ZPRAVODAJ OBECNÍHO
ÚŘADU SLATINY
PROSINEC 2018

Milí spoluobčané,
Blíží se konec roku 2018 a proto se Vám do rukou dostává další vydání Zpravodaje obce
Slatiny. Dovolte, abych krátce shrnul, co se nám v tomto roce podařilo zrealizovat.
Stavební práce
• Chodník v Milíčevsi u školky a u zastávky
• Rekonstrukce střechy pohostinství ve Slatinách
• Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Slatiny
• Kontejnerové stání na tříděný odpad v Milíčevsi
• Demolice požární zbrojnice ve Slatinách a
zahájení stavby zbrojnice nové
• Herna na stolní tenis v Milíčevsi na poště

Volby do zastupitelstva
V říjnu se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Po nich začalo zastupitelstvo
pracovat ve složení – Ing. Martin Nosek, Ing. Lubomír Tobiáš, Petr Horák, Jiří
Martínek, Renáta Novotná, Petr Bílek, Pavel Kronawetter, Jakub Roman a František
Zachoval.
Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1. 11. byl do funkce starosty
zvolen Ing. Martin Nosek a do funkce místostarosty Ing. Lubomír Tobiáš a Petr Horák.
Co plánujeme

•
•
•
•
•
•
•
•

Chodník Milíčeves Velká Strana – Malá Strana – dokončování projektu
Výstavba požární zbrojnice - zahájeno
Příprava rekonstrukce fary ve Slatinách – žádáme o stavební povolení
Příprava parcel pro výstavbu RD v Milíčevsi – začínáme jednat s úřady o konkrétním
návrhu
Cyklostezka Slatiny-Milíčeves – jednání s majiteli pozemků o odprodeji
Kanalizace v uličce na Malé Straně – jednání s projektanty
Oprava zámecké zdi naproti MŠ Milíčeves
Oprava fasády zdravotního střediska v Milíčevsi

Přemýšlíme o realizaci víceúčelového hřiště ve Slatinách.

Kulturní dění v roce 2018
Kromě již tradičních plesů se v Kulturním domě v únoru konal turnaj ve stolním
tenise. 23. 2. předvedl své umění v sále KD Divadelní spolek Lipany s inscenací Dívčí
válka. 14. 4. proběhla brigáda na úklid obce, tentokráte s velkou účastí, za což Vám
děkujeme. 29.4. jsme pořádali již 7.ročník soutěže Plamínek Slatiny. 30.4. proběhlo
pálení čarodějnic u splavu v Milíčevsi. Součástí byla ukázka činnosti hasičů, tradiční
plavby po Cidlině na kánoích a sázení vrb na druhé straně silnice u splavu, abychom
měli na Velikonoce z čeho plést pomlázky. V květnu se v sále Kulturního domu konal
již 4. ročník „Výstavy vláčků a modelů“, jejíž návštěvnost je rok od roku vyšší. Letos
se podílelo 8 vystavovatelů a výstavu shlédlo 680 návštěvníků. 1.6. na Den dětí
Show kouzelníka a baviče Michala Klause "Hrajeme si s kouzly", kouzelník dokázal
zaujmout malé i velké diváky nepochopitelnými kouzly. 30.6. se areál zámku v
Milíčevsi proměnil na tradiční Pohádkový les. Tradičních letních tanečních se letos
zúčastnilo 42 párů. 30.9. sehrál divadelní spolek Lipany z Vrchlabí pro děti
představení "Polífková pohádka" podle pohádky Strach má velké oči. 26.10. byly
vysázeny 2 lípy ke 100. výročí vzniku republiky. U prodejny Coop ve Slatinách je
zasadily děti ze ZŠ Slatiny a na křižovatce v Milíčevsi děti z MŠ Milíčeves. 25.11. jsme
přivítali nové občánky, jejichž jména se dozvíte v následujícím článku. 15.12.
sehrálo Divadlo Bozkov v KD hudební komedii s názvem Proč muži neposlouchají a
ženy neumí číst v mapách. Tento divadelní spolek u nás hrál poprvé a věříme, že ne
naposledy.

Vítání občánků
25.11. se uskutečnilo vítání nových občánků do života. Nový starosta obce Ing. Martin
Nosek přivítal 7 nových občánků – Kubíčka Romana, Anežku Rejhovou, Rozárku
Roudnou, Čeňka Svobodu, Marečka Šepse, Terezku Rejhovou a Natálku Zachovalovou.
Žáci ZŠ předvedli pásmo básniček a písniček. Členky SPOZu předaly šťastným rodičům
pamětní knížky a drobné upomínkové předměty.

