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Vážení spoluobčané,
Blíží se konec roku 2017 a Vám se dostává do rukou letošní vydání Obecního
zpravodaje. Konec roku vždy bývá ve znamení bilancování, a proto mi dovolte, abych na
tomto místě krátce shrnul, co se nám podařilo v obou obcích uskutečnit během roku.
Od ledna až do března, jak počasí dovolovalo, proběhla oprava zdí garáží za farou ve
Slatinách, kterou provedla firma Staving celkovým nákladem 200tis Kč. Po opravě tak
garáže dostaly úplně nový kabát, v čelní stěně byla obnovena klenba vrat.
Dále v březnu byly zrekonstruovány toalety v restauraci ve Slatinách, bohužel z důvodů
stavebního řešení nebylo možno nijak tyto prostory zvětšit, kompletně se vyměnily
rozvody vody, odpadů a elektřiny, nové jsou i obklady stěn, sanitární technika a osvětlení.
Rekonstrukci provedl p. Kameš ve spolupráci s p. Řehákem celkovým nákladem cca
250tis Kč.
V květnu proběhla izolace vlhkého zdiva na budově zdravotního střediska v Milíčevsi,
použitá technologie chemických tlakových injektáží stála obecní pokladnu 45tis Kč a
provedla ji firma Vodizol ze Dvora Králového.
Se začátkem letních prázdnin se začalo pracovat na opravách budov Mateřské školy v
Milíčevsi a Základní školy ve Slatinách. Novou krytinu střechy dostala Mateřská školka,
na realizaci této akce byla vybrána firma Krojidlo Tomáš z Peček a nutno uvést, že svojí
práci odvedla velmi kvalitně a přesně podle harmonogramu. Výměna staré krytiny za
novou plechovou střechu stála obec cca 600tis Kč a to včetně nového hromosvodu a
odbourání nevyužívaných komínů. Z důvodů zajištění bezpečnosti byly po celé střeše
instalovány nové, zesílené sněhové zábrany.
Ve stejné době proběhla kompletní rekonstrukce podlah ve třídách Základní školy,
v jedné učebně však, z důvodů velmi špatného stavu, muselo dojít k položení úplně
nových parket. V ostatních třídách byly podlahy obroušeny a opatřeny novým nátěrem.
Tuto náročnou rekonstrukci provedl p. Zimola Aleš z Jičíněvsi za částku 100tis Kč. Ihned
po skončení oprav podlah se celá budova školy kompletně vymalovala. Malířská a
stavební firma pana Řeháčka z Vojic celou školu nejprve zbavila vrstev starých nátěrů,
opravena byla místa s odpadávající omítkou a praskliny ve zdivu. Za komplet výmalbu,
nátěr dveří a dveřních rámů, obec zaplatila
80 tis korun. Dále byla ve škole provedena
výměna okenních parapetů, do družiny
pořízena na míru zhotovená skříň a
opraveno dřevěné obložení stěn. Těchto
prací se na výbornou zhostil místní šikula p.
Jakub Čára Rejha. O prázdninách se dále
pokračovalo v pracích na Mateřské škole,
kde opět firma pana Řeháčka provedla nátěr
fasády budovy. Před samotným nátěrem,
bylo potřeba odstranit a znovu nahodit
novou
omítku z čelní
strany,
která
opadávala. Tyto zednické práce provedla
firma pana Chudoby z Vojic za cenu 30tis korun. Vlastní nátěr budovy jsme po diskusi
rozhodli provést v barvách žluté a bílé, tak aby vzhled budovy dostal podobný ráz jako
ostatní budovy v historickém jádru obce. Za celkovou cenu 130tis Kč byla natřena celá
budova, parapety, mříže a dřevěné podhledy.
Po zpracování kvalifikovaného odhadu ceny na rekonstrukci chodníku u pekárny
v Milíčevsi, spojenou s rekonstrukcí kanalizace v tomto chodníku, byla oslovena firma
EkolServis pro provedení monitoringu stavu kanalizace v tomto úseku. Kamerová
zkouška potvrdila, že kanalizace je dobrém stavu a není nutno ji zhotovovat novou. Tímto
zjištěním bylo ušetřeno cca 200tis, které bychom zaplatili za novou kanalizaci.

Po dlouhých diskusích o dalším využití budovy bývalé fary ve Slatinách, jsme se rozhodli
pro přestavbu na sídlo obecního úřadu a jeho umístěním do spodního patra, v poschodí
by měly vzniknout prostory pro volný čas v podobě malé a velké místnosti, včetně
sociálního zařízení. Pro přenesení této myšlenky do prováděcího projektu byla vybrána
firma S-Atelier z Náchoda. Zhotovení projektové dokumentace přijde obecní pokladnu na
190tis Kč, včetně všech potřebných dokumentů pro výběr dodavatele a stavební
povolení.
V říjnu bylo definitivně potvrzeno, že obec Slatiny byla úspěšným žadatelem o dotaci na
výstavbu požární zbrojnice ve Slatinách. Celková přislíbená částka od GŘHZS je 4,5mil
korun, na stavbu přispěje i Královéhradecký kraj, spoluúčast obce je samozřejmostí.
Podle odhadu by se měla pohybovat do 1,5mil korun, vše záleží na tom, jak se podaří
vysoutěžit výslednou cenu. Pro zhotovení projektové dokumentace výstavby zbrojnice
byla vybrána osvědčená firma S-Atelier Náchod, která nabídla nejnižší cenu (175tis Kč).
Stará zbrojnice tak bude zbourána a na jejím místě vyroste nová.
V měsíci listopadu firma IZO Trade ze Sběře zahájila rekonstrukci chodníku v Milíčevsi u
pekárny, za částku 320tis korun tak bude moci chodník opět sloužit tomu, k čemu je
určený. Do chodníku navíc přibude nová lampa veřejného osvětlení.

