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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2019 a proto mi dovolte, abych na tomto místě krátce shrnul, co se nám
podařilo v obou obcích uskutečnit během tohoto roku.
Největší akcí byla novostavba hasičské zbrojnice ve Slatinách na návsi, kterou provedla firma
Luboš Lonský. Z celkových nákladů 9,3mil.Kč bylo z dotace Ministerstva vnitra HZS ČR hrazeno
4,5mil.Kč a z dotace Královéhradeckého kraje 1,5mil.Kč. Jednotka požární ochrany Slatiny dostala
do užívání potřebné zázemí pro svou činnost a dostatečně velkou garáž pro cisternu.

Další připravovanou stavbou je rekonstrukce fary ve Slatinách, na kterou bylo vydáno stavební
povolení a v současné době je požádáno o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Stavební povolení bylo vydáno na nový chodník v obci Milíčeves mezi částmi Velká a Malá Strana,
v současné době je požádáno o dotaci z výzvy MAS Otevřené zahrady Jičínska/ IROP. Pokračuje se
v opravě chodníků v Milíčevsi od Mateřské školy ke zdravotnímu středisku. Při jarní brigádě se
povedlo přeložit a srovnat dlaždice na chodníku před zdravotním střediskem v Milíčevsi, dosypat
nerovnosti na parkovišti u MŠ a cestách v Milíčevsi. Okolo hřiště ZŠ Slatiny bylo dokončeno
oplocení. V části Runšov byl uklizen odpad, navezena hlína, srovnán terén a zaseta tráva. V obou
obcích občané uklidili komunikace a u hřbitova Slatiny byly odstraněny přerostlé dřeviny a
prořezány lípy. Za zdravotním střediskem v Milíčevsi byly odstraněny náletové dřeviny.
V letošním roce také proběhla
rekonstrukce veřejného osvětlení u
Základní školy Slatiny, v uličce u č.p.
10 ve Slatinách a u bývalé pekárny
v Milíčevs 8 - byly instalovány nové
lampy veřejného osvětlení.
Obec Slatiny také Sokolu Milíčeves
zaplatila rekonstrukci kabin ve výši
300 tis. Kč.

V Milíčevsi byla odkoupena budova bývalé pekárny. Tato investice byla neplánovaná, avšak chtěli
jsme předejít odkoupení pekárny za účelem zřízení ubytovny.
V dalším období se plánuje výstavba víceúčelového hřiště v Milíčevsi, projekt na rekonstrukci
uličky v Milíčevsi na Malé Straně, projekt parcel v Milíčevsi, oprava sociálního zařízení na Kaluži,
oprava sochy Sv. Jana Nepomuckého ve Slatinách, oprava a nátěr fasády KD ve Slatinách a fasády
budovy zdravotního střediska v Milíčevsi.
Martin Nosek

Kulturní dění v roce 2019
V kulturním domě proběhly již tradiční plesy SDH Vitiněves, Osadního výboru Popovice a SDH
Slatiny. Dále Maškarní ples pohádkového lesa a dětský maškarní ples. V únoru se konal turnaj ve
stolním tenise. Divadelní spolek Lipany tentokrát předvedl inscenaci Dlouhý, Široký a
Krátkozraký.
13. 4. proběhla brigáda na úklid obce, tentokráte s velkou
účastí, za což vám děkujeme. 30.4. proběhlo pálení
čarodějnic u splavu v Milíčevsi s již tradiční plavbou po
Cidlině na kánoích. V květnu se v sále kulturního domu konal
již 5. ročník „Výstavy vláčků a modelů“, jejíž návštěvnost je
rok od roku vyšší.
9.5. proběhlo vystoupení MŠ Milíčeves v KD. 29.6. se
areál zámku v Milíčevsi proměnil na tradiční
Pohádkový les. Letních tanečních se letos zúčastnilo
42 párů. Na taneční navázala v srpnu zatoulaná
prodloužená. 23.11. u nás poprvé hostovali ochotníci
z Divadla bez debat s hrou Sluha dvou pánů. Jejich
herecké výkony byly excelentní. 24.11. jsme přivítali
nové občánky. Následovalo adventní vázání věnců a
rozsvěcení vánočního stromu a 8.12.show kouzelníka
a baviče Michala Klause. 14.12. ochotníci z Dobré Vody s inscenací Habaďůra aneb nájemníci
pana Swana. Poslední akcí letošního roku je 19.12. zpívání v kostele MŠ Milíčeves a ZŠ Slatiny

