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Úvodník starostky
Vážení občané,

Za okny už cvrlikají první poslové jara a ze země 
nejistě vykukují sněženky. Dne přibývá a hned 
se člověku dívá na svět veseleji. I když ten je 
nyní ohromen situací na Ukrajině. Nikomu není 
lhostejný osud občanů této země. Jedná se 
hlavně o ženy, děti a staré lidi. Vznikla spousta 
sbírek na pomoc právě Ukrajině a jejím obyva-
telům. Pořadatelky jarního bazárku letos také 
ukázaly velké srdce a výtěžek z prodeje oble-
čení, půjde na dobročinnou sbírku Ukrajině. 
Je těžké rozhodnout se jak nejlépe pomoci, ale 
věřím, že každý z nás najde formu, jak pomoci. 
Nikdo neví, jak dlouho tato situace bude trvat, 
už teď je jasné, že dopadá na mnoho lidí nejen 
v Evropě, ale žijme v naději, že zase přijdou 
lepší zítřky. Všichni máme strach. Nejvíce to 
doléhá na děti, které nedokáží vyhodnotit 
nastalou situaci a starší občany, kteří si válkou 
prošli a vědí své.

Vraťme se raději k vítání jara a slunečních 
paprsků, které nám vlévají energii do žil. Děti 
čekají jarní prázdniny. Některé možná se svými 
rodiči vyrazí za posledním sněhem do hor, jiné 
se budou ,,válet za pecí“ Ať už tak či onak, určitě 

se všechny těší na volno. S jarem přichází čas 
úklidů, ať už doma , na zahrádce, ale také všude 
jinde kolem nás. Letošním úklidovým dnem 
je 2.duben, společně uklidíme zákoutí obce. 
Budeme rádi za každého dobrovolníka. Po akci 
opečeme špekáčky a odebereme se k domovu. 
Umístíme i několik pytlomatů, zejména u les-
ních cest, aby dostali příležitost i ti, kteří třeba 
druhého zrovna nemohou. Hned na to nás 
čekají dodělávky kolem rekonstruovaných cest, 
kdy chybí dodělat žlaby pro odtok vody, opravit 
některá zapadlá víka šachet a terén kolem. 
Nové elektroinstalace a drobné stavební 
úpravy se provedou  v przedszkolu Milíkov. 
Máme podanou žádost o dotaci na autobusový 
záliv u zastávky Sosna, podle výsledku budeme 
letos realizovat tuto akci, nebo ne. Postupně 
bychom chtěli obnovit i autobusové zastávky. 
A čeká nás také oprava střechy na obecním 
úřadě. Již dlouho se zde zejména v bytech 
potýkáme se zatékáním. 

V minulém čísle jsme zveřejnili anketu na 
téma budovy hospody. Musíme konstatovat, 
že z 500ti lístků se nám vrátilo 7. sami uznáte, 
že na podkladě sedmi hlasů nelze hodnotit. 

Jestliže existuje nějaké tajemství úspěchu, pak spočívá ve schopnosti postavit se  
na místo druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima. (Henry Ford)
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Je tedy na zastupitelstvu, co bude s budovou 
hospody. Pokud doma ještě najdete anketní 
lístek z minulého vydání, přineste ho ještě do 
schránky na OÚ, nebo Vám zde dáme nový. 
Zajímá nás Váš nápad. V zimě jsme zprovoznili 
v zahradě u hospody kluziště, které se u dětí 
setkalo s velkým ohlasem. Škoda jen, že příle-
žitostí k bruslení bylo letos pramálo.

Neodpustím si námi již tolik zmiňované téma 
kanalizace. Zahájili jsme zkušební provoz na 
kanalizaci Dědina a už se potýkáme s nátoky 
vod, které snad ani nelze nazývat odpadními. 

S příchodem koronaviru se zvedla spotřeba 
různých dezinfekčních prostředků a zarputile 
se držíme hesla ,,více je méně“ a kam jinde 
s těmi všemi chemikáliemi než do kanalizace. 
Prosíme Vás, aby jste omezili používání těchto 
prostředků, které poté míří kanalizačním řádem 
do ČOV. Také zbytky jídel, vlhčené ubrousky, 
toaletní potřeby atd. do kanalizace nepatří. 
Chraňte životní prostředí svou ohleduplností 
při užívání kanalizace. Děkujeme 

Starostka obce Eva Kawuloková

Společenská rubrika
V měsících březen 2022 – květen 2022 se dožívají významných jubileí tito spoluobčané

