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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou vydání Zpravodaje obce, ve kterém bych rád shrnul vše podstatné, co se v našich obcích událo v roce 2021.
S koncem roku 2020 se starosta obce Ing. Martin Nosek rozhodl rezignovat na svoji funkci a
zastupitelstvo obce hned na začátku roku bylo postaveno před úkol vybrat ze svých řad
nového starostu. Na svém lednovém zasedání zastupitelstvo zvolilo starostou obce Jiřího
Martínka. Děkujeme panu Noskovi za odvedenou práci a víme, že bude dále platným členem zastupitelstva obce.
I začátek letošního roku byl poznamenán covidovou pandemií, která bohužel
poznamenala hlavně kulturní a společenský život v obci, přesto se podařilo
zrealizovat několik investičních akcí pro
zlepšení života v obci.
V únoru byla dokončena přestavba
chodníku v Milíčevsi u Mateřské školky,
nákladem 500 tis. korun tak vznikl chodník, který splňuje parametry pro používání. Přilehlý pozemek byl zároveň opatřen novým
plotem a později proběhl svépomocný úklid této zahrady, prostoru kolem včelína a osetí
celé plochy trávou.
V březnu byla dokončena oprava fasády zdravotního střediska v Milíčevsi, nová omítka se
zateplením severní stěny, oprava pískovcového soklu a oprava garáže, stála obec 900 tis.
korun.
V měsíci

dubnu

opraven

starý

nový

chodník

byl
betoke

vchodu do Mateřské
školky, za 100 tis. korun
byl zhotoven nový, ze
zámkové dlažby a příjezdová cesta byla vyspravena
štěrkem.

zhutněným

V květnu začala oprava chodníku u prodejny Coop ve Slatinách, když místo popraskaného betonu a několika druhů
staré dlažby byla položena zámková dlažba. Za cenu
600 tis. korun tak vznikla plocha s možností parkování vozidel, bezbariérový přístup do prodejny a prostor pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. V tomto odstavci bych
chtěl požádat řidiče zemědělské techniky, aby se svými
těžkými stroji nevjížděli do parkovacích stání. Tyto plochy
jsou dimenzovány na nižší zatížení, než je váha Vašich několikatunových strojů. Zároveň bych chtěl upozornit, že
plochy byly budovány s cílem zlepšení dopravní situace
v okolí prodejny, a ne pro dlouhodobé parkování. Ve stejném měsíci bylo provedeno odbahnění požární nádrže ve Slatinách, za cenu 50 tis. korun bylo odvozeno 150 m³ hlíny a
dále plánujeme za využití dotace její kompletní opravu.
Díky získané dotaci jsme v červenci mohli zahájit výstavbu
nového chodníku v Milíčevsi od mostu přes náhon až
k mostu přes Cidlinu. Celková cena díla byla 1,8 milionu
korun, z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj obec
obdržela 1,5 milionu korun.
Během letních prázdninových měsíců probíhaly stavební
práce v Základní škole. Pro zlepšení vybavení a vzhledu
školy bylo investováno 360 tis. korun a za tuto částku byl
předělán prostor šaten – nová podlaha, nové obklady,
stropy,
osvětlení a elektroinstalace, topení a
dále šatny byly vybaveny novým nábytkem. Ve třídách se obrousily a znovu navoskovaly

parkety.

Před

začátkem

prázdnin jsme byli úspěšní v získání dotace na výstavbu víceúčelového hřiště,
přes letní měsíce byla vybrána dodavatelská firma a během září předáno staveniště k zahájení stavby. Hřiště v hodnotě 2,8 milionu korun bylo podpořeno dotací z MMR ve výši 2,1milionu korun a v současné
době probíhá jeho výstavba.