Přejeme, ať děti ve zdraví rostou a všem dělají radost.

Mateřská škola
MŠ v Milíčevsi navštěvuje v tomto školním roce 2018/2019 39 dětí, které jsou
umístěny ve dvou třídách. Krom cílů, které jsme si stanovili, se snažíme dětem
nabídnout ještě něco navíc. Od října mají děti možnost učit se hře na zobcovou flétnu
pod vedením p. uč. Navrátilové. V dubnu se s hudebně nadanými dětmi účastníme
pěvecké soutěže "Novopacký slavíček", ve které se v loňském roce umístili dva
chlapci - TOMÁŠ KOŘÍNEK a RICHARD LALOUŠEK ve zlatém pásmu.
V dubnu také začínáme jezdit na předplavecký kurz do jičínského aquacentra. S dětmi

jezdíme každoročně na výlet. V loňském roce jsme se svezli kolínskou řepařskou
drážkou v Sendražicích, prohlédli si místní muzeum a pohráli si na dětském hřišti.

Velice pěkným zážitkem byla pro naše děti také účast na společném sázení lípy
s p. starostou Martínkem a dalšími zástupci obce.
Během celého roku jezdí do MŠ loutkoherci, jejichž představení s námi čas od času
shlédnou i žáci ze ZŠ ze Slatin. Letos jsme již viděli tři pohádky v podání Taťány Markové
ze Šternberka . Se žáky ZŠ také každoročně vystupujeme na společném předvánočním
zpívání ve slatinském kostele a ke konci školního roku jsou pak naši předškoláci zváni na
jedno dopoledne do první třídy ZŠ, aby si mohli udělat představu o tom, co zajímavého
je od září čeká. Letos se bohužel již podruhé nepodařilo zahájit výuku angličtiny.
S dětmi se snažíme dělat radost nejen rodičům, pro které připravujeme vánoční
dílničku a besídku, jarní vystoupení či rozloučení s předškoláky, ale i našim seniorům,
které navštěvujeme v Ústavu sociálních služeb v Milíčevsi. Děti zde předvedou svá
pásma a podarují babičky a dědečky svými vlastnoručně vyrobenými dárečky či
přáníčky.
Každé druhé úterý v měsíci je MŠ otevřena pro veřejnost. Do klubu Mateřinka si
mohou přijít pohrát maminky s malými dětmi a seznámit se tak s prostředím i
personálem MŠ.
Na závěr bychom rádi poděkovali našemu zřizovateli, který se každoročně snaží ze
svého rozpočtu uvolnit nemalou částku na rekonstrukci, nebo vylepšení budovy školky.
V roce 2018 se můžeme pyšnit nově vybavenými šatnami včetně výměny podlah,
novým přístřeškem nad vchodovými dveřmi a opraveným plotem při vstupu do areálu
budovy. Poděkovat bychom chtěli i za výsadbu ovocných stromků v areálu školky.
Tel.: 493555529, www.materskeskolky/miliceves, ms.miliceves@tiscali.cz