94 let
Mitrenga Jan Vymyslov

90 let
Heczková Anna u kravína
Drongová Anna Losek

80 let
Bojková Helena za Kopetnou
Sikorová Zuzana Pod Kozubovou

70 let
Stonavská Marie Kopetná
Dyrčíková Věra Sosna
Kantorová Jiřina Dědina 

Blahopřejeme – Składamy serdeczne
życzenia wszystkim Jubilatom

Eva Kawuloková – starostka
Jiří Kantor – místostarosta

60 let
Wojtasová Halina Zápotočí
Frech Libor Kopetná - Paseky
Heczko Vladislav Liści
Szkandera Miroslav Podolovice
Mrozková Jana Sosna
Cieciotková Žofie Dědina

50 let
Dužík Aleš Notoni
Sikora Milan Pod Kozubovou
Kuklišová Pavlína Pila
Macúchová Marcela Centrum
Szkanderová Adéla Notoni
Kantor René Kopetná
Heczko Czesław Steblové
Sušková Pavlína Jarače
Kufa Robert Grzegorce
Lipus Petr Dědina
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Ludmile Sikorové, která se od roku 1996 svě-
domitě věnovala vedení obecní kroniky. Na vlastní přání tuto činnost koncem loňského 
roku ukončila. A my ji přejeme mnoho zdraví a životního elánu do dalších let. Děkujeme

Starostka obce Eva Kawuloková

Základní škola Milíkov
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 vydání Informátoru.

V měsíci prosinci se žáci naší školy zapojili do 
výtvarné soutěže „Betlém, jak ho umím já!“, 
kterou již tradičně pořádá Muzeum Třineckých 
železáren a města Třince. Sešla se nám spousta 
originálních betlémů, které žáci tentokrát vyrá-
běli doma. Z velkého počtu účastníků soutěže 
byly oceněny tři žákyně naší školy, Daniela 
Kawuloková, Ráchel Kawuloková a Marie 
Bojková, které si zajely převzít ceny přímo do 
Třineckého muzea.

První pololetí školního roku jsme letos ukon-
čili netradičně, a to v duchu karnevalového 
veselí. Toto pondělní dopoledne se žáci školy 
převlečeni do úžasných masek vydali na „zimní 
olympijský stadion“, kde poměřovali své síly 
v běhu s olympijskou pochodní, v lyžování, 
bobování a dalších zimních disciplínách. Naše 
mateřinka se naopak proměnila v říši zvířátek 
a pohádkových bytostí, kdy si všichni užili 
spoustu soutěžení, tance a zpěvu. 

Jeden únorový týden se školičkové děti vydaly 
na „eskymáckou výpravu“ do zemí, kde je zima, 
sníh a led po celý rok. Pomocí knížek, atlasů, 
různých výtvarných a jiných aktivit poznávaly 
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neznámé prostředí Grónska, povídaly si 
o lidech a zvířátkách, která v tomto kraji žijí.

V reakci na nemožnost realizace prezenční 
výuky ve školách během pandemie covid-19 
je naše škola zapojena do projektu Doučování 
žáků škol - Realizace investice Národního 
plánu obnovy. V rámci tohoto projektu jsou 
doučováni žáci, kterým hrozí školní neúspěch 
či u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků 
vzdělávání.

Závěrem bych chtěla oznámit všem rodičům 
předškoláků, že se letošní zápis do 1. třídy 
bude konat 7. 4. 2022 od 10:00 do 15:00 
a podání žádosti bude probíhat elektronicky.

Zápis do mateřské školy proběhne dne 2. 5. 
2022 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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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni Państwo,

kolejny kwartał za nami. Od 
ostatniego sprawozdania 
kulturowo-obyczajowego 
z życia dziatwy szkolnej ubie-
gły kolejne 3 miesiące. A więc 
było tak… Grudzień- kojarzy 
się wszystkim z Mikołajem 
i Wigilią. Niestety, w tym 
roku Mikołaj, oby już ostatni  
raz, odwiedził nas w kla-
sach i w sali przedszkolnej. 
Nie doczekał się biedaczyna 
swojego programu w PZKO, 
jak był przyzwyczajony. Pro-
gramik uczniów szkolnych 
co prawda był, ale mocno 
skrócony i jak to się mówi 
typu wierszyk-piosenka. 
Przedszkole przygotowało 
dla niego fantastyczne wido-
wisko, a ponieważ Mikołaj 
XXI wieku powinien funkcjo-
nować on-line, to programik 
został nagrany i umieszczony 
też on-line. Podarunki zostały 
odebrane, obietnice dzieci 
złożone, wszystko skrupulat-
nie zapisano w księdze i jest 
przygotowane do przyszło-
rocznego rozliczenia finało-
wego. Ciągle grudzień. Druga 
z akcji flagowych to Wigilijka. 
Choinka ładnie przystro-
jona, kolorowa….ale wzrok 
dzieciaków skierowany jest na sfery niższe. 
Te podchoinkowe, podarunkowe. Szczypta 
zdrowej niecierpliwości, nikt nie wie, w kogo 
ręce powędruje kolejny podarunek. Atmosfera 
panowała iście świąteczna. Choinka, świeczki, 