Co plánujeme
Rozměření pozemku na jednotlivé stavební parcely v Milíčevsi v zahradě
Opravu fasády zdravotního střediska v Milíčevsi
Opravu střechy na hospodě ve Slatinách
Opravu střechy garáží za farou ve Slatinách
Výstavbu úplně nového chodníku mezi Malou a Velkou stranou v Milíčevsi
Mnoho drobných prací na údržbě obou obcí
Zahájení rekonstrukce fary ve Slatinách
Výstavbu požární zbrojnice ve Slatinách
Vše je ovšem závislé na dostatku finančních prostředků a zejména na volných kapacitách
dodavatelských firem, v současné době je obtížné najít zhotovitele, zejména stavebních
prací.

Kulturní okénko, společenský život
V poslední době se stalo tradicí, že se v Kulturním domě ve Slatinách hraje ochotnické
divadlo. Nejinak tomu bylo i letos, kdy své umění předvedly již tradiční ochotnické spolky,
na jaře Divadelní spolek Lipany s hrou Dívčí válka a na podzim Dobrovodští kohouti
s komedií Gangster v nesnázích. Určitě budeme v této tradici pokračovat a již nyní se
můžete těšit na další kulturní zážitky.
V zimních měsících proběhly tradiční plesy - SDH a dále Maškarní ples. Prostory našeho
Kulturního domu byly využity i obcí
Popovice k pořádání plesu.
V dubnu proběhla již tradiční jarní
brigáda na úklid a úpravu obce.
Děkujeme
všem
ochotným
brigádníkům a věříme, že i tato
tradice se bude těšit z vaší účasti.
Populární pálení čarodějnického
ohně proběhlo na tradičním místě
v Milíčevsi u splavu. Každoročně se
snažíme zajistit dětem doprovodný
program, letos jsme chtěli zábavu
rozšířit o ukázku nového hasičského
vozidla slatinského SDH, bohužel

bláto v okolí nám to neumožnilo.
Jako každý rok nám paní Drusanová věnovala párky na opékání, pití bylo díky
sponzorům rovněž zdarma.
V souvislosti s tímto příspěvkem bych chtěl opět připomenout, že prostor u splavu slouží
k odkládání pouze dřevní hmoty (roští, klacky, keře). Na toto místo neodkládejte žádný
jiný materiál!! Odhazováním jiných materiálů nebo věcí nepřispíváte k výchově budoucí
generace a navíc hrozí uzavření celého prostoru. Pokud zde budete odkládat větve,
dávejte je na hromadu od cesty, je zakázáno vjíždět na přilehlou louku.
V květnu proběhl v sále kulturního domu již 3. ročník Modelářské výstavy. Tato akce se
již zapsala do povědomí fanoušků modelařiny a návštěvnost byla opět vyšší oproti
předešlým ročníkům. Nezbývá, než vyslovit velké díky a vyjádřit obdiv organizátorům,
rodině Léblových, kteří se opět
zasloužili o uspořádání výstavy, a
již nyní je plánován další ročník.
Termín bude opět v květnu, ještě
upřesníme, ale určitě si nenechte
ujít.
V letních měsících již tradičně patřil
parket Kulturního domu mladým
tanečníkům, kteří zde absolvovali
„Kurzy tanců“. Letošní ročník, pod
vedením tanečního mistra p.
Romana Konopáska, byl již 52.
v pořadí a na parketu se předvedlo
36 párů tanečníků. Děkujeme
hlavně našim pořadatelkám, které
tuto velkou tradici pomáhají ve Slatinách udržovat.

Pohádkový les
Od 18. 11. 2016 je Pohádkový les
oficiálně zapsaným spolkem.
V letošním roce jsme 18. 3.
uspořádali
Pohádkový
ples.
K tanci hrála skupina Vokap a
účast masek byla tradičně hojná.
Dětský maškarní ples proběhl
hned následující den – v neděli 19.
3. 2017. O hudbu a zábavu se
postarali Jirka a Čert Šulcovi.
Pohádkový les v milíčeveském
parku se konal první prázdninový
den – v sobotu 1. 7. 2017. Letošní
počasí akci nepřálo, a tak 179 dětí
a 324 dospělých brzy po projití
disciplín odešlo kvůli silnému
opakovanému dešti. Bohužel počasí objednat nedokážeme.
Na organizaci akcí se podílí velká spousta lidí, přípravy na každou akci jsou záležitostí
několika týdnů, a proto poděkování patří všem, kteří se ochotně a nezištně angažují.
Za Pohádkový les z.s. D. Zachovalová

Vítání občánků
V neděli 26. listopadu proběhlo tradiční vítání občánků do života. Starosta obce p. Jiří
Martínek přivítal 5 nových občánků, Nellu Doležalovou, Anetu Horákovou, Karolinu
Dlouhou, Elišku Hakenovou a Samuela Homsi. Žáci Základní školy vystoupili s pásmem
básniček a písniček a na památku tohoto dne obdarovali malé občánky vlastnoručně
vyrobenými dárky. Členky SPOZu předali šťastným rodičům pamětní knížky a drobné
upomínkové předměty. Přejeme, ať dětičky ve zdraví rostou a všem dělají jen samou
radost.