Základní škola Slatiny
Již tradičně po vánočních svátcích několik skupin žáků slatinské školy píše na dveře
domů Slatin a Milíčevsi zkratku K+M+B a letos s datem 2018. Koledám s přáním všeho
dobrého v nadcházejícím roce letos přálo počasí a ukázalo se i sluníčko. Lednového
mrazu jsme využili k bruslařskému a hokejovému výcviku na nádrži u Čapků. Vrcholem
byl smíšený zápas chlapců i děvčat.
Začátkem roku obec pořídila tolik potřebné nové auto, kterým paní školnice dováží
oběd z milíčeveské školky, ale především slouží ke svozu našich žáků ze Žeretic a
Hradíšťka.
Po rozdání pololetního
vysvědčení jsme se už
všichni těšili a připravovali
na pobyt v Krkonoších.
Bylo krásné zimní počasí,
prašan, sluníčko a upravené
běžecké stopy.
Začátkem dubna jsme
přivítali naše trochu nervózní
budoucí prvňáčky, které
celým zápisem provedly
pohádkové postavy v podání
našich žáků.
V období časného jara bylo potřeba opět uklidit příkopy v okolí Slatin a Milíčevsi.
Bohužel odpadků je každý rok dostatek. Ve třídách pak na tuto akci navázal
ekologický program Tonda obal na cestách.
Konec zimy většinou oslavíme karnevalem a soutěžemi v družině a zimu vyprovodíme
upálením Morany ve Slatinkách. V březnu škola navštívila v Masarykově divadle již
druhý muzikál jičínské Základní umělecké školy- Stvoření světa a pak nás už čekalo
velikonoční vyučování ve třídách i na zahradě, pletení pomlázek a závěrečný bohatý
raut, ve kterém jsme ochutnali veškeré dobroty patřící k Velikonocím.
Na konci dubna škola každoročně začíná v jičínském bazénu plavecký výcvik spojený
s vycházkami po Jičíně a jeho okolí. Páťáci si ve škole v Robousích na vlastní kůži
poprvé vyzkoušeli, jak těžké je se dostat ze školy ven při únikové hře Svět Fantasy.
Školní výlet jsme tentokrát naplánovali vlakem do oblasti Českého ráje a prošli
Hruboskalsko. Následovala besídka v Kulturním domě spojená s promítáním obrázků
z průběhu celého školního roku.
Po prázdninovém odpočinku se všichni nedočkavě těšili na nové prvňáčky, ale i na zcela
nově přebudované sociální zařízení a nové praktické skříně v obou třídách. V září nás
vždy osloví místní hasiči. Tentokrát překvapili krásným novým automobilem. Práci v
tvůrčích dílnách si děti zkusily na pohádkovém festivalu v Jičíně. Anglosaský lidový
svátek Halloween jsme oslavili s rodiči ještě venku a vytvořili mnoho strašidelných
vydlabaných dýní.

K oslavám 100 letého výročí vzniku
republiky se škola připojila zasazením
Lípy republiky na návsi.

S blížícím se adventním obdobím jsme
předvedli pásmo říkadel a písniček při
vítání nových občánků v Kulturním
domě ve Slatinách. V následujícím týdnu
nás čekalo již tradiční společné Tvoření
adventních věnců spojené s koledami a
rozsvícením vánočního stromu na návsi.

Přejeme vám klidný prosinec, hodně zdraví
a úspěchů v roce 2019.
Martin Procházka, škola Slatiny
http//www.zsslatiny.cz/

Ovocné sázení
Jednoho říjnového odpoledne se „novou“ ulicí ozývalo
cinkání lopat, motyk a štamprdlí. Znenadání se vesnicí
nesla zvěst, že někdo vysázel na mezi k Nemyčevsi
stromky. A ano, několik rodin z nové zástavby se rozhodlo
zasadit ovocnou alej, která by v budoucnu chránila domy
před větrem a přinesla i nějaké to ovoce. Na každého
dětského člena rodiny připadl jeden stromek. Děti si jej za
pomocí rodičů zasadily a pojmenovaly. Byl to krásný den
plný dětského smíchu a vůně opečených buřtů.
Doufejme, že za několik let příroda odmění naši snahu
třeba sladkou hruškou a stínem pro odpočinek.

Pohádkový les
Pohádkový rok 2018 začal 25. 2. maškarním průvodem a zvaním na ples. Masky byly
v duchu Vítězného února a byly opravdu vydařené.

Pohádkový ples se konal 3.3., super zábava a masky se překonávaly. Vítězné masky:

Dětské maškarní 11.3.bylo premiérou moderátorek Déni Zachovalové a Aničky
Mázorové. Holky vše zvládly na jedničku a děti se bavily. Pokud bude příště chtít
někdo z rodičů přispět zábavou či nápadem, budeme rádi.
Pohádkový les se konal 30.6., počasí konečně bez deště (po letech) a účast
hojná.
Chceme poděkovat všem pracujícím i návštěvníkům. Dík patří p. Mirce
Klosové za krásný a pracný látkový nápis Pohádkový les, také p. Fanda Honc a
Martin Jirsák si zaslouží dík za pomoc po celý víkend.

Rok pohádek 2019 začne víkendem 23.-24.2., kdy budete pozváni na Pohádkový ples.
Vítáme nové maškary do průvodu, přijďte.
Ples se bude konat 2. 3. 2019 a dětské maškarní zřejmě v termínu 9.-10. 3. 2019.
V letošním roce jsme přispěli na DEN DĚTÍ (KOUZELNÍK), na BOZKOVSKÉ DIVADLO a
na nákup nového stanu a masek. V plánu bylo pořídit Betlémy do Slatin a Milíčevsi.
Nepodařilo se, hledáme ochotného řezbáře, snad v roce 2019.

