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Vážení spoluobčané,
rok 2020 byl v mnohém odlišný od běžného dění. Dovolte mi, abych na tomto místě
krátce shrnul, co se nám podařilo v obou obcích uskutečnit během tohoto roku.
V lednu obec Slatiny v elektronické dražbě získala budovu č.p. 10 v Milíčevsi a přilehlé
pozemky včetně včelínu za cenu 1 311 136 Kč. Mohlo se tak začít s úklidem v okolí této
stavby. Odklizení náletových dřevin bylo provedeno brigádnicky. Rekultivaci stavební
sutě a hlíny provedla pomocí těžké techniky firma Stavební stroje Jičín s.r.o. za
120 000 Kč. Plánuje se dále rozšířit chodník od mateřské školy ke křižovatce a opravit
oplocení pozemku u č.p. 10.
Budova bývalé pekárny v Milíčevsi č.p. 8 po mnoho let chátrala, proto ji v minulém roce
obec Slatiny odkoupila od majitelky. Na začátku letošního roku o tuto budovu projevili
zájem pan Jakub Kozák a Roman Filipčik se záměrem zřídit si zde dílnu na opravu
automobilů. Budova jim byla prodána za cenu 627 934 Kč a noví majitelé se pustili do
rekonstrukce.
Firma Portych provedla opravu okapů na bytovém domu v Milíčevsi č.p. 29 a budově
zdravotního střediska, dále rekonstrukci střešního pláště na garážovém stání u
zdravotního střediska a novou střechu na autobusové zastávce Slatiny.
V současné době provádí firma Josef Petr opravu fasády a zateplení severní stěny na
budově zdravotního střediska Milíčeves č.p. 26.
V základní škole Slatiny
proběhla o prázdninách
rekonstrukce výdejny jídla za
214 000 Kč, aby vyhovovala
hygienickým předpisům a
lépe zajistila kvalitní vydávání
obědů žákům.

V jídelně a pohostinství Slatiny byla vyměněna stará dřevěná okna za plastová za
celkové náklady 70 930 Kč. V sále kulturního domu Slatiny byly svépomocí mokrou
cestou vyčištěny parkety a ošetřeny zátěžovým voskem.
Na příští rok se plánuje oprava a natření venkovní fasády na kulturním domu.
Dále se plánuje restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého od hasičské zbrojnice ve
Slatinách a její přemístění na slatinskou náves.
Další připravovanou stavbou je rekonstrukce fary ve Slatinách, na kterou bylo vydáno
stavební povolení a v současné době žádáme o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR.
Stavební povolení bylo vydáno i na nový chodník v Milíčevsi mezi částmi Velká a Malá
Strana, v současné době je požádáno o dotaci z výzvy MAS Otevřené zahrady Jičínska/
IROP.
V Milíčevsi Sokol z. s. daroval obci pozemek na parcele č. 276/14 za kabinami na Kaluži.
Obec požádá o dotaci z MMR, po získání dotace se plánuje výstavba víceúčelového
hřiště.
V prostoru pálení čarodějnic v Milíčevsi u splavu byl odvezen popel a zbytky po pálení
na skládku do Popovic, obec zaplatila za uložení 69 tun materiálu na skládce částku
80 827 Kč. Z důvodu neukázněnosti některých občanů a navážení komunálního odpadu
a pneumatik je příjezdu zabráněno řetězem. Navážení dřevěného odpadu určeného ke
spálení bude pouze pod dohledem zástupce obce Slatiny, aby se zabránilo opětovné
neřízené skládce!
Letošní nouzový stav z důvodu zabránění šíření koronaviru bohužel neumožnil pořádání
jarní brigády na úklid obce. Děkujeme všem občanům, kteří provedli úklid v okolí svého
domu individuálně.
Vítání občánků v roce 2020 neproběhlo ani na jaře ani na podzim. Bude naplánováno
v době možného setkání většího počtu lidí. Kulturní akce a plesy v KD Slatiny proběhly
pouze v lednu a únoru, od 12.3. byly všechny plánované akce zrušeny, včetně tradičních
tanečních kurzů a Pohádkového lesa.
Po několika odkladech termínů proběhla alespoň výstava modelů a vláčků 3. ̶ 6.
července v KD Slatiny, za což si zaslouží poděkování všichni vystavovatelé a hlavní
organizátor Honza Lébl.
Předvánoční adventní akce nemohou být plánovány z důvodu nařízení vlády, snad bude
v příštím roce situace lepší. Do příštího roku přejeme všem občanům pevné zdraví a
dobrou mysl.
Starosta obce a obecní zastupitelstvo

