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Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,

rok se s rokem sešel a opět přichází závěr roku, 
ruku v ruce s nejradostnějšími svátky zejména 
pro naše nejmenší. Máme za sebou první 
adventní neděli, kdy jsme u společného stolu 
rozsvítili svíčku na adventním věnci. Letošní 
svátky budou určitě poznamenány koronaviro-
vou pandemií, která se nechce vzdát. Všechna 
ta opatření už začínají být únavné a doléhají na 
nás všechny. Věřme, že se brzy opět dostaneme 
do normálního života.

My máme za sebou rok výstavby kanalizace 
Dědina. Rok plný zničených cest, pozemků, 
plotů a kde jakých zahrad. Doufám, že to 
nejhorší už je za námi, zbývá dopojit některé 
úseky a hlavně dodělat terénní úpravy a opravit 
cesty. Ty jsou pro nás prioritou na další rok. 
Cesty které se neopravily po kanalizaci, na 
ně budeme zkoušet získat dotaci z některého 
z dotačních titulů. Rádi bychom je dali do 
pořádku všechny i ty, které kanalizace přímo 
neochromila.

K tématu kanalizace bychom mohli psát romány 
na pokračování. Nikdy nemůžeme vyhovět 
všem. Kanalizace je však pro nás i budoucí 
generace nutností, abychom společně pomohli 
chránit životní prostředí. Nikomu z nás se nelíbí 
smradlavá voda v místních potůčcích.

Kanalizační trubky pro domovní přípojky 
pomalu mizí ze skladu, ale i v zemi. Samotnému 
ostrému provozu celé kanalizace předchází 
zkušební provoz. Předpoklad spuštění zkušeb-
ního provozu je duben – květen 2021, v tomto 
okamžiku by už pak měla být většina nemo-
vitostí připojena do hlavního řádu. K tomu 
však budete obcí včas vyzváni, zatím se tedy 
nikdo nenapojujte. Přípojku již můžete mít 
vykopanou, mít uložené potrubí a zaslepenou 
ji mít připravenou pro napojení. Před zásypem 
je nutno přizvat zástupce obce pro zdokumen-
tování a kontrolu. Nejlepší je mít i od všeho 
fotodokumentaci. Sledujte pozorně vývěsky 
a jiné informační zdroje obce (ty ověřené).

Letos jsme s ohledem na epidemiologickou 
situaci nezvládli ani oslavu s našimi jubilanty. 
Chtěla bych jim touto cestou pogratulovat 
k jejich vzácným jubileím, popřát mnoho 
zdravíčka, protože je vzácné, rodinné pohody 
a spokojenosti. V nejbližších dnech obdrží 
každý z Vás jubilantů malou pozornost, jako 
náhradu za ušlé slavnostní setkání.

Mikuláše s rozsvícením vánočního stromu jsme 
taktéž odvolali, stejně jako ostatní kulturní 
akce. Kulturní život se ve všech obcích zasta-
vil, ale věříme, že brzy opět trochu ožijeme. 
Milíkovské děti obdrží balíček přímo domů 
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Společenská rubrika
V měsících prosinec 2020 – únor 2021 

se dožívají významných jubileí tito spoluobčané

50 let  
Durlok Roman Pila
Labaj Roman Pila 
Čížek Jaromír Pila
Dyrčík Ivan Grzegorce 
Kaleta Miroslav Dědina 

90 let  
Niedobová Vanda Za Kopytnou

60 let  
Di-Giusto Josef Notoni
Klimek Bronislav Podolovice
Raszková Irena Dědina

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta

„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale po celý dlouhý rok, radost obdarovávat 
druhé, je radost, která se k Vám vrací zpět.“  - John Greenleaf Whittier 

Pracovní doba v době 
vánočních svátků

Obecní úřad uzavřen
23. 12. 2020 – 31. 12. 2020

Knihovna uzavřena
23. 12. 2020 – 31. 12. 2020

a budeme věřit, že příští rok se opět sejdeme 
u rozsvícení vánočního stromu.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a ve všech 
směrech úspěšný nový rok 2021.

Pogodnych i radosnych Świąt Godowych oraz 
dużo zdrowia, szczęścia i sukcesów w Nowym 
Roku.