Dále budeme investovat do dětské zábavy a budeme se snažit pobavit i
dospělé. Také bychom rádi malou rekonstrukci dětského hřiště v Milíčevsi,
které je hodně navštěvováno dětmi a MŠ Milíčeves. Pomoc vítána.
Děkujeme, Pohádkový les z.s.

Sbor dobrovolných hasičů Slatiny
V březnu se tradičně konal okresní hasičský ples pořádaný
OSH Jičín, který jsme podpořili tombolou, výtěžek z plesu je
věnován na činnost mladých hasičů.
Po celý rok děti, dorostenky, ženy i muži trénovali disciplíny v požárním sportu.
Kroužek mladých hasičů se zúčastnil
celkem 7 soutěží. Již 7. ročník soutěže
O slatinský plamínek proběhl 29. 4. ve
Slatinách vedle kulturního domu. Soutěže
se zúčastnilo 162 mladých závodníků.
Na začátku školního roku, konkrétně 6. 9.,
proběhla ukázka činnosti hasičů pro ZŠ
Slatiny, které se zúčastnilo 28 dětí z místní
základní školy.
Dne 22. 9. jsme podnikli výlet do Pardubic
do retroměstečka a odpoledne jsme se
sešli v hasičárně, kde proběhlo rozloučení
s naší starou hasičárnou a zároveň
proběhlo zakončení sportovní sezóny.
Družstvo dorostenek se v roce 2018 účastnilo postupových soutěží v kategorii dorost i
dospělí, seriálu soutěží v požárním útoku pod názvem O pohár starosty OSH Jičín
v kategorii ženy a některých soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami.
Letošní rok byl pro dorostenky velmi úspěšný. Vybojovaly 1. místo okresního kola,
následně v krajském kole získali rovněž 1.místo a tím postup na MČR, kde se umístili na
15. místě. Do krajského kola se dostala i Terka Černá a vybojovala si 3.místo v kategorii
mladší dorostenky.
Sezónu zakončily branným závodem v Miletíně, kde obsadily 1.místo, v kategorii mladší
dorostenky se Terka Černá umístila na místě 3. a v kategorii starší dorostenky Sabina
Hollmannová na místě druhém.
Sezóna byla úspěšná i pro muže a ženy. Na okrskovém kole získaly ženy 1. a 2. místo,
muži místo 3. Na kole okresním získaly ženy místo 1. a 2., na kole krajském místo 1. a
3. Na MČR jim při požárním útoku unikla republiková medaile o 0,03 vteřiny a v této
disciplíně se umístily na 4. místě. V celkovém pořadí to byla hezká 6. příčka.
V rámci seriálu soutěží v požárním útoku pod názvem O pohár starosty OSH skončily
ženy třikrát druhé a třikrát zvítězily. Díky tomu se staly i celkovými vítězkami letošního
ročníku a byly oceněny na okresním setkání starostů v Nové Pace.
Jednotka vyjížděla celkem k 10 událostem - v lednu k požáru sazí v komíně ve Vitiněvsi,
v květnu zajišťovala dopravu vody k hasícímu letadlu při požáru lesa na Prachově,
v červenci zasahovala u požáru přístřešku v Bartoušově a odstraňovala strom
z komunikace na Liběšice, v srpnu likvidovala obtížný hmyz ve Slatinách a v září byla
jednotka povolána k převrácenému nákladnímu autu se skotem na silnici ze Slatin na
Jičíněves. Čtyři zásahy v jeden den měla 21.9., kdy silný vítr lámal větve a stromy v okolí
Slatin a zajistila jejich odstranění a zprůjezdnění komunikace.

V letošním roce jsme započali s rekonstrukcí zbrojnice, což obnášelo zajištění
náhradních prostor pro vybavení jednotky a sboru, vyklizení bývalé zbrojnice a
předání objektu stavební firmě, která se postarala o zbourání staré zbrojnice a
vybuduje novou. Zásahová technika a vybavení jednotky našla své prozatímní místo
v garáži Agro Slatiny a. s., za což velmi děkujeme. Ostatní vybavení jsme přestěhovali
do obecních garáží. Nejpoužívanější vybavení pro tréninky mladých hasičů a žen jsme
přestěhovali do zapůjčeného lodního kontejneru, který stojí u kulturního domu.