Kouzelník
Již druhá návštěva kouzelníka Michala Klause v naší vesnici se uskutečnila v neděli 8. prosince
2019 od 16 hodin v místním kulturním domě. Tentokrát k nám kouzelník se svojí asistentkou
přijeli s programem nazvaným Vánoční kouzlení.
Kouzelník vtipně zapojoval do triků a
kouzel děti i jejich rodiče, někteří
spolupracovali přímo na jevišti a snažili
se kouzlům přijít na kloub. Kouzelnické
vystoupení bylo velice zábavné od
začátku do konce, líbilo se jak dětem, tak
i dospělým. Vstupné bylo dobrovolné,
pořad věnoval spoluobčanům spolek
Pohádkový les z.s. a Obecní úřad Slatiny
jako poděkování za celoroční
přízeň.
Za Pohádkový les z.s. D.Zachovalová

Vítání občánků

V neděli 24. Listopadu proběhlo v KD Slatiny vítání nových občánků Laury Drusanové, Vincenta
Jindráka a Šimona Kotláře.
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 dělají všem radost.

Pohádkový les
Pohádkový les má za sebou rok 2019. Byl to rok, který začal velmi smutně. Opustila nás naše Pája
Zachovalová, která byla a bude naší součástí. Bylo těžké se opět radovat a radost rozdávat, ale její
přání bylo žádný smutek, ale veselo.
A tak vše běželo takřka obyčejně, jen se vzpomínkou, která bude věčná.
Akce zvaní na ples proběhla v duchu ,,cirkusovém“, začínala Matějská pouť.
Pohádkový ples byl plně obsazený a masky se všem povedly… i když jsem měla trošku dojem, že
tento rok lidé maličko ztratili fantazii a doufám, že nezačíná období pohodového ležení u TV
přijímačů. Jinak skupina Vokap nezklamala.
Dále proběhl Dětský maškarní ples. Děkujeme moderátorkám Déně Zachovalové a Aničce
Mázorové. Masky dětí byly neodolatelné a roztomilé.
Pohádkový les měl rekordní účast, hlavně proto, že je krásný, zábavný a štědrý a také proto, že
současně probíhala ukázka budoucího pivovaru v Milíčevsi. Ten byl založen Jezuitským řádem
v roce 1679 - takže před 340 lety. Na tuto počest se točilo pivo podle milíčevské receptury
s názvem 340ka.
Díky všem kamarádům, známým a ochotným lidem. Dík patří nejen těm, co půjčí své ruce, ale i
těm, kteří na pohádky finančně přispějí. Díky OÚ Slatiny, AGRO a.s. Slatiny, hasičům Milíčeves a
Slatiny, Domovu důchodců Milíčeves, i všem ostatním sponzorům za pomoc a zázemí.

Akce roku 2019 ukončilo 8.12.2019 vánoční vystoupení kouzelníka pana Klause, který tu
vystupoval už vloni a byla to opravdu zábava a děti si to náramně užily.
V roce 2020 nás čeká Pohádkový maškarní ples - 29.2.2020. Týden před plesem proběhne zvaní
v maskách. V neděli 1.3. bude Dětský maškarní.
Pohádkový les se bude konat 27.6.2020. Jakákoliv pomoc je vítaná.
Z výtěžku roku 2019 se pořídí vánoční betlémy, které ovšem budou stát až v předvánočním čase
roku 2020. Betlémy budou slaměné v životní velikosti. Budou pořízeny do Milíčevse a Slatin. Bude
nutno pořídit přístřešky, aby zbytečně neomokly, takže kdo může, ať pomůže.
Krásný rok 2020 přeje Lenka Debnárová

