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Hezký život na úpatí Kozubové

Pieknie se tu żyjmy pod Kozubowóm

Úvodník starostky
Vážení spoluobčané,
máme za sebou závěr letních prázdnin. Některé
děti je měly prodloužené, byť nechtěně o více
než tři měsíce. Doufejme, že nás již žádný
nouzový stav nezastihne a koronavirus vymizí
tak rychle, jak nás dostihl. Děti s prvním zářím
nastoupily zpátky do školy, ty nejmenší čekaly
nově zrekonstruované prostory školky. Mnoho
akcí bylo přes léto zrušeno, jiné se přesunuly
na podzim. Jednou z těchto akcí je i ,,Ukliďme
si Milíkov“, která je součástí celostátní akce
a uskuteční se 19.září 2020. Na naše seniory,
kteří letos slaví svá jubilea, jsme také nezapomněli a věříme, že se v září či říjnu setkáme
u společného stolu a společně to oslavíme, jak
tomu bylo i loni.
Výstavba naší kanalizace pokračuje i nadále,
někde to jde lépe, jinde hůře. Všude se najdou
problémy, které se řeší individuálně. Nikdo
z nás nechce mít kolem domu oraniště moc
dlouho. Ježdění po rozkopaných cestách je
velmi útrapné, ale ještě to chvíli vydržme.
V říjnu by se mělo započít s jejich opravami.
Určitě jste si všimli, že někteří už obdrželi
kanalizační potrubí ke svému rodinnému
domu, v nejbližších dnech obdržíme i zbylé
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potrubí a budeme opět rozesílat informační
sms, aby si je občané vyzvedli. Zastupitelstvo se
dodatečně rozhodlo, že vlastníci obdrží potrubí
na celou přípojku, ne jen k nejbližšímu bodu
u domu. Znamená to tedy, že si Ti občané, kteří
již potrubí obdrželi, budou muset vyzvednout
i zbylou potřebnou část trubek dle jednotlivých
projektů, ale až k tomu budou vyzváni. Vypadá
to, že se u nás nehovoří o ničem jiném, než
o kanalizaci, ale ono to tak opravdu je. Stavba
je ﬁnančně velmi nákladná a týká se větší poloviny obce, je zapotřebí ji nebrat na lehkou váhu.
Množí se dotazy, co je s kompostéry. Momentálně jsme ve fázi, kdy byla za celé Sdružení
Jablunkovska podána žádost o dotaci na
jejich pořízení. Čekáme na výsledek. Všechny
zájemce, kteří se přihlásili, budeme informovat. Chtěla bych na Vás také apelovat, aby jste
si s příchodem konce roku zkontrolovali své
odpadkové účty na www.mojeodpadky.cz , zda
máte zaznamenané svozy, zda máte správně
nastavené osoby na stanovišti apod. Slevy
získáváte i za aktivní přístup v tomto systému.
Přeji nám všem klidné podzimní dny.
Starostka obce – Eva Kawuloková

„Právě během nejtěžších životních období zjišťujeme,
kdo skutečně jsme a jaká síla se v nás ve skutečnosti skrývá.“ - Robin S. Sharma
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Společenská rubrika
V měsících září – listopad 2020
se dožívají významných jubileí tito spoluobčané
95 let
Hawliczková Hedvika

60 let
Dědina

94 let
Sikorová Terezie

Dědina

92 let
Martynková Jana

Zápotočí

70 let

Mucha Zdeněk

Notoni

Branc Karel

Centrum

Lisztwanová Jiřina

Janički

Grubová Květoslava

Dědina

Ulichová Olga

Vymyslov

Ćmielová Emilie

u kravína

Cieślarová Anna

Za Kopytnou
Štefki

Hawliczek Stanislav

Dědina

Szotkowská Kristina

Heczko Vilém

Steblové

Kaminský Zdeněk

Zápotočí

50 let
Wantulok Jaromír

Grzegorce

Čmiel Miroslav

Štefki

Dyrčík Petr

Pila

Haratyková Vanda

Dědina

Kopytná

Puczoková Miluše

Dyrčík Lubomír

Kopetná – Paseky

Notoni

Kantorová Jiřina

Paluzgová Kristina

Notoni

Kudlíková Šárka

Kopytná - Paseky

Zároveň dodatečně gratulujeme všem jubilantům, kteří svá 50ti letá
jubilea oslavili v minulém čtvrtletí a my jsme je zapomněli uvést:
Sikora Václav