Kompletní zpravodajství naleznete na našem facebookovém profilu SDH Slatiny a
stránkách www.sdhslatiny.xf.cz. Poděkování si zaslouží všechny děti, vedoucí, fanoušci
i rodiče. Děkujeme všem fanouškům, sponzorům i rodičům za podporu při výchově
malých hasičů. Držte nám palce i v příštím roce.

Sokol Milíčeves
Po podzimní části ročníku 2017/18, stejně jako v předchozím
ročníku, jsme se nacházeli v horší polovině tabulky okresního
přeboru. Tentokrát na 8.místě s pouhými 13 body. Během zimní
přestávky se kádr mužstva změnil minimálně. Odchod zkušeného
obránce Michala Macha do Lužan byl kompenzován příchodem
odchovance Dana Hlaváčka, který do té doby působil v Železnici
v týmu kadetů.
Příprava na druhou polovinu soutěže byla zahájena na začátku února. Pro tréninky
během zimního počasí jsme již tradičně využívali tělocvičnu Střední průmyslové školy
v Jičíně a několik tréninků jsme absolvovali na menším hřišti s umělou trávou u 3.ZŠ
v Jičíně.
Hned první jarní kolo připravilo velmi zajímavý duel v Hořicích, jež patří dlouhodobě
k lepším mužstvům okresního přeboru, což potvrdili i v tomto zápase. Po herně
vyrovnaném prvním poločase domácí přidali a postupně zvýšili na 4:1. V tuto chvíli
bylo na hřišti pouze jedno mužstvo, ale ani domácí se nevyvarovali chyb a Jiří Roman
ml. snížil a za 3 minuty nás střelou z přímého kopu Jakub Roman dostal zpátky do
zápasu. V 80.minutě domácí zahrávali pokutový kop, který zlikvidoval brankář Martin
Bursa. Hrdina tohoto okamžiku si to nejlepší schoval na poslední minutu zápasu. Po
centru do vápna nikým nehlídán vyrovnal na 4:4. V penaltovém rozstřelu jsme byli
úspěšní a přivezli jsme hned na úvod cenné 2 body z Hořic.
Počáteční zápasy byly poměrně vyrovnané. Následovala zajížďka na hřiště vedoucího
Kopidlna s cílem překvapit a potrápit lídra. Bohužel to vše vzalo za své již v 1.minutě,
když po zbytečném faulu domácí proměnili pokutový kop. Od začátku zápasu jsme
tahali za kratší konec, nestíhali jsme, všude jsme byli pozdě a domácí si s námi dělali
co chtěli. Korunu všemu pak nasadila neproměněná penalta za stavu 3:0, která mohla
náš trapný výkon trochu korigovat a vyloučení v 65.minutě. To vše vyústilo v debakl
7:0. Tato porážka nás poznamenala i do dalších kol.

Po sérii nepovedených zápasů bylo už potřeba naplno bodovat a to se nám v posledních
třech zápasech podařilo i s udrženým čistým kontem. Díky posledním třem vydařeným
zápasům se nám podařilo obhájit 4.příčku z loňského roku se ziskem 34 bodů a kladným
skóre 33:32.

Během letní přestávky nedošlo k žádným odchodům hráčů, pouze jsme posilovali
příchody zkušených hráčů – Michala Macha z Lužan a Jirky Romana st. ze Žlunic.
Přípravu na nový ročník jsme zahájili v polovině července, zdánlivě úspěšně, získaným
vítězstvím ve všech 4 přátelských utkáních.
K prvnímu mistrovskému utkání jsme zajížděli na hřiště nováčka přeboru Robous. I přes
velmi nekvalitní terén hřiště, poznamenaný letním suchem , se nám podařilo zvítězit
4:2. Kuriozitou zápasu byl fakt, že obě inkasované branky byly vlastní. Od tohoto
zápasu se nám přestává dařit střelecky. Následují remízy a porážky. Alespoň
v posledním zápase podzimní části jsme si trochu spravili náladu, když jsme
jednoznačně porazili rezervní tým Železnice 3:0.
V polovině soutěže nám patří 5. příčka se ziskem 18 bodů a skórem 14:15. Z malého
počtu vstřelených branek je možné vypozorovat absenci kvalitního střelce, který by byl
schopen vstřelit alespoň 15 branek za sezónu a ve vyrovnaných zápasech rozhodnout.
Tento problém nás sráží již delší dobu stejně jako nedisciplinovanost a sebekontrola
některých hráčů, kteří zbytečně oslabují mužstvo. V zimní přestávce je důležité zlepšit
tréninkovou docházku , abychom byli schopni v jarní části udržet nebo třeba i vylepšit
současnou pozici v tabulce.