kolędy, łamanie się opłat-
kiem, ciasteczka, podarunki, 
krojenie jabłek, łuskanie 
orzechów….Do tego jeszcze 
koncert życzeń na instru-
mentach muzycznych (gitara, 
flet, skrzypce). Pora zamknąć 
kolejny pandemiczny rok 
2021. Na nowej czystej kartce 
wolno rozpocząć ,oby lepszy, 
rok 2022. I lepszy zaraz sty-
czeń 2022 był. Po nieskończe-
nie długiej przerwie teatralnej 
nasi aktorzy pokazują się na 
scenie. Chodzi o program 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Z olbrzymią radością powitać 
mogliśmy widzów. Wnuki 
i wnuczki chcą się pokazać, 
chcą udowodnić, że im zależy, 
że potencjał w nich olbrzymi. 
Spektakl myślę udany a do 
Babć i Dziadków oprócz drob-
nego własnoręcznie wyko-
nanego prezentu wędrują 
uściski, całusy i życzenia. 
A styczeń był?....Byyył! A luty 
był?....Nie byyył! No to jest. 
W lutym przeskoczyliśmy na 
kulturę duchową i wspólnie 
z Panią z Poradni Pedago-
giczno-Psychologicznej zor-
ganizowaliśmy w przedszkolu 
Dzień Projektowy. Kierowany 
bezpośrednio do rodziców, 
których pociechy mają rozpo-

cząć pierwszą klasę. Bardzo ciekawy wykład, 
przełożony pytaniami i rzeczowymi, konkret-
nymi odpowiedziami Pani Psycholog, rozwiał 
wszystkie wątpliwości. O 3 dni później docze-
kali się tak samo szkolacy. Zajęcia z klasami 
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1-2 a potem 3 i 5 prowadziła Pani psycholog 
Renata Kulka. Ciekawe zajęcia mające stwier-
dzić poziom umiejętności współpracy w grupie 
udały się, jak to w szkole, na jedynkę. Okazuje 
się, że ze współpracą jest wspaniale, dzieci bez 
problemu potrafią się dogadać i ich wspólne 
plastyczne arcydzieło o rozmiarach 3x2m 
można było podziwiać w klasach. Przejdźmy 
dalej. Ponieważ pogoda zdecydowała się 
włączyć tryb zimowy, mieliśmy przynajmniej 
przez dwa tygodnie możliwość poszusować na 
biegówkach. Niektórzy stali po raz pierwszy, 
niektórzy jeździli tak, jakby codziennie ścigali 
się w ogrodzie z Justyną Kowalczyk. Przyznać 
trzeba, że tryb zimowy faktycznie trwał tylko 
2 tygodnie a potem już temperatura pomyliła 
pory roku i zapoczątkowała wiosnę. I chociaż 

w tym roku Zjazdu Gwiaździstego znowu nie 
było, to Macierz zorganizowała zawody zastęp-
cze. Biegi odbyły się w przepięknej pogodzie 
w Łomnej  i udział wzięli (i się uplasowali): Adam 
Kiedroń (6m), David Peter (9m), Jakub Szpyrc 
(11m). I to proszę Państwa ścigali się z klubo-
wiczami-profesjonalistami. Brawa i oklaski 
sportowcom i tak samo rodzicom, ponieważ 
zawody były w niedzielę i poświęcić trzeba było 
własny wolny czas. Co do lutego, to jeszcze nie 
koniec. Przed nami Balik Maskowy, w tym roku 
odbędzie się w sali gimnastycznej w godzinach 
dopołudniowych. Przygotowane są rywalizacje 
sportowe, pojedynki wiadomościowe, tańce 
ludowe, dyskoteka i wiele innych atrakcji. 
A więc do zobaczenia. 