Starostka obce – Eva Kawuloková
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Informace pro občany

Bezplatná právní poradna
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že od září 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 
pondělí v měsíci v multifunkční místnosti obecního úřadu Milíkov. V čase od 15.00–17.00 hodin.

Termíny: 18. 1. 2021, 15. 2. 2021, 15. 3. 2021, 19. 4. 2021

Základní škola a Mateřská škola Milíkov
Milí čtenáři,

čas adventu a Vánoc je již na dosah a my ve škole 
máme za sebou první tři měsíce nového školního 
roku, které nám opět zkomplikovala pandemie 
a s ní spojená mimořádná opatření. 

Měsíc září byl již tradičně věnován bezpečnosti. 
Děti i žáci školy si během vycházek po okolí 
osvojovali a upevňovali důležitá pravidla, jak se 
správně chovat v silničním provozu, jaká nebez-
pečí na nás na silnici číhají nebo jak můžeme 
předcházet zbytečným nehodám. 

S podzimem k nám 
zavítali také draví 
ptáci se svými sokol-
níky. Během pou-
tavého vystoupení 
dostaly děti odpověď 
na nejednu zvídavou 
otázku, dozvěděly se 
také mnoho informací 
o sokolech, káňatech, orlech, výrech a jiných 
sovách. Dravci také všem přítomným předvedli, 
jak umí skvěle lovit. Jednou ze zajímavostí byla 
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ukázka sovy Rozárky z pohádky „Tři oříšky pro 
Popelku“.

Krásné slunečné počasí jsme využili k zapojení se 
do největší běžecké události u nás. Různí běžci, 
různá místa, jedna myšlenka - to je heslo, se 
kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už 
několik let. A tak jsme si připomněli olympijské 
tradice a zasoutěžili si ve vytrvalostním běhu.

Zbytek podzimu se nesl v duchu distanční výuky. 
Školy byly opět uzavřeny, a tak jsme vyměnili 
školní lavice za počítače a výuka probíhala pouze 
online. Velmi si vážíme ochoty rodičů, bez jejichž 
pomoci a trpělivosti by tato výuka nebyla možná.

Distanční výuku si vyzkoušeli také naši předško-
láci, pro které je toto vzdělávání letos povinné, 

stejně jako pro žáky základní školy. A ukázalo se, 
že již tak malé děti, za pomoci rodičů, vzdálenou 
výuku také zvládají.

I letos se těšíme na návštěvu Mikuláše s jeho 
nadílkou, na vánoční stromeček i dárky, které 
pod ním najdeme. Do Vánoc je už jen malý krůček 
a my pevně věříme, že slova „ŠTASTNÉ A SPOKO-
JENÉ“ nebudou jen frází, ale skutečností. Přejeme 
tedy všem čtenářům krásné vánoční svátky plné 
rodinné pohody a do nového roku hodně lásky, 
rodinného štěstí a především ZDRAVÍ!

Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy

Mgr. Hana Gorgolová
ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov
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Szanowni Państwo,

rok szkolny rozpoczęliśmy elegancko, uroczyście, 
spokojnie, optymistycznie…tak, jakby przed 
wakacjami pandemia ominęła nasz piękny 
Milików. I faktycznie, tego gościa nieproszonego 
u nas nie było. Pierwszy dzwonek, dla pierwszo-
klasistów początek prawdziwego życia, razem 
z rodzicami zaliczyliśmy pierwszego września. Tak 
wygląda Perfectus Discipulus- czyli Uczeń Idealny. 
Na twarzy łobuzerski uśmieszek, w spojrzeniu 
iskra ciekawości i oczekiwań. Pytania same się 
nasuwające. „Z kim będę siedział?“, „Kto zostanie 
moją najlepszą koleżanką?“, „Będę miał same 
jedynki?“, „Kto to jest ten brodaty pan, dzwoniący 
dzwonkiem? Mikołaj?“. Z zamyślenia dziecko 
trudno wyrwać, jedynie, że ma się coś jeszcze 
atrakcyjniejszego do przekazania. A najlepiej do 
podarowania. I my mieliśmy to coś. Tornister, 
w pełni wyposażony, kolorowy, przepiękny, baj-
kowy wręcz. Te dary ponownie przekazane nam 
zostały z Polski. Nawet w dzisiejszych, technicznie 
niemal doskonałych czasach, nie skonstruowano 
jeszcze fotoaparatu, który ująłby czysto, bez 
rozmazania tę szybkość, w jakiej zawartość 
plecaków została rozmieszczona na ławkach. 
Na moim zdjęciu kolorowy blur. Powitaliśmy 
godnie naszych współbraci z klasy pierwszej. 