Sokol Milíčeves - mládežnické oddíly
Ohlédnutí za rokem 2018. V dnešní přetěžké době, kdy nám média i dlouhodobé
statistiky jasně ukazují, kolik fotbalových oddílů v naší republice ukončilo svoji
existenci, jsme velice rádi, že náš klub stále funguje a je životaschopným. Jediný klíč
k dalšímu fungování je, že věnujeme veškerou snahu a péči o mládež, která má
dlouhodobě velmi dobré výsledky. Zimní přípravu v lednu 2018 jsme jako vždy zahájili
ve sportovní hale v Kopidlně. Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Kopidlno za
dlouholetou vynikající spolupráci, a všem, kteří se na této náročné přípravě, hlavně co
se týče dopravy, podíleli.

K zimní přípravě mládežnických celků patří především halové turnaje, kterých se
zúčastnily všechny naše celky a ostudu opravdu neudělaly. V jarní části roku 2018
máme tedy pro velký nárůst hlavně těch nejmenších dvě mladší přípravky, starší
přípravku a celek žáků. Zde musíme také širší veřejnosti připomenout a zdůraznit, že jak
u mladších tak i u starších přípravek se tabulky a dlouhodobé statistiky nevedou. Takže
vlastně není mistra a ani poražených.

Víkendové zápasy jsou vedeny formou mini turnajů. Nejlepší hráči ml. přípravky-Fejfar,
Štěrba, Trč, u starší přípravky jasně dominují Březský, Benda, Kořínek, a u družstva
žáků po odchodu některých opor do dorosteneckých kategorií celé zachraňují
Martínek, Čapek, Svoboda V.
Po pololetní pauze a prázdninách již druhý týden v srpnu zahajujeme přípravu u všech
našich celků především na našem hřišti.
Do podzimní části vstupujeme s celky U-8 mladší přípravka pod vedením Fejfara
Zdenka, jedním družstvem U-10 starší přípravky, kterou vede Rakouš David a U-15
celkem žáků pod vedením Bursy Vladana.
Organizačně a trenérsky vypomáhají
MUDr. Neuman Jan a Martínek Jan.
Jedinou stinnou stránkou je, že nemáme
dlouhodobě kategorii dorostu a musíme
tudíž žáky, kteří věkově již patří
do dorosteneckého věku a v dnešní době
při změnách přestupního řádu, kdy již
neplatí hostování, pouštět do okolních
oddílů a potom je pracně vracet do našich
řad.
Za to, že může být realizována sportovní činnost mládeže, doplňování a udržování
výzbroje a výstroje pro všechny mužstva tak, aby vzorně reprezentovala
Milíčeveskou kopanou, která má od roku 1942 v našem regionu obrovskou tradici,
musíme poděkovat.
Protože žádná činnost a hlavně ta dobrovolná by nebyla možná bez lidí, kteří se jí ve
svém čase věnují. Myslím si, že patří i jmenovitě poděkování předsedovi klubu
Jiřímu Romanovi, oddílovému pokladníku MUDr. Janu Neumanovi, trenérům
a organizačním pracovníkům, kterými jsou Fejfar Zdeněk, Martínek Jan, Adamec Radek,
Bursa Vladan, ale i všem rodičům a fandům mládežnické kopané, kdy nám nejde
stoprocentně jen o výhru a nejlepší umístění v tabulce, ale hlavně o celkový vývoj a
vzrůst mladého hráče. Všichni víme, jak to chodí v dnešním světě s financováním
u obdobných celků a sdružení. Klubové příspěvky by na tuto činnost určitě nestačily,
takže obrovské díky a poděkování určitě patří OÚ Slatiny za dlouholetou podporu.

Největší poděkování patří panu
Květoslavu Bernému, zakladateli
milíčeveské kopané, který nás
letos ve věku 92 let opustil.
Děkujeme a vzpomínáme.
Bursa Vladan-trenér mládeže.

