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Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem roku nastává období bilancování, proto mi dovolte, abych se
na tomto místě ohlédl za rokem 2016 a krátce shrnul, co se nám v obou obcích
podařilo zrealizovat.
Začátkem roku byla zahájena rekonstrukce výtahu v Domově důchodců v Milíčevsi,
kdy byl kompletně vybourán starý nevyhovující výtah a nahrazen novým, moderním
a větším. Celá tato akce byla hrazena z dlouhodobě spořených finančních
prostředků Domova důchodců a celkové náklady se vyšplhaly až na cca 4mil korun.
Více se dočtete v samostatném příspěvku domova pro seniory.
V téže době byl definitivně dokončen a již také plně uhrazen vodovod, obecní
pokladna tak zeštíhlela o 2,5 mil korun. Následně pak v srpnu úspěšně proběhla
kolaudace II. etapy vodovodu, takže se dá říci, že celá akce je za námi a nyní
nezbývá, než si přát bezproblémový provoz a dostatek vody.
V jarních měsících proběhla generální oprava štítu garáží za farou, který byl
v havarijním stavu a hrozil zřícením. Vynikající práci zde odvedla stavební firma p.
Lonského.
Pro účely obce byl zakoupen traktor Zetor 6211, obec ho získala za 200tis Kč od
Agro a.s. Slatiny a je využíván pro manipulaci s kontejnery a další činnosti
související s údržbou obce.
V měsíci dubnu proběhla již tradiční jarní brigáda na úklid obce, když se sešlo cca
15 brigádníků v každé obci. Je velmi potěšující, že mezi účastníky byly i děti, že i
nejmladší chápou, že naše vesnice budou takové, jaké si je sami uděláme.
V Milíčevsi byly odstraněny nebezpečné suché větve ze stromů v parku, uklizen
prostor kolem kontejnerů na tříděný odpad, upraven a zatravněn pás před
zámeckou zdí. Ve Slatinách jsme vyměnili staré potrhané sítě na hřišti „V hliňáku“,
pískovci byl zpevněn břeh u zvonice, na několika místech ostříhány keře, Památník
padlých v parčíku byl zbaven nánosů mechů.
Během letních prázdnin jsme provedli kompletní rekonstrukci sociálního zařízení
v Mateřské škole, kde byly kompletně vyměněny obklady, rozvody vody, elektřiny a
odpady, rovněž nová jsou umyvadla a závěsné dětské záchody. Tato kompletní
rekonstrukce byla provedena celkovým nákladem 270tis korun a byla plně hrazena
z prostředků obce. Na četné stížnosti rodičů pro špatné parkování u MŠ, jsme
reagovali vytvořením zpevněné plochy namísto přední nevyužívané zahrádky. Po
odstranění plotu tak vznikla plocha pro parkování rodičů dovážejících děti.
„Rodičovské parkoviště“ zhotovila firma OBIS, celkovým nákladem 70tis Kč. V době,
kdy vznikal tento Zpravodaj, nás ještě čekalo přesunutí plynového domečku a lampy
veřejného osvětlení, které musí být zajištěno nejprve projekčně a poté smluvně
s RWE a SÚS. Zároveň byl kompletně vyměněn starý drátěný plot kolem celé
zahrady a nahrazen novým, celkové náklady 15tis Kč.
Po skončení tanečních kurzů, byla kompletně opravena střecha na Kulturním domě
ve Slatinách. Za částku 750tis Kč byla položena glazurovaná pálená taška červené
barvy, kompletně vyměněno laťování a instalována difuzní folie, rovněž byly osazeny
nové žlábky. Při této příležitosti byla vyčištěna půda Kulturního domu a z důvodu
bezpečnosti namontovány sněhové háky nad hlavní vchod, to vše za 10tis Kč.

V Kulturním domě byla provedena i celková oprava jeviště, které již nebylo
v dobrém technickém stavu. Původně plánovaný rozpočet, ve výši 100tis korun, se
díky šikovnosti a pracovitosti asi 30-ti místních kutilů, podařilo snížit na 45 tis Kč, za
to máme úplně nové a navíc zateplené jeviště. Navíc ještě bylo celé jeviště
vymalováno a opona a boční závěsy prošly čistírnou.
Z důvodu havarijního stavu jsme byli nuceni provést neplánovanou rekonstrukci
kuchyně v restauraci ve Slatinách. Kuchyň byla kompletně opatřena novými
obklady, nové jsou rovněž rozvody elektřiny, vody i odpady, pod nové stropy ze
sádrokartonu byla umístěna pomocná vzduchotechnika. Investice dosáhla částky
240tis korun, navíc bylo ještě instalováno hlavní odsávací zařízení, které hradil ze
svých prostředků nájemce restaurace.
V září byla rovněž zahájena odborná rekonstrukce sochy
Sv. Jana v Milíčevsi, za částku 70tis korun je toto
památné místo opět jako nové.
V podzimních měsících byla zahájena a v současné
době je již hotova oprava obvodové zdi hřbitova
v Milíčevsi. Nová zeď byla hrazena z rozpočtu obce,
celkové náklady jsou pod 400tis korunami. Místo
posledního odpočinku našich blízkých tak bude opět
důstojné a i bezpečné.