V říjnu se kompletně opravila střecha na
garáži ve Slatinách za farou, která byla
v havarijním stavu. Demontáž staré střechy, výměna krovů a montáž nové krytiny, okapů a sněhových zábran stála
900 tis. korun. Doufáme, že se v budoucnu podaří opravit ještě i omítku a
garáže vybavit elektrickou přípojkou.
Jako další významné investice je možné
zmínit nákup 2ks sněhových fréz v hodnotě 40 tis. korun pro zimní údržbu chodníků a dále nákup mulčovacího traktoru Goliath
v ceně 240 tis. korun pro údržbu ploch zeleně.
Pro příští rok je v plánu provedení opravy fasády Kulturního domu a hospody ve Slatinách,
pokračování oprav chodníků, tam kde je jejich stav nejhorší. Stále doufáme v pomoc státu
při rekonstrukci budovy fary. Po vydání potřebných stanovisek od úřadů můžeme pokračovat v realizaci stavebních parcel v Milíčevsi, alespoň v projekční části. Stále trvá snaha o
výstavbu cyklostezky mezi obcemi, tak aby byla zajištěna maximální bezpečnost
chodců/cyklistů. Dalším záměrem pro nastávající rok je kompletní oprava stavby včelína
v Milíčevsi u čp.10 a revitalizace dolní části lesoparku v zámku v Milíčevsi.
Vzhledem k ekonomické situaci České republiky, na které je přímo závislá i finanční kondice
obce, uvidíme, co nám stav finančních prostředků dovolí realizovat. Jisté však je, že příjmy
do obecního rozpočtu postupně klesají a ceny energií, materiálu a práce rostou, v budoucnu bude potřeba se zamýšlet nad tím, které investice se budou moci uskutečnit,
a které se odloží.
Starosta obce a obecní zastupitelstvo

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 20. června se konalo v KD Slatiny, po roční odmlce, tradiční vítání nových občánků
do života. Starosta obce Jiří Martínek přivítal 11dětí – Medu Bretovou, Denise Doležala,
Adama Havránka, Tobiase Lemberka, Matyáše Nájemníka, Štěpána Romana, Barboru
Roudnou, Přemka Svobodu, Adrianu Šimůnkovou, Jana Švorce a Jaroslava Vaňoučka.
Žáci ZŠ vystoupili s pásmem písniček a básniček. Členky SPOZu předaly rodičům pamětní
knížky a drobné upomínkové předměty.
Přejeme dětičkám, ať ve zdraví rostou a všem dělají radost.

POHÁDKOVÝ LES Z.S.
Letošní rok byl stejně jako loňský poznamenán covidovými omezeními. V loňském roce se
konaly plesy, ale nekonal se Pohádkový les. V letošním roce tomu bylo přesně naopak. Pohádkový ples ani Dětský maškarní ples se z důvodu epidemických nařízení nekonaly. Přesto
ale měly děti možnost vyžití a na přelomu března a dubna se mohly zúčastnit putování po
našich obcích. Starosta Jiří Martínek zorganizoval stezku pro děti s dvanácti stanovišti, na
kterých děti odpovídaly na otázky týkající se našich obcí. Spolek Pohádkový les zajistil balíčky s odměnami a diplom pro zúčastněné děti, kterých bylo téměř 50.
S nadcházejícím létem se situace uklidnila a bylo rozhodnuto – Pohádkový les 2021 bude.
Propagace a hlad po kulturních akcích způsobily, že účast byla neskutečná. Bohužel počasí
opět sehrálo svou roli, a tak do cíle, kde každé dítě dostalo svůj balíček s odměnami za
účast, dorazila jen část dětí. Pršet začalo v 15 hodin a někteří návštěvníci účast vzdali ještě
před vstupem na akci, někteří se odjeli převléknout a vrátili se, někteří se již nevrátili. Oproti
jiným rokům byla letos na Pohádkovém lese čtyři velká stanoviště s množstvím různorodých
úkolů. Odměny dětem se nedávaly jednotlivě v průběhu cesty, ale až na úplný závěr po
projití všech čtyř rozsáhlých stanovišť.
I v letošním roce budou v adventním čase instalovány a slavnostně rozsvíceny betlémy se
slaměnými postavami v obou obcích. V předvánočním období se děti dočkají i tradiční
čertovské obchůzky s andělem a Mikulášem. Spolek Pohádkový les shrne svoji letošní činnost
na tradiční Výroční schůzi.
Děkujeme Obecnímu úřadu Slatiny za podporu, náměty a příspěvek na činnost. Děkujeme
také všem, kteří ochotně pomáhají s přípravami a organizací akcí. Děkujeme i dětem a
jejich rodičům za přízeň.
Dagmar Zachovalová