Mateřská škola
Mateřská škola v Milíčevsi je dvoutřídní, s kapacitou 50 dětí. Zřizovatel MŠ , obec Slatiny, se
spolu s p. ředitelkou M. Novotnou snaží pro děti vytvořit v rámci možností co možná nejlepší
prostředí. Každý rok tak dochází k postupným úpravám, jak v budově školy, tak i v jejím
nejbližším okolí, na zahradě. Letos bylo položeno nové linoleum v prostorách chodeb a na
zahradě byly opraveny některé herní prvky. V září 2019 zahájilo docházku celkem 43 dětí.
Výchovně vzdělávací práce v MŠ vychází z RVP PV (Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání), jehož cíle a úkoly jsme si konkretizovali na naše podmínky ve ŠVP
(Školním vzdělávacím programu). Kromě tzv. povinných úkolů se snažíme dětem nabídnout co
možná nejvíce zájmových a zábavných programů. Z těch letošních mohu jmenovat hru na
flétničku, karneval, divadelní představení O Kobližkovi, Líná princezna a Čertova nevěsta. Dále
pak besedu se zdravotní sestrou paní Višňarovou. Jako každý rok, i letos jsme se staršími dětmi
absolvovali předplavecký kurz v jičínském Aquacentru a navštívili ZŠ ve Slatinách a v Nemyčevsi.
Dětský den jsme strávili v Jičíněvsi na hřišti, kde si děti mohly vyzkoušet svoji zručnost a
pohybové nadání při plnění úkolů na různých stanovištích. Pro rodiče a veřejnost jsme, již
tradičně, připravili vystoupení ke dni rodiny v KD ve Slatinách, tentokrát na téma a pod názvem
Cirkus. Na výlet jsme vyjeli již v květnu do ZOO Chleby a udělali jsme dobře. Děti si užily nejen
zvířátka, ale i areál s průlezkami a to bez velkého návalu dětí z jiných škol. Poděkovat bychom
letos chtěli rodičům, kteří neváhali obětovat jedno červnové sobotní odpoledne a přijeli s dětmi
na Hradíštko u Žeretic , abychom se mohli účastnit benefičního vystoupení "Nadějě pro
Michalku" a přispět tak na to, co je v životě nedůležitější pro každého z nás.
Závěr roku již tradičně
patřil předškolákům.
Tedy rozloučení s
předškoláky , spaní ve
školce s pěší túrou do
Slatin, stezkou odvahy a
pyžamovou diskotékou
nemohly chybět. Jen
závěrečný buřťák jsme
tzv. odpískali z
bezpečnostních důvodů
(sucho a vítr). Ten jsme
si užili až teď v září
spolu s výstavou dýní a
jiných podzimních
výrobků, které si děti s
rodiči vytvořily a
pomohliy nám tak
zkrášlit naší školu.
V říjnu jsme pak zahájili " Mateřinku", klub pro děti, které ještě nenavštěvují MŠ a chtějí poznat
jak prostředí, tak paní učitelky. Přijďte se podívat , ať víte, do čeho jdete:). V listopadu nás pan
Vosáhlo naladil při vánočním focení na blížící se svátky, a tak jsme pilně trénovali na vánoční
vystoupení nejen pro rodiče, ale i pro seniory v Domově sociálních služeb v Milíčevsi a také pro
veřejnost na Vánoční koncert ve slatinském kostele. Popřejme si, ať se nám vše podaří a příští rok
ať je alespoň tak příznivý, jako ten letošní.

Základní škola Slatiny
Tento rok nás po svátcích překvapila zima alespoň malou sněhovou nadílkou, kterou jsme využili
v Hliňáku na první bobování.
Pak následovali Tři králové. Čtyři skupiny po Slatinách a Milíčevsi již za sucha koledovaly tentokrát
v neděli dopoledne a přály vše dobré v roce 2019.
Koncem ledna konečně přituhlo a mohl se tak uskutečnit očekávaný bruslařský výcvik včetně
hokejového zápasu na místní nádrži.

Začátkem února se všichni těšili na hory, kde nás letos čekalo dostatek sněhu, upravené stopy,
opravdu zimní počasí, ale především spousta soutěží a zážitků.
Literárně-dramatický kroužek několikrát do roka zavítal do
jičínské knihovny Václava Čtvrtka. Paní učitelka tam vyjednala
návštěvu celé školy, při které jsme naše menší žáčky pasovali
na čtenáře. Každý si odnášel čtenářský průkaz, nějakou
vypůjčenou knihu a těšil se na tolik potřebné čtení.
Každá zima končí karnevalem, a tak tomu bylo i u nás. Všichni
se snažili vyrobit a předvést co nejoriginálnější masku.
V rámci výuky anglického jazyka letos 3., 4. a 5.
ročník navštívil v jičínském divadle představení,
které probíhalo celé v angličtině. V letošním
školním roce jsme připravili nový projekt
s názvem „Ptáci“, který se prolínal všemi
předměty. Děti to bavilo a spoustu nového se
dověděly. Celý projekt byl zakončen soutěží v
poznávání ptáků.
Začátkem dubna proběhl již tradiční a
potřebný sběr odpadků zpříkopů. V naší dílně
za školou se děti naučily pracovat s pilou, přibít
hřebík, opracovat dřevo a mnoho dalších
řemeslných činností.