Raszka Radek

Macúch Robert

Czepcová Irena

Heczko Henryk

Hermanová Ilona

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 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: 21.9.2020, 19.10.2020, 16.11.2020, 21.12.2020

UPOZORNĚNÍ
– poplatky TDO a pes
Někteří poplatníci nemají doposud uhrazeny poplatky za svoz tuhého domovního odpadu a psa. Prosíme, zkontrolujte si úhrady těchto poplatků, zda je máte
uhrazené. Děkujeme
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Základní škola a Mateřská škola Milíkov
je přihlášeno 19 dětí ve věku od dvou do šesti let
a do naplnění kapacity zbývá pět volných míst.

Milí čtenáři,
léto plné sluníčka, pohody a dovolených je již
za námi a my jsme vstoupili do dalšího školního
roku.
Během letních prázdnin se v naší škole pilně
pracovalo. Po celé dva měsíce probíhala rekonstrukce elektroinstalace a prostor mateřské školy.
První zářijový den tak na děti čekala zbrusu nová
třída, herna i ložnice. Velmi děkujeme investici
zřizovatele a skvělé práci místních ﬁrem Petr
Szkatula, Michael Paprota, Byrtus nábytek, panu
Tvrdému, zaměstnancům obce panu Mazurovi
a panu Szmekovi a zaměstnancům ﬁrmy Z-ﬂoor.
cz, díky kterým mohlo dojít k obnově již nevyhovujících prostor.
Nový školní rok jsme zahájili v úterý 1. září, kdy
usedlo do školních lavic v obou našich třídách
základní školy celkem 29 žáků, z toho úplně
poprvé 7 prvňáčků. Součástí školy je také školní
družina, která bude nově zajišťovat 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,

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 vzdělávání
našich dětí a žáků. Vážíme si také úzké spolupráce
se spolkem rodičů a přátel školy, který pořádá
či se podílí na akcích naší organizace, a zároveň
poskytuje škole ﬁnanční podporu, kterou využíváme na nákup didaktických pomůcek a hraček,
za což touto cestou moc děkujeme.

Zároveň se však snažíme získávat dotace i z jiných
zdrojů.
V tomto školním roce budeme pokračovat
v projektu s názvem „Společné vzdělávání II“, na
který je poskytnuta 100% dotace z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z tohoto
programu je podpořena mateřská i základní škola
a zároveň školní družina. V tomto školním roce
budeme dotaci čerpat na personální podporu
v základní škole, na vedení kroužků a doučování
žáků.
Škole bude také poskytnuta dotace z rozvojového programu na podporu výuky plavání žáků
1. stupně základních škol.
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I nadále budeme spolupracovat s místní knihovnou, SDH Milíkov, mysliveckým spolkem, DDM
Jablunkov a Bystřice, 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
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Základní škola s polským jazykem vyučovacím
Szanowni Czytelnicy,
lato, lato…pachnie kwieciem, słońce grzeje,
wietrzyk wieje…dla dzieci to pora wakacji, czas
absolutnej swobody, wyjazdów nad morze,
w góry. Ale wszystko dobre niestety się zawsze
bardzo szybko kończy. I pora wracać do szkoły, do
obowiązków ucznia. Ale wierzę, że to dla dzieci
też przyjemność , bo przecież w klasie czekają na
nich koledzy, koleżanki i nauczyciele też. W tym
roku szkolnym naukę pojmie 20 dzieci, a zaraz
po pierwszym dzwonku powitamy w ławach
szkolnych piątkę nowych pierwszoklasitów, na
których czekać będzie podarunek-w postaci
Bonu Pierwszoklasisty. W pełni wyposażone
tornistry- to na początek może być.

