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Úvodník starostky
Vážení občané,

rok se pomalu přehoupává do své druhé polo-
viny. Děti už odpočítávají dny do vysněných 
prázdnin, kdy budou mít klid od školních povin-
ností. Mnozí se rozjedou po světě, jiní zůstanou 
v rodné zemi.

My máme za sebou výstavbu chodníku ke 
Košařiskám a také ke škole, kde vznikl i nový, 
tolik očekávaný přechod pro chodce. Osvětlení 
tohoto přechodu jsme vybudovali za finančního 

příspěvku Nadace ČEZ – oranžový přechod. Dou-
fáme, že to přispěje k větší bezpečnosti zejména 
dětí, které tento dosti nepřehledný úsek denně 
přecházejí. 

Naše práce tímto nekončí a jedeme dál. Vám 
přeji pohodové prázdniny, dovolené a snad se 
uvidíme při některé z akcí v Milíkově.

Starostka obce – Eva Kawuloková
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„Hry a žertování jsou samozřejmě dovolené, avšak teprve po vykonání důležitých 
a vážných úkolů, tak jako spánek a ostatní způsoby odpočinku.“   Marcus Tullius Cicero

Uklidili jsme si Milíkov
Při ranním pohledu z okna to 
nevypadalo nijak valně. Ještě dvě 
minuty před devátou jsme stáli 
u Obecního úřadu tři. Paniku vystřídalo nadšení, 
s jakým se z ničeho nic začali k úřadu a hřišti 
scházet dobrovolníci, kterých bylo celkem 77. 
Po sdělení instrukcí a bezpečnostních pravidel 
jsme se rozdělili do skupinek a rozprchli vstříc 
výzvě úklidu. Každý účastník obdržel i ochranné 
pomůcky a pytel na odpad. Letos jsme neměli 
předem zmapované černé skládky, jako tomu 

bylo v přechozích letech, i tak 
jsme narazili na místa, kde bylo 
opravdu velké množství odpadu 

a nestihli je uklidit celé. Máme motivaci na 
příště, nebo hurá akci během roku. Mnohdy jsme 
se pobavili nálezy z dob mládí našich babiček. 
Posbírali skleničky, plechovky, kamna, televize, 
pneumatiky, gumové pásy, pvc, porcelánové 
nádobí, hliníkové příbory, vysavač apod. Co 
nás zarazilo, to byl nález dvou kusů uhynulých 
ovcí, které byly jen tak ledabyle pohozeny v lese 
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(Zawloski). Tam na nás čekalo ne jedno takové 
nemilé překvapení, ač se kluci z SDH snažili, 
vysbírat tento lesík bylo nad jejich síly. Se zvíře-
cími ostatky se však potýkali i sběrači v části Pila, 
kolem hlavní cesty směr na Bystřici. Odpadu 
měli také plný ne jeden pytel. Snažili se malí 
i velcí, ale počasí nám letos prostě nepřálo, když 
už nám opravdu hodně pršelo za krk, s prací 
jsme končili. I tak jsme nasbírali úctyhodné 
množství odpadu a železa, které by nám i Aston 
Vila záviděl. Jen pytlů se sklem bylo kolem 
deseti. Neskutečné množství odpadu. Každým 
rokem si říkáme, že by toho odpadu již mělo být 
méně. Je to sice méně, to ano, ale přesto pořád 
dost. Déšť nám padal za krk i při opékání párků, 

které zajistila a sponzorovala paní Zuzana Mar-
tynková (majitelka bistra Karibik) a při smažení 
vaječiny z domácího chovu starostky obce a paní 
Holbojové. Myslivecký spolek Kozubová při této 
příležitosti věnoval zastupitelům čerstvě zastře-
leného divočáka, o kterém přítomným dětem 
udělali zajímavý výklad. Děti poté obdržely 
diplomy za pilnou práci a sladkou odměnu. To 
už ovšem začalo opravdu hodně pršet a dob-
rovolníci se začali rozcházet k domovům, aniž 
bychom stihli společnou fotku. Chtěli bychom 
všem velmi poděkovat za pomoc, že je ani počasí 
neodradilo a přišli pomoci s úklidem Milíkova. 
Zase je o něco krásnější. Děkujeme, velmi si 
vážíme Vaší pomoci
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Společenská rubrika
V měsících červen – srpen 2019 se dožívají