Naše budoucí prvňáčky jsme přivítali a seznámili se s jejich dovednostmi a schopnostmi při
letošním zápise. Dostavili se opravdu v hojném počtu, za což jim děkujeme.
Výuka kolem Velikonoc byla zaměřená
nejenom na připomenutí si svátků jara, ale i
na praktické činnosti. Pletení pomlázek, setí
obilí, barvení a zdobení vajec a výrobou
dekorací do oken. Nakonec byla připravena
ochutnávka tradičních velikonočních jídel a
dobrot.
Zbývající čas po pátečním plaveckém
výcviku jsme se snažili využít co nejlépe.
Jednou to byla návštěva u jičínských hasičů,
jindy seznámení se s prací Městské policie
nebo výšlap na rozhlednu vrch Čeřov, či
sportovní stadión.
Blížil se konec
školního roku, a tak
jsme vyrazili na výlet
do Prachovských skal
přes Přivýšinu. Pak už
jen besídka,
vysvědčení a pro děti
dva měsíce prázdnin.
Během nich přibyly
ještě do obou tříd
nové barevné skříně
na učebnice a
pomůcky, nová tabule
do 1. třídy a dva
učitelské stoly.
Začátkem září nám svoji techniku
předvedli místní hasiči, navštívili jsme
pohádkový festival, sesbírali nákladní
auto papíru, vyhodnotili soutěž ve
sběru baterií a připravili vědomostně
společenské odpoledne rodinných
týmů věnované zvířatům. Starší děti si
poprvé zkusily jízdu na opravdovém
dopravním hřišti v Jičíně a poznaly, že
jízda na kole s dopravními značkami je
opravdu náročná a nebezpečná.
24.11. jsme přivítali nové občánky v kulturním domě , 28.11. společné tvořili adventní věnce
a rozsvítili vánoční strom na návsi ve Slatinách.
19.12. vás chceme pozvat na vánoční zpívání a hraní v kostele Nanebevzetí Panny Marie .
Přejeme Vám všem klidný poslední měsíc roku a hodně zdraví v roce 2020.
Martin Procházka, škola Slatiny

Sbor dobrovolných hasičů Slatiny
Kroužek mladých hasičů
Kroužek mladých hasičů funguje již 14. rokem pod vedením Martiny
Žitné, Květy Fikarové, Tomáše Rejhy a Martina Noska.
Okresní hasičský ples, který se konal v březnu jsme podpořili tombolou, výtěžek z plesu byl
věnován na činnost mladých hasičů. Přes zimu se děti scházely a trénovaly v tělocvičně a kreslily
obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí. Soutěž O slatinský plamínek se pro výstavbu nové
hasičské zbrojnice ve Slatinách nekonal, a proto 28. dubna 2019 uspořádalo OSH Jičín
v Nemyčevsi závody v běhu na 60 m s překážkami. Závodů se zúčastnilo 140 závodníků. Nejlépe se
ze Slatin umístila mezi mladšími Šarlota Berná, která obsadila pěkné 5. místo. V sobotu 18. května
jsme byli pozváni na okrskovou soutěž mužů a žen do Sekeřic, kde děti předvedly ukázku
požárního útoku. Okresní kolo hry Plamen se konalo ve
dnech od 31. května do 2. června 2019 v Miletíně,
v kategorii mladší žáci děti obsadily 4. místo. Po letních
prázdninách se 7. září konal Memoriál Josefa Fišery
v Lužanech, zde se závodí v požárním útoku a ve štafetě
požárních dvojic. Mladší žáci zde obsadili 4. a 5. místo.
Dne 14. září jsme se zúčastnili soutěže O pohár starosty
SDH Libáň. Zde se dětem podařilo zvítězit a odvezly si
domů putovní pohár a další ceny. Závod požárnické
všestrannosti se uskutečnil 20. října opět v Miletíně.
Zastoupení jsme měli v kategorii mladších i
starších žáků. Mladší žáci obsadili 4. a 25. místo a
starší žáci 21. místo. Ve dnech 8. a 9. listopadu se
konalo školení vedoucích, kterého se zúčastnili i
někteří z nás. Poslední letošní soutěží bylo 23.
listopadu Halové mistrovství Podzvičinska.
Poděkování si zaslouží všechny děti, vedoucí,
rodiče, sponzoři a fanoušci. Všechny soutěže a
akce jsou podrobně popsány na našich stránkách
www.sdhslatiny.xf.cz, zde jsou ke shlédnutí také
fotky a videa z celé letošní sezóny.
Kateřina Žitná

Družstvo dorostenek
Jako dorostenky jsme se v letošním roce
účastnily především postupových soutěží.
Většina holek z týmu dorostenek jsme spolu
se staršími holkami, které již od loňského
roku do dorostenek nepatří , závodily také
jako družstvo žen a pravidelně jsme se
zúčastňovaly seriálu soutěží O pohár starosty
OSH Jičín.
Okresní kolo dorostu se konalo v neděli 2.
června v Miletíně, zde jsme vybojovaly
celkové 1. místo a postup na krajské kolo do
Trutnova.