Wrzesień, zdaje się bez szwanku, wszystko gra, 
pogoda może być, to idziemy do lasu, na pieczoka. 
Lubiana wielce atrakcja sportowa połączona 
z MasterChefem została zaliczona. Pieczoki to 
specjał nad specjałami, do tego jeszcze szczypta 
soli, twaróg czy masło i komentarze wszystkie 
zbędne. Już październik zapukał do drzwi. Stale 
wszystko jak ma być. Latawce żeśmy popuszczali, 
po łące pobiegali, rekordy wysokości zapisali.  Jest 
połowa października- i BUM. Wprosił się w życia 
nasze gałgan Korona- ponownie bez zaproszenia. 
Niemal z dnia na dzień z szkoły pozostała biedna 
sierota. Bez gwaru, szumu, biegu, śmiechu.  
Smutno, szaro, cicho. Od tego czasu nauczamy 
na linie-tak to chyba można nazwać-on line. 
Balansując pomiędzy techniką  a możliwościami 
łącza wi-fi. Widzimy się w małych okienkach 
z nosami przyklejonymi na ekranach. Ale lepsze 
to niż nic. Dlaczego to wszystko? Bo tak żywot 
choda…..prawi mądry Mudrec. Dni się zmieniają, 
ministrowie się zmieniają, prezydenci się zmie-
niają…..trzeba tylko poczekać, aż sytuacja się 
zmieni. I już, proszę państwa, pierwsza jaskółka. 
Pierwszy promyk nadzieji. Klasa pierwsza i druga 
na stanowisku. Przygotowana do pełnienia zadań. 
To do startu, gotowy…..już. 

Grzegorz Suszka

Základní škola s polským jazykem vyučovacím
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Klub seniorů
Letošní rok nebyl pro činnost Klubu seniorů příliš 
příznivý. V souvislosti s preventivními opatřeními 
sice došlo k omezení připravovaných aktivit, ale 
přesto jsme se snažili uskutečnit alespoň část 
naplánovaných akcí. 

Do poloviny března jsme se stihli sejít třikrát. 

Hned v lednu jsme se domluvili, které akce letos 
uskutečníme, v únoru jsme popřáli jubilantům 
a v březnu jsme oslavili Mezinárodní den žen. 

Se ženami jsme se jedno odpoledne vydaly do 
místní školy, kterou nás provedla ředitelka české 
školy. Účastnice si tak měly možnost připome-
nout školní léta prožitá v této škole, vidět velké 
změny ve vybavení i interiéru budovy. Zájem pro-
jevily i ty z nás, které sice školu nenavštěvovaly, 
ale docházejí zde jejich vnoučata. 

V souvislosti s nepříznivým vývojem výskytu one-
mocnění COVID-19 jsme museli zrušit zájezd na 
zámek v Kroměříži a klub až do odvolání uzavřít. 
Po uvolnění preventivních opatření jsme se sešli 
na Milíři na opožděném smažení vaječiny a vyjeli 
jsme si na Lysou horu. Počasí nám přálo, výhled 
byl nádherný a zájezd se všem líbil. 
Naposledy jsme se sešli v září na hřišti při tradič-
ním vaření kotlíkového guláše. 
Doufejme, že nás hrozba koronavirové infekce 
brzy opustí a my se vrátíme zpátky do svých 
zaběhnutých spokojených životů bez roušek 
a strachu z nákazy. 
Přejeme všem krásné vánoční svátky a do nového 
roku hlavně pevné zdraví

Klub seniorů
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UKLIDILI JSME SI MILÍKOV