významných jubileí tito spoluobčané

93 let  60 let
Bocková Zuzana Kopetná - Paseky Filip Marián Notoni

  Szkandera Josef Zápotočí

92 let  Šustková Olga Centrum 

Martynková Zuzana Podolovice 

  50 let
90 let  Kantor Pavel Na Losku

Sikora Vladislav Za Kopetnou Mazur Jan Notoni

  Turoň Miroslav Pila

80 let  Kufa Kamil Kopetná

Sikorová Helena Notoni Kovařík Roman Podolovice

  Haštaba Petr Štefky

70 let  Szkandera Miroslav Notoni 

Ševčíková Bronislava Centrum Gorgolová Hana Kopetná - Paseky

Heczková Anna Steblové Mohelová Miroslava Steblové 

  Hrycková Jana Sosna 

Blahopřejeme – Składamy serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta
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Vážení uživatelé vody z vodovodu Milí-
kov Dědina a Kopytná, v červenci bude 
probíhat odečet vodo-
měrů. Stav vodoměru 
můžete také nahlásit 
na OÚ Milíkov na tele-
fonní číslo 724 156 991.

Děkujeme

Pošta Partner Milíkov 
(telefon 721 100 138)

Pracovní doba
Pondělí 08:00 – 10:30 14:00 – 16:30
Úterý 12:30 – 15:00
Středa 08:00 – 10:30 14:00 – 16:30
Čtvrtek 08:00 – 10:30
Pátek 08:00 – 10:30

Školní rok se rychle krátí, prázdniny jsou na dosah, 
dočkáme se odpočinku, budem hodně cestovat…

Prázdniny jsou již opravdu na dosah 
a před námi je červen. Měsíc, který 
s sebou přináší konec školního 
roku. Ale ohlédněme se o pár dní 
nazpátek a připomeňme si, co vše 
se v naší škole událo od posledního 
setkání. 

Měsíc březen proběhl v duchu bezpečnosti. 
V naší škole i školce proběhl týdenní projekt 
týkající se dopravní výchovy. V rámci jednot-
livých předmětů a aktivit si děti zábavnou 

formou zopakovaly, jak se bezpečně 
pohybovat v silničním provozu. Žáci 
si pak na školním hřišti vyzkoušeli 
řídit jízdu na koloběžkách a pohyb 
chodců vlastnoručně vyrobenými 
značkami.

S dubnovými oslavami Dne Země nám letos 
pomohly včelky. S žáky jsme se tentokrát 
vypravili do světa včel a včelařství a získali tak 
nové informace o jejich životě a přínosu pro 
náš život. Vypravili jsme se také na návštěvu 

Informace pro občany

Základní škola a Mateřská škola Milíkov

Bezplatná právní poradna
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i nadále probíhá ve spolu-
práci 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:  17. 6. 2019, 15. 7. 2019, 19. 8. 2019, 16. 9. 2019
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ke skutečnému odborníkovi – panu Martynkovi. 
A protože velikonoční svátky už byly za dveřmi, 
zpříjemnili jsme si cestu hledáním vajíček. Po 
návratu nás už ve škole čekala tradiční veliko-
noční nadílka. 

Závěr dubna patřil divadélku ENTENTÝKY, které 
k nám přijelo s veverkou Terkou a myškou 
Klárkou. Ty si tentokrát otevřely detektivní 
kancelář a pátraly po ztraceném Budulínkovi. 
Ekologické představení plné zábavy, písniček 
i poučení vtáhlo do děje nejen 
děti mateřinky, ale i žáky I. třídy.

Květen je vždy měsícem školních 
výletů, ale zároveň vrcholí pří-
pravy na Den matek. Děti pod 
vedením svých paní učitelek 
pilně nacvičují program a vyrábějí 
dárky pro své milované maminky, 
babičky, aby pak mohly vystoupit 
a poděkovat tak svým nejbližším 
za jejich lásku a obětavost krás-
ným programem plným písniček.

