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Úvodník starostky
Vážení občané,

Jako by někdo mávl kouzelnou hůlkou a prázdniny 
jsou fuč. Začal nový školní rok a snad se letos 
vyhneme uzavření škol. Koronavirus stále visí ve 
vzduchu jako stín. Z kapacitních důvodů jsme 
první a druhý ročník přivítali v multifunkční míst-
nosti obecního úřadu, kde teď děti dočasně budou 
mít svou třídu. V zahradě školy by se měl vybudo-
vat pavilon se dvěma učebnami. Již byl vybrán 
zhotovitel, ale stále čekáme na konečný verdikt 
ministerstva, zda nám bude přiznána dotace na 
tuto stavbu, které rozpočet čítá na 26 mil. Kč. 

Všechny z Vás určitě zajímá, jak je to s kanalizací 
v části Dědina. Kanalizaci máme zkolaudovanou 
a byl spuštěn zkušební provoz. Majitelé domů 
ze Zápotočí a Janički se již mohou napojovat. 
Následně budou moci i ostatní, které budeme 
informovat postupně. Všechny nedodělky se nám 
již snad podařilo odstranit, stejně tak opravy cest, 
které nyní konečně probíhají dle harmonogramu. 
Poté si doufám všichni vydechneme. Bylo to pro 
nás velmi náročné období. Celá stavba nás přišla 
na 74mil. Kč. Jedná se o největší investiční akci 
v historii obce. Važme si ji i našeho životního pro-
středí. Nevhazujte do kanálu to, co tam opravdu 
nepatří. Náklady na údržbu a opravy kvůli neuvá-
ženému užívání se odrazí na ceně stočného a určitě 
nikdo nechceme hradit vysoké náklady za stočné. 

Výčet toho, co se do kanalizace nesmí vpouštět, 
uvádíme níže. Toto platí i pro uživatele kanalizace 
Kopetná, kde stále bojujeme s nátoky materiálu, 
který do kanalizace rozhodně nepatří. Bohužel si 
uživatelé stále dostatečně neuvědomují, jaké to 
má následky pro nás všechny. Věřím, že vše půjde 
jak má a kanalizace bude dlouho dobře sloužit. 

I letos jsme kromě kina upustili od hromadných 
akcí, přeci jen ještě není situace kolem korona-
viru ustálená. Původně jsme zamýšleli nechat 
promítání kina v červenci u úřadu a v srpnu u TJ, 
abychom pořád nepřeváželi lavičky, ale bohužel 
se termíny v srpnu bily s fotbalovými zápasy a tak 
zůstalo promítání u úřadu a až poslední film jsme 
dětem zpřístupnili u TJ. Zakončili jsme tím letní 
sezónu a jsou před námi sychravé podzimní dny. 

Ve spolupráci s advokátní kanceláří probíhá stále 
právní poradna pro občany Milíkova zdarma, která 
bude nově přesunuta do knihovny Milíkov a změnil 
se i den, kterým je nyní každé třetí úterý v měsíci. 

Letos se také změní volební místnost, která bude 
nově v budově bývalého kulturního domu na Pile 
v klubovně seniorů. Čekají nás volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, které se 
uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021. Závěrem 
bych školákům i učitelům popřála úspěšný školní 
rok bez omezení a nám všem pohodové podzimní 
dny. Starostka obce – Eva Kawuloková

„Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí.  
Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není.“ – Lev Nikolajevič Tolstoj
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Společenská rubrika
V měsících červen 2021 – listopad 2021  

se dožívají významných jubileí tito spoluobčané

95 let
Sikorová Terezie Dědina 

94 let
Martynková Zuzana Podolovice

93 let
Martynková Jana Zápotočí

91 let
Kantor Pavel Dědina

90 let
Cieślar Josef Za Kopetnou

80 let
Heczková Helena Notoni
Sikora Karel Grzegorce

70 let
Krzyžanek Jan Zápotočí
Budoš Stanislav Pila
Kantorová Vanda Centrum
Puczok Josef Kopetná – Paseky
Razima Bronislav Podolovice
Szczepaniková Zuzana Vymyslov
Labajová Emilie Notoni
Kantor Adam Pila
Pawlas Zdislav Pod Kozubovou

60 let
Di-Giustová Marcela Notoni
Wojtas Ondřej Zápotočí
Sikora Jan Notoni
Mazur Josef Grzegorce
Szotkowski Ludvík Jarače
Šteglíková Zdeňka Podolovice
Waclawková Halina Grzegorce
Niedobová Eva Sosna
Šulovský Milan Za Kopetnou