Kulturní a společenské akce v roce 2016
Kromě již tradičních plesů v Kulturním domě, jsme v březnu mohli shlédnout
divadelní představení českého klasika Járy Cimrmana s názvem Dobytí severního
pólu v podání ochotnického spolku Lipany z Vrchlabí, ktery nás potěšil svým
uměním ještě jednou, 26. listopadu, kdy si pro nás připravili hru „Záskok“. V
sobotu 10. prosince budete moci ve Slatinách shlédnout slavnou komedii
Charleyova teta v podání nám dobře známých ochotníků, Dobrovodských kohoutů.
V květnu proběhl v sále Kulturního domu již 2. ročník „Výstavy vláčků a modelů“.
Tato akce se již dostala do povědomí širší veřejnosti a návštěvnost tak byla velmi
potěšující.
Velmi děkujeme za zorganizování
výstavy rodině Léblových, kteří letos
rozšířili výstavu i o burzu modelů.
Návštěvníci během dvou dnů mohli
obdivovat modely více než 200 autíček,
téměř stovku modelů vojenských vozidel
a hlavně rozměrné kolejiště modelů
vláčků v měřítku TT, vše poskytnuto od
místních modelářů. Pevně věříme, že i
z této výstavy se stane tradice, kterou
nám budou v okolí závidět.

Pálení čarodějnického ohně proběhlo na léty osvědčeném místě v Milíčevsi u
splavu. Každoročně se snažíme dětem zajistit doprovodný program, stejně tak tomu
bude i v příštím roce. Pitný režim byl díky sponzorům zdarma, párky na opékání
poskytla paní Drusanová Ivana.
V souvislosti s tímto příspěvkem, bych chtěl na Vás apelovat, aby prostor u splavu
sloužil pouze k odkládání dřevní hmoty, resp. roští, klacků a podobně. Na toto místo
NEODKLÁDEJTE ŽÁDNÝ JINÝ MATERIÁL!!! Odhazováním jiných materiálů nebo
věcí nepřispíváte k výchově budoucí generace, a navíc hrozí, že bude obci nařízeno
skládku zakázat a celý prostor uzavřít. Prosím, pokud budete na tomto místě
odkládat větve, nedávejte tento odpad do louky, snažte se umisťovat vše co nejblíže
k cestě.
Celou polovinu léta již tradičně patřil parket Kulturního domu mladým tanečníkům,
kteří zde absolvovali „Kurzy tanců“. Letošní ročník, pod vedením tanečního mistra p.
Romana Konopáska byl v pořadí již 51. a na parketu se předvedlo více než 35 párů
tanečníků.
I letos je k prodeji nabízena knížka, kde jsou na fotografiích zachyceni všichni
účastníci tanečních za uplynulých 50let, doplněné o fotografii z kurzu 2015.
Děkujeme zejména našim pořadatelkám, které tuto velkou tradici ve Slatinách
udržují.

Na příští rok plánujeme :
Zpracování projektu na rekonstrukci budovy fary ve Slatinách, a pokud bude
vyhlášen i odpovídající dotační program, tak i zahájení rekonstrukce.
Je zažádáno o dotaci na přestavbu hasičské zbrojnice, pokud budeme úspěšní,
zahájíme akci.
Zpracování projektové dokumentace a žádost o dotaci na stavbu cyklostezky,
pokud budeme úspěšní v jednání s vlastníkem pozemku.
Opravu fasády Zdravotního střediska, včetně provedení izolace proti vlhkosti.
Rekonstrukci střechy hospody ve Slatinách.
Instalaci rozhlasového hlásiče do nové ulice ve Slatinách a zakoupení nové
rozhlasové ústředny.
Pořízení nového vozu pro potřeby obce.
Opravu zdí a střechy garáží za farou.
Opravu podlahy a výmalbu ZŠ.
Rádi přivítáme i Vaše nápady na zlepšení vzhledu našich obcí.
Jiří Martínek

Informace pro občany:
Nová digitální ústředna obecního rozhlasu nabízí možnost rozesílání SMS zpráv
s aktuálními informacemi na mobilní telefony zaregistrovaným občanům. Pokud
budete mít zájem být neustále informováni, stačí se zaregistrovat. Tato služba bude
paušálně zpoplatněna ročním poplatkem 50,-Kč. Zájemci se mohou přihlásit na
obecním úřadu nebo mailem na starosta@slatiny.cz

Pohádkový les
Tradiční akce Pohádkového lesa v roce 2016:
Zvaní na ples 6.3. - začíná srazem v místní
hospůdce Na návsi, kde probíhá nalíčení a
dobrá snídaně, čímž děkujeme Ivě Drusanové
za azyl. V naprosté většině jste nás rádi viděli ,
pohostili a přispěli. Díky.
Prodané vstupenky zaplatily kapelu VOKAP,
která nám pravidelně hraje na maškarním
plese.
Maškarní ples 12.3. - opět spousta masek, což je v dnešní době spíš raritou. Plesy
všude upadají, ale tento je pořád hojně navštěvován a masky opravdu překonávají
nastavenou laťku. Díky všem za příspěvky do tomboly. Děkujeme p. Dagmar
Zachovalové za pomoc při vstupu a tombole. Datum příštího plesu je 18.3.2017
Dětský maškarní bál - opět s muzikou Jirky a Radka Šulcových. Byl hezký, děti si
ho užily. Také tímto prosíme nové maminky, aby přispěly svými nápady na soutěže,
výzdobu, plakáty – jen s chutí do toho.
Pohádkový les se konal 2.7.2016 - počasí
bylo jakž takž, nejdříve deštník pak sluníčko.
Účast byla jako poslední roky cca 300 dětí a
400 dospělých. Organizátorů bylo 75.
Disciplíny pro všechny věkové kategorie,
doplněné o psovody a paintball skupinou.
Děkujeme všem, kteří si skutečně našli čas a
pracovali pilně na této veliké akci. Opět
prosíme o pomoc na přípravách a závěrečných
úklidech.
Zábava byla veselá, plno tance a s přibývajícím
deštěm se měnila v bahenní show! Děkujeme
muzice a statečné obsluze ve stáncích, že
vydrželi do ranních hodin.
Peněžní pomoc nám poskytly MM reality
zastoupené p. Šárkou Roudnou, jednalo
se o částku 10. 000,- Kč plus reklamní
předměty. Sponzoři disciplín – Obec
Slatiny, AGRO Slatiny, SDH Slatiny,
SDH Milíčeves, firma GASTONS,
Drusan Jan ml., ÚSS Milíčeves a MAVE
Jičín.
Děkujeme.
Na všechny dobrovolné dárce si možná
nevzpomenu, ale díky za každou
pomoc.
Příští POHÁDKOVÝ LES se koná
1.7.2017