Sami ciekawi jesteśmy, jak w tym roku wyglądać
owo rozpoczęcie będzie. Covid, który nie jest
uczniem naszej szkoły, cały czas szaleje a nam
nie pozostaje nic innego, tylko się na taki stan
rzeczy przygotować. Maseczki, zdaje się, na
stałe zamieszkają w tornistrach i na naszych
uśmiechniętych buźkach. Dla nas to jednak nic
strasznego, takie rzeczy mamy już doskonale
wyćwiczone przecież.
Do nowego roku szkolnego życzę więc naszym
uczniom dużo zdrowia, by z radością siadały do
ławek szkolnych a Wam Szanowni Czytelnicy,
pięknych wczesnojesiennych słonecznych dni!
Grzegorz Suszka

Myslivecký spolek Kozubová – Milíkov
K napsání tohoto článku mně přiměly názory
některých občanů naší obce k problému škod
na jejich políčcích způsobených černou zvěří.
Co je hodně zarážející, našim některým občanům
už vadí i srnčí zvěř, která se pohybuje po jejich
pozemcích a evidentně škody rozsahu černé
zvěře nezpůsobuje.
Naši myslivci jsou slovně, mnohdy velice nevybíravě napadáni, že nehlídají jejich políčka, proč
nesedí každou noc na posedech a kazatelnách.
Při rozhovoru s jedním z nich tento občan vyslovil
dokonce myšlenku, že mu přece myslivci nebudou diktovat, že si má svoje políčko ohradit pevnou zábranou a ne nějakými výstražnými pásky
nebo tenkým ocelovým drátem. Taková pevná
zábrana něco stojí a on to přeci platit nebude.
Zkusme se na tento problém podívat ze širšího
úhlu. Dům, zahrada i to políčko je majetkem
občana. Dům si bez problému zajistíme bezpečnostním zámkem, mnohdy i kamerovým
systémem a stojí to desetitisíce korun, zahradu

si oplotíme pevným a stabilním plotem, takový
plot taky něco stojí, ale políčko s brambory nebo
obilím, který je taky jeho majetek už zabezpečovat nebude, nebude ho chránit, protože
z jeho pohledu škoda peněz a je to povinnost
někoho jiného.
Jedna věc je velice nešťastná. Ze zákona o myslivosti je zvěř ničí, jinými slovy je všech. Majetkem
mysliveckého spolku se stává až po odlovení
nebo úhynu a přesto každý spolek je povinen
škody zvěří platit ze svých prostředků, na které
nejsou žádné dotace, granty atd….
Náš myslivecký spolek má 19 členů, daří se nám
každoročně plnit plán lovu zvěře srnčí, vysoké
i černé.
Přesto všechno ale není v našich možnostech
být každou noc na posedech a kazatelnách
a chránit políčka našich spoluobčanů před
nájezdy zvěře. Většina členů je zaměstnána na
plný úvazek a má doma i jiné povinnosti jako
ostatní občané obce, kteří bydlí na vesnici.
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Lesní zvěř jde vždy za obživou tam kde je pro ni
momentálně něco atraktivního. Naši myslivci
často sedí na posedech i v noci. Není v silách
jedince, aby tam vydržel celou noc. Stává se, že
dotyčný z posedu odejde a druhý den se zjistí,
že zvěř přišla po jeho odchodu, myslivec přijde
k posedu a zjistí, že už tam zvěř byla, třetí příklad
– chodíte k posedu tři noci, jste nevyspalí, nic vám
nepřišlo a čtvrtý den už tam nesedíte, další den
zjistíte, že brambory jsou rozorány a myslivci jsou
osočeni, že zase pro ochranu občanova majetku
nic neudělali.
Pro vaši informaci náš myslivecký spolek se snaží
občanům pomoct při ochraně políček i tím, že má
zřízeno několik vnadišť, kde vnadíme atraktívním
krmivem v množství povoleným zákonem. Tyto
vnadiště jsou umístěny i několik kilometrů od
políček s brambory a obilím. Tím se snažíme