Okresního kola se zúčastnila také Terka Černá, která závodila v kategorii mladších dorostenek a
obsadila 2. místo. Krajské kolo dorostu se konalo 15. června v Trutnově. Na krajském kole nám
vypomohla děvčata z Nové Paky a z Holovous, kterým moc děkujeme za jejich ochotu a podané
výsledky. Bohužel ani letos jsme se neobešly bez problémů se soupeřícím týmem, a tak jsme se
musely s postupem na republiku, který byl v jednu chvíli jasný rozloučit a celkově jsme obsadily
2. místo. Branného závodu, který se konal 20. října se zúčastnila z dorostu pouze Déňa
Zachovalová, která v kategorii starší dorostenky zvítězila.
Děkujeme všem moc za podporu, především našim trenérům a rodičům.
Kristýna Žitná

Dospělí
V kategorii dospělých
reprezentovala Slatiny celkem
tři družstva – jedno mužské a
dvě ženská. Muži se představili
v rámci postupových soutěží, a
to na okrskové soutěži
v sousední Nemyčevsi, kde
vybojovali třetí místo.
Stejného umístění zde dosáhly
i ženy A, tedy věkovým
průměrem mladší tým. Starší a
zkušenější ženy Slatiny B
obsadily druhou příčku a
postoupily na okresní kolo do
Jičína, které stejně
jako v předchozích letech vyhrály. Ženy z A se nakonec na okresní kolo podívaly také, a to v dresu
Žeretic, s nimiž vybojovaly stříbro a spolu se staršími kolegyněmi postoupily na kraj. V rámci
krajského kola došlo po 6 letech ke změně. Zatímco uplynulých pár let vládly královéhradeckému
regionu naše ženy, tentokrát skončily „až“ druhé a po dlouhé době se tak nedostaly na MČR.
Kromě postupových soutěží se ženy A účastnily seriálu závodů O pohár starosty OSH, v němž se
jim bohužel nepodařilo obhájit celkové loňské prvenství a skončily těsně druhé. Kromě toho se
oba týmy žen účastnily soutěží v běhu na 100 m s překážkami a různých útokových klání v okolí,
přičemž například ze sousedních Žeretic si odvezly pohár za první místo.
Šárka Jebavá

Jednotka SDH
Slatinská hasičská jednotka vyjížděla letos prozatím k sedmi událostem. První z nich bylo březnové
odklízení stromu a větví, které spadly na silnici mezi Milíčevsí a Nemyčevsí. Letní měsíce
poznamenalo, jako každý rok, několik požárů obilí, přičemž napoprvé jednotka zamířila koncem
června k Butovsi. Během července zasahovala na poli hned třikrát, a to v Milíčevsi, Žitětíně a
Žereticích. Zlomenou větev ohrožující chodce a motoristy likvidovali slatinští hasiči v září. Prozatím
posledním výjezdem byl požár obytných buněk ve Slatinkách v měsíci listopadu.
Od prosince se jednotka zabydluje a začíná využívat novou hasičskou zbrojnici. Ještě před jejím
dokončením proběhly úpravy v okolí hasičárny a kulturního domu. Na prostranství, které slouží
k tréninku a výcviku, byla navezena hlína a zaseta tráva. Velké poděkování patří aktivním členům
jednotky za účast na zásazích, brigádách a schůzích.
Důrazně všechny žádáme, aby po nově zaseté trávě do doby, než pořádně vyroste, nechodili a ani
zde nevenčili své psy. Současně také apelujeme na to, abyste případné exkrementy po svých
zvířecích miláčcích uklízeli.
Velitel jednotky Aleš Koloc