Mateřská škola
Mateřskou školu v Milíčevsi v tomto školním roce 2017/2018 navštěvuje 42 dětí, které
jsou umístěny ve dvou třídách.
Celý rok plníme úkoly a cíle, které jsme si stanovili ve školním vzdělávacím programu a
které vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 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 dubnu začnou děti jezdit na předplavecký výcvik do Jičína. Letos se
bohužel nepodařilo zahájit výuku angličtiny s předškolními dětmi, protože jsme nenašli
vhodného lektora.
Po celý rok do mateřské školy jezdí loutkoherci, kteří dětem hrají různá zábavná i poučná
divadelní představení. Dětem se divadélka moc líbí a těší se na další pohádky. Letos
jsme už viděli Houbařskou pohádku a pohádku O tygříku Péťovi. Na konci listopadu ještě
přijede pan Kuthan zahrát pohádku O líném Toníkovi a v prosinci se vánočně naladíme
Pohádkami naší babičky.
S dětmi také každoročně jezdíme na výlet – tentokrát jsme si ho společně užili při jízdě
lodí po Labi v Poděbradech.

Stále nás těší naše spolupráci s okolními školami. Již nyní se pilně připravujeme na
společné vystoupení žáků a dětí naší mateřské a slatinské základní školy v kostele ve
Slatinách. Po Novém roce jsme pozváni na prohlídku slatinské „základky“ aby si děti
mohly udělat představu, jak se školáci učí a co zajímavého předškoláčky od září může
čekat..
Každoročně před vánocemi také navštěvujeme naše seniory v ústavu sociálních služeb
v Milíčevsi. Děti zde 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.
Na závěr bychom ale rádi poděkovali našemu zřizovateli, který se každoročně snaží ze
svého rozpočtu uvolnit nemalou částku na rekonstrukci nebo vylepšení budovy školky.
V roce 2017 se můžeme pyšnit novou střešní krytinou a opravenou a natřenou fasádou
celé budovy.
Koncem roku nás v MŠ ještě čeká vánoční dílnička pro rodiče a děti spojená
s rozsvícením stromečku, Mikulášská nadílka, vánoční besídka s dárečky a vystoupení
se školáky ve slatinském kostele
Milena Novotná

Základní škola Slatiny
Začátek roku si každoročně připomínáme tradicí Tří králů. Za každého počasí děti
s učiteli ve čtyřech partách obejdou celé Slatiny i Milíčeves a každému popřejí a
zazpívají. I přesto, že je každý rok zima nebo sněží, tak je o koledování velký zájem.
Letošní zima byla dětem velice nakloněna. Hned v lednu se v Hliňáku sáňkovalo a při
mrazech za školou bruslilo. Naučil se každý, a kdo měl dost, přinesl si běžky a vedle na
poli prošlapával stopu. Celé dva první měsíce si děti užívaly „neskutečné“ zimy. Ta byla
zakončena pobytem celé školy v penzionu Arnika v Krkonoších. Chytili jsme čtyři
nejkrásnější dny z celé letošní zimy, při kterých se dalo běžkovat se sluníčkem i
v krátkém triku.
Po týdenním odpočinutí a nabrání nových sil po jarních prázdninách v březnu, propukl
celoškolní projekt Restaurace a Zdravé stravování. Děti se předháněly v tom, co doma
zdravého jedí a celá akce vyústila pobytem v místní školní restauraci. S paní zimou jsme
se rozloučili u řeky Cidliny, kde děti upálily vyrobenou Moranu.

Naše milé budoucí předškoláky jsme na celý den přivítali nejdříve ve třídě a ukázali jim,
jak bude vypadat jejich výuka po prázdninách. Pak si „školčata“ ráda odpočinula při
dovádění na různém nářadí v tělocvičně a vybíjené. V tomto roce se zápis do prvních
ročníků poprvé konal až v dubnu a do naší školy přišlo k zápisu sedm dětí.
Začátkem dubna jsme odstartovali připomenutí si svátků jara. Děti se učily plést
pomlázky, barvit kraslice na všechny možné způsoby, vytvářet přáníčka, umět napsat a
poslat velikonoční pohled a nakonec ochutnaly nepřeberné množství velikonočních
dobrot, které maminky vyrobily s dětmi. Vše bylo zakončeno neskutečným rautem.
Ke konci dubna jsme zavítali na několik kulturních akcí do Jičína. Základní umělecká
škola již několik let připravuje pro školy i veřejnost taneční vystoupení svých žáků a
tentokrát byl tanec věnovaný naší planetě Zemi. Dále jsme navštívili v biografu Český Ráj
v rámci projektu Planeta 3000 putování po Brazílii.
Každoročně před létem začíná škola jezdit
každý pátek do jičínského bazénu
zdokonalovat svoje dovednosti v oblasti plavání, skoků do vody, otužování a pohybu pod
vodou. Po vydatné svačině často navštívíme spoustu zajímavých míst a pamětihodností
v Jičíně a okolí.
Školní výlet jsme letos naplánovali poprvé autobusem. Shlédli jsme nádherně udržované
zelené zahrady Botanicus plné bylinek, zeleniny i zvířat, ale i řemeslné městečko se
spoustou tvůrčích dílniček. Odpoledne jsme ještě stihli vyplout s lodí Krále Jiřího

z Poděbrad k soutoku Labe s Cidlinou a pak prohlédnout lázeňskou promenádu a
ochutnat něco z léčivých poděbradských pramenů. V posledním červnovém týdnu nás
ještě čekala pro rodiče a naše příznivce školní besídka na jevišti Kulturního domu ve
Slatinách.
Úplný závěr školního roku se odehrával ve znamení příprav na plánovanou rekonstrukci
školy. Ve všech třech učebnách máme nové nebo zrekonstruované podlahy, celá škola je
krásně vymalovaná, přibyl nový nábytek a koberce v družině i první třídě, bylo opraveno

dřevěné obložení, parapety a nová lavice v mezipatře školy na převlékání. Moc děkujeme
všem, kteří pomohli při stěhování i úklidu, ale především obci Slatiny, které moc
děkujeme za podporu.
Před začátkem školního roku jsme se sešli v nové sestavě a přivítali kromě ostřílených
žáků i šest nových prvňáčků. S adaptací nám každoročně v prvním týdnu pomohli místní
hasiči a připravili prohlídku stanice s technikou i ukázku výstroje, ale hlavně vymysleli
spoustu soutěží a her s požární tematikou.