Grzegorz Suszka

Nejlepší lyžaři z Milíkova
Michał a Agata Staszowscy jsou neodmyslitelně 
spjati se sjezdovým lyžováním. Patřili vždy 
k republikové špičce. Vždy velmi zodpovědně 
přistupovali k tréninkům a dobře si vedli také 
ve škole. 

Michal své první lyžařské krůčky začal stavět 
u nás – na Sibiři, kde fungoval v té době vlek, 
který byl na kotvy. Od třetí třídy byl členem 

lyžařského oddílu SKI MOSTY, za který závodil 
do dnešního dne. Postupně zdokonaloval svou 
techniku a získával lepší a lepší umístění. 

Jeho sestra Agata Staszowská začala svou 
kariéru trochu dřív. Bylo to dané i tím, že rodiče 
vozili Michala na tréninky, tak vždy s sebou brali 
i Agu. Té se lyžování tak zalíbilo, že už v útlém 
věku zodpovědně přistupovala k tréninkům, 
výsledky se dostavily velmi brzy. V přípravce 
a předžácích patřila k těm nejlepším. Pětkrát za 
sebou se stala absolutní vítězkou Madeja cupu, 
což je série dvanácti závodů v rámci celé Moravy 
a Slezska. V žácích opět patřila k republikové 
špičce. Stala se Vicemistryní ČR ve slalomu, byla 
několikanásobnou přebornicí Moravy a Slezska, 
reprezentovala naši obec na Zimních hrách dětí 
a mládeže. V kategorii juniorů – získala bronz 
v Českém poháru v sezóně 2019/2020, vyjela si 
3. místo na juniorském Mistrovství republiky na 
Bílé. Vždy se jí povedlo skloubit studium se spor-
tem. Po maturitě v loňském roce se rozhodla 
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pro studium na právnické fakultě v Brně. Tato 
fakulta neumožňuje individuální plán, proto 
s aktivním lyžováním skončila. Pokračuje v něm 
jako trenérka nejmladších závodníků SKI MOSTY.

Michal Staszowski nejlepších výsledků získal 
v kategorii dospělých. Zanechal obrovskou 
lyžařskou stopu na Jablunkovsku, Třineckou. 
Tolik získat se nepovedlo žádnému alpskému 
lyžaři u nás. 

„Ve své sportovní kariéře jsem získal víc, než 
jsem si, jako malý kluk vysnil. Po dobu čtyř 
let jsem byl v reprezentaci. Zúčastnil jsem se 
Mistrovství světa ve švédském Are (49. místo), 
nominoval jsem se na Univerziádu do Krasno-
jarsku (slalom 11. místo, kombinace 16. místo), 
na Mistrovství ČR jsem si ve slalomu dojel pro 
3. místo. V závodech Fis jsem 14 x získal 1. místo, 
10 x 2. místo, 5 x 3. místo). 4x jsem získal titul 
Akademický mistr České republiky,“ shrnul svou 
bohatou kariéru Michal Staszowski. 

„Jak se říká – vše jednou začíná, jednou končí. 
Toto rozhodnutí nebylo úplně lehké. V neděli 
13. února jsem se postavil na start svého 
posledního závodu, který se konal na Bílé. Celý 
den pro mne magický byl můj poslední lyžařský 
„last dance“. Na Bílou se sjela velká konkurence, 
jaká na českých závodech už dlouhou nebyla. 
Vylosoval jsem si startovní číslo 4 (mé oblíbené 
číslo). Na závody se přijela podívat spousta 
známých, měl jsem nejpočetnější fanclub. Když 
jsem dojel do cíle, postříkali mě šampaňským 
mí soupeři a zároveň kamarádi. Třešničkou na 
dortu bylo vítězství na závodech, získal jsem 
titul Akademické Mistra ČR a nejlepší FIS-body. 
Můžu tedy říct, končím opravdu na vrcholu mé 
sportovní kariéry. Děkuji všem, kteří byli v neděli 
u toho se mnou,“ doplnil Staszowski.

Jen pro upřesnění – alpské lyžování není sport, 
který by byl podporován státem, za kterým by 
stáli velcí majitelé firem, sponzoři. Závodníci 
si platí úplně všechno – od vybavení, které se 

pohybuje v řádech desítek tisíc, platí si všechny 
výjezdy, soustředění, platí si trenéry – nejen 
plat, ale i výdaje spojené s ubytování, skipasy. 
Bohužel – pokud lyžař není student, musí si platit 
i zdravotní i sociální pojištění. 