A co nás ještě čeká? K měsíci 
červnu patří již tradičně Den 
dětí na hřišti, který pro děti škol 
v Milíkově i Košařiskách pořádá 

obec Milíkov ve spolupráci s obcí 
Košařiska. K samotnému závěru 
školního roku patří Radovánky, 
které proběhnou dne 22. 6. 
od 15:00. 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 ne 
jen finanční podporou, ale přede-
vším svou pomocí. Všem aktivním 
členům za jejich práci a pomoc 
patří naše velké poděkování.

S příchodem posledního školního 
dne se však prostory naší školy 

neuzavřou. V době od 1. do 12. července bude 
pro naše nejmenší v provozu mateřinka.

Škola pak opět přivítá děti a žáky 2. září 2019. 

Ale nepředbíhejme. Teprve nás čeká léto, a tak 
přeji vám všem, abyste si užili krásné letní 
měsíce plné odpočinku, pohody a sluníčka.

Mgr. Hana Gorgolová 
ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov
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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni Czytelnicy,

Nadeszła wiosna….i to słoneczna i radosna. 
Temperatury wysokie, niebo w kolorze błę-
kitu, ptaszki śpiewają, bazie rozkwitają….. 
i to z naszą pomocą, bowiem żeśmy Marzannę 
zaraz pierwszego dnia wiosennego utopili. I to 
porządnie zdaje się, bo pogoda, niemal letnia, 
dopisywała aż do maja. Ale „Trzej zmarzlocy“ 
zdołali nas z obłoków raptem ściągnąć zpow-
rotem na ziemię. W sam raz by się trochę z roz-
marzenia opamiętać i wykuć wiersze i wierszyki 
na przedszkolne Święto Poezji. Nasze „repre“ 
wybrało się do Cieczyna na finałowe zmagania, 
a reszta trzymała za nich kciuki. Jeżeli o kulturze 
mowa, to trzeba na pewno wspomnieć o kon-
kursach śpiewaczych. Jabłonkowski Zpěváček 
pozwolił Mateuszowi Madzi rozszerzyć serię 
triumfów i zakwalifikować się do koła finało-
wego w Karwinie. Potem Bystrzycki Dzwonek, 
w którym sztafetę przejęła jego siostra Wikto-
ria. Na samym początku kwietnia odbyły się 
zapisy do pierwszej klasy. Dzieciaki popisały się 
fantastycznymi wiadomościami i zdolnościami 
i już doczekać się na nich w ławach szkolnych 
nie możemy. Klasa pierwsza będzie huczna, 
bo pierwszaków będzie siedem. A ponieważ 
w naszej szkole ciągle coś się dzieje, to zaraz 
kolejny dzień obchodziliśmy Dzień Ziemi. 

Wybraliśmy się z workami na śmieci koło mili-
kowskiego potoka i znacznie ulżyliśmy naturze, 
sprzątając wszystkie przedmioty, które tam 
miejsca nie powinny mieć. A było ich niemało. 
Zostańmy jeszcze chwilę w kwietniu. Przed 
Świętami Wielkanocnymi bywa dobrym już 
zwyczajem spotkać się z naszym przyjacielem 
Panem Zającem, który zawsze hojnie nas za 
trudy wynagrodzi….i znowu nas wynagrodził. 
Nie było tak łatwo, ponieważ łamigłówek dla 
nas przygotował wory dwa a ofiarował nam 
w podarku tylko jeden. My, jako skromni ucznio-
wie, podziękowaliśmy serdecznie,zabraliśmy 
to,co dał i wróciliśmy na obiad. Śmigus Dyngus 
chcieliśmy przesunąć z poniedziałku już na 
wcześniejszą środę i dziewczynom „pożyczyć“ 
zdrowia trochę, ale nam to nauczyciele nie 
pozwolili. Coś było o nowo lakowanych parkie-
tach, szafkach, książkach i tego rodzaju małost-
kach. No i wreszcie maj. Ten miesiąc reprezen-
tują dwa ważne dla nas wydarzenia. Pierwsze to 
zapisy do przedszkola, na które zawsze bardzo 
się cieszymy. Kto nie chciałby poznać przyszłych 
kolegów i koleżanki. W tym roku posili nasze 
szeregi przedszkolne fantastyczna piątka. Tym 
drugim wydarzeniem jest wycieczka. Po ubie-
głorocznym zdobywaniu naszych najwyższych 
chyba beskidzkich szczytów, obiecany nam był 
pobyt odpoczynkowy. Trzeba stwierdzić, że tego 
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odpoczynku znowu tyle nie było, wybraliśmy 
się bowiem do wesołego miasteczka w Inwał-
dzie. Kiedy wreszcie dojechaliśmy na miejsce, 
czekały na nas wielorakie fantastyczne atrakcje 
parku zabaw. Piracka łódz huśtawka- tylko dla 
żołądkowo wytrzymałych, autodrom-tylko 
dla kierowców zawodowców, Piramida Stra-
chu-tylko dla miłośników horrorów, Dzika 
Rzeka –tylko dla wyśmienitych pływaków, 
Średniowieczna Warownia-tylko dla zręcznych 