odvést zvěř dále od obce. Bohužel se stává, že
i přes tato opatření se zvěř na políčcích objeví.
Závěrem mi dovolte jen malou poznámku. O myslivost až takový zájem u mladých lidí není. Dnes
je to docela drahý koníček. Zkoušky jsou docela
těžké a vybavení myslivce stojí hned v prvopočátku kolem 50 tis. Kč.
Svými články nechci nikomu radit, nikoho nechci
poučovat, chci jen některé věci uvést na pravou
míru.
Myslivci byli vždy součástí naší vesnice, zúčastňovali se kulturního i společenského života. Naši
členové jsou občany obce jako ostatní, dělají
pro obec hodně, jsou jedním z aktivních spolků
v obci a určitě si nezaslouží, aby byli neprávem
slovně napadáni a osočováni některými občany.
Bc. Miroslav Brudný – myslivecký hospodář

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MILÍKOV, z.s.
Vážení sportovní fanoušci, letní
prázdniny se nám pomalu chýlí
ke konci což je předzvěstí toho, že
se již brzy začne nový školní rok,
ale hlavně nová fotbalová sezóna
2020/2021 FAČR.
Hodnocení té minulé si ponechám
na závěr roku, který je jak stvořený pro
bilancování a vyhodnocování toho co se událo
v minulém roce a nyní už Vás chci co nejsrdečněji
pozvat na fotbalová utkání podzimní části sezóny
TJ Milíkov. Naši fotbalisté nově nastoupí ve čtyřech uskupeních a to v družstvu starších žáků,
dorostu, mužů  a nově i přípravky což je poprvé
od založení TJ Milíkov !!!
Fotbalová přípravka nastoupí pod vedením zkušené dvojice Marka Sikory a Tomáše Di-Giusta.
Doufáme, že se jim bude v tomto premiérovém
ročníku dařit. Starší žáci do sezóny nastoupí pod

vedením Daniela Marosze. Již tradičně
spojené družstva dorostu Milíkova
a Hrádku povede pan Roman Mitrenga ve spolupráci se Slavomírem
Sikorou. Naše mužstvo povede
již také tradičně Michal Franiok
s pomocí pana Josefa Tvrdíka, ale
soutěž, ve které naši muži nastupovali,
zaznamenala opět velké změny. Minulé
spojení okresní soutěže a okresního přeboru
do jedné soutěže „okresní přebor“ je již minulostí a vrací se rozdělení na „okresní soutěž“
a „okresní přebor“. Naši muži nastoupí v té vyšší
a to v „okresním přeboru“. Toto rozdělení sice
přináší problémy ohledně organizace utkání,
ale na druhé straně si naši zahrají i s některými
kvalitnějšími kluby, které předtím byly ve „Frýdecké skupině“. Tyto aspekty uvedené výše
jsou předzvěstí toho, že atraktivita fotbalu na
Milíkově by měla jenom stoupat.
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Rozpisy utkání jsou umístěny níže a rovněž
budou umístěny ve veřejných místech v naší
obci. Doufáme, že si uděláte čas, přijdete k nám
strávit hezké víkendové chvíle okořeněné urputnými boji našich fotbalistů a podpoříte jejich
sportovního ducha.

a fanouškům klubu TJ Milíkov a věříme, že
i nadále se budeme moci těšit z vaší přízně.
Zvláštní poděkování patří panu Rudolfovi Cieslarovi, paní Daně Cieslarové a panu Lukáši Plačkovi
za jejich velkou obětavost a pomoc, bez které
bychom se těžko obešli.

Závěrem bychom chtěli opět poděkovat za podporu všem sponzorům, obecnímu úřadu Milíkov,
funkcionářům a v neposlední řadě příznivcům

S podzravem a sportu ZDAR !!!
Roman Samiec
Předseda Tělovýchovné jednoty Milíkov, z.s.