Z toho důvodu výsledek Michala je velmi obrov-
ský. Nikdy za ním nestál žádný velký sponzor. 
Aby mohl jezdit na soustředění a závody, musel 
si přivydělávat. Měl vždy několikanásobně nižší 
rozpočet než jeho kamarádi z reprezentace. 
Musel vždy hodně přemýšlet, na které soustře-
dění pojede. Nikdy nemohl jet na soustředění do 
Chile a na Nový Zéland. Kromě lyžování studuje 
Strojní fakultu VŠB – Technická univerzita. 

Dvacet let na lyžích – to je kus života, sportovních 
úspěchů, ale i zklamání….obrovských zkuše-
ností…… jedno období končí…..začíná mu nová 
životní etapa života….

I my jsme za obec Milíkov pyšní na mladého 
závodníka Michała Sztaszowského z naší obce, 
který závodem na Bílé ukončil svou lyžařskou 
kariéru. Jeho sportovní cesta nebyla nijak lehká, 
s financováním takového koníčku jsou spojené 
obrovské náklady. Vždy mu byli největší oporou 
jeho rodiče. Michał je obrovský dříč, šel si za 
svým snem a jak sám říká ,,v nejlepším se má 
skončit“. Nyní se chce věnovat škole, kterou 
doteď prokládal pilným trénováním a prací. 
Gratulujeme a děkujeme….
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BeZohledNí řidiči hrají o ZdraVí chodců
Vozíčkáři, nevidomí, maminky s kočárky 
starejte se! Jako by vyřkli bezohlední řidiči 
v okamžiku, kdy zaparkují svůj vůz na chod-
ník. Pohodlí  je u nich zřejmě na prvním místě 
a co na tom, že vozíčkář  překážku bez pomoci 
neobjede a nevidomý do auta narazí, protože 
ho tam nečeká. A co na tom, že chodník není 
žádné parkoviště.

Řidiči parkující svá auta bezohledně na chod-
níku tak, že po chodníku nemohou projet rodiče 
s kočárkem nebo vozíčkáři jsou dle občanu 
Milíkova bezohlední sobci, myslící  pouze na 
své pohodlí. Řidiči ,kteří takto zaparkují, si neu-
vědomují že svým jednáním chodce ohrožují 
a nutí je vstupovat do vozovky. Tam na ně číhá 
nebezpečí v podobě projíždějících aut, jejichž 
řidiči chodce na vozovce nečekají a mohou je 
ohrozit nebo dokonce srazit.        

Vozíčkářům   je v takových situacích prakticky 
znemožněno pokračovat  v cestě, neboť bez cizí 
pomoci sám nedokáže sjet z obrubníku, objet 
vozidlo a následně znovu vyjet přes obrubník 
na chodník.         

V nebezpečí jsou také nevidomí chodci, kteří se 
pohybují po své trase naučené trase a překážku 
v podobě vozidla stojícího na chodníku neče-
kají. Mohou se o vozidlo zranit nebo vstoupit 
do vozovky projíždějícímu vozidlu.

Republikoví policisté mají k tomuto způsobu 
parkování jasný názor. Všichni účastníci 
silničního provozu se musí řídit pravidly sil-
ničního provozu na pozemních komunikacích  
a respektovat je. Řidič motorového vozidla 
může parkovat pouze na  místech k tomu 
určených, tedy tam kde to dovoluje zákon. 
Pokud toto nerespektuje, zde je také zahrnuté 
parkování na chodníku, může mu být uložena 
pokuta v příkazním řízení až do výše dvou 
tisíc korun.

Proto vyzýváme všechny občany Milíkova  aby 
automobily zaparkované na chodníku i na 
krátkou chvíli nahlásili na obecní úřad a my je 
pak předáme policii České republiky. 

        Kantor Jiří
            místostarosta obce     

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obecní úřad Milíkov upozorňuje občany 
obce, že dle svozového harmonogramu se 
bude konat  v sobotu dne 30.4.2022 sběr 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
K tomuto účelu budou přistaveny 2 kontej-
nery  - jeden  na točně v místní části Milíkov – 
Pila, druhý na autobusové točně při prodejně 
„U Mrozka“, a to v době od 8.00 – 12.00 hod.
V této době můžete do kontejnerů házet veš-
kerý 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 znečiště-
ných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydro-
xidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje, 
fotochemikálie, zahradní chemie, mono-
články a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly 
ze zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky 
a léčiva, hasicí přístroje, nábytek, televizory, 
rádia a počítače, atd.
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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

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 Milíkov. 
Tyto služby jsou poskytovány každé třetí úterý v měsíci v knihovně Milíkově. 