rzemieślników, karuzele i zjeżdzalnie-tylko dla 
zabawy. My wszystkie te „tylko“ posiadamy, 
wszystkie te wymogi spełniamy…no to się 
wybawiliśmy do woli. A co przed nami? Koniec 
roku za drzwiami, ale możliwości do spotkania 
jeszcze parę pozostaje. Dzień Matki, Popołudnie 
Sportowe, Festyn, Rowerówka…no i oczywiście 
dyskoteka gra jeszcze przed wakacjami. No to 
do szybkiego zobaczenia.

Grzegorz Suszka

Soutěž o keramickou popelnici
Dne 30. 5. 2019 jsme si v Novém Jičíně převzali 
cenu za 3 místo v třídění odpadu. Naše obec 
byla zařazena v kategorii obcí do 2500 obyvatel.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Morav-
skoslezský kraj s Autorizovanou obalovou spo-
lečností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 
obcí a měst Moravskoslezského kraje. V samotné 
soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému 
EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných 
odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných 
komodit na území jednotlivých obcí a měst. 
Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.  

„Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo 
za rok 2018 přesně 21,9 kg vytříděného papíru, 
14,5 kg plastů, téměř 12,4 kg skla, zhruba čtvrt 
kilogramu nápojových kartonů a 19,8 kg kovů. 

V součtu je to tedy 49 kilogramů vytříděného 
odpadu na občana kraje.

Poděkování patří zejména Vám občanům, kteří 
se nebojíte třídění a aktivně se zapojujete do 
systému. Děkujeme

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:

Obce do 2 500 obyvatel Obce od 2 500  
do 15 000 obyvatel Obce nad 15 000 obyvatel

1. Obec Morávka  1. Obec Trojanovice 1. Město Bohumín

2. Obec Hukvaldy  2. Město Jablunkov 2. Statutární město Třinec

3. Obec Milíkov  3. Obec Kozlovice 3. Statutární město Opava

4. Obec Metylovice  4. Obec Baška 4. Město Krnov

5. Obec Raškovice  5. Obec Těrlicko 5. Statutární město Ostrava
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Den dětí 
31. 5. 2019 proběhl na hřišti TJ Milíkov ve spolu-
práci se složkami integrovaného záchranného 
systému den dětí. Zúčastnily se ho děti ze 
základních a mateřských škol Milíkov a Koša-
řiska. Letos jsme také přivítali malé hosty 
z obce Milówka, které doprovodil starosta 
Robert Piętka. Pro děti byla připravena ukázka 
vybavení jednotek integrovaného záchranného 
systému (záchranná služba, policie, hasiči). 

Poté si hasiči připravili aktivní zásah při improvi-
zovaném požáru a hasiči z Mostů u Jablunkova 
předvedli vyprošťování osob z havarovaného 
automobilu. Poté už na děti čekalo klaunské 
vystoupení, které se dětem líbilo. Po akci 
obdrželo každé dítě sladký balíček a rozchá-
zeli se zpátky do škol. Poděkování patří všem 
zúčastněným členům IZS. Na akci se finančně 
spolupodílela také obec Košařiska.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MILÍKOV, z.s. 