MUŽI
23.8.2020 10:00

Smilovice B

Milíkov

30.8.2020 17:00

Milíkov

Nošovice

6.9.2020 16:30

Nebory

Milíkov

13.9.2020 16:00

Milíkov

Pržno

19.9.2020 16:00

Janovice

Milíkov

27.9.2020 16:00

Milíkov

Písek

3.10.2020 15:30

Baška

Milíkov

11.10.2020 15:00

Milíkov

Hukvaldy

18.10.2020 15:00

Milíkov

Bukovec

24.10.2020 14:00

Palkovice

Milíkov

1.11.2020 14:00

Milíkov

Hrádek

16.8.2020 14:15

Milíkov/Hrádek

Kozlovice

23.8.2020 14:30

Jablunkov

Milíkov/Hrádek

30.8.2020 14:15

Milíkov/Hrádek

Raškovice

DOROST
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5.9.2020 13:45

Oldřichovice

Milíkov/Hrádek

13.9.2020 13:15

Milíkov/Hrádek

Návsí

19.9.2020 13:15

Tošanovice

Milíkov/Hrádek

27.9.2020 13:15

Milíkov/Hrádek

Písek

3.10.2020 12:45

Baška

Milíkov/Hrádek

11.10.2020 12:15

Milíkov/Hrádek

Sedliště

Volno

Volno

Volno

25.10.2020 11:15

Milíkov/Hrádek

Hukvaldy

1.11.2020 11:15

Milíkov/Hrádek

Mosty

7.11.2020 16:00

MFK FM

Milíkov/Hrádek

30.8.2020 12:00

Milíkov

Hrádek

6.9.2020 10:00

Návsí

Milíkov

13.9.2020 11:00

Milíkov

Oldřichovice

20.9.2020 13:45

Nebory/Smilovice

Milíkov

27.9.2020 11:00

Milíkov

Písek

3.10.2020 9:30

Mosty

Milíkov

11.10.2020 10:00

Milíkov

Vendryně

18.10.2020 10:30

Písek

Milíkov

25.10.2020 9:00

Milíkov

Mosty

28.10.2020 10:00

Vendryně

Milíkov

1.11.2020 10:00

Hrádek

Milíkov

ŽÁCI
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Ukončení MESOH roku
Vážení občané,

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
snižování produkce odpadů (je nutné mít
také potvrzenou inventuru stanoviště).

30. 9. 2020 končí vyhodnocovací období
tzv. MESOH rok, prosíme o kontrolu vašich
odpadových účtů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku
za odpady. Reklamace budou probíhat do
konce LISTOPADU 2020.
Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře
stanoviště, zda máte uvedeny všechny
osoby a zda u nich máte správně vyplněný čas na stanovišti. 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 stanovišti fyzicky nezdržují, je dobré uvést
čas 0. Díky tomu se budou získané body
a obsloužený objem všech nádob dělit
správně.

Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit
prostřednictvím webu www.mojeodpadky.
cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN,
HESLO – naleznete na archu s čárovými).
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailu burianova.isnoit@
gmail.com.

2) U domácností, které mají málo odpadů
k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový
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S pozdravem MOJE ODPADKY

3 / 2020

Ukliďme si Milíkov
Naši obec
19. září 2020
Sejdeme se v 9 hodin
- u Obecního úřadu
- u TJ Milíkov

Po akci si opečeme špekáčky a občerstvíme se
Přijďte malí i velcí, za každého pomocníka budeme rádi
p. Bojková
724 156 991
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!
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Obec Milíkov

INFORMÁTOR / BIULETYN

Bystřice 1266
139 94
www.stonelogistic.cz

Prodej – stavební a zahradní kamení
: okrasné kamení, kačírky
: štěrky, písky
: uhlí, brikety, koks
: dřevěné brikety
: stavební kamení
: struska
: zemina
Okrasné kamení, písky a uhlí také možno zakoupit pytlované =25 kg

Doprava - sklápěcí vozy, kontejner
: do 1,3 t
: do 8 t, možný pronájem kontejneru
: do 15 t
: do 32 t

stonelogistic@gmail.com
tel.: +420 727 979 366
tel.: +420 720 969 817
tel.: +420 601 378 330

INFORMÁTOR - BIULETYN
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