Vítání občánků
V listopadu se uskutečnilo tradiční vítání nových občánků do života.
Místostarosta obce Petr Horák přivítal 3 nové občánky – Klárku Kozákovou,
Davídka Jeartha, Jakoubka Rejhu. Žáci základní školy 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
Mateřskou školu v Milíčevsi ve školním roce 2016/2017 navštěvuje 44 dětí, které
jsou umístěny ve dvou třídách.
Celý rok plníme úkoly a cíle, které jsme si stanovili ve školním vzdělávacím
programu a snažíme se dětem poskytnout ještě něco navíc .
Od září mají děti možnost učit se hře na zobcovou flétnu pod vedením paní učitelky
Navrátilové, v říjnu jsme s nejstaršími dětmi zahájili výuku angličtiny, kterou na naší
školce vede paní učitelka Kracíková ze základní školy a v dubnu začnou děti jezdit
na předplavecký výcvik do Jičína.
Tradicí již se stávají divadelní představení, která jsou sehrána umělci buď přímo
v mateřské škole, nebo jedeme do divadla v Mladé Boleslavi, které se nám velmi
líbí. Děti také každoročně vezmeme na výlet – tentokrát jsme byli v ZOO Chleby,
jen počasí se nám nevydařilo, celý výlet nám propršel.
Nesmíme zapomenout ani na naši spolupráci s okolními školami. Začátkem
listopadu jsme se byli podívat, jak pracují děti v Základní škole v Nemyčevsi a nyní
se již pilně připravujeme na společné vánoční vystoupení žáků a dětí základní a
mateřské školy v kostele ve Slatinách. Po novém roce se také ještě vydáme na
prohlídku slatinské „základky“ aby si děti mohly udělat představu, jak se ve které
škole pracuje.
Děti také rády navštěvují naše seniory z ústavu sociálních služeb v Milíčevsi, kde
předvedou svá vánoční pásma a podarují babičky a dědečky malými vlastnoručně
vyrobenými dárečky.
Každé druhé úterý v měsíci je mateřská škola otevřena pro veřejnost. Do klubu
MATEŘINKA si maminky s malými dětmi mohou přijít pohrát a seznámit tak sebe i
své dítě s prostředím MŠ.

V neposlední řadě bychom ale chtěli poděkovat našemu zřizovateli, který se
každoročně snaží ze svého rozpočtu uvolnit nemalou částku na rekonstrukci nebo
opravy školky, aby se v ní děti cítily co nejlépe. V roce 2016 se tak podařilo úplně
zrekonstruovat sociální zařízení v mezipatře budovy, natáhnout nové ploty
v zahradě a vybudovat parkoviště před mateřskou školou.
V závěru roku jsme připravili
ještě Vánoční dílničku
pro rodiče a děti
spojená s rozsvícením
stromečku
a Mikulášskou nadílku.
Do konce roku nás ještě čeká
Vánoční besídka s dárečky a
Vystoupení se školáky
ve slatinském kostele

Základní škola Slatiny
Měsíc leden připomněl našim žákům tradici Tří králů, svátek, jímž Vánoce prakticky
končí. Do nového kalendářního roku jsme si společně popřáli nejen pevné zdraví,
ale také chuť do učení, padlo pár předsevzetí o pečlivější a pravidelnější přípravě na
vyučování včetně snahy nezapomínat tak často pomůcky. My učitelé jsme se shodli
na skutečnosti, že naši žáci potřebují radikálním způsobem zvýšit čtenářskou
gramotnost, čímž byl náš společný osud zpečetěn. Projekt „Číst se vyplatí“
odstartoval svou trnitou pouť napříč předměty, ne vždy úspěšně si klestil cestu
životy našich žáků, z nichž si jen malá část uvědomuje důsledky nezájmu o čtení.
Projekt jsme nastavili jako dlouhodobý a míru jeho úspěšnosti budeme
vyhodnocovat v závěru školního roku. Pololetní vysvědčení byla rozdána, žáci si
domů odnesli hodnocení svého pětiměsíčního snažení, které se doma ne vždy
snoubilo s pochvalou.
Naše škola je otevřená všem, kdo se chtějí přijít podívat, jak to na málotřídní škole
chodí, čehož v únoru využili předškoláci z milíčevské mateřské školy. Čtrnáct dětí si
nanečisto vyzkoušelo zkrácené dopoledne v plném proudu vyučovacího procesu a
odcházeli s úsměvem na rtech, obohacení o spoustu nových zážitků z prostředí,
které se v září stalo běžnou součástí jejich života. To, jak jsou budoucí prvňáčci
připraveni na vstup do první třídy, předvedli u zápisu. Byli jsme potěšeni vysokým
počtem zájemců o naši školu a ocenili jsme míru připravenosti většiny dětí,
především těch, které pravidelně navštěvovaly mateřskou školku. Velmi si vážíme
práce učitelek, jež zodpovědně připravují budoucí školáky, a chválíme zodpovědné
rodiče, kteří chápou, jak zásadní, nenahraditelný a důležitý je pobyt předškoláka
v kolektivu dětí s odborným pedagogickým vedením v návaznosti na jeho budoucí
úspěšný vstup do první třídy.