Letos nám koronavirová situace neumožnila 
uskutečnit jarní úklid, vrhli jsme se tedy na ten 
podzimní. Počasí nám přálo, což bylo velmi pozi-
tivní. Sluníčko nás provázelo temným zákoutím 
lesa, kde jsme vysbírávali kdejaké smetí. Starých 
hrnců, skleněných střepů a flašek od alkoholu 
bylo nespočet. S pneumatikama vrostlýma do 
země si však neporadily ani naše děti, ani my 

dospělí. Děti se bavily tím, že vyhledávaly co nej-
větší odpad. Podařilo se jim nalézt stan, ostnaté 
dráty, plastová obložení, puklice, ale největší 
radost jim udělal starý zrezivělý věšák. Ten si pak 
nesly, jako svou zaslouženou trofej. Po akci jsme 
se všichni sešli, opekli si párky na ohni a zalili je 
pivem a minerálkou. Děti sesbíraly kolem ještě 
pár hříbků a mohli jsme se ubrat k domovům. 
Trochu nás mrzel nezájem občanů o tuto akci, 
která napomáhá čistšímu životnímu prostředí, 
ve kterém žijeme my všichni. Ale Ti co byli, 
pracovali pilně jako včelky a patří jim obrovské 
díky. Děkujeme
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SDH MILÍKOV - MLADÍ HASIČI
Letošní sezóna pro mladé hasiče nezačala úplně 
nejlíp, jak všichni moc dobře víme, byla nařízená 
různá opatření proti šíření nákazy COVID-19. 
Tato opatření zasáhly i naše společné chvilky na 
trénincích a hlavně na závodech. Letos se naše 
děti zúčastnily pouze Beskydského železného 
hasiče v Soběšovicích, v Návsí a Filip Sikora nás 
reprezentoval i v Písku. Tyto soutěže byly pro 
nás a také pro naše děti hodně úspěšné a za 
získané umístění na předních příčkách si odvezli 
i nějaký ten pohár. Při rozvolňování vládních 
opatření jsme se začali zase vídat na trénincích 
v tělocvičně, kde jsme trénovali hlavně věci, 
kvůli kterým se někdy dětem nedařilo. Abychom 
tento rok nějak dětem zpestřili, tak jsme jim na 
8. října naplánovali SDHdrakiádu. Jako na zlost 
vítr ten den vůbec nefoukal, ale i tak se děti 
snažily a dělaly vše pro to, aby se jejich drak 
dostal alespoň trošku nad jejich hlavu a mohli 
mu zespodu zamávat. V tom jim pomáhali nejen 

trenéři, ale také se připojili i někteří rodiče. Tento 
den trenéři zakončili vyhodnocením soutěží 
o nejpěknějšího draka a o nejpěknější roušku 
a děti byly řádně ceněny. Myslím si, že tato akce 
se dětem líbila a užili si ji.
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Myslivecký spolek Kozubová – Milíkov
Informátor naší obce vychází 4 x ročně, spolky 
zde mají možnost poinformovat o své aktuální 
činnosti, mají možnost poinformovat o tom, co 
se jim v daném kvartále podařilo nebo naopak 
nepodařilo zrealizovat ze svého plánu činností. 
V každém informátoru mám zájem přiblížit 
činnost nás myslivců, seznamuji naše spolu-
občany nejen s lovem zvěře, ale i s ostatními 
činnostmi našeho spolku jako je výstavba mysl. 
zařízení, práce s dětmi, spolupráce s ostatními 
spolky v Milíkově, jako jsou třeba hasiči nebo 
náš klub seniorů.
Rok 2020 je v životě lidí i v činnosti zájmových 
spolků velice zvláštní. Náš myslivecký spolek se 
v roce 2020 sešel na členských schůzích dvakrát, 
ostatní činnost kromě výstavby mysliveckých 
zařízení, plnění plánu odlovu zvěře a zásobení 
krmelců na zimní období byla omezena na 

minimum. Společenské akce, které probíhaly 
každý rok a kterých jsme se zúčastňovali každý 
rok byly zrušeny. Taktéž tradiční myslivecké 
slavnosti jsme byli nuceni zrušit. 
Věřím, že již tradiční setkání dětí milíkovské 
školy s našimi myslivci u krmelce v Rabinových 
snozách se podaří uskutečnit, že bude rozvol-
nění takové, že alespoň ty nejmenší děti budou 
chodit do školy. 
Pro Vaši informaci našim myslivcům se poda-
řilo odlovit v roce 2020 17 kusů černé zvěře, je 
to méně než minulý rok. Když budeme hledat 
příčiny tohoto úbytku, bude jich hned několik. 
Minulý rok se nám a nejen nám, ale i v okolních 
honitbách podařilo razantně snížit stavy černé 
zvěře odlovem. Letošní odlov černé zvěře byl 
prováděn hlavně v jarním a letním období, 
v současné době je odlov téměř nulový, protože 
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STEELDAST, s.r.o. 
Stanislav Szczotka 
Milíkov 421 
Tel. 777 815 195 
Email: info@steeldast.cz