Rok 2018 v domově pro seniory
Tento rok byly v domově pro seniory provedeny následující stavební práce : před
prázdninami proběhla další etapa výměny oken na budově zámku. Byla vyměněna
okna na celém druhém patře, nyní zbývá vyměnit okna v přízemí budovy. Věříme, že
se nám podaří na rok 2019 zajistit finanční prostředky a celá akce bude v příštím
roce úspěšně dokončena.
Dále byla provedena oprava střechy, jejíž čtvrtina byla poškozena vlivem silného
větru na podzim minulého roku, další část pak ze stejných příčin na jaře roku
letošního. Obě poničené části střechy se nám podařilo opravit letos na podzim .
Opravy vyšly na cca. 900.000,- Kč a téměř vše bylo uhrazeno pojistným plněním.
Poslední větší stavební akcí, která byla dokončena v minulých dnech, je kompletní
výměna původních litinových odpadů v suterénu zámku. Odpady byly nahrazeny
novými, plastovými.
Všechny stavební úpravy probíhaly za běžného provozu zařízení. Proto bych chtěl
touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům za trpělivost a pomoc během
těchto prací.
Současná kapacita domova je 68 uživatelů, dalších 80 žádostí je v pořadníku. Domov
je tak neustále plně obsazen. O našich 68 uživatelů pečuje celkem 36 zaměstnanců
různých profesí - údržbář, pradleny, uklízečky, kuchařky, sociální pracovnice, zdravotní
sestry, pečovatelky atd. Ti všichni se významnou měrou podílejí na tom, aby byla péče
v našem zařízení na dobré úrovni, a o naše uživatele bylo dobře postaráno. Veškeré
služby - praní prádla, vaření, úklid, zajištění kulturních akcí, výlety, sociální poradenství,
zajištění péče, zajištění zdravotních úkonů a další činnosti jsou poskytovány přímo
v zařízení. Uživatelé tak zde mají kompletní servis, který jim pomáhá žít plnohodnotný
život. Roční náklady na naše služby jsou cca 25 milionů korun.

Přeji všem krásné, láskou a štěstím požehnané vánoční svátky a do roku 2019
mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Pavel Jór, ředitel ÚSS Milíčeves
www://http.dd-miliceves.cz/
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Užitečné informace
• Nabízíme možnost rozesílání SMS zpráv s aktuálními informacemi z obce
• služba je zpoplatněna ročním poplatkem ve výši 50,-Kč
• Zájemci se mohou přihlásit na OÚ nebo mailem na starosta@slatiny.cz

• Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a konají se zpravidla druhý čtvrtek
v měsíci
• Prostor u splavu v Milíčevsi je určen pouze k odkládání věcí dřevní hmoty – roští,
klacky, větve – není to smetiště, jak mají mnozí spoluobčané zažito
• Na OÚ můžete získat výpis z katastru nemovitostí , z rejstříku trestů, dát ověřit
podpis, listinu, výpis bodů řidičského průkazu
• Možnost pronájmu Kulturního domu – 1500 Kč/den, 750 Kč/půl dne, v obou
variantách + energie
• Knihovna ve Slatinách je otevřena každé pondělí 17:00-20:00,
v Milíčevsi v pondělí a středu 15:00 – 17:00
• V budově pošty v Milíčevsi je v provozu herna stolního tenisu. Bližší informace na OÚ
• Každý rok ve zpravodaji upozorňujeme na volné pobíhání psů. Protože někteří
spoluobčané na domluvy nereagují, přistoupili jsme letos poprvé k předání případu
k řešení přestupkovou komisí Městského úřadu v Jičíně. To se již ale neobejde bez
pokuty.
• Stejně budeme postupovat i v případě vyvážení jiného než dřevního odpadu na
Čarodějnice
• Čtrnáctidenní svoz odpadu bude letos opět v sudých týdnech

Termíny akcí v roce 2019
5. 1.
19. 1.
2. 2.
2. 3.
Březen
9.-10.3.
30. 4.
17.-19. 5.
29. 6.

Ples SDH Vitiněves
Ples Popovice
Hasičský ples SDH Slatiny
Pohádkový ples
Divadlo – Sbor Lipany –bude upřesněno
Dětské maškarní (bude upřesněno )
Pálení čarodějnic v Milíčevsi u splavu s programem pro děti
Výstava vláčků a modelů v KD Slatiny
Pohádkový les

Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na rozvoji a dění v obci.
Přejeme všem spoluobčanům klidné o pohodové vánoce a
v novém roce mnoho zdraví, štěstí a splněných přání