Sokol Milíčeves
Po odehrání první poloviny okresního přeboru nám patřila pátá příčka se
ziskem 18 bodů a skóre 14:15. Během zimní přípravy jsme navštěvovali halu
SPŠ v Jičíně a na venkovní tréninky jsme se spojili s fotbalisty Jičíněvsi,
abychom mohli plnohodnotně využít hřiště s umělou trávou za 3. ZŠ v Jičíně.
Na hřišti v Jičíně jsme sehráli dvě přátelská utkání s Rožďalovicemi a Kovanicemi, generálku na
jarní část jsme odehráli s Kněžicemi, které jsme v chladném počasí porazili 4:1.
Jarní část soutěže jsme zahájili v Jičíněvsi a možná i vlivem společných tréninků jsme soupeře
podcenili a prohráli 4:2. V prvním domácím zápase jsme přivítali vedoucí celek z Valdic. Po
bezbrankové remíze jsme získali bod navíc po penaltách, stejně úspěšní jsme byli i v zápase na
Pecce. V dalších zápasech se nám střídavě dařilo, opětovně jsme prokázali dobré nervy při
penaltových rozstřelech, závěr sezony jsme ozdobili 5 brankami do sítě Robous.
V okresním přeboru, ročník 2018/2019, jsme nakonec obsadili 5. místo se ziskem 36 bodů a
kladným skóre 36:35.
Během letní přestávky došlo k posílení týmu příchody Dominika Linka z Žeretic, návrat Jana Čapka
z Nemyčevsi a Kryštofa Romana z Chomutic. V rozehrané soutěži se k týmu ještě připojil zkušený
Lukáš Jezbera, který také přestoupil z Nemyčevsi.
Příprava na sezónu byla zahájena v polovině prázdnin, během ní jsme se utkali se soupeři
z nymburského okresu, Rožďalovicemi a Kněžicemi.
V prvním kole nového ročníku jsme jednoznačně doma porazili Dětenice 5:2. V druhém kole se
nám nepodařilo navázat na předchozí utkání a podlehli jsme Hořicím 3:2.
Následovala 2 sousedská derby, s Chomuticemi a Nemyčevsí, v obou případech jsme zvítězili v
penaltovém rozstřelu. Následovalo vítězství 3:1 nad Robousy a porážka na Pecce (3:1), poté
remíza a penaltová porážka s Lužanami.
Před dalším utkáním jsme řešili problémy se sestavou, a proto jsme byli rádi za výpomoc hráčů
„staré gardy“ Jiřího Romana a Zdeňka Fejfara, kteří se výrazně podíleli na rekordním vítězství 6:0
v Jičíněvsi. V devátém zápase jsme hostili vedoucí tým okresního přeboru – Starou Paku. Soupeře
jsme jednoznačně přehráli a zvítězili 5:1. Po remíze v Libáni (vítězství na penalty), jsme opět
nadělovali, tentokrát do sítě Žlunic (7:1)
V polovině soutěže se nacházíme na 3. místě se čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Starou Paku,
skóre je 34:16. Nyní bude důležité nepodcenit zimní přípravu a připravit se na druhou polovinu
soutěže, abychom medailové pozice udrželi i na jaře.

Sokol Milíčeves - mládežnické oddíly
V dnešní době, kdy některé fotbalové
oddíly v naši zemi ukončují pro
nedostatek hráčů činnost, nebo nejsou
zcela schopni vést žádné mládežnické
družstvo, jsme velice rádi, že náš klub
stále, i když někdy s velkými problémy
funguje a je, co se týče mládežnických
oddílů na našem okrese,
životaschopným. Začátek zimní
přípravy naše mládežnická družstva,
jako již tradičně, zahajují ve sportovní
hale Kopidlno.

A to vždy dvakrát v týdnu ve čtvrtek a pátek. Tréninkové jednotky vedeny v čase 1,5 hodiny po
devíti týdnech za sebou až do možnosti trénovati na venkovních plochách.
Každá kategorie odehraje turnaj halové kopané pořádaný v Jičínské sportovní hale oddílem Sk.
Hošek Robousy. Tímto bych chtěl velice poděkovat městu Kopidlnu za dlouholetou vynikající
spolupráci a všem kteří se na této náročné přípravě, hlavně co se týče dopravy podílely. V jarní
části máme dvě družstva přípravek - starší a mladší pod vedením trenérů Zdenka Fejfara a Davida
Rakouše a jedno družstvo žáků pod vedení Vladana Bursy. Hlavně družstvo mladší přípravky
dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků a v závěrečném turnaji nedalo nikomu z našem okresu
šanci. Podotýkám a musím zdůraznit že jak u ml. tak i u st. přípravky se dlouhodobé statistiky a
tabulky nevedou a vše vlastně rozhoduje až závěrečný turnaj.
Po letních prázdninách nastupujeme na
tréninkové jednotky na domácím hřišti, po
odehrání několika přátelských zápasů a
turnajů rovnou do podzimní části soutěže. V
nové sezoně dochází hned k několika
změnám. Nově zavádíme k družstvu st. žáků i
mančaft ml. žáků. Vše se nám do nového
ročníku opět věkově posouvá. Tudíž nám
zaniká družstvo ml. přípravky, kde nám zbyly
jen čtyři hráči této kategorie. Tudíž máme jen
jeden celek st. přípravky .Tímto apelujeme
na všechny rodiče a příznivce milíčevské
kopané.
Od nového roku již od zimní přípravy
bude probíhat nábor nových fotbalových
nadějí a to hlavně ročníků 2011,12,13,
ale i ostatní děti mají u nás celoročně
dveře otevřené. U st. a ml. žáků
trenérská dvojice Řeháček Tomáš, Bursa
Vladan u přípravek Mach Michal, Rakouš
David, Fejfar Zdenek. Za to, že může být
realizována sportovní činnost mládeže,
doplňována a udržována výstroj pro
všechny mužstva tak, aby vzorně
reprezentovala milíčevskou kopanou,
která má od roku 1942 v našem
regionu obrovskou tradici, musíme
poděkovat, protože žádná činnost a hlavně
ta dobrovolná by nemohla fungovat bez lidí,
kteří se jí ve svém volném čase věnují.
Obecnímu úřadu Slatiny za finanční
podporu, všem trenérům, rodičům a
příznivcům velké díky a hodně sil, zdraví a
elánu do příštího roku
Bursa Vladan, trenér mládeže