Setkání s jubilanty

Fotbalová sezóna se nám přehoupla do své jarní 
části, tudíž je ještě brzy na hodnocení výsledků 
celého ročníku a tento podrobný rozbor si 
necháme na některé z příštích čísel informátoru 
obce. Co ale můžeme říct je to, že všechna naše 
družstva si vedou výborně a podávají v rámci 
svých možností ty nejlepší výkony.

Samozřejmě hodně jim v tom pomáhají 
fanoušci, kteří stále ve větší měře přicházejí na 
domácí utkání a i někdy přes nepřízeň počasí 
pohánějí naše hráče vzhůru za vítězstvím. Všem 
Vám za to děkujeme a srdečně zveme na další 

domácí utkání, ve kterých se v případě muž-
ského družstva, možná rozhodne a postupu 
do vyšší soutěže.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu 
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 podzravem a sportu ZDAR !!!

Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.

Letos jsme již podruhé přivítali jubilanty, aby-
chom společně oslavili jejich jubilea, které 
letos oslavili, nebo ještě do konce roku oslaví. 
Setkání proběhlo v sále hostince Nad Kopytnou, 
kde čekal na oslavence oběd, po kterém shlédli 
vystoupení dětí z české a polské základní školy. 

K tanci i poslechu zahrál Ing. Jan Mitręga. Spo-
lečně jsme probrali témata, která je zajímala, 
pohovořili jsme o životě, strastech i radostech 
všedních dní. Věříme, že se toto setkání našim 
jubilantům líbilo. Strávili jsme společně pří-
jemné odpoledne. 

Tělovýchovná jednota Milíkov, z.s. srdečně zve všechny příznivce sportu a sportovních 
klání, na již 19. ročník „MEMORIÁLU DAVIDA NOVOTNÉHO“, který proběhne tradičně dne 

5. 7. 2019 na hřišti TJ Milíkova. Začátek turnaje je v 8:00. 

Bohaté občerstvení zajištěno a večer zahraje DJ Roman Młynek.
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Soutěž malých čtenářů 
Dne 20. března proběhlo v PZKO slavnostní předání cen v soutěži malých čtenářů, zde fotografie 
malířů a několik obrázků dětí.
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TERMÍNY KULTURNÍCH AKCÍ  
II. pololetí 2019

15. června 2019 – Festyn szkolny

22. června 2019 – Dětské radovánky

28. června 2019 – Letní kino 

5. července 2019 – Memoriál Davida 
Novotného

20. července 2019 – Slavnosti na hřišti

27. července 2019 – Letní kino

28. července 2019 – Pouť sv. Anny 
na Kozubové

17. srpna 2019 – Soutěž o putovní pohár 
starostky obce

24. srpna 2019 – Letní kino

6. prosince 2019 – Mikuláš

Na pozvání starosty obce Milówka 
(PL) jsme se v neděli 2.6.2019 
zúčastnili zájezdu do Milówki, kde 
se konaly oslavy Dne dětí. Oslovili 
jsme českou i polskou základní 
školu, aby se přihlásili děti i s 
rodiči na tento výlet. Jelikož ze 
strany rodičů české základní školy 
nebyl takový zájem, doplnili jsme 
účastníky z řad ostatních milíčov-
ských obyvatel. Na konec na výlet 
odjelo 44 osob. Odjížděli jsme ve 
13 hodin od obecního úřadu. Po 
příjezdu do Milówki na nás čekal velmi chutný 
oběd. Po vydatném jídle, jsme se odebrali do 
společenského areálu, kde na nás, ale hlavně 
na děti čekalo spousta atrakcí a lákadel. Počasí 
nám opravdu přálo, takže jsme si všeho užili do 

syta. Domů jsme odjížděli trochu unavení, ale 
plní zážitků. Na zpáteční cestě vládla v autobuse 
výborná nálada, a tak se můžeme těšit na další 
rok dětského dne v Milówce.

Místostarosta obce – Jiří Kantor
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