Jaký byl rok 2020 v Mateřské škole Milíčeves?
Hned v lednu čekalo děti divadlo "O skřítkovi a víle". Počátkem března jsme si ještě stihli
užít karneval, na který jsme pozvali hudebníka pana Tomana s jeho hudební a světelnou
show, potom se ale situace související s pandemií Covid-19 vyvinula tak, že jsme byli
nuceni od 23. března do 17. května 2020 přerušit provoz. Letos jsme tedy museli upustit
od jarního vystoupení pro rodiče a
veřejnost ve Slatinách i od výletu,
který jsme plánovali na Kunětickou
horu, a také se nekonal předplavecký
výcvik. Alespoň jsme se na památku
koncem
května
na
zahradě
vyfotografovali a pan fotograf Vosáhlo
nám vytvořil pěkná fototabla.
V červnu jsme se rozloučili s
předškoláky, kteří byli letos ochuzeni
o spaní v MŠ a všechny aktivity s tím
spojené, ale protože dětí, které
odcházely do školy, bylo málo (pouze
6), připravili jsme si alespoň závěrečnou hostinu s rodiči, na které nechyběla pizza a
dětské šampaňské.
O prázdninách byla školka 5 týdnů uzavřena, abychom stihli udělat nutnou údržbu a
připravit se na nový školní rok. Ten jsme začali plni optimismu, že se pandemická situace
uklidní a my budeme moci
pracovat v klidu podle starých
zajetých pořádků. Dětí bylo
přijato právě tolik, aby byla
naplněna kapacita školky – tedy
50. A hned na začátku září přijeli
dětem zpestřit program hasiči ze
Slatin s dráčkem "Hasíkem". Děti
se nadšeně vrhaly k proudnicím,
aby si, jak se patří, vyzkoušely
srážet plechovky a pumpovat
vodu. Také si prohlédly hasičské
auto a výstroj hasiče. Na konci
září se rodiče s dětmi již tradičně
postarali o výzdobu oken
podzimními výrobky, a to nejen z dýní, ale i z různých jiných materiálů, které podzimní
příroda poskytuje. Jen jsme žasli nad jejich bohatou fantazií a zručností. V říjnu nám ale

druhá vlna pandemie překazila loutkové divadlo, a tak k nám opět zavítal pan Toman s
Hudební show, kterou si děti moc užily. Na listopad jsme naplánovali vánoční
fotografování, na prosinec rozsvěcení stromečku, mikulášskou nadílku a možná i zpívání
v kostele, ale to vše je zatím jen plán, který podle posledního vývoje zřejmě nebude
uskutečněn. Uvidíme.
Do nového roku 2021 ale jdeme s odhodláním se s potížemi, které nyní prožívá celý svět,
vypořádat co nejlépe.
Vám, kteří pročítáte Slatinský zpravodaj i všem Vašim blízkým, přejeme z celého srdce
hodně, hodně, hodně ZDRAVÍ.
Milena Novotná, ředitelka MŠ Milíčeves
Slatinská škola v roce 2020
Již se stalo tradicí, že děti ze školy na začátku ledna obejdou
Slatiny i Milíčeves a popřejí vše dobré do dalšího roku na Tři krále.
Tento rok bohužel bez sněhu.
V polovině února celá škola navštívila na MÚ v Jičíně výstavu
"Brána recyklace". Poutavou a interaktivní formou vysvětlila smysl
recyklace a třídění odpadů. Naše škola se každoročně zapojuje do
celorepublikového projektu “ Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“.
Děti se naučí třídit a sbírat nebezpečný odpad, jako jsou baterie a
drobné elektrospotřebiče.
Opět jsme se zapojili do Podzimní sběrové kampaně a doufáme, že uspějeme podobně
jako loni, kdy jsme získali v Královéhradeckém kraji 2. místo.
Další únorová
akce proběhla v
Knihovně Václava
Čtvrtka v Jičíně,
kde bylo všech 8
prvňáků pasováno
na čtenáře. Před
zraky rodičů a
prarodičů
předvedli krátký
program a od
pracovnic
knihovny získali
čtenářský průkaz
na rok 2020 zcela
zdarma.