7. ROČNÍK MODELÁŘSKÉ VÝSTAVY
Nejkrásnější událost pro sběratele a modeláře probíhala 11.-13. června. Tradiční 7. ročník
výstavy v malebné obci Slatiny u Jičína si nenechalo ujít velké množství nadšenců a rodin.
Na návštěvníky čekalo přes 1600 exponátů a modelů od různých měřítek až po RC tanky,
letadla či krásné retro hračky.
Středem

pozornosti

se

pyšnilo

velké kolejiště TT. V přísálí se tyčily
velké jeřáby, větrná elektrárna a
ucelené modely firem v německých a českých barvách. Velká
sbírka plechových traktůrků a parních strojů byla u oken na druhé
straně sálu.
Venkovní výstava techniky před
budovou se pyšnila zemědělskými stroji, škodovkami a u břízy podnikovou Scanií Agro Slatiny
a.s. Její dokonalá zmenšenina byla v přísálí.
Sobotní program byl hodně nabitý. Nechyběla jízda retro autobusem pro návštěvníky, a to
zcela zdarma do sousední obce. Této možnosti využilo mnoho lidí, a proto se jízdy přidávaly.
Na sále jezdil RC kamion s přívěsem. Po 13. hodině nás zkropil déšť, ale vzápětí bylo slyšet
houkaní přijíždějících hasičů z města Kopidlna. Před hasičskou zbrojnicí nám představili své
nové velkokapacitní vozidlo na podvozku Scania P500 XT 6x6. Možností se seznámit s vozidlem využilo velké množství návštěvníků, nechybělo ani rozbalení veškeré výbavy vozidla
včetně nůžek či si vylézt na střechu nástavby Scanie. Nechyběl zvuk všech sirén
a nové dvoubarevné blikání. O výklad se
postarali samotní hasiči. Za to si zaslouží
poděkovaní pořadatele.
Nedělní den byl také hojně navštěvovaný. Některé rodiny chodily opakovaně
s dětmi celé nadšené z nových detailů.
Letošní ročník byl navštěvovaný více než
ty předešlé. Rodiny se přijížděly z celé republiky podívat na jedinou konanou modelářskou
výstavu v republice.

Všem patří velké poděkování, zejména vystavovatelům.
Velice nás těší, že se výstava líbí víc a víc.
Poděkovaní si zaslouží především rodina za trpělivost a za obsluhu za barem. Všem vystavovatelům přeji do dalšího 8. ročníku více modelů ve sbírkách. Společně je opět ukážeme
veřejnosti, pokud nám to tahle divná covidová doba dovolí. O termínu 8. ročníku budu
informovat.
Jan Lébl ml., pořadatel

MATEŘSKÁ ŠKOLA MILÍČEVES
Letos v lednu nám pobyt v MŠ zpestřila hned dvě divadelní představení. Nejprve nám
divadélko Šternberk přivezlo krátké pohádky O budce, O Budulínkovi a Máša a medvěd.
Poté paní Vlčková přijela s příběhem o dvou tučňácích s názvem Tuč a Ňak. Obě divadelní
představení byla velmi zdařilá a líbila se nejen dětem.
V únoru jsme se již tradičně převlékli do masek a pustili se do karnevalového veselí, tance
a soutěží. Hudbu zajišťoval a celým programem nás provázel pan Toman, se kterým jsme
v minulosti již spolupracovali a byli jsme též spokojeni. K dalším aktivitám jsme se dostali až
v květnu, neboť situace s covid -19 vedla k uzavření školy od 1. března do 11. dubna.
Během této doby byly na internetové stránky školy vkládány úkoly a pracovní listy pro
předškolní děti. Učitelky byly proškoleny v rámci programu ICT ŠABLONY a dětem bylo
zakoupeno deset tabletů s výukovým programem iŠKOLIČKA na dobu dvou let.
V květnu nás opět potěšilo divadlo, tentokrát Kašpárkovo loutkové divadlo s pohádkou
O drakovi. V červnu jsme pak měli projektový den se Zdravíkem a Jedlíkem. S předškoláky
jsme se rozloučili krátkou besídkou pouze pro rodiče dětí a místo spaní ve školce jsme si zajeli
do Jičína na zmrzlinu. Během letních prázdnin nám byl vyměněn písek v pískovišti na
zahradě školy a v září jsme vítali nové předškoláky.