je semenný rok buku a dubu. Zvěř se přestěho-
vala z kukuřice do krytu lesa kde má dostatek 
potravy a nemusí ani nemá zájem navštěvovat 
naše krmeliště. Tento stav však věští opětovný 
nárůst stavu této zvěře v roce následujícím.
Na druhé straně se nám to v dobré odrazilo na 
velice malých škodách na políčkách našich spo-
luobčanů a fy Netis. Dále bylo odloveno 5 lišek 
což je oproti loňskému roku 70% propad.
V rámci obnovy mysliveckých zařízení se nám 
letos podařilo postavit objemný krmelec na 
Jařyniskách.
Co mně však moc mrzí je to, že se nám poslední 
dobou množí krádeže minerální soli před-
kládaných spárkaté zvěři v lizech u krmelců.  

Co je ještě horší, je to, že nám naši spoluobčané 
začali poškozovat myslivecká zařízení, hlavně 
ty, které jsou umístěny v nejbližším okolí obce.  
Jelikož se přiblížil konec roku, chtěl bych touto 
cestou poděkovat vedení obce a zastupitelům 
za dobrou spolupráci a za poskytnutí dotace na 
chod spolku. Tato dotace byla použita na nákup 
části jadrného krmiva pro přikrmování zvěře 
v zimním období.
Závěrem mi dovolte abych vám do nového roku 
2020/2021 popřál jen to nejlepší, mnoho zdraví 
a štastných okamžiků v kruhu svých nejbližších 
a lepší časy v roce 2021.

Bc. Miroslav Brudný
myslivecký hospodář

NABÍDKy fIrEM, KTEré rEALIZUJÍ 
VýKOPOVé A INSTALAČNÍ PrácE 

KANALIZAČNÍcH PřÍPOJEK

MARTYNEK ROMAN 
Dolní Lomná 232 
Tel. 603 216 738 

Email: martynekroman@seznam.cz

STEELDAST, s.r.o. 
Stanislav Szczotka 

Milíkov 421 
Tel. 777 815 195 

Email: info@steeldast.cz

FRANEK LUBOMÍR 
Ul. Požárnická 1275, Třinec 

Tel. 731 414 171 
Email: franek.estranky@email.cz
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STEELDAST, s.r.o. 
Stanislav Szczotka 
Milíkov 421 
Tel. 777 815 195 
Email: info@steeldast.cz

S NOVýM ZáKONEM  
NASTANE PrO VšEcHNy SLOžITěJšÍ OBDOBÍ 

V následujícím roce má začít platit nový zákon 
o odpadech. Pro města a obce nastavuje 
dosti tvrdé limity pro nakládání s odpady 
a jejich třídění. Pokud je samosprávní celky 
nesplní, musí se připravit na citelné zvýšení 
státem nastavených poplatků ze současných 
500 až na 1 850 korun za tunu odpadu v roce 
2029. Poplatek za ukládání odpadů není 
totožný s místním poplatkem, který obča-
nům stanovují obce za svoz, ale jeho výši 
samozřejmě ovlivní. Stát chce obce moti-
vovat k třídění. Ovšem další komplikací pro 
obce je vysoký propad cen vytříděných komo-
dit, jako jsou plasty a papír. Zatímco kdysi byli 
odběratelé ochotni za vytříděné složky platit 
a výtěžek pomáhal financovat systém, dnes je 
především plastů přetlak a naopak musíme 
platit za jejich odběr. Nicméně to nemění nic 
na faktu, že třídit má smysl nejen s ohledem 
na životní prostředí, ale i objem odpadů, za 
jehož uložení na skládku platíme a budeme 
platit mnohem více. Aby takto ambiciózně 

nastavené limity pro třídění obce v budoucnu 
splnily, musí začít již nyní aktivně pracovat na 
svém konceptu nakládání s odpady a snažit 
se o změnu přístupu k této problematice 
přímo v domácnostech 

Za námi všemi je těžký covidový rok, přes 
veškeré komplikace spojené s pandemií 
jsme se snažili plnit harmonogramy svozů 
odpadů ve Vaší obci. Také mi dovolte Vám 
poblahopřát ke skvělým výsledkům v rámci 
soutěže O keramickou popelnici a Odpado-
vého Oskara. Je vidět, že v Milíkově žijí lidé, 
kteří mají rádi svou obec a životní prostředí 
kolem sebe. Gratuluji vedení obce.