V březnu se naším dočasným domovem stal krkonošský penzion Arnika. Zde
jsme v průběhu pěti dní společně bojovali s nedostatkem sněhu, snahou naučit
děti základům běžeckého lyžování, prali jsme se s chřipkou, nachlazením a
teplotami, ztracenými kamašemi i ponožkami, které nikdo nechtěl, učili jsme se
pravidlům vzájemného soužití a respektu a jedním slovem řečeno ústy dětí – bylo
to SUPER.
Zima předala svou vládu jaru a my jsme vhodili Moranu do řeky Cidliny. Vzduch
voněl čerstvou trávou, příroda začala ukazovat svou vlídnější tvář a hrála barvami
podobně jako karnevalové kostýmy dětí. Rej masek, hry a soutěže uvítali
především mladší žáci naší školy. Nejen tělocvičnu bylo třeba po této akci řádně
uklidit. Tradiční aktivní účast naší školy při jarním úklidu obce a blízkého okolí je
každoročně samozřejmou součástí ekologické výchovy našich dětí a s pýchou
musíme poznamenat, že se děti vždy účastní s chutí a my dospělí si jen říkáme,
že kdyby se stejnou pečlivostí uklízely i své aktovky, byl by na světě téměř
dokonalý pořádek. Začátek jara jsme si užívali společně s dětmi a rodiči na akci
„Velikonoční dílny“, pletly se pomlázky, z vajec se vyráběly kraslice, pekly se
velikonoční dobroty a především se povídalo.
Poslední čtvrtletí se neslo v kulturním duchu. Naši žáci se zúčastnili výtvarných
soutěží pořádanými Mysliveckým sdružením a Spolkem hasičů. Své znalosti
z krajové historie si žáci doplnili účastí na muzikálu „Eliška Kateřina Smiřická“
nacvičený žáky jičínské ZUŠ, který v mnoha aplaudovaných představeních
prezentovali v Kulturním domě v Jičíně. V Biografu Český ráj žáci shlédli
dokument „Planeta 3000 Filipíny“. V Kulturním domě ve Slatinách jsme navštívili
výstavu vláčků.
Celoroční snahu o vytváření příznivého školního prostředí a třídního klimatu jsme
podpořili pozváním okresního metodika prevence Mgr. Luboše Tomana,
zaměstnance Pedagogicko-psychologické poradny v Jičíně, do třetího a pátého
ročníku naší školy. Velmi vydařené dopoledne plné zážitkových her jen podpořilo
naše vědomí, že s dětmi pracujeme vhodně zvolenými metodami a že naše
diagnostika běžně se vyskytnuvších problémů mezi žáky je správná. Významnou
motivaci do další práce nám poskytlo také šetření České školské inspekce, které
práci všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců naší školy
vyhodnotilo kladně.
V závěru školního roku jsme pozvali na návštěvu předškoláky z mateřské školy
ze Žlunic, za asistence našich nejmladších angličtinářů jsme prezentovali
ukázkovou hodinu angličtiny v mateřské školce v Milíčevsi, kde mohli předškoláci
svým rodičům předvést, co se za rok v kroužku angličtiny pod vedením paní
učitelky hravou formou naučili. Školní výlet na Hruboskalsko spojený s návštěvou
Šťastné země v Radvánovicích a končící desetitýdenní plavecký výcvik již nikoho
nenechávaly na pochybách, že se blíží konec školního roku a s ním také
vytoužené letní prázdniny. Nebyli bychom to však my, abychom se se školním
rokem nerozloučili, jak se sluší a patří. S dětmi jsme nacvičili představení plné
písniček, pohádek a tanců, se kterým se děti pochlubily široké veřejnosti, hlavně
rodičům a příbuzným, v posledním červnovém týdnu na jevišti Kulturního domu
ve Slatinách, kde také zájemci o dění ve škole mohli shlédnout prezentaci
fotografií z průběhu akcí pořádaných naší školou v průběhu celého školního roku.