Celkem je letos zapsáno v naší MŠ 44 dětí. V první třídě 22 a ve druhé také 22 dětí. Do první
třídy nastoupila k paní Ivaně Navrátilové nová paní učitelka Adéla Fantová. Ve druhé třídě
zůstala s paní ředitelkou Milenou Novotnou p. uč. Eva Bretšnajdrová a výpomoc na
vycházkách zajišťuje p. Olexandra Novak. V případě potřeby zastupuje p. uč. Dagmar
Hakenová.
V září jsme s předškoláky navštívili truhlářskou dílnu pana Rejhy v Milíčevsi a na hřišti jsme si
vyzkoušeli fotbalový trénink s panem Bursou. Do MŠ také přijel pan Břeský ze záchranné
služby a předvedl dětem vybavení záchranářského vozu. Všem tímto moc děkujeme za
obohacení dětí o zajímavé zážitky.
Z kraje října se na nás na
pravidelnou
podívat

kontrolu

přišla

(Česká

školní

ČŠI

inspekce).

Výsledek

bude

k nahlédnutí na internetových
stránkách
schůzka

ČŠI.
rodičů,

Následovala
podzimní

výstavka s opékáním buřtů na
zahradě školy, a to je zatím vše.
Co

nám

v

dalších

dnech

připraví zhoršující se covidová
situace si netroufám odhadnout.
Samozřejmě

bychom

rádi

v předvánočním čase rozsvěceli
stromeček, přivítali Mikuláše a
zazpívali rodičům na besídce.
No, necháme se překvapit.
Milena Novotná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLATINY
Školní docházka po Novém roce začala opět výukou z domova a s pomocí počítačů. Naštěstí 1. a 2. ročník mohl být ve škole. Ti starší dostali vysvědčení emailem.
Začátkem února nastoupil na naši
školu jako zástup za těhotnou paní vychovatelku mladý pan učitel, který se
ihned spřátelil s mladšími v družině i
při výuce výchov.
V únoru se situace zhoršila, a tak
vláda od března rozhodla opět
všechny školy uzavřít. K prezenční výuce se děti opět vrátily až v polovině
dubna a hned první den i k testování,
které probíhalo až do konce školního
roku.
K zápisu do prvního ročníku se přihlásilo celkem 8 dětí, ale bohužel musel
probíhat pouze korespondenčně. Rodiče s dětmi se individuálně přišli podívat do školy až
v průběhu června.
Výuka naštěstí probíhala bez omezení až do konce školního roku, jen tělocvik musel být
venku a nesmělo se zpívat. Páťáci si v rámci projektu My town upevnili a procvičili slovní
zásobu spojenou s naším nejbližším městem Jičínem.
V polovině června se v Kulturním domě konalo opožděné vítání občánků, kde naši žáci vystoupili s krátkým programem
básní a písní.
Ke konci června stihlo proběhnout ještě několik akcí. Mezi ně
patřilo pasování na čtenáře,
které bylo netradičně na zahradě školy za účasti rodičů prvňáčků.