Dále upozorňujeme občany na nutnost 
vysypávat do nádob na odpad vždy 
pouze vychladlý popel ze svých topenišť. 
Vychladnutí musí probíhat mimo nádobu 
a to ideálně více dní.

Za skupinu Smolo Vám jménem svým 
a kolegů přeji klidné a požehnané svátky 
a úspěšný rok 2021.

Tomáš Ondraszek,  
vedoucí komunálních služeb, SMOLO CZ



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

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

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

 
 

 
D O T A Z N Í K  

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

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

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

 
Děkujeme! 😊😊  

 

 

1. Pohlaví  
 
☐Muž 
☐Žena 

 

2. Věk 
 
☐do 25 
☐26 – 45 

☐46 – 65 
☐65 a více 

 

 
 

Třídíme jedlé oleje
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno 
s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní 
tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky 
jistě při tom spotřebujete nemalé množství 
oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho 
každoročně použijeme několik litrů a pak 
přemýšlíme co s ním. Do odpadkového 
koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). 
DO kontejneru na sběr oleje! Ve vaší obci se 
nachází popelnice určené po sběr použitých 
jedlých olejů a tuků. Ať už tedy použijete olej 
nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to 
skutečně jednoduché, olej slijete do plastové 
lahve a až půjdete vyhodit balící papíry od 

dárečků, vezměte plnou láhev sebou. Kde 
najdete svou nejbližší popelnici se dozvíte 
na webu tridimolej.cz. 
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak 
zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, 
stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí. 
Vánoce jsou pro čističky odpadních vod 
náročné období, protože kromě vody přitéká 
také obrovské množství olejů a tuků, které 
ztěžují správné přečištění vody. Náklady 
na čištění odpadních sítí by se mohly lépe 
využít jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací 
také stávají hodnotnou surovinou pro výrobu 
biopaliv 2. generace a letadlového paliva.



-  15  -

4 / 2020

Vážení uživatelé vody z místních vodovodů,

mnoho z Vás nezaznamenalo červnovou informaci o odpisech vodoměrů. Ty se budou 
odepisovat k 31. 12. daného roku. Pravidelný odpis bude probíhat 1x za rok v tomto ter-
mínu. Zavedli jsme jej z důvodu navyšování cen stočného, které probíhá vždy k 1. lednu 
roku následujícího. Platby budou probíhat v první polovině roku. Pokud by jste však měli 
zájem o půlroční úhrady, nic se nemění, stav vodoměru můžete nahlásit i v červenci a poté 
uhradit dle předpisu. 

Cena stočného se od 1. 1. 2021 zvedá na 25,- Kč m3

VODOVOD DěDINA A KOPyTNá

 

 

 

 

 

 

 

AREÁL NA ZPRACOVÁNÍ OVOCE DOLNÍ LOMNÁ 
 

       PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ V SEZONĚ 2020/2021 

VOLEJTE 602 777 897 
 

 

ESG Dolní Lomná s.r.o, Dolní Lomná 338, 739 91 Dolní Lomná,  
tel. 602 777 897, www.gorollza.cz, email:gorollza@gorollza 
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LEDEN 
Po Út St Čt Pá So Ne 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

 

ÚNOR 
Po Út St Čt Pá So Ne 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

 

BŘEZEN 
Po Út St Čt Pá So Ne 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

 

DUBEN 
Po Út St Čt Pá So Ne 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

 

KVĚTEN 
Po Út St Čt Pá So Ne 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31       

 

ČERVEN 
Po Út St Čt Pá So Ne 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     

Kalendář svozu odpadu 
v obci Milíkov  

Svoz směsného komunálního odpadu  
Svoz bio odpadu 1 x 2 týdny 
Svoz papíru 1 x za 3 týdny 
Svoz plastu 1 x za 3 týdny 
 
Svoz 1100 l nádob: březen a červen 2021 
Svoz velkoobjemového odpadu 24.4.2021 

2021 


