

TERMÍN AKCE 

15.3.2023 Vítání občánků 

27.3.2023 Vyhodnocení soutěže ,,malý čtenář“ 

15.4.2023 Ukliďme si Milíkov 

20.4.2023 Pasování na čtenáře 

17.5.2023 Setkání s jubilanty 

1.6.2023 Den dětí 

3.6.2023 Burácení pod Kozubovou 

10.6.2023 Festyn 

17.6.2023 Radovánky 

5.7.2023 Memoriál Davida Novotného 

8.7.2023 Letní kino 

29.7.2023 Slavnosti na hřišti 

11.8.2023 Železný hasič 

12.8.2023 Soutěž v požárním sportu 

19.8.2023 Letní kino 
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Nakládaný
česnek

Smažené
řízky

Sušená
rajčata

Smažené
koblihy

Olivy

Hranolky

FondueNakládaná
zelenina

Fish & Chips

Nakládané
sýry

Rybí prsty

Výpek
z masa

Smažené
sýry

Marináda
z grilování

Langoše Hotwings

Patří sem i oleje z dalších
pochutin, jako jsou…

Co třídit
Ve vaší obci jsou nově umístěny fialovo-černé popelnice,
které slouží k třídění jedlých olejů a tuků z vaší domácnosti.
Víte, co všechno do nich patří?

Pojďte třídit
jedlé oleje s námi.

Máslo Olej z nakládaných
potravin

Olej z rybiček Olej ze salátu Olej ze smažení