Po dvou měsících
odpočinku jsme se
odpočinutí a plní
energie sešli v září opět
ve škole, kde jsme
přivítali jedenáct nových
žáčků prvňáčků.
Abychom se lépe
poznali, prošli jsme
společně několika
adaptačními dny, do
nichž se promítl i známý
festival Jičín město
pohádky.
K dopoledni plnému her a soutěží nás pozvali místní hasiči. Ve smíšených
družstvech měly děti možnost vyzkoušet si některé dovednosti, jež mají možnost
vídat pouze na TV obrazovkách. Letní počasí nám přálo i při exkurzi do Zámecké
galerie v Jičíně, kde jsme v souvislosti s pohádkově laděným týdnem shlédli stálou
expozici Radka Pilaře, prošli se historickým centrem města a všímali si historických
budov, soch i upraveného parku.
Po dvou měsících se z našich prvňáků stali ostřílení žáci, a my jsme se rozhodli
ukázat je v celé své kráse jejich rodičům v průběhu školního vyučování. Po dobu tří
dnů měli rodinní příslušníci možnost přijít se na své školáky podívat do třídy, jak se
učí, pracují, chovají se, jednají, jak se vzájemně respektují. Pro velký úspěch tuto
akci zařadíme na seznam pravidelných školních akcí, stejně jako dýňování, kterým
jsme se rozloučili s říjnem a začali v šatnících hledat zimní bundy, rukavice a
kulichy, abychom při vánočním koncertování, jež si pro vás v kostele chystáme,
nezmrzli.
Přejeme vám všem příjemný konec roku plný pohody, zdraví a klidných dní, které si
určitě nenechte zkazit.
Mgr. Radka Kracíková

Novinky z domova pro seniory
Tento rok se v našem domově pro seniory uskutečnilo mnoho událostí. Hned ze
začátku roku jsme dokončili rekonstrukci pokojů našich uživatelů ve druhém patře.
Ta spočívala ve snižování stropů, jejich zateplení, nových rozvodech
elektroinstalace a celkové výmalbě. Tím jsme již nově zrekonstruovali všechny
pokoje.
Asi nejdůležitější akcí byla celková rekonstrukce výtahu. Té předcházely
roky zajišťování různých povolení, shánění dokumentů a všeho potřebného.
Koncem roku 2015 proběhlo řádné výběrové řízení na dodavatele stavy a výtahové
kabiny. Výtah se začal budovat od března tohoto roku a jeho výstavba skončila
v červnu. Po celou tuto dobu jsme byli velmi omezeni v provozu, což ale nemělo vliv
na snížení kvality našich služeb. Všichni zaměstnanci pomáhali při vynášení jídla,
prádla a zejména při transportu imobilních uživatelů. Vše se muselo nosit po
schodišti, které zůstalo v provozu. Za to patří všem zaměstnancům velké
poděkování. Starý výtah byl v havarijním stavu, byl malý a nesplňoval
bezpečnostní požadavky. Nový výtah pojme 21 osob, je dostatečně velký, což nám
nyní umožňuje transportovat uživatele i s lůžky. Toho jsme hned využili v létě, kdy
jsme imobilní uživatele vozili s lůžkem do parku, kde tak mohli trávit čas na
čerstvém vzduchu, v krásném prostředí zámecké zahrady. Rekonstrukcí výtahu
bylo také zajištěno, že nový výtah jezdí až do půdních prostor, které byly doposud
nedostupné a nevyužité. Rekonstrukce si také vyžádala stavební úpravy v kuchyni,
kuchyňce a ve třech pokojích uživatelů. Zvětšením výtahu jsme museli zmenšit dva
pokoje o jedno lůžko. Nově nám tak vznikl z dvojlůžkového pokoje, jednolůžkový
pokoj a třílůžkového pokoje, dvojlůžkový pokoj. Po této rekonstrukci má ústav
kapacitu 68 lůžek. Nově také vznikla relaxační a odpočinková místnost a jídelna pro
zaměstnance.
Také tento rok se konalo velké množství kulturních a společenských
akcí pro naše uživatele. Konaly se různé výlety, ale také mnoho akcí se pořádalo
přímo u nás v zařízení. Stejně jako každý rok, tak i letos se bude konat dne 14. 12.
vystoupení pěveckého sboru Smetana. Začátek vystoupení je od 17 hodin. Srdečně
zveme všechny spoluobčany . Vstupné je zdarma.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem našim
zaměstnancům za jejich odváděnou práci v roce 2016, ale zejména za trpělivost a
pracovní nasazení při rekonstrukci výtahu.
Pavel Jór, ředitel ÚSS Milíčeves, domov pro seniory

Sbor dobrovolných hasičů Slatiny
SDH ve Slatinách uspořádal společně s SDH Milíčeves uspořádal
6.2.2016 Hasičský ples. V letošním roce oslavil SDH Slatiny 120.
výročí založení a proto uspořádal 21.5. Okrskovou soutěž na hřišti u kulturního
domu ve Slatinách. Byl zde vysvěcen nový prapor SDH Slatiny. Na soutěži se
představila naše přípravka, mladší i starší děti, dorostenky, muži a ženy II.
vicemistryně republiky 2015 a sbory z celého okrsku.
Jednotka SDH obce Slatiny vyjížděla letos k několika událostem a to k požáru
sazí v komínu 21.2. ve Slatinách č.p.27, požáru na hnojném platě u Slatin
12.5., odstranění spadlého stromu směrem k Jičíněvsi 25.6., požáru stohu v Tuři
15.8., úklidu oleje z překlepávače na řepu ve Vysokém Veselí 30.9. Na bioplynové
stanici Agro ve Slatinkách 29.-30.4. jsme pomáhali rozředit kondenzát. Vyčistili jsme
také několik studní. Jednotka se též účastní školení velitelů, strojníků a členů
výjezdové jednotky obce. Udržujeme materiál a techniku v akceschopném stavu a
provádíme pravidelný výcvik s dýchací technikou. Pomáháme při pořádání
Pohádkového lesa, při brigádách obce a sbíráme staré železo.
Těšíme se na Vaši spolupráci a děkujeme za podporu Vás občanů obce a
sponzorům, bez kterých by to ani nešlo.
Jaromír a Aleš Kolocovi