Polovině září patří již tradičně návštěva tvůrčích dílen, divadel i různých vystoupení na
festivalu Jičín město pohádek. Letos si děti vyráběly kouzelné lektvary, malovaly a
kreslily, skákaly v rytmu bubnů, chodily na chůdách, jezdily na motokárách a klouzaly
z můstku na nafukovacím člunu.
S rodiči jsme společně oslavili anglosaský lidový svátek Halloween na zahradě za školou.
Kdo přišel, mohl si vydlabat dle fantazie co chtěl a čím chtěl. Třeba i vrtačkou. Děti zase
tvořily halloweenské lucerničky.
Kromě všech těchto rozličných aktivit školy se snažíme při výuce děti něčemu naučit.
Zároveň chceme, aby do školy chodili s radostí a těšili se na každý nový den.
V čase před adventem již plánujeme další akce, jako je společné tvoření adventních
věnců spojené s rozsvícením stromu na návsi a vánoční zpívání se školkou v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách. Tímto jste všichni srdečně zváni. Podrobnější
informace k těmto i dalším akcím najdete na našich webových stránkách
www.zsslatiny.cz.
Přejeme všem klidný a příjemný konec roku 2017 a mnoho zdraví v roce nadcházejícím.
Martin Procházka

Domov pro seniory
Také v roce 2017 jsme v domově nezaháleli. Po náročné výstavbě lůžkového výtahu,
která proběhla v loňském roce, jsme i tento rok provedli spousty změn, které vedou
k lepšímu vybavení zařízení. Na začátku roku 2017 jsme dokončili snižování stropů
v celé budově.
Byl snížen strop na jídelně v prvním patře. Následně byly všechny jídelny vymalovány.
Také jsme provedli instalaci ochranných prvků na všech patrech, jedná se o speciální
ochranné desky, které byly namontovány na zdi a na dveře. Ty mají za cíl zabránit
poškrábání a poničení zdí a dveří. Ochranné prvky jsou barevné, dle jednotlivých pater a

jsou tak velmi vkusné. Od března
jsme zajišťovali veškerá potřebná
povolení pro výměnu oken
v našem zařízení. Nakonec se
nám v druhé polovině roku
podařilo povolení získat. Můžeme
tak v letošním roce a letech
následujících provést výměnu
oken v celé budově. První etapa
by měla proběhnout ještě tento
rok a v roce 2018-2019 by měla
být
výměna
oken
hotová.
Samozřejmě, že bude záležen na
výši finančních prostředků, které
v následujících letech obdržíme.
Celkové náklady na tuto akci jsou
cca. 1.600.000,- Kč. Neočekávaná událost se pro nás stala dne 29. 10. 2017, kdy při
orkánu Herwart, který zasáhl celou ČR, byla odtržena čtvrtina střechy na budově zámku a
poničeno bylo také bednění střechy a fasáda budovy. Jelikož je budova zámku kulturní
památkou, museli jsme také na tuto akci získat potřebná povolení od památkového
úřadu. Střecha byla ještě v ten samý den, provizorně zajištěna. Poděkování paří našim
dobrovolným hasičům a členům obecního úřadu ve Slatinách, kteří nám pomohli střechu
zajistit. Střecha bude kompletně opravena na začátku roku 2018, celkové náklady jsou
odhadované cca. 600.000,- Kč
V současnosti připravujeme nové webové stránky, které budou více interaktivní, osobní a
zejména plné fotografií a videí z našeho domova. Měly by být spuštěny během měsíce
prosince až ledna 2018.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich obětavou práci,
která není vždy jednoduchá. Poděkování patří také obecnímu zastupitelstvu obce Slatiny
za velmi dobrou spolupráci. Přeji všem krásné, láskou a štěstím požehnané vánoční
svátky a do roku 2018 mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Pavel Jór