Rok 2019 v domově pro seniory
Během tří let jsme měnili okna na naší budově zámku. Tento rok jsme dokončili výměnu oken
v přízemí. Nyní již tak máme vyměněná okna po celé budově zámku. Jelikož je celá stavba kulturní
památkou, bylo nutné výměnu oken řešit s památkáři a dodržet jejích požadavky. Jsme rádi, že
jsme nakonec našli kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. Celková výměna oken
v budově nás vyšla na cca. 2, 5 milionu korun.
Dále jsme prováděli různé opravy budovy. Mezi ty větší patří oprava půdních prostor a ošetření
krovů, které byly napadeny červotočem, oprava balkonu atd. Do příštích let bude nutné zajistit
opravu fasády, která je v havarijním stavu. Také bychom chtěli provést opravu příjezdové cesty
k budově zámku.
V tomto roce byla provedena nová výsadba v zámeckém parku a jeho postupná údržba. Zde
musím poděkovat našim uklízečkám a údržbáři, kteří zámecký park postupně zvelebují a starají se
o něj a to nad rámec svých pracovních povinností. Společně vytvořili nové záhony s cibulovinami
a letničkami. Na podzim také provedli ořezání veškerých keřů a tím je tak omladili. Výsledky
jejich práce budou patrné zejména na jaře, tak se přijďte podívat.
Stejně jako v minulých letech byla kapacita našich poskytovaných služeb zcela naplněna.
Neustále máme v pořadníku žadatelů o službu cca. 80 žádostí, které nemůžeme z důvodu
naplnění kapacity uspokojit. Celou situaci nám také zhoršuje současná situace na trhu práce a
s tím spojený nedostatek zaměstnanců, kteří by chtěli tuto náročnou práci vykonávat. Nedostatek
zdravotních sester
a pečovatelek je
problém všech
sociálních služeb.
Ale věříme, že
bude líp.
Proto bych chtěl
poděkovat všem
našim
zaměstnancům za
jejich obětavou
práci, která není
vždy jednoduchá.
Cením si vaší práce
a trpělivosti,
kterou se seniory
máte. Poděkování
patří také
obecnímu
zastupitelstvu
obce Slatiny za
velmi dobrou
spolupráci.
www://http.dd-miliceves.cz/

Na závěr přeji všem krásné, láskou a štěstím požehnané vánoční svátky a do roku 2020 mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Pavel Jór, ředitel ÚSS Milíčeves

Včelín Ing. J. Krejcara Milíčeves
Včelín Ing. Krejcara byl postaven přibližně v letech 1860. Ing. J. Krejcar koncipoval stavbu tak, aby
splňovala požadavky chovu včel a aby mohl umístit do jejího vnitřku velké množství včelích úlů.
Celkem je zde osazeno 108 úlů. Použil zdobné slaměné úly „Stojany“ Oettlova typu. Tyto úly
sesadil do tří sloupců po třech úlech těsně vedle sebe a ve čtyřech řadách nad sebou. Tím vytvořil
vnější stěnu včelínu, oddělující prostor atria od vnitřního prostoru. Spodní úly, tvořící první řadu,
bylo nutné vyztužit proti zborcení přidáním dřevěných desek na boční stěny. Ostatní úly ponechal
původní celoslaměné.
Pro snadnou obsluhu úlů i ve
vyšších patrech byla
k dispozici pojízdná lávka, se
kterou bylo možné přejíždět
do jednotlivých sekcí včelínu.
Budova včelínu byla ozdobena
romantickou věžičkou
s okénky, sloužící jako
včelařova pozorovatelna letu
včel. Tím včelař získával
potřebné aktuální informace
o pastvě. Následně tak mohl
určit rostliny, které se ve
směru letu nacházely a druh
získaného medu.
Kolem zděných stěn uvnitř včelínu byly umístěny pracovní
stoly a stojany pro nářadí a plásty.
Hlavním účelem stavby včelína bylo umístění většího počtu
včelstev do malého a chráněného prostoru a také za účelem
získání většího množství medu. Při projektu a konstrukci
stavby vycházel Ing. Krejcar z potřeb včel a jejich
zákonitostí. Proto mohla vzniknout velmi impozantní a
účelově významná stavba, která dokáže plnit svůj úkol i
dnes. Stavba miličevského včelína je svou mimořádností
považována veřejností za důstojný odkaz našich předků.
Téměř nepoškozená
stavba přežila bez větší
úhony několik válek (1866
Prusko-Rakouské, I. Sv. a
II. Sv.), socializaci vesnic i
současnost. Jde o svědka
minulosti s přítomným
„Geniem loci“s
významem specifické
atmosféry místní oblasti.
V letošním roce byl
milíčevský včelín vyhlášen
kulturní památkou.

Pivovar Milíčeves
Z prostor někdejšího panského pivovaru v Milíčevsi se možná už brzy bude opět linout vůně
chmelového moku. Chuť milíčeveského piva, i když zatím jen první slavnostní várky pod názvem
340, mohli poslední červnový víkend ochutnat návštěvníci prezentace záměru záchrany a obnovy
zdejšího provozu.
O oživení někdejšího pivovaru usiluje spolek Barokní pivovar Milíčeves, který už provedl
dendrologický a stavebně -historický průzkum areálu a během několika následujících let by chtěl
chátrající třípodlažní budovu zrekonstruovat.
,,Milíčeveský pivovar je vzácná památka českého pivovarnictví raného novověku. Byl postaven
v letech 1677 až 1680 a jeho hodnota spočívá v tom, že se po stránce stavební dodnes dochoval
v relativně nepozměněném stavu,“ vyzdvihl architekt Petr Uličný, který je autorem
stavebněhistorického průzkumu. Hodnotu areálu oceňují i památkáři, kteří jej na konci
padesátých let minulého století zapsali na seznam národních kulturních památek.
,,Posledním sládkem a nájemcem pivovaru byl pan Jan Pavlík, který v roce 1899 ukončil jeho
provoz. Rádi bychom zapomenutý pivovar opět probudili k životu a vařili v místním řemeslném
pivovaru vlastní pivo. Teď, po 120 letech od ukončení provozu jsme u příležitosti prezentace
návštěvníkům nabídli k ochutnání první slavnostní várku,“ říká jeden z iniciátorů záměru Aleš
Vohánka. První várku pod názvem 340. která symbolizuje počet let od výstavby pivovaru, uvařili
prozatím v Lomnici nad Popelkou. V dohledné době však chtějí spustit vlastní výrobnu. K tomu by
rádi připojili expozici seznamující návštěvníky s historií pivovarnictví, kulturou pohostinství od
času monarchie přes první republiku až po konec dvacátého století.
Investoři si
uvědomují, že před
nimi stojí nelehký
úkol a pořádný kus
práce. Protože zdejší
areál neúprosně
nahlodával zub času
desítky let. Jeho
obnova bude proto
nákladná, časově
náročná a na
rekonstrukci
někdejšího panského
pivovaru, jehož stáří
se počítá na staletí,
budou dohlížet
památkáři.
Milíčeveský pivovar a přilehlý zámek vznikly podle návrhu Jan Baptisty Matheye. Stavba pivovaru
byla v režii jezuitů, kteří na ni použili mimo jiné i kámen z rozbořených zdí hradu Veliš. ,,V roce
1680 jezuité uvařili první várku piva a zahájili pravidelný provoz. Pivo z Milíčevse proudilo do
všech obcí, panství a mimo jiné ho kupovali i jičínští měšťané. Jejich pivovar byl na svou dobu
velmi vyspělý. Dokázali dovedně skloubit výrobu sladu i samotné vaření piva. Když v roce 1793
představil reformátor pivovaru, jehož schéma bylo prakticky totožné s pivovarem v Milíčevsi,
který byl spuštěn do provozu o 115 let dříve,“ líčí Aleš Vohánka.
Podle něj je budova v Milíčevsi unikátní v tom, že se dochovala bez větších zásahů do dnešních
dnů, a také proto ji chtějí obnovit formou citlivé rekonstrukce.

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 – 1000 Kč/do 6 hod, 2000 Kč/ 6 až 24 hod +
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 2020
4.1.
18.1.
1.2.
29.2.
Březen
1.3.
30. 4.
15.-17.5.
27. 6.

Ples SDH Vitiněves
Ples Popovice
Ples SDH Slatiny a Milíčeves
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