SDH Slatiny – soutěže mužů a žen v roce 2016
Stejně jako v uplynulých letech, i letos se sezona mužů a žen točila zejména kolem
postupových soutěží. Ty začaly okrskovým kolem, které se uskutečnilo ve Slatinách
u hasičské zbrojnice a kulturního domu. V kategorii mužů skončili domácí borci
těsně pod stupni vítězů, mezi ženami bojovaly dva slatinské týmy, které obsadily 1.
a 3. místo. Dařilo se i na okresním kole, kam naše ženy postoupily a vítězstvím si
zajistily účast na kole krajském.
Náročné klání na krajské soutěži na novém hasičském hřišti v Hradci Králové
slatinské ženy i počtvrté po sobě ovládly a postoupily na nejvyšší soutěž, mistrovství
ČR, tentokrát do Brna. Celá sezona však byla poznamenána řadou méně i více
vážných zranění, která se podepsala i na republikovém klání. Za daných okolností
bylo 5. místo velkým úspěchem a potřetí za sebou byly naše ženy mezi nejlepšími
týmy republiky (2014: 2. místo, 2015: 3. místo).
Kromě postupových soutěží se naše ženy věnovaly i závodům v běhu na 100 m
s překážkami. V rámci seriálu Východočeských stovek se do celkového pořadí
zapsaly významně také naše reprezentantky. Pavlína Rejmanová skončila na
celkové 2. příčce, Markéta Jebavá na příčce 5., Anežka Masná 8. a Šárka Jebavá 9.
V rámci soutěží v požárním útoku, seriálu O pohár starosty OSH, působily jak ženy,
tak jejich nástupkyně – dorostenky. Zlepšujícími se výkony si v konečném pořadí
zajistily 2. místo.
Detailní a aktuální informace naleznete na sdhslatiny.xf.cz.
Šárka Jebavá

Kroužek mladých hasičů Slatiny v roce 2016
V roce 2016 kroužek mladých hasičů pracuje již 11. rok. V lednu jsme se
zúčastnili turnaje ve vybíjené v Miletíně. Okresní hasičský ples ve Valdicích 19. 3.
pořádaný OSH Jičín jsme podpořili tombolou i pomocí v šatně a u tomboly. Na
soutěži Podzvičinský záchranář v Miletíně naši starší žáci obsadili 10. místo. U
Kulturního domu ve Slatinách jsme 24. 4. uspořádali 5. ročník soutěže O
slatinský plamínek, zúčastnilo se 173 závodníků.
V Holovousích proběhly 30. dubna ukázky přípravek z celého jičínského okresu,
naši mrňouskové předvedli své dovednosti. Na soutěži O chlumecký pohár 8.5. v
Chlumci nad Cidlinou jsme v mezinárodní konkurenci obsadili 6. místo.
Okresní kolo hry Plamen se letos konalo ve Valdicích od 27. do 29.5. Po
dvoudenním zápolení získala pětice mladších žáků ze Slatin 4. místo, naši starší
žáci vybojovali 2. místo a postoupili na krajské kolo. Dorostenky ze Slatin
vybojovaly krásné druhé místo.
Tři dny před krajským kolem jsme pilně trénovali ve Slatinách na hřišti. Na
krajském kole Plamen v Nové Pace 18.-19.6. jsme se umístili na 3. místě, což je
pro naše děti historický úspěch.
V září jsme žákům ZŠ Slatiny předvedli hasičskou techniku a vyslechli si
preventivně výchovnou přednášku. V sobotu 3. 9. jsme vyrazili do Lužan na
memoriál, 10. 9. jsme se zúčastnili soutěže v Kozodírkách u Libáně. Na výlet do
Liberce jsme jeli vlakem 2.října, malé děti navštívili ZOO a Ještěd, starší školáci
si prohlédli IQLandii. Poté jsme pilně trénovali na branný závod, který proběhl 22.
10. ve Vrchovině u Nové Paky. Poslední letošní klání pro děti a dorost bylo
Halové mistrovství Podzvičinska 29. 10. v Lázních Bělohrad.
V prosinci proběhne vánoční besídka a ukončení roku s pohoštěním v kulturním
domě. Poděkování si zaslouží všechny děti, vedoucí, fanoušci i rodiče. Za
podporu finanční i materiální jsme vděční našim sponzorům – obci Slatiny, Agru
Slatiny, SDH Slatiny, Vesiba, pohostinství Slatiny Jan Drusan, stavebninám
Besta Berný Milíčeves, Krajskému úřadu KH kraje, obci Žeretice, Radkovi
Šulcovi, Petrovi Horákovi, Františkovi Zachovalovi a dalším příznivcům.
Všechny soutěže i zásahy
jsou podrobně popsány na
našich stránkách
www.sdhslatiny.xf.cz.
Přejeme všem hezký rok
2017 a držte nám palce, ať
se nám daří ve sportování
tak dobře jako letos a hasiči
mají co nejméně výjezdů
k událostem.
Martin Nosek
Ples hasičů ve Slatinách se
bude konat 11.2. 2017,
všichni jste srdečně zváni.

FC Milíčeves
Mládežnické kategorie.
Jarní část a ukončení ročníku 2015⁄2016 byla pro naše
mládežnické oddíly úspěšná. Dorost pod společným názvem
Milíčeves-Lužany s trenérskou dvojicí V.Bursa - J.Brožíček
obsadil první místo a stal se okresním přeborníkem. Další
spolupráce byla ukončena pro nedostatek hráčů. Zbylo nám pět dorostenců, tři
přešli do mužů a nejmladší dva šli hostovat.
Mužstvo žáků v ročníku 2015⁄2016 získalo první místo a stalo se vítězem
okresního přeboru žákovských mužstev. Pod vedením trenérů Vl.Svobody, M.
Romana a Zd.Romana, předvádělo dobré výkony a úspěch byl zasloužený.
Přípravky v lednu zahájily náročnou halovou přípravou v
kopidlenské sportovní hale, účastnily se halových fotbalových turnajů v
Kopidlně, Jičíně, Jilemnici - zde zakončily výhrou.
V jarní části měl náš oddíl jedno mužstvo starší přípravky a dvě
mužstva mladších přípravek, které obětavě trénovali Zdeněk Fejfar a Vladan
Bursa.
V podzimní části dochází ke změně trenérů žáků, kterých se ujímá
Vlasta Svoboda a Vladan Bursa. Tato část soutěže se žákům vydařila, obsadili
1. místo se ziskem 47 bodů a skóre 63 : 12.
U přípravek se toho také mnoho změnilo a to zejména v tom, že
přibylo hodně dětí, kterých se schází na trénincích kolem třiceti. U těchto
přípravek se nevedou tabulky s umístěním, protože se vše hraje turnajově.
Naše celky si vedou velmi dobře a patří k těm nejlepším mužstvům v okrese.
Za celou dobu existence přípravek, nepamatujeme takový zájem, jako právě v
současné době. Máme celkem tři mužstva přípravek: starší (10 - 11 let; trenéři
Zdeněk Fejfar a Vladan Bursa), mladší (7 - 9 let; trenéři Jiří Roman a David
Rakouš) a nakonec fotbalová školička (od 5 let). Tyto děti ještě nejsou
registrované, ale připravují se do mistrovských soutěží a k doplňování starších
přípravek. Zdárně zvládnout toto velké množství malých fotbalistů vyžaduje
velké úsilí v přípravě i v turnajích. Proto tady vypomáhají: Jan Bursa, Jakub
Roman a Ondřej Chramouský.
Naším nedostatkem je materiální vybavení. Proti ostatním oddílům
v okrese máme co dohánět. Byly zakoupeny: pro nejmenší - sada dresů; pro
žáky - sportovní bundy; pro starší přípravku - sada míčů.
Je radost sledovat s jakým zápalem děti ke hře přistupují. Naštěstí
jich máme opravdu hodně a i větší fotbalové kluby nám tento fakt závidějí.
V okrese je spousta fotbalových oddílů, které nemají fotbalová mládežnická
mužstva. Na mládeži je potřeba stavět, aby mohla být doplňována mužstva
dospělých a tím tak zajištěna budoucnost fotbalových klubů. Za zdárné vedení
tréninků a přípravy mládeže a za jejich úspěchy je třeba poděkovat všem, kteří
tuto mládež vedou a věnují se jí. Tito nadšenci věnují svůj volný čas také proto,
že i oni sami od mládí sportovali a mají sport rádi.

Za podporu děkujeme obci Slatiny, která je pro chod milíčevské kopané
nepostradatelná. Poděkování patří i všem ostatním, kteří pomáhají jak finančně,
tak materiálně.
Pěkné prožití svátků vánočních, do nového roku 2017 pevné zdraví, spokojenost
a úspěchy všem hráčům, příznivcům a občanům našich obcí přeje výbor fotbalistů
Sokola Milíčeves.
Květoslav Berný
Příprava na jarní část sezóny 2015/2016 byla zahájena v polovině ledna. Pro
tréninky během zimního počasí jsme využívali tělocvičnu Střední průmyslové
školy a hřiště s umělým povrchem u 3. Základní školy v Jičíně. Kondiční tréninky
probíhaly v blízkém okolí nebo přímo na hřišti sportovního areálu v Milíčevsi.
Během zimní přestávky nedošlo k doplnění hráčského kádru.
V rámci zimní přípravy jsme se účastnili Zimního turnaje pořádaného OFS Jičín
pro účastníky okresního přeboru. Během turnaje jsme sehráli celkem pět zápasů (
tři v základní skupině a dva v nadstavbové části o umístění ). Po dobrých
výkonech i výsledcích v základní skupině, kdy se nám podařilo postoupit do
skupiny o celkové vítězství, jsme dva nadstavbové zápasy vůbec nezvládli a
obsadili tak konečné 4.místo.
Nevyrovnané výkony, které jsme předvedli během Zimního turnaje jsme bohužel
přenesli do mistrovské části a naplno bodovat se nám podařilo až ve 4.kole. Po
střídavých výsledcích se nám nakonec podařilo získat v jarní části 16 bodů a
umístit se ve středu tabulky okresního přeboru na 7.místě s vyrovnaným skóre
40:40.
V krátké letní pauze jsme sehráli čtyři přátelská utkání většinou se soupeři z nižší
soutěže. V těchto zápasech se nám dařilo střelecky, ale do začátku podzimní
části jsme toto základní fotbalové umění naprosto zapomněli. Kromě dvou
posledních zápasu první poloviny soutěže jsme si v každém zápase vytvářeli
hodně šancí, ale vstřelit branku jsme nedokázali. Po čtyřech kolech bez bodu a se
třemi zápasy bez vstřelené branky byl vstup do sezóny katastrofální. Od 5. kola
se nám konečně začalo dařit i bodově a nakonec jsme získali stejný počet 14
bodů jako během loňského podzimu. Po polovině soutěže se nacházíme na
9.místě s pasivním skóre 14:17.
V letní pauze došlo k doplnění kádru o P.Doležala a M.Marhana (věkem ještě
dorostence), kteří už ale měli zkušenosti s dospělým fotbalem z loňské sezóny a
Petra Holmana, který se vrátil z hostování. V průběhu podzimu se k mužstvu
připojil také Zdeněk Fejfar, který přinesl klid do ofenzivní činnosti týmu a důležité
góly.
V zimní pauze bychom rádi zlepšili střelecké schopnosti a fyzickou kondici a
udrželi výbornou tréninkovou účast z letošního roku, kterou by nám mohli ostatní
účastníci okresního přeboru závidět.
Trenér A mužstva Jan Martínek