50 let
Samiec Henryk Pila
Lisztwanová Helena Pila
Raszková Jana  Na Losku
Kantor Milan Jarače
Lazar Roman Kopetná – Paseky
Paluzga Václav Notoni
Suška Roman Jarače
Kurowski Daniel Dědina
Krupka Radek Sosna
Kufová Pavlína  Kopetná 

Blahopřejeme – Składamy serdeczne 
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta
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Informace pro občany

Bezplatná právní poradna
Oznamujeme občanům obce Milíkov, že i  nadále probíhá 
ve spolupráci s advokátní kanceláří, která vykonává služby 
pro obec, bezplatné právní poradenství pro občany obce Milíkov. Tyto služby budou nově 
poskytovány každé třetí ÚTERÝ v měsíci v knihovně Milíkov. V čase od 15,00 - 17,00 hodin.

Termíny: 21. září, 19. října,16. listopadu, 21. prosince

Pravidla při užívání kanalizační přípojky
Odběratel je povinen při užívání kanalizační 
přípojky dodržovat následující pravidla:

a) na kanalizační přípojku lze připojit pouze 
odpadní vody, které mají charakter komunál-
ních odpadních vod (z kuchyně, WC a koupelny)

b) zakazuje se vypouštění bazénových vod 
a připojování vnějších zdrojů odpadní vody 
na kanalizační přípojku, a  to včetně deš-
ťových vod; odběratel zajistí, aby dešťové 
vody z nemovitostí v jeho vlastnictví nebyly 
do kanalizace odváděny, a vytvoří všechny 
možné předpoklady k  likvidaci těchto vod 
na svých pozemcích

c) do kanalizace se zakazuje vypouštět odpadní 
vody přes septiky či přes žumpy, pokud nepo-
volí výjimku dodavatel

d) při používání kanalizační přípojky je nutno 
dodržovat kanalizační řád a  platné právní 
předpisy

e) zakazuje se vypouštět do kanalizace látky, 
které nejsou odpadními vodami nebo které 
mohou poškodit zařízení, a to zejména:

– oleje, tuky (včetně rozpuštěných), písek, 
maltu, beton, žiletky, hřebíky

– textilie, silonové punčochy, provazy, tka-
ničky, papírové pleny, hygienické vložky, 
mopy, části košťat, vlhčené ubrousky 
atd.

– tuby od zubní pasty, obaly od šamponů, 
mikrotenové sáčky, střeva

– jedy, pesticidy, omamné látky, žíraviny, 
ředidla, hořlavé a výbušné látky

– odpady z drtiče domovních odpadků

– ostatní látky, které mohou způsobit poru-
chu kanalizační přípojky

f) v  případě odůvodněných pochybností 
o  kvalitě vypouštěných odpadních vod je 
odběratel povinen prokázat kvalitu odpad-
ních vod vypouštěných ze své nemovitosti 
chemicko-biologickým rozborem

g) údržbu, opravy a revize kanalizační přípojky 
a  jejích jednotlivých prvků je oprávněna 
provádět pouze k tomu odborně způsobilá 
osoba

h) v  případě poruchy přípojky nebo jiných 
zjištěných závad je nutno bezodkladně kon-
taktovat dodavatele 558 362 131, 558 362 121 
(v pracovní době Obecního úřadu Milíkov).
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Základní škola Milíkov
Milí spoluobčané,  

čas prázdnin a letních dovolených je již za námi, 
stejně jako první dny nového školního roku.

I letošní prázdniny byly využity k obnově prostor 
školy, kdy v šatně mateřinky byly obloženy stěny 
šatny. K větším změnám pak došlo u základky. 
Jelikož se kapacita školy jevila v  důsledku 
nárůstu zájemců o  vzdělávání v  naší základní 
škole jako nedostatečná, bylo zažádáno o navý-
šení nejvyššího povoleného počtu žáků. Zároveň 
však vznikl problém, kde tyto žáky vyučovat. 
A tak nám zřizovatel vyšel vstříc a poskytl škole 
k  pronájmu multifunkční místnost v  budově 
obecního úřadu, kde po drobných úpravách 
vznikla třída pro žáky 1. a 2. ročníku. Stávající 
dvě učebny byly spojeny a vznikl tak dostatečný 
prostor pro výuku starších žáků.