Sbor dobrovolných hasičů Slatiny
Činnost SDH Slatiny v roce 2017
Sbor dobrovolných hasičů Slatiny uspořádal tradiční hasičský ples
11.2.2017 spolu se sborem Milíčeves. Zveme Vás na příští ples, který se
bude konat 27. ledna 2018.
Členové sboru se podílejí na brigádách, kde se opravuje
zbrojnice, technika, udržuje se materiál sloužící k výcviku, pomáhá obci
při jarních brigádách ale i občanům. Sběr starého železa v obci probíhá také každoročně
a sbor děkuje občanům, kteří železo sboru věnují.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Slatiny letos vyjížděla k požáru obytné
budovy v Kozojedech, k požáru skladu balíků slámy do Čejkovic, k čerpání vody ze
sklepa a jeden výjezd byl odvolán před vyjetím jednotky. V říjnu, kdy se nad Českem
prohnala vichřice, byla jednotka povolána k zajištění plechové střechy domku v
Liběšících a zajištění části utržené
plechové střechy na zámku v
Milíčevsi, kde jsme pomáhali
zaměstnancům a dobrovolníkům
dostat střechu zpět na své místo a
zabezpečit
proti
dalšímu
odtržení.
Členové se dále
zúčastňují školení jednotek, výcviku
s technikou, dýchacími přístroji a
ukázkami pro děti. Dále se
provádějí opravy a údržba techniky,
která je v možnostech sboru, revize
dýchací techniky, hasicích přístrojů
a
kontrolu
hydrantů
s
odkalením.
Obec získala od HZS
Královehradeckého kraje cisternový
automobil CAS15 Mercedes-Benz ATEGO pro výjezdy, zatím garážuje v propůjčené
garáži Agro Slatiny, protože se svými rozměry se do stávající zbrojnice nevejde. V příštím
roce by se mělo započít se stavbou nové zbrojnice pro jednotku, tak se budeme se těšit
na brzké garážování v nové zbrojnici.
Muži i ženy se v květnu zúčastnili okrskového kola, které je prvním stupněm postupových
soutěží, a to v sousedních Liběšicích. Družstvo mužů obsadilo stejně jako loni 4. místo,
mezi něžnějším pohlavím se prezentovala dvě slatinská družstva, z nichž družstvo A
(složené převážně z dorostenek, které jsou v kategorii žen poprvé) obsadilo 1. místo a
družstvo B (složené ze zkušenějších závodnic) skončilo hned za nimi na místě druhém.
Oba ženské týmy si tak vybojovaly postup na další kolo soutěže, a to okresní klání v
Jičíně, které proběhlo začátkem června. Zde se pořadí otočilo. Lépe si vedlo družstvo B,
které již po několikáté okresní kolo vyhrálo a vysloužilo si tím postup na kolo krajské.
Ženy A obsadily třetí, nepostupové místo. Krajské klání se odehrálo v Hradci Králové a již
po páté v řadě mělo v kategorii žen stejné vítězky, a to ženy ze Slatin, jež se svými
výkony kvalifikovaly na nejvyšší soutěž, mistrovství republiky. Republikový šampionát
hostila koncem srpna Praha. Slatinským ženám se na paty lepila smůla a oproti
předchozím letům tak tentokrát skončily "až" na 10. příčce.
Kromě postupových soutěží se ženy účastní i pohárových soutěží v požárních
útocích a běhu na 100 m s překážkami. Ve "stovkařských" závodech jsme absolvovaly
především seriál soutěží Východočeské stovky. V nich se nejlépe vedlo Šárce Jebavé
(celkové 3. místo) a Markétě Jebavé (7. místo).

Dorostenky SDH Slatiny v roce 2017
První soutěž, které jsme se v roce 2017 zúčastnily se konala v Tuři. Je zařazena do
soutěže „O pohár starosty OSH Jičín“. Celkem jsme se letos účastnili 6 kol této soutěže.
28. května jsme vyrazily na postupovou okresní soutěž dorostu na Vrchovinu, kde jsme
vyhrály 1. místo a postup na krajské kolo.
Krajské kolo dorostu se konalo 17. června v Hradci Králové. Soutěž to byla velice
napínavá. Stovky jsme s přehledem vyhrály, ve štafetě jsme byly o vteřinu na 2. místě a o
všem rozhodoval požární útok. Při požárním útoku nás zradila mašina, to znamenalo 4.
místo z útoku a nám nezbylo nic jiného než se rozloučit s postupem na MČR. Celkově
jsme se umístily na 2. místě.
Po dvouleté pauze jsme 19. srpna vyrazily do sousedních Žeretic na Memoriál Broňka
Lalouška. I když jsme soutěž vyhrály, tak na ni nebudeme s radostí vzpomínat, protože
se nám zranila béčkařka Lucka, kterou odvezla ZZS do jičínské nemocnice.
Dne 22. října se uskutečnil okresní branný závod, letos stejně jako minulý rok na
Vrchovině. V kategorii dorostenek-družstva vystartovaly pouze dva týmy, a to my a holky
z Vrchoviny. Trať byla náročná a blátivá, ale zvládly jsme to a vyhrály 1. místo.
11. listopadu se Týna Žitná a Áďa Fantová vydaly do Nové Paky na okresní shromáždění
starostů SDH, kde proběhlo i vyhlášení pohárové soutěže „O pohár starosty OSH Jičín“,
ve které jsme se umístily celkově na 2. místě.

Kroužek mladých hasičů Slatiny v roce 2017
V roce 2017 kroužek mladých hasičů funguje již 12. rok.V zimních měsících děti v ZŠ
Slatiny trénovaly motání s hadicemi i uzlování s lanem, v lednu bruslily na ledové ploše
na školním hřišti.
Okresní hasičský ples ve Valdicích 18.3. pořádaný OSH Jičín jsme podpořili tombolou,
výtěžek z plesu je věnován na činnost mladých hasičů.
15.4. jsme se účastnily v Miletíně soutěže Podzvičinský záchranář, starší žáci obsadili
2.místo, dorostenky 3.místo. V dubnu jsme odevzdali na Okresní sdružení hasičů v Jičíně
obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí.
23. 4. jsme uspořádali u Kulturního domu ve Slatinách 6. ročník soutěže O slatinský
plamínek, zúčastnilo se 155 závodníků z celého kraje.
7.5. v Holovousích proběhly ukázky přípravek z celého jičínského okresu, naši
mrňouskové předvedli své dovednosti a všichni dostali odměnu.
8. 5. jsme se vydali na soutěž O chlumecký pohár do Chlumce nad Cidlinou.
Okresní kolo hry Plamen se konalo ve Vrchovině od 26. do 28.5. Po dvoudenním běhání
získala pětice mladších žáků ze Slatin 3. místo, naši starší žáci vybojovali 3. místo.
24. 6. přípravka odjela do Vrbice na soutěž koňských stříkaček, kde předvedli hašení
papírového domku.
19.8. v Žereticích proběhl Memoriál Broni
Lalouška, mladší a starší žáci předvedli
své dovednosti v netradiční soutěži.
2.9. Lužany pořádaly Memoriál Josefa
Fišery, ve štafetě požárních dvojic a
požárním útoku se naše přípravka
umístila na 1. místě, mladší a starší žáci
obsadili 5.místo.
9. 9. jsme se zúčastnili soutěže O putovní
pohár SDH Libáň, která proběhla na louce
v Kozodírkách, přípravka získala zlaté
medaile za 1. místo, mladší žáci skončili