Myslivecký spolek "Kamčatka" Slatiny.
Myslivecký spolek "Kamčatka" Slatiny provozuje výkon práva myslivectví na
celkové výměře 3327 ha. Z toho je 361 ha lesní plochy a 20 ha plochy vodní.
Spolek má v současné době 22 členů a jednoho čekatele na členství. Věkový
průměr našich členů je 60 let, což vypovídá o tom, že z řad mladých lidí není o
provozování myslivosti zájem. Přestože jsme si za dlouhá léta naší činnosti
dokázali vybudovat solidní zázemí pro provozování našeho koníčka - máme
loveckou chatu s možností ubytování, vybavenou vším potřebným ke konání
slavnostních záležitostí; pro letní posezení je tu pergola s krbem a udírnou, vše s
možností pronajmutí; máme dobře vybavené zřízení pro odchov bažantů; v revíru
dobře vybavené lovecké zařízení pro odlov spárkaté, černé a škodné zvěře – i tak
je zájem mladých lidí nízký. Otázkou zůstává proč?
Myslivec byl v dřívějších dobách spojován hlavně s lovem. Dnešní myslivec je
nazýván ozbrojeným brigádníkem. Velkoplošné hospodaření na polích nedává
drobné zvěři šanci na přežití. Zcela z naší honitby zmizela koroptev, téměř vymizel
zajíc, stavy srnčího se snížily minimálně o třicet procent.
Jak může myslivec zvěři pomoci? - Dobrým a včasným přikrmováním, lovem zvěře
škodící myslivosti, odlovem zvěře nemocné a slabé.
Velkým problémem našeho spolku jsou pytlačící psi. Existují také nezodpovědní
občané, kteří nemají své psy pod kontrolou, zejména v noci. Při vycházce do
přírody se psem, by měl být pes na vodítku a s košíkem. To se neděje a mrzí nás
to hlavně v době rozmnožování zvěře. Dalším z velkých nešvarů je zbavování se
odpadu na nepovolených skládkách anebo přímo kdekoliv v přírodě.
O současné myslivosti by se dalo široce hovořit – velkoplošné hospodaření,
chemizace, omezení možnosti lovit zvěř škodící myslivosti, vyschlé potůčky a
studánky, zmizelé remízky, svodnice atd. Vytváření biopásů a vhodných krytin o
kterých se jedná na úrovni EU, je ještě běh na dlouhou trať.
Závěrem své informace o činnosti mysliveckého spolku Slatiny bych chtěl
poděkovat starostům obcí v rámci naší honitby – nemáme zde žádné problémy – a
také vedení společnosti AGRO SLATINY a.s., které se nám snaží vynahradit daň
z úbytku drobné zvěře svým dobrým hospodařením.
předseda MS „Kamčatka“ Slatiny
Jaromír Vaníček

Víte že:
- zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a konají se zpravidla druhý čtvrtek v
měsíci
- v obou obcích žije 540 obyvatel, ale na obecní brigádě bylo pouze 30 brigádníků
- prostor u Splavu má sloužit pouze k odkládání dřevní hmoty - roští, klacků a větví.
Odhazováním jiných materiálů nebo věcí hrozí uzavření celého prostoru, tak jak se
tomu stalo před lety ve Slatinách
- na Obecním úřadě můžete získat výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku
trestů nebo si dát ověřit podpis
- je možno si pronajmout sál v kulturním domě za 1.500 Kč + energie na den, nebo
750 Kč + energie na půl dne
- obec

Termíny akcí
14. 12. od 17 hod. – Vánoční koncert pěveckého sboru Smetana v domově pro
seniory
21.12. od 16:30 hod. – besídka mateřské a základní školy v kostele ve Slatinách
11.2. – Hasičský ples
18.3. – Pohádkový ples
Dětský maškarní ples (bude upřesněno)
30.4. – pálení čarodějnic v Milíčevsi u Splavu s programem pro děti
1.7. – Pohádkový les

Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na rozvoji a dění v
Přejeme všem do nového roku
obci
Hodně zdraví, štěstí , Spokojenosti a dobrých
sousedských vztahů

Přejeme všem do nového roku hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a dobrých sousedských vztahů