Odpoledne

jsme

se

všichni rozloučili s našimi páťáky
vzájemným soubojem děti proti

rodičům ve vybíjené. Vše bylo zakončeno společným opékáním buřtů. Na školní výlet jsme
tentokrát jeli autobusem jen dvě zastávky do Češova a dále do Češovských valů. Tady
proběhly souboje dvou kmenů – Chorvátů proti Zličanům. Pak jsme pokračovali přes Pazdernu a Liběšice zpět pěšky do Slatin.
Do konce školního roku zbývaly už jen dva dny, ve kterých jsme museli vyklidit všechny tři
učebny a poslední den rozdat
vysvědčení. O prázdninách školu
čekalo několik akcí. První byla renovace všech dřevěných podlah – obroušení a nátěr parket.
Druhou

byla

celková

rekon-

strukce šaten v přízemí. Staré
dřevěné obložení bylo nahrazeno novými obklady a podlaha
novou dlažbou. Na strop, který
byl snížen sádrokartónem, bylo namontováno nové osvětlení. Tečkou nakonec byly nové
lavičky a věšáky na oblečení pro děti.
Do zrekonstruované školy nastoupilo 1. září 7 natěšených prvňáků. Začátek výuky naštěstí
proběhl bez omezení, pouze proběhlo opět testování. Za hezkého počasí začátkem září
tradičně navštěvujeme slatinské hasiče. Děti se těší na ukázku jejich techniky a na to, že si
zasoutěží.
Na říjen byla naplánována akce
dětí s rodiči, při které jsme si připomněli nadcházející podzim a svátek Halloween. Rodinné týmy si vydlabaly ozdobu svých obydlí, a nakonec jsme si všichni opekli buřty.
Společných akcí v roce 2021 měla
škola připraveno daleko více – bohužel. Musíme věřit v lepší zítřky.
Všem přeje Slatinská škola hlavně hodně zdraví, o ostatní se musíme přičinit sami.
Martin Procházka

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MILÍČEVES
V roce 2020 jsme se obávali zanesení nákazy Covid-19 do našeho zařízení. Celý rok 2020 se
nám dařilo nákaze odolávat. Naše zařízení bylo jedno z posledních zařízení, kde nákaza
nebyla. Bohužel to se změnilo v lednu tohoto roku. I naše zařízení postihla nákaza Covid-19.
Jako první se nákaza objevila u uživatelky, která se vrátila z hospitalizace z nemocnice. Na
celé zařízení byla následně vyhlášena
karanténa, kterou museli podstoupit i
naši zaměstnanci, kteří se nesměli volně
pohybovat, ale mohli chodit pouze do
práce a domů, a to i když nebyli nakažení. Na odděleních jsme museli nosit
ochranné obleky, štíty atd. A upřímně
mohu říci, že to nebyla žádná legrace.
Nákazou se nakazil i personál, který chyběl ve směnách. Proto na odděleních
pracoval, kdo mohl. Při každém testování jsme se s hrůzou obávali, kdo další ze směn vypadne a koho ihned pošleme domů. Po téměř měsíci byla karanténa zrušena a zařízení se
vrátilo do „běžného provozu“.
Celý rok musíme návštěvy dle platných nařízení vlády korigovat. To nám způsobuje další
problémy a mnohdy i nepříjemnosti. Neustále musíme měnit pravidla pro návštěvy, zvýšená
administrativa, která je s tím spojená, větší vytížení personálu, který má zvládat ještě svoji
práci. Bohužel mnohdy se také setkáváme s nepochopením od rodinných příslušníků, kteří daná
pravidla odmítají dodržovat a respektovat. Na druhou stranu nás
ale povzbuzují ti rodinní příslušníci
a klienti, kteří naši péči ocení pochvalou a uznáním.

A za sebe

mohu říci, že si pochvalu zaslouží
opravdu všichni.
Díky nákaze se nám značně zvýšily výdaje na provoz (nákupy dezinfekcí, ochranných obleků, respirátorů atd.), podařilo se

nám tyto výdaje kompenzovat z různých dotačních řízení. Celkem jsme tak navíc získali cca
4,5 milionu na pokrytí provozních výdajů a mezd.
V současné době se na pokojích