na 5. místě, starší si odnesli stříbrné medaile za 2. místo.
7. října jsme pro děti a rodiče uspořádali výlet do Boskovských jeskyní a procházku
Riegrovou stezkou podle Jizery.
Poté jsme pilně trénovali na branný závod, který proběhl 22. 10. ve Vrchovině u Nové
Paky. Mladší žáci skončili na 30. a 20. místě, starší žáci na 10.místě v okresní
konkurenci. V jednotlivcích Terka Černá v kategorii mladší dorost získala 1. místo.
Poslední letošní klání pro děti a dorost bylo Halové mistrovství Podzvičinska 25. 11. v
hale SOU zemědělského Lázně Bělohrad.
Vedoucí kroužku se zúčastnili 3. - 4. 11. okresního školení a přezkoušení vedoucích v
Kovači.
V prosinci proběhne vánoční besídka a ukončení roku s pohoštěním v kulturním domě.
Všechny soutěže jsou podrobně popsány na našich stránkách www.sdhslatiny.xf.cz, ke
shlédnutí jsou různé fotky a videa z celé úspěšné sezóny. Děkujeme všem fanouškům,
sponzorům i rodičům za podporu při výchově malých hasičů. Držte nám palce i v příštím
roce.

FC Milíčeves
Po podzimní části sezóny 2016/2017 se mužstvo dospělých
nacházelo na nelichotivé 9. příčce s pouhými 14 body a pasivním
skóre 14:17. Pro jarní část bylo tedy prvořadým úkolem bodovat od
prvních kol a co nejdříve se dostat do klidnější , střední části tabulky.
Během zimní přestávky byl kádr doplněn o Filipa Vandu
z Nemyčevse. Naopak ze zdravotních důvodů sportovní činnost
museli přerušit Lukáš Valtera a Petr Ende.
Příprava na druhou polovinu soutěže byla zahájena na
začátku února. Pro tréninky během zimního počasí jsme využívali tělocvičnu Střední
průmyslové školy v Jičíně a pro kondiční tréninky jsme využívali zázemí sportovního
areálu v Milíčevsi.
Oproti loňskému roku se nepodařilo OFS zorganizovat Zimní turnaj , takže jsme
museli zajistit přátelské zápasy na umělé trávě v Jičíně. Kde jsme se postupně utkali
s mužstvy Robous , Rožďalovic , Červeněvse a generálka na mistrovské zápasy
proběhla již na trávě v Milíčevsi s účastníkem okresního přeboru – Kopidlnem.
První domácí zápas se výsledkově nepovedl a ze zápasu se Železnicí jsme odešli
poraženi těsným výsledkem 1:2 . Od tohoto zápasu jsme ale již nenašli přemožitele a
v dalších 10 kolech jsme ztratili body pouze za 2 remízy. Především poslední dvě kole –
doma s Nemyčevsí 3:0 a venku ve Staré Pace 0:5 patřili k nejlepším zápasům sezóny.
S takovou jarní statistikou není divu, že se Milíčeves stala nejlepším týmem jara a
zároveň jsme se dotáhli na krásnou 4.příčku okresního přeboru se 40 body.
V krátké letní přestávce jsme se účastnili turnaje v Češově za účasti celků Žlunic,
Jičíněvse, Češova, který se nám podařilo vyhrát. Další 2 přátelské zápasy již tak dobře
nedopadly jednoznačná prohra v Rožďalovicích a těsná prohra 1:2 s účastníkem krajské
soutěže Železnicí. A před začátkem sezóny 2016/2017 se podařilo soupisku rozšířit o
druhého brankáře Lukáše Řeháka.
Bohužel tréninková morálka, účast hráčů v přípravných zápasech během letní
přípravy nebyla úplně ideální. Pravděpodobně pocit z dobrého jarního výsledku také vedl
k sebeuspokojení a myšlence, že vše bude stejně jednoduše jako v jarní části.. To vše se
promítlo do tragického začátku sezóny a první domácí porážce s Podskalanem ,
následovaly dvě venkovní utkání ve Žlunicích a Dětenicích, kde jsme náš sportovní výkon
degradovali na nejnižší úroveň a pro domácí nebyli žádným soupeřem. Další dvě utkání
s Hořicemi B a v Železnici s jejich rezervou už byly o poznání lepší, bohužel se nám

nedařilo proměnit ani ty nejvyloženější příležitosti a smolně prohráli vždy 1:0. Po pátém
kole jsme se měli na kontě nula bodů a jen lepší skóre nás dělilo od poslední příčky.
V 6.kole k nám přijel nevyzpytatelný tým Libáně. Ještě 5 minut před koncem zápasu
hosté vedli 0:1,během 1 minuty 2 přesně mířenými střely Matěje Romana se podařilo
zápas otočit a konečně naplno bodovat.
Od tohoto zápasu se nám začalo dařit lépe. Jednoznačně jsme vyhráli ve
Valdicích 4:0 , doma porazili Kopidlno 1:0 ( jediná bodová ztráta současného lídra tabulky
), smolně jsme prohráli 2:1 na Pecce ,kdy jsme ještě 8 minut před koncem vedli . Doma
jsme porazili Lužany 5:1 a v odloženém zápase se Starou Pakou hraném na umělé trávě
v Jičíně jsme ubojovali 1 bod za remízu 1:1..
Po podzimní části jsme se umístili na 8.místě se 13 body a kladným skóre 16:15.
Začátek okresního přeboru 2017/2018 se nám vůbec nepovedl, proto je potřeba se lépe
připravit na druhou polovinu soutěže a pokusit se zopakovat výkony z jarní části loňské
sezóny.

Mládežnické oddíly Sokol Milíčeves
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Začátek tohoto roku náš oddíl zahájil přípravou od ledna do března ve Sportovní hale
Kopidlno. V rámci zimní přípravy se naše celky zúčastnily hned několika halových
turnajů, kde se prezentovaly vcelku na výbornou.
Bohužel před jarní sezónou postihla náš oddíl tragická zpráva, kdy nás po vleklé nemoci
navždy opustil dlouholetý trenér mládeže, pan Vlastimil Svoboda. Čest jeho památce.
V jarní části roku 2017 reprezentovala náš oddíl předpřípravka, která měla tři turnaje
mimo soutěž. Podotýkám, že se jedná o dětičky od pěti do šesti let, které ještě nemají
registraci
a
podnikají
tak
v tomto
sportu
první
krůčky.

Dále jsme měli v jarní části dva oddíly mladší přípravky – Áčko a Béčko – pod vedením
trenérů Zdeňka Fejfara a Jiřího Romana a manšaft starší přípravky pod trenérským
vedením Zdeňka Fejfara a Vladana Bursy.
U mladší přípravky je třeba vyzdvihnout nejlepšího střelce celé této soutěže – Matěje
Fejfara, který již od podzimní části hájí barvy celku RMSK Cidlina.
Žákovský celek v jarní části obhájil loňský primát a stal se přeborníkem okresu
s úctyhodným skóre 117 : 31 a ziskem 83 bodů. Nejlepšími hráči byli: Martin Rajniš,
Kryštof Roman a Vojtěch Svoboda s trenérem Vladanem Bursou.

Co musíme také připomenout, je nákup čtyř branek odlehčené konstrukce, v akci
pořádané Krajským fotbalovým svazem s dotací na nižší pořizovací cenu. Velké díky patří
i Obecnímu úřadu Slatiny, který nám s tímto nákupem finančně velmi vypomohl.
Jako každoročně, bylo vše završeno posledním kopem přípravek, když si naše ratolesti
zahrály proti svým maminkám a taktéž každoročním červnovým turnajem žáků,
pořádaným Sokolem Milíčeves, na kterém se umístili na krásném 3.místě.
Po prázdninové přestávce, byla koncem srpna zahájena příprava pro podzimní sezónu:
- fotbalová školička pod vedením Davida Rakouše a Zdeňka Fejfara;
- jeden celek mladší přípravky s trenéry Zdeňkem Fejfarem, Davidem Rakoušem a Jiřím
Romanem St.;
- oddíl starší přípravky pod trenérským vedením Zdeňka Fejfara a Vladana Bursy.
Co je ještě nutné k přípravkám všeobecně dodat? Dlouhodobě se zde nevedou žádné
statistiky ani tabulky, mistrovské zápasy probíhají formou turnajů. Jedná se o jakousi
dlouhodobou přípravu dětí a jejich postupný vývoj v této hře. Je velká škoda, že náš oddíl
již dlouhodobě nemá dorosteneckou kategorii a tak hráče, kteří končí věkově v žácích
ztrácíme tím, že je pouštíme do okolních celků.
Na závěr ještě poděkování všem, kteří se celý rok podílejí na veškerém chodu klubu –
všem hráčům, rodičům, trenérům a v neposlední řadě našim fanouškům. A jak jsem již
zmiňoval, poděkování Obecnímu úřadu Slatiny, za finanční podporu v tomto roce, bez
které by náš oddíl tak dobře sezónou neprošel.
Do nového roku 2018 všem stálé zdraví a pohodu přeje
Sokol Miličeves, oddíl kopané

Ekologické okénko
Vzhledem k neustále se opakujícímu nedodržování pravidel pro sběr tříděného odpadu,
věnujte prosím pozornost následujícím řádkům –
V obcích jsou umístěny kontejnery pro sběr tříděného odpadu, které jsou barevně
rozlišeny dle příslušné komodity
Žlutý kontejner je určen pouze pro PET lahve, neodhazujte do nich žádné jiné plasty
Modrý kontejner je určen pouze pro papír, noviny a karton
Dále jsou k dispozici kontejnery v barvě bílé a zelené pro skleněný odpad
Pro plasty a plastové obaly, které chcete vyhodit, jsou Vám k dispozici pytle žluté barvy,
které si můžete zdarma vyzvednout v kanceláři obecního úřadu. Do těchto žlutých pytlů
dávejte plastové obaly od šamponu, pracích prášků, jogurtů, dále igelity, folie, sáčky, ale i
polystyren, igelity a plastová hračky.
Dále jsou rovněž zdarma k dispozici pytle na obalyodz nápojů, tvz. TetraPacky. Tyto pytle
mají barvu oranžovou.
Pokud pytle v domácnosti naplníte, odložte je na určená místa – ve Slatinách u zadního
vchodu do Kulturního domu pod schody a Milíčevsi na rampu skladu ve dvoře proti
Mateřské školce, na jiných místech je odkládání zakázáno.
Mějte na paměti, že i tříděný odpad je surovina vhodná pro další zpracování. Tento
odpad od nás odebírá společnost EkoCom a obec podle množství vytříděného odpadu
dostane finanční kompenzaci. Díky tomu Vám můžeme uhradit 2x ročně svoz
velkoobjemového odpadu.
Dále jsou v obcích k dispozici zelené kontejnery na bioodpad. Do těchto kontejnerů patří
rostlinné zbytky (tráva, listí, rostliny ze zahrádek, zbytky ovoce a zeleniny), ale v žádném
případě NE roští a větve. Dřevní hmotu můžete odkládat v Milíčevsi v prostoru u splavu
V Milíčevsi u prodejny a ve Slatinách u pohostinství, naleznete velkou černou popelnici
s kulatým otvorem, které jsou určeny k odkládání použitých jedlých olejů z domácností.
Oleje ze smažení, tak nemusíte vylévat do odpadu a zanášet si tak potrubí nebo domácí
čistírnu. Olej odkládejte do popelnice vždy v uzavřené PET láhvi.

Archeologické nálezy ve Slatinkách
Na staveništi výkrmny býků ve Slatinkách objevil tým archeologa Radka Nováka
z jičínského muzea četné archeologické nálezy z různých období.
Z doby asi 400 př.n.l pochází pozůstatek keltského sídliště. Zde se našly keramické
střepy a spony na úpravy oděvů. Dále archeologové narazili na výrobní areál ze starší
doby železné z let 750 – 450 př.n.l. z období, kdy zde zřejmě vedla jantarová stezka
spojující Balt s Jaderským mořem. Byly objeveny jantarové korále i jejich úlomky a dále
zpracovaná parohovina a část koňského postroje.
Ještě starší je šest kostrových hrobů
z období pozdní doby kamenné asi 3 000
let před Kristem. V hrobech byla bohatá
pohřební výbava – džbánky, konvice,
přeslen nebo pazourková čepel. Nejvyšší
postava dosahovala 156 cm. Tehdejší
lidé tedy připomínali výškou spíše hobity.
Posledním překvapením pro archeology
byly nálezy ze starší doby kamenné, tedy
před asi 20 000 lety, z období, kdy se na
území Jičínska proháněli mamuti. Bylo
objeveno několik desítek pazourků, ale i
odpadu
z výroby
pazourků.
To
dosvědčuje, že se zde pazourky i vyráběly.
Podobný nález byl na Jičínsku učiněn naposledy před 2. světovou válkou.

Znak a vlajka obce
O schválení návrhů obecních symbolů – znaku a vlajky - zažádala obec Poslaneckou
sněmovnu v roce 2007.
V návrhu symbolů se objevují figury s následující
tématikou:
- Tři šestihroté hvězdy které jsou převzaty z erbu rodiny
Kdulinců z Ostroměře, jíž patřila v 15.století tvrz
Slatinky. Trojice hvězd současně vystihuje i počet
historických částí obce ( Slatiny, Slatinky, Milíčeves )
počet někdejších tvrzí na území dnešní obce. Hvězda
je navíc rovněž typickým mariánským atributem a jako
taková tedy symbolizuje i kostel Nanebevzetí panny
Marie ve Slatinách, jež se připomíná již ve 14. století
jako farní.
- Vlnité dělení štítu v podobě vlnité hlavy připomíná
původ názvu obce Slatiny odvozený od slatinné půdy a
současně také polohu obce při řece Cidlině a motiv
erbu Karlíků z Nežetic, vlastníků slatinské tvrze v 16. století
- Figura koňské hlavy odkazuje na pečetní obraz místní části Milíčeves, která nejspíše
jako jediná z dnešních místních částí obce měla v minulosti vlastní obecní pečeť
- Černo-zlaté šachování levé strany štítu je převzato z erbu rodu z Dohalic, který byl
v různých etapách historie majitelem jak slatinské tak milíčeveské tvrze.
Návrh vlajky obce představuje částečně opakování návrhu znaku. List tvoří tři svislé
pruhy v poměru 3:5:4, bílý se třemi modrými šesticípými hvězdami pod sebou, modrý
s bílou koňskou hlavou a vlající šachovaný osmi černými a žlutými čtverci.

Víte že:
-

-

zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná a konají se zpravidla druhý čtvrtek v
měsíci
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
společnost Marius Pedersen zdražuje poplatky za odvoz komunálního odpadu, ale
díky příjmům za tříděný odpad nebudou občanům poplatky zvýšeny
čtrnáctidenní svoz odpadů bude v příštím roce opět v sudý týden
na stránce http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php zjistíte aktuální množství
srážek. Údaje měří srážkoměrná stanice , která je umístěna v milíčeveském parku

Termíny akcí
20.12. od 16:30 hod. – besídka mateřské a základní školy v kostele ve Slatinách
26.12. zájezd do divadla Broadway – Mýdlový princ ( zbývá několik volných lístků )
13.1. Popovický ples
20.1. Ples SDH Vitiněněves
29.1. Ples SDH Slatiny a Milíčeves
3.3. – Pohádkový ples
Dětský maškarní ples (bude upřesněno)
30.4. pálení čarodějnic v Milíčevsi u splavu s programem pro děti
30.6. Pohádkový les

Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na rozvoji a dění v obci

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