Nový školní rok jsme zahájili ve středu 1. září, 
kdy usedlo do školních lavic v  obou našich 
třídách základní školy celkem 33 žáků, z toho 
úplně poprvé 7 prvňáčků. Součástí školy je 
také školní družina, která zajišťuje činnost 

i v ranních hodinách a to již od 6:30. K docházce 
do mateřské školy, jejíž provoz je od 6:30 do 
15:30, je přihlášeno 16 dětí ve věku od dvou 
do šesti let a do naplnění kapacity zbývá osm 
volných míst.

Velmi si ceníme vstřícnosti zřizovatele, který si 
je vědom důležitosti školy v  obci, a  díky jeho 
finančním dotacím dochází v posledních letech 
k  postupné rekonstrukci a  modernizaci školy 
a ke zlepšování podmínek pro výchovu a vzdě-
lávání našich dětí a žáků. Vážíme si také úzké 
spolupráce se spolkem rodičů a  přátel školy, 
který i v této nelehké době pořádá či se podílí 
na akcích naší organizace, a zároveň poskytuje 
škole finanční podporu, kterou využíváme na 



- 5 -

2 / 2021

nákup didaktických pomůcek a hraček, za což 
touto cestou moc děkujeme. 

Zároveň se však snažíme získávat dotace 
i z jiných zdrojů.

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. Z tohoto 
programu je podpořena mateřská i  základní 
škola, kdy využijeme možnosti personální 
podpory ve škole, pořádání projektových dní 
a doučování žáků.

Také letos bychom rádi v rámci možností spo-
lupracovali s  místní knihovnou, SDH Milíkov, 
mysliveckým spolkem, DDM Jablunkov a Byst-
řice, muzeem v Jablunkově a Třinci, divadlem 
v Českém Těšíně, Policií ČR a dalšími institucemi. 

Aktuální informace o  dění v  naší škole jsou 
k  dispozici na webových stránkách www. 
zsmilikov.cz.

Za kolektiv dětí, žáků a zaměstnanců školy

Mgr. Hana Gorgolová
 ředitelka ZŠ a MŠ Milíkov
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Dorost

Muži

Zdravím fotbalové příznivce

Po dlouhé a nelehké době vás všechny sportovní příznivce chci pozdravit a záro-
veň pozvat na podzimní část fotbalové sezóny. Pro lepší přehled jsme pro vás 
připravili rozpisy jednotlivých soutěží. Zde jsou:

Tělovýchovná jednota Milíkov, z.s.
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Dne 14. 8. 2021 proběhl v Něborech 6. ročník Zina 
cupu v malé kopané starší i mladší přípravky. 
Poprvé v historii našeho klubu TJ Milíkov,se naši 
malí kluci zúčastnili nějakého turnaje, pod vede-
ním jejich trenéra Tomáše Di-Giusta a asistenta 
trenéra Miroslava Ernsta. Tento již zmiňovaný 
první start naši kluci a  jedna dívka proměnili 
v celkové vítězství v  turnaji. Postupně porazili 
své vrstevníky z Polska ze Spójnie Zebrzydowice 
(4:3), Tj Nebory (5:2), Tj Písek (9:1), Český Těšín 
(7:3) s  Spartak Jablunkov (7:2). Nejlepším 
hráčem turnaje byl vyhlášen náš David Kantor, 
kterému o dva přesné zásahy unikla další cena 
o nejlepšího střelce. Jsme z  jejich výhry velmi 
potěšeni a věříme, že se jejich sportovní dráha 
i v budoucnu bude ubírat správným směrem.  

Velmi se těšíme, že budeme moci s vámi prožít 
mnoho vzrušujících sportovních zážitků, ale bohu-
žel musíme stále dbát na své zdraví a dodržovat 

nařízení vlády spojené s organizováním akci spor-
tovního charakteru. Prosíme vás, buďte proto 
k sobě ohleduplní. Takže sportu zdar a fotbalu 
zvlášť. Tělovýchovná Jednota Milíkov

Bohužel zápasy přípravky nebyly před uzávěrkou ještě známy, pouze jedno kolo a to:

Žáci
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Na den požární bezpečnosti v pátek 
13. 8. 2021 jsme v  Milíkově poprvé 
uspořádali kolo Beskydského želez-
ného hasiče v  kategorii mladých 
hasičů. Jedná se o silově vytrvalostní 
disciplínu, kde na trati soutěžící musí 
překonat bariéru, poté kladinu, udeřit 
stanovený počet úderů v  „hammer boxu“ po 
našem v  pudle na kladivo, dále musí provést 
několikrát po sobě výstup na schod, ve starších 
kategoriích i se závažím, dále překonat překážku 
z pneumatik, dokázat že umí zapojit hadice na 
mašinu i  rozdělovač, a  to vše v  co nejkratším 
čase. Prvního ročníku se zúčastnilo krásných 
116 závodníků v 8 kategoriích rozdělených dle 
věku a pohlaví. Naši závodníci se nedali zahan-
bit a vybojovali v kategorii D3 (dívky 10-12 let) 
2. místo Magdaléna Mazurová ze 13. závodících. 
V kategorii K1 získal 2. místo Dominik Polok ze 
13 závodníků. V  kategorii K2 (kluci 7-9 let) se 
zúčastnilo 27 závodníku a pět Milíkovských bylo 
v top 10. Na prvním místě Antonín Labaj a na 
druhém Filip Sikora, který si tak pojistil umístění 

v  celkovém pořadí Beskydského 
železného hasiče, když překonal do 
té doby vedoucího Denise Uhra ze 
Soběšovic a zvýšil tak šance na cel-
kové vítězství, i když do konce seriálu 
zbývá ještě několik závodů. Nejvzdá-
lenějšími účastníky byli reprezentanti 

SDH Velké Karlovice Podťaté. Všichni účastnici 
byli odměněni diplomem a  něčím dobrým na 
zub i díky dotace z Národní sportovní agentury 
a  moravskoslezského kraje. Vítězové si samo-
zřejmě kromě hřejivého pocitu vítězství odnesli 
i pamětní poháry. 

Dětská soutěž v požárním útoku

V sobotu 14. 8. 2021 vypukla dlouho očekáváná 
dětská soutěž v požárním útoku, které se pod 
hřejivými slunečními paprsky nakonec zúčast-
nilo až 35 týmů dětí a dorostu z blízkého i dale-
kého okolí. Soutěžilo se ve 4 kategoriích, a  to 
mini do 6 let, kteří soutěžní dopoledne uzavírali, 
mladší žáci, starší žáci a dorost. 

Mladý beskydský železný hasič Milíkov
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V kategorii Mini zvítězilo za mohutného povzbu-
zování všech diváků družstvo z Písku s časem 
32,29 s o pouhých 0,44 s před druhým družstvem 
z Mostů u Jablunkova a třetí se umístili miníci 
z Návsí. Všechny tyto družstva byly odměněny 
poháry, melounem, něčím sladkým na zub 
a dárkovou taškou od Obce Milíkov a sponzorů. 
V kategorii mladších žáků jako první startovalo 
domácí „Áčko“, které však po železném hasiči 
zapomnělo, samozřejmě i vinou trenéra, zkon-
trolovat vybavení, a tak se slibně nastartovaný 
útok zbrzdil na uzavřeném rozdělovači, ale naší 
to nevzdali a  dokončili na celkovém desátém 
místě z 15 účastníků. Nicméně hozenou rukavici 
zdvihlo „Béčko“, poskládané z mladších spor-
tovců a  vybojovalo s  časem 19,42 s  nádherné 
třetí místo, před nimi se umístili o  0,02  s  jen 
hasiči z  Gutů na druhém místě a  Bukovec B 
na prvním místě s  časem 18,81 s  o  pouhých 
0,61 s před našimi na třetím místě.

V kategorii starších žáků se našemu týmu útok 
moc nevyvedl, a tak brali s časem 22,87 s osmé 
místo z  11 účastníků. Na prvním místě skon-
čila Dobrá s  časem 13,94 s  a  za nimi Nýdek 
s  časem 15,86 s  a  Hnojník 16,69 s. Naši starší 
se, ale zvedli a  v  kategorii dorostu, doplnění 
o naše dva dorostence zabojovali a skončili na 
3. místě s  časem 14,53 s, což je jejich osobní 
rekord, zejména proto, že běželi v tomto složení 
teprve podruhé, ale je to příslib do příští sezóny. 
Na druhém místě v  kategorii dorostu byla 
Dolní Lištná s časem 13,87 s a nejrychlejší čas 

soutěžního dopoledne předvedl dorost z Nýdku 
s časem 13,42 s. Všechny týmy byly odměněny 
melounem a dárkovou taškou věnovanou Obcí 
Milíkov a  sponzory, dále týmy na pohárových 
umístěních obdržely poháry a kategorie mlad-
ších a starších žáků i medaile. Děkujeme všem 
sponzorům za pomoc, také NSA a  MSK, za 
dotační programy podporující sport mládeže.