V čase od 15,00 - 16,00 hodin.

Termíny: 15.3.2022, 19.4.2022, 17.5.2022, 21.6.2022



Obec Milíkov
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ceník propan-
butanových lahví

Vážení občané, současná geopolitická 
situace v kombinaci s dvouměsíční 
odstávkou české rafinerie vyvolala 
bezprecedentně prudký růst ceny LPG 
(propanu a propan-butanu). Musíme 
tedy i my navýšit od 14.3.2022 cenu láhví 
a to: 2 kg PB 130,- Kč 
 10 kg PB 500,- Kč

 Soutěž malých 
čtenářů 

Celý březen a duben můžete hlasovat 
v místní knihovně pro nejhezčí obrázek.

Soutěž o nej sněhuláka
Letos těch kulatých panáčků moc nebylo, ale i tak byla radost pohledět. První místo si vydobyla 
paní zima, druhé místo bekovka z Gruňa a třetí místo patří pankáči ze Štefků. Všem vítězům 
i zúčastněným dorazí odměny domů. Gratulujeme a děkujeme.
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TĚloVÝchoVNÁ jedNoTa MilíKoV, z.s. 
Fotbalová sezóna se nám pomalu pře-
houpla 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 fotba-
lovou 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 
névždy se jim podaří vyhrát tak soutěživost 
a hlavně chuť hrát jim rozhodně nechybí. 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 se třemi body. Prozatímní výkony nejsou 
špatné, ale někdy chybí trochu toho sportovního 
štěstí. Jsou to ale bojovníci a tak můžeme očeká-
vat, 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 vyni-
kajícím druhém místě s dvaceti 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 Druž-

stvo dorostu se svědomitě starají taktéž 
již osvědčení fotbaloví harcovníci, vedoucí 

p. Slavomír Sikora a trenér p. Roman Mitrenga.

Muži jsou s 22 body na osmé 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 
Tvrdíka a trenéra p. Michala Franioka.

Průběžné výsledky jsou uvedeny v tabulkách na 
následující straně.

Dovolíme si rovněž Vás všechny pozvat na 
domácí i venkovní utkání našich družstev avšak 
z důvodu technických problému na FAČR nejsou 
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Průběžné výsledky po podzimní části sezóny 2021/2022

Pozice družstvo Body
1 Písek 28
2 Třinec B 20
3 Třinec A 18
4 Jablunkov 17
5 Návsí 15
6 Bystřice 12
7 Nebory/Smilovice 9
8 Milíkov 5
9 Oldřichovice 0

Pozice družstvo Body
1 Nebory 36
2 Palkovice 35
3 Pržno 34
4 Nošovice 31
5 Janovice 30
6 Bukovec 27
7 Tošanovice 27
8 Milíkov 22
9 Hukvaldy 22
10 Písek 22
11 Vojkovice 19
12 Hrádek 15
13 Smilovice B 13
14 Návsí 7
15 Metylovice 5
16 Chlebovice 1

Pozice družstvo Body
1 Mosty 30
2 Návsí 21
3 Oldřichovice 12
4 Vendryně 10
5 Hrádek 10
6 Milíkov 3

Pozice družstvo Body
1 Jablunkov 25
2 Milíkov/Hrádek 20
3 Tošanovice 17
4 Mosty 14
5 Písek 14
6 Kozlovice 13
7 Staříč 10
8 Hukvaldy 6
9 Baška 4
10 Oldřichovice 4

PříPraVKa

MUŽi

STarŠí ŽÁci

doroST

ještě k dispozici přesná rozlosování hracích dnů. 
Budeme se snažit v co nejkratší možné době tyto 
rozpisy utkání zveřejnit jak na obecních vývěs-
kách, 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 tomto „covidovém šílenství“ 
ples zorganizovat a touto cestou bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří se organizace 
účastnili, ale také těm, kteří na tuto kulturní 

akci dorazili a „plesali“ s námi až do časných 
hodin raních.

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 podzravem a sportu Zdar !!!

Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.
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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: 

 40,-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 
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Ukliďme 

si Milíkov 

2. dubna 2022 
Sejdeme se v 9 hodin 

 
 - u Obecního úřadu 

           - u TJ Milíkov 
 

Po akci tradičně opečeme špekáčky a 
občerstvíme se  

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

 
Sebou dobrou náladu a chuť do práce ,-) 

 