Pak už se všichni těšili na plánovaný pobyt na horách. Proběhl opět v penzionu Arnika
v Roudnici v Krkonoších. Se sněhem to vypadalo všude špatně, ani tam nebyl. Po pěším
výletu trávou a blátem do Jestřabí ale další den napadl. Nejdříve proběhl běžkařský,

pak sjezdařský výcvik na běžkách a nakonec i závody v běhu, slalomu, štafety i biatlon.
Závodilo se v prašanu a vše jsme zakončili vyhodnocením s diplomy a medailemi.
Po pobytu na horách šly děti na sedm dní do školy a vše se skoro na čtvrt roku zavřelo.
Děti měly za úkol si s pomocí rodičů nainstalovat program, který umožňoval vyučovat
online a rozjeli jsme výuku.
V dubnu proběhl korespondenčně i zápis do prvních ročníků. Teprve na konci května
mohly jít děti opět do školy. Nesměly se pořádat žádné společenské ani sportovní
akce. Děti byly rozděleny do tří skupin a nemohly se míchat. Pohromadě byly pouze na
společné fotografii.
Ihned začátkem prázdnin započala plánovaná rekonstrukce kuchyně. Ta stará byla
nahrazena novou, s novými spotřebiči, myčkou, novými rozvody, boilerem, obložením
a dveřmi s výdejním okénkem na obědy. Nové obklady s umyvadlem přibyly i v družině
a na chodbičce před kuchyní.
Prvního září před školou stálo netrpělivě deset prvňáčků a naše škola dosáhla v tomto
školním roce rekordního počtu žáků ̶ 38. Hned druhý den školy nás čekali místní hasiči,

kteří nám předvedli prostory nové hasičárny včetně techniky, a pak už si děti
vyzkoušely některé dovednosti, které patří k tomuto zajímavému oboru.

V polovině září paní učitelka
anglického jazyka domluvila
setkání s dvěma mladými
Američankami, které si s našimi
staršími dětmi na hřišti povídaly
o všem možném v angličtině, a
vše vyvrcholilo piknikem na
dece.
Po měsíci výuky byly opět
všechny školy zavřeny a my se
vrátili k naší "oblíbené" online
výuce, která trvala do 18. listopadu pro 1. a 2. ročník a do 30. listopadu pro 3. ̶ 5.
ročník.
Malou náplastí za všechny zrušené prosincové předvánoční akce bylo školní adventní
losování s drobným dárkem pro děti.
Martin Procházka, ředitel ZŠ Slatiny

Pohádkový les
V letošním roce,
který nepřál
společným a
společenským
akcím, byla i
činnost
Pohádkového lesa
z. s. značně
omezená.
Začátkem roku
jsme se sešli ve
slatinské hospodě
a naplánovali jsme
blížící se akce.
Před Pohádkovým
plesem bylo třeba
dojet na nákup
tomboly. Další tradiční akcí Pohádkového lesa bylo zvaní na ples v kostýmech. Zvaní se
vydařilo a díky příspěvkům od spoluobčanů se vybralo na tombolu. V pátek před
plesem se tombola připravovala a zdobil se sál. Účast na Pohádkovém plese, který se
letos konal v sobotu 29. února, byla velká, masky jako vždy nápadité a kapela Vokap
také nezklamala. V neděli dopoledne jsme uklidili sál a připravili další tombolu,
tentokrát na Dětské maškarní odpoledne. To se konalo v neděli 1. března od 14 hodin.
O zábavu se dětem
postarali
moderátoři Anička,
Déňa a Erik. Dětí
bylo téměř 50 a
svoje odpolední
maškarní si také
užily.
A pak přišlo datum
10. března 2020 a
různá vládní
protikoronová
opatření. V této
nejisté době bylo
velmi obtížné
rozhodovat o

konání či nekonání Pohádkového lesa. Rozhodnutím většiny byly další akce spolku
zrušeny.
V závěru roku se nám přesto podařilo zrealizovat jedno dlouho plánované překvapení.
Tím je koupě dvou sad slaměných postav do betléma. Díky ochotě spoluobčanů a
skvělé spolupráci s OÚ se nakonec podařilo vyrobit, instalovat a ozdobit i krásné
dřevěné přístřešky. Slavnostní rozsvícení stromku, betléma a obecní výzdoby za zvuku
koled bylo velkou radostí v této podivné době.
Děkujeme za podporu všem ochotným a milým spoluobčanům, za podporu a
příspěvek na činnost Obecnímu úřadu Slatiny a dalším sponzorům. Doufáme, že se v
příštím roce nevyskytnou překážky a budeme se moci scházet jako v minulých letech.
Dagmar Zachovalová

Modelářská výstava
V obci Slatiny u Jičína se uskutečnil již
6. ročník Modelářské výstavy. Do
kulturního domu se sjeli modeláři, aby
zde představili své poklady. V sále se tak
sešly tisíce modelů aut, stavebních
strojů, letadel, tanků, železničních
modelů, parních strojů a přes 250 retro
hraček z dob socialismu a éry nostalgie
autíček na bovdenové ovládání či
pružinový strojek.
Největší klenot byla černá Tatra 613
vzácná z důvodu zákazu výroby černé
barvy, což bývala barva státních
úředníků (vyrobeno bylo pouze 10
kusů!). A nepřehlédnutelná parní
mašinka odhadem z roku 1910,
která je do dnešního dne stále
funkční.
V provozu byla dvě kolejiště ̶ Ho
digitální a velké retro TT se
soupravami starší více než 35 let,
ale i současné modely železnic.
V pohybu parní stroje, tanky v
patře nám předvedly bitvu a
náročnou jízdu v terénu, sobota

patřila RC
kamionům
plných
detailů a
ozvučení.
Prostranství
před
kulturním
domem
zaplnila
výstavka aut
a stavebních
strojů včetně
jeřábu, na
který se
zalétl podívat
i místní čáp.
Chtěl bych moc poděkovat za prostory, které nám obec zapůjčila. Bez prostoru by
taková velká akce nemohla vzniknout.
Nebylo lehké v dané covidové situaci vybrat náhradní termín. Letos výstava trvala 4
dny. Dny plné úsměvu, radosti a nadšení ze sběratelství. Vydařilo se počasí a velká
návštěvnost, za kterou moc děkujeme. Jen uspořádání, rovnání a vybalení stovek
krabiček je týdenní práce. Výstava se těší čím dál větší návštěvnosti i ohlasu lidí z celé
republiky, neváhali se přijet podívat z Prahy, Kladna, Ostravy, Plzně či Liberce.
Velké dík patří vystavovatelům a rodině za podporu. Těšíme se na další 7. ročník
v květnu 2021 (termín upřesníme).
Jan LÉBL ml.

Rok 2020 v domově důchodců byl ve znamení COVID-19
Tento rok byl pro naše zařízení zatěžkávací zkouškou. Měli jsme mnoho plánů, co
budeme v tomto roce dělat, ale naše plánování se ukončilo již v březnu. Od prvních
letošních dní jsme s obavami sledovali výskyt onemocnění COVID-19 ve světě, ale také
v celé ČR.
Jarem to začalo
Na základě opatření vlády jsme byli nuceni již od března uzavřít naše zařízení, vydat
zákaz návštěv a nastavit přísná hygienická opatření. Jelikož nikdo neměl k této nákaze
žádné informace, počítali jsme i s variantou, že se budeme nuceni v našem zařízení
uzavřít společně s našimi uživateli. Zde bych ocenil loajalitu a odhodlání zaměstnanců,
když téměř 75 % všech dobrovolně souhlasilo, že v zařízení zůstanou 24 hodin denně

po dobu dvou týdnů. Byli tak ochotni vzdát se svého soukromí a rodin na úkor našich
klientů a provozu zařízení. Právě toto je důkazem toho, že naši zaměstnanci pracují se
srdcem na správném místě. Od března všichni naši zaměstnanci museli nosit roušky,
které musí nosit doposud. Patří jim velké díky za to, že toto nařízení respektovali a do
dnešního dne dodržují. Všichni si zaslouží obdiv, že roušky nasadí ráno při příchodu do
zaměstnání a sundávají je až při odchodu domů. Roušky tak mají po celou dobu své
práce, tedy 12 hodin. V rouškách musí provádět hygienu uživatelů, koupání, aktivity
s uživateli atd. Věřte, že v letních dnech není příjemné mít roušku neustále na obličeji.
Za to, že to zvládli, jim patří velké díky.
Poděkování spoluobčanům a všem, kteří pomáhali
Poděkovat také musím občanům naší obce a všem dalším z okolí, kteří nás během
jarních měsíců zásobovali rouškami, které pro nás ušili. Upřímně musím říci, že jsme
takovou vlnu solidarity nečekali. Rovněž musím poděkovat za ochranné obličejové
štíty, které jsme také od občanů naší obce obdrželi. Na začátku roku jsme neměli
žádné textilní roušky, ale během března se nám podařilo zajistit jejich dostatek, a to
díky pomocí obyvatel z obce. Roušky šili také naši zaměstnanci a rodinní příslušníci
našich uživatelů. Královéhradecký kraj a obec Slatiny nám pomohly také s distribucí
ústenek, respirátorů a dezinfekcí. Téměř každý týden nám pracovníci krajského úřadu
dováželi tyto ochranné prostředky, za které jsme byli velmi vděční. Díky různým
nadacím a projektům se nám pak během března a dubna podařilo sehnat zdarma
respirátory, ústenky a dezinfekci v celkové hodnotě asi čtvrt milionu korun.

Tříměsíční zákaz návštěv byl náročný také pro naše uživatele. Ti se nemohli stýkat se
svými rodinnými příslušníky. Poté následovalo období omezených návštěv s

objednávkovým systémem, kdy se každá návštěva musela objednat na konkrétní čas.
Po dobu pohybu v zařízení musela návštěva dodržovat přísné hygienické požadavky.
Od června se návštěvy opět mohly uskutečnit, a to až do října, kdy byly opět zakázány.
Po celou dobu se náš personál snažil s uživateli povídat a rozptylovat je, aby po
psychické stránce nijak nestrádali.
V současné době (přelom října a listopadu) se Covid-19 opět velmi rozšířil. S velkými
obavami sledujeme výskyt onemocnění v okolních domovech a dalších sociálních
službách. Mnohdy není výjimkou, že se nákaza prokáže u více než poloviny uživatelů a
personálu. Zatím se nám daří a nákaza do našeho zařízení nepronikla a pevně věříme,
že tomu bude i nadále. Bylo nutné sestěhovat některé uživatele na jiné pokoje, tak
abychom mohli vyčlenit pokoje pro nakažené. Máme připravenou Covid zónu pro
případ nákazy, ale ta je omezena počtem lůžek. Také naše personální kapacity jsou
omezené. Nedovedeme si představit, že by například polovina našich zaměstnanců
měla ihned nastoupit do karantény. I když máme již naskladněný dostatek ochranných
pomůcek (roušky, respirátory, brýle, štíty, rukavice, jednorázové obleky atd.), na velký
výpadek zaměstnanců se připravit nelze. Nezbývá nám nic jiného, že doufat, že tento
stav u nás nenastane. Aktuální informace jsou na našich webových stránkách:
www.dd-miliceves.cz
Volné víkendy jsou vzácností
Všem uživatelům a personálu se každý den měří tělesná teplota a sledují se možné
příznaky onemocnění. Vedení zařízení je pod tlakem různých nařízení a opatření, která
musíme dodržovat. Volné víkendy jsou pro nás vzácností. Mnohdy bylo v pátek večer
vydáno nařízení, které bylo platné od soboty. Takže vedení muselo ihned toto nařízení
uvést do praxe. Téměř půl roku muselo každý den včetně sobot a nedělí zasílat hlášení
o průběhu na hygienickou stanici. Musely být zpracovány různé krizové plány a
postupy pro případ nákazy. Vyplňujeme všelijaké dotační programy na pokrytí nákladů
spojených s nákazou Covid, na odměny pro zaměstnance, na dofinancování ztrát
vzniklých opatřeními proti Covidu atd. Zatím jsme tak získali tyto mimořádné dotace
ve výši asi 1 500 000 Kč a další dotaci v částce 1 400 00 Kč máme rozpracovanou.
Operativně se řeší také výpadky chybějících zaměstnanců, a to i o sobotách a nedělích.
Pracovníci vedení tak často pracují za chybějící zaměstnance. Ale i ostatní zaměstnanci
berou mimořádné služby a jsou ochotni oželet naplánovanou dovolenou nebo své
volno. V našem případě nelze provádět práci z domova, uzavřít zařízení na určitou
dobu či zavřít oddělení. U nás se musí pracovat stále a za všech podmínek a situací.
Naše služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce, a tak i vedení
musí být neustále připraveno řešit nastalé problémy. S čistým svědomím tak mohu říci,
že všichni naši zaměstnanci v letošním roce dali část svého volna a soukromí na úkor
poskytovaných služeb. A právě za to jim patří velké díky.
Pavel Jór, ředitel ÚSS Milíčeves

Sbor dobrovolných hasičů Slatiny
Kroužek mladých hasičů v roce 2020
Do kroužku mladých hasičů v letošním roce chodilo 14 dětí. Na jaře
byly všechny soutěže zrušeny z důvodu šíření koronaviru. S dětmi
jsme se tedy na trénincích mohli scházet až v červnu před letními prázdninami. Za tuto
dobu jsme stihli trénovat štafetu
požárních dvojic a běh na 60 m
s překážkami, přes letní prázdniny měly
děti volno a s tréninky jsme začali
znovu na začátku září. První soutěží,
které se děti mohly v tomto roce
zúčastnit, byly závody na 60 m
s překážkami pořádané OSH Jičín
v Nemyčevsi. Těchto závodů se od nás
zúčastnilo 8 dětí, nejlépe se dařilo
Míšovi Fikarovi, který v kategorii
mladších chlapců obsadil 10. místo a
Páje Fikarové ve starších dívkách, která obsadila 9. místo. V září se děti zúčastnily
závodů v netradiční štafetě a požárním útoku v Libáni. Mladší zde obsadili 3. místo a
starší 4. místo. Na začátku října si ještě děti zaběhly branný závod, který se konal
v Bradech-Rybníčku. Mladší na branném závodě obsadili 6. místo a starší skončili na
23. místě. Branným závodem pro nás nejspíš další závody a tréninky na nějakou dobu
bohužel skončily z důvodu zpřísňujících se opatření kvůli šíření koronaviru. Doufáme,
že se vše zlepší a v příštím roce budeme moci trénovat a závodit.
Martina Žitná
Činnost mužů a žen SDH
Slatiny v roce 2020
Letošní sezona byla kvůli
korona situaci zcela
odlišná od let
předchozích. V první
polovině roku byly
zrušeny všechny
postupové soutěže a s tím
i náš každoroční hlavní cíl.
Zaměřili jsme se tak
především na pohárové
soutěže v požárním
útoku.

Ženy A absolvovaly celý seriál soutěží O pohár starosty OSH Jičín, který se tentokrát
skládal jen ze tří závodů, neboť několik z nich bylo v návaznosti na aktuální situaci
zrušeno. Po prvních dvou kolech, kde holky obsadily shodně druhá místa, aspirovaly na
celkové vítězství. Osmé místo z posledního klání je však odsunulo na konečnou
3. příčku. Závodu v sousední Nemyčevsi se zúčastnily i ženy B, které zde zvítězily, a
muži veteráni, kteří skončili čtvrtí.
Kromě toho absolvovaly ženy A dvě soutěže zařazené do semilského poháru,
konkrétně v Želechách (6. místo) a Rváčově (5. místo), a spolu s muži zavítaly také do

Žeretic, kde zvítězily. Pánové zde ve sportovní kategorii rovněž vyhráli, v klasice
skončili šestí. Namísto postupových soutěží proběhlo na podzim „okresní kolo“,
konkrétně pod názvem Přeborník okresu v požárním útoku, kde nás zastupovaly dva
týmy žen a jeden kolektiv mužů. Soutěž se běžela na jednotný stroj a muži vybojovali
bronz, ženy A stříbro a ženy B se se zlatými medailemi staly přebornicemi okresu.
Navazující krajské kolo již kvůli novým opatřením neproběhlo, čímž se také uzavřela
letošní sportovní sezona.
Jednotka v letošním roce vyjížděla k 10 událostem. V lednu jsme odstraňovali spadlý
strom z kolejiště na trati Vitiněves-Butoves. V únoru nás zaměstnal další strom,
tentokrát přes silnici na Jičíněves. V dubnu jsme byli vysláni k požáru trafostanice na
bioplynové stanici ve Slatinkách. V červnu jsme byli v Češově, kde se po vydatném
dešti propadla střecha stodoly. V srpnu jsme vyjížděli hned ke třem požárům.

První hořela kůlna u rodinného domu v Tuři, druhá vzplála túje na hřbitově ve
Slatinách a třetí byl požár lisu na slámu v Chyjicích. V září nás zaměstnal silný vítr, kdy
jsme v jeden den odklízeli stromy a větvě na silnicích mezi Slatinami a Milíčevsí a z
Jičíněvsi na Liběšice. V Nemyčevsi jsme pomáhali zvednout nemohoucí paní, která
spadla z invalidního vozíku. Zatím poslední událost byla v prosinci hořící pergola ve
Slatinách, kde se díky rychlému zásahu oheň nerozšířil po okolních budovách.
Aleš Koloc
Sokol Milíčeves, z. s.
Mládežnické oddíly
Jako každý rok naše mládež začala zimní přípravu ve sportovní hale
Základní školy v Kopidlně. V každé kategorii jsme se zúčastnili
přípravných halových turnajů především ve sportovní hale v areálu v

Jičíně. V té nejmladší kategorii ml. přípravek jsme jasně a s přehledem dobře obsazený
turnaj, pořádaný SK Robousy, vyhráli. Bohužel nám nebylo přáno a kvůli vývoji s
celosvětovou pandemií se vše vyvíjelo úplně jinak. Veškeré jarní soutěže ani
neproběhly, naše mládežnické celky jarní přípravu ukončily a vše se rozběhlo až v
červnu, kdy už bylo povoleno trénovat ve větším počtu hráčů. Celky ml. a st. žáků
odehrály několik přátelských přípravných zápasů většinou s celkem z Jičíněvsi. I tak
nepovedené jaro bylo ukončeno jako již tradičně poslední víkend v červnu akcí, na
kterou se všichni každý rok velice těší ̶ Poslední kop. Letos poprvé s možností
stanování. Myslíme, že akce byla velice povedená a poučná.

Do podzimní části však dochází k netradičním změnám. Z kádru přípravek a žáků
odchází směr RMSK Cidlina hned několik našich odchovanců, což nám znatelně
nabouralo další plány do budoucna. Příprava na podzim začala jako vždy tradičně na
začátku srpna a bylo velice těžké obsadit veškeré kategorie. Jenom díky nově
příchozím hráčům se to částečně povedlo. Do podzimu tedy vstupujeme a máme k
dispozici celky ml. přípravky, ml. žáků, st. žáků a nově po dlouhé době spojený oddíl
ml. dorostu s celkem z Chomutic.
Bohužel nedáme dohromady celek st. přípravky, zbylí hráči doplnili stavy ml. Žáků, a
tak nám vznikla po dlouhé době neobvyklá mezera.
Když už se zdálo, že se vše bude odvíjet správným směrem a mládež se opět vrátila na

venkovní sportoviště, i když se střídavými úspěchy, přichází další rána, doslova
morová, a druhá vlna omezení.
Nejdříve fotbal bez diváků, tréninky v omezeném počtu, a nakonec fotbal bez fotbalu.
Takže po jarní části, která vlastně ani nebyla započata, nám v podzimní části zbývalo
vydržet ještě asi tři týdny. Vše bylo bohužel opět pozastaveno. Druhá vlna pandemie

vše nadobro zbortila. Jakým způsobem se věci budou vyvíjet nadále a jestli vznikne
forma dohrávek podzimní části (pokud se vůbec bude na jaře hrát), je ve hvězdách. Na
závěr bych chtěl všem zúčastněným v oddíle poděkovat za práci v klubu, kterou dělají
ve svém volném čase. Trenérům ml. přípravky: DAVID RAKOUŠ, MICHAL MACH, žáků:
TOMÁŠ ŘEHÁČEK, KAREL POLANECKÝ a dorostu: VLADAN BURSA. Rodičům za výpomoc
s dopravou na zápasy a turnaje. A musíme věřit, že se vše jednou v dobré obrátí a
příští rok bude alespoň o trochu lepší a pozitivnější než rok 2020. A hlavě všem jak
v oddíle, tak v obci, přeji do dalších let pevné zdraví a duševní pohodu, nejlépe na
mládežnické kopané.
Bursa Vladan-trenér
mládeže.
Dospělí
Celý fotbalový rok proběhl pod vlivem infekce Covidu-19 tak jako život celé
společnosti, tedy nepředvídatelně. Přípravu na jarní část sezony 2019 ̶ 2020 jsme
zahájili podle plánovaných představ tréninky v hale, soustředěním v Jizerských horách
a prvními přípravnými zápasy. V březnu ještě před začátkem mistrovských zápasů

přišla Jobova zvěst – fotbalová sezona se odkládá. Nakonec se celé jaro nehrálo a
konečná tabulka zůstala stejná jako po podzimu 2019 – skončili jsme třetí. Nikdo však
ze soutěží nepostupoval, nikdo nesestoupil. Stejně to dopadlo samozřejmě se
soutěžemi mládeže. V červnu po uvolnění první covidové vlny jsme ještě začali
trénovat, sehráli dva přáteláky s Jičíněvsí a rozloučili se s jarem.
S nadějemi na lepší druhou část fotbalového roku jsme začali s přípravou na další
soutěže se stávající trenérskou dvojicí Radek Adamec a Honza Berný. Hráčský kádr byl

trvale v pohybu – pro zranění nemohl hrát nadále Vojta Havelka, zranil se Matěj
Roman, a ještě Martin Marhan. Na přestup jsme však získali J. Jelínka z Kněžic, vrátili
se nám naštěstí z hostování naši odchovanci Martin Rajniš, Marek Zítko a Vojta
Svoboda. Příprava a přáteláky proběhly bez dalších potíží a první podzimní zápas
s oslabeným béčkem Hořic jsme doma jasně vyhráli. Další domácí zápasy se nám však
nevydařily a podlehli jsme favorizované Staré Pace, lepším Robousům a překvapivě i
Dětenicím. Venku jsme však dokázali bodovat, vyhráli jsme v Libáni a remizovali ve
Valdicích. Poslední dva zápasy došlo ke změně na lavičce a pod vedením Davida
Rakouše jsme vyhráli v Nemyčevsi a doma s Jičíněvsí. To už začaly problémy při druhé
vlně Covidu a poslední dva zápasy se již hrály s omezením diváků. Po osmém kole byly
další soutěže opět zrušeny. V průběžné tabulce jsme nyní na 5. místě s 13 body a
čekáme, co se přihodí dál a jaké pokračování čeká fotbalové soutěže. Po celý podzim
se měnila naše sestava, a to především díky dalším úrazům, pro které nemohli
nastupovat Lukáš Novotný, Jakub Rejha a Honza Berný, s chronickými problémy se
potýkal Jirka Roman, a tak jsme byli rádi za pomoc veteránů, Zdeňka Fejfara a Jiřího
Romana st. v posledních dvou zápasech.
Náš herní projev byl po celý podzim poněkud rozpačitý i kvůli neustálým změnám
v kádru a častým zdravotním problémům. Proto doufáme, že se nám zranění vrátí včas
do přípravy i do jarních zápasů, a budeme moci stabilizovat kádr dle našich představ.
Teď jen musíme čekat, jak se k nám bude příští rok chovat virus Covidu-19, a zda
konečně sehrajeme soutěže kompletně.
Jan Neuman
Obec Slatiny poskytla Sokolu účelový
příspěvek na dokončení
rekonstrukce sociálního zázemí
kabin, na rekonstrukci toalet a
výměnu oken v hospodě Na Kaluži.
Celková výše příspěvku byla 450 000
Kč. Dále obec přispěla částkou
50 000 Kč na zakoupení nového
traktůrku.

Poděkování
Obecní zastupitelstvo chce touto cestou poděkovat všem obcí zřizovaným organizacím
za výbornou spolupráci. Školka, škola i domov důchodců měly chod ztížen pandemickou
situací. Učitelé ve škole museli na jaře a na podzim zvládnout složitou distanční výuku.
Ta je u malotřídních škol mnohem složitější. O tom, že škola i školka pracují dobře, svědčí
i to, že mají plné stavy žáků. A zatímco většina obyvatel České republiky odložila
v červnu roušky, v domově důchodců museli zaměstnanci pracovat v rouškách celé léto!
Za to jim patří náš velký obdiv. I díky tomuto opatření je náš domov, jako jeden z mála,
zatím bez pozitivního testu zaměstnanců i klientů na koronavirus.
Poděkovat se sluší i všem, kteří se snaží pro obec něco udělat a nečekají, že „to“ „někdo“
udělá. Často by stačilo málo. Třeba zamést chodník před svým domem, sebrat obal od
sušenek nebo petlahev, která někomu „upadla“. Žlutý pytel na plasty dobře zavázat, aby
při větším větru nelétaly plasty po celé obci.
Nebo počkat s vyvezením
velkoobjemového odpadu na přistavení obecních kontejnerů a nevyvážet odpad do
Milíčevsi ke splavu. Nečekat, až bude kontejner u hřbitova přetékat a někdo si toho
všimne. Stačí včas zavolat na obecní úřad a bude během pár dnů vyvezený. Nebo uklidit
na hromadu větve po odvezení dřeva z obecních lesů nebo ze zámeckého parku. A
uvědomit si, že chodníky nejsou určeny ani stavěny na parkování automobilů …
Poděkování zaslouží i všichni, kdo se starají bez nároku na odměnu o tréninky mladých
hasičů a fotbalistů.
A poděkování patří i Pohádkovému lesu za myšlenku a realizaci betlémů do obou obcí.

Plánované akce (pokud to opatření vlády umožní):
1

Ples SDH Slatiny a Milíčeves 6. února 2021

2

Pohádkový ples 27. února 2021

3

Dětské maškarní bude upřesněno

4

Pohádkový les 26. června 2021

V době uzávěrky vydání tohoto zpravodaje dochází ke změně na pozici starosty obce.
Martin Nosek se rozhodl skončit po dvou letech ve funkci starosty a vrátit ke svému
původnímu zaměstnání. Dovolte nám mu touto cestou poděkovat za odvedenou práci.
Volba nového starosty proběhne na příštím veřejném zastupitelstvu obce.

Krásné a klidné Vánoce
a v novém roce pevné zdraví