Soutěž o putovní pohár starostky  
obce Milíkov

Po ukončení dětské soutěže proběhla soutěž 
o Putovní pohár starostky obce Milíkov. Letos 
poprvé byl nový putovní pohár vyhlášen i pro 
ženy a taktéž byly ženy zrovnoprávněny co se 
týká výše bonusů za první tři místa. 

I přes krásné letní počasí se bohužel zúčastnilo 
pouze 15 týmů. 5 ženských a 10 mužských. Za 
zmínku stojí, že se zúčastnili hasiči například až 
z Trojanovic, ale z okolních sborů pouze Nýdek 
a Dolní Lištná. V kategorii žen se z prvního místa 
a putovního poháru mohly potěšít ženy z Rych-
altic, což také není zrovna za rohem, na druhém 
místě pak ženy z  Nýdku a  třetí Dolní Lištná. 
V kategorii mužů si odskočila z MSL vyhrát Dolní 
Lištná A s časem 14,34 s, následovaná Nýdkem 
(15,29 s) a  Dolní Lištnou B (16,34) složenou 
především z  dorostenců. Domácí Milíkov se 
zachoval kolegiálně a  obsadil až 4. místo, tak 
aby poháry nezůstaly doma. 

Noční soutěž v požárním útoku

Noční soutěže se bohužel zúčastnilo ještě 
méně týmů, ale i  tak překonal počet družstev 
počet domácích diváků. V kategorii žen vyhrály 
ženy s Dolní Lištné s časem 20,17 s, druhé byly 
narychlo poskládané a půjčené ženy z Milíkova 
s časem 21,95 s a třetí holky z Nýdku s časem 
22,29 s. V kategorii mužů Dolní Lištná obhájila 
pozici z  denní soutěže a  skončila na 3. místě 
s časem 16,27 s, na druhém místě Staré Město 
s časem 16,01 s a zvítězil Nýdek s časem 15,84 s. 
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Ukončení MESOH roku

Vážení občané, 

30. 9. 2021 končí vyhodnocovací období tzv. 
MESOH rok, prosíme o kontrolu vašich odpado-
vých účtů, aby se předešlo případným nedorozu-
měním při platbě poplatku za odpady. Reklamace 
budou probíhat do konce LISTOPADU 2021.

Na co je dobré se zaměřit? 

1)  Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanovi-
ště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda 
u nich máte správně vyplněný čas na stano-
višti. Např. u studentů, kteří domů jezdí jen na 
víkendy, je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti 
a u osob s trvalým pobytem, které se na sta-
novišti fyzicky nezdržují, je dobré uvést čas 0. 
Díky tomu se budou získané body a obslou-
žený objem všech nádob dělit správně.

2)  U domácností, které mají málo odpadů k tří-
dění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník 
a  uvést v  něm všech pět způsobů, jakými 
v  dané domácnosti dochází ke snižování 
produkce odpadů. Díky tomu systém začne 
sledovat poměr mezi obslouženým objemem 
nádob a  pytlů u  tříděného a  u  směsného 
odpadu. Domácnostem, které vytřídí více 
jak třetinu odpadů a mají malý obsloužený 
objem, se připíši patřičné EKO body za sni-
žování produkce odpadů (je nutné mít také 
potvrzenou inventuru stanoviště).

Jak se přihlásit do odpadového účtu?

Do odpadového úču se můžete přihlásit 
prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz 
a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO).

V případě nejasností nás neváhejte kontakto-
vat na e-mailu burianova.isnoit@gmail.com.

S pozdravem MOJE ODPADKY

Celkem se soutěžní soboty zúčastnilo 61 týmů 
a  za celý víkend bylo rozdáno 50 pohárů 
a  48  medailí, což bylo hlavně díky dotačním 
titulům a  štědrým sponzorům. Nic z  toho by 
však nebylo možné bez obětavé práce členů 
SDH Milíkov a také rodičů mladých hasičů, kteří 

za cenu vlastního pohodlí a  někteří i  v  rámci 
vlastní dovolené, celý týden připravovali vše 
tak, aby to proběhlo ke spokojenosti zúčastně-
ných družstev a neméně i diváků. O to více Mě 
mrzí nezájem obyvatel obce o pořádané akce, 
Milíkovských diváků bylo opravdu jako šafránu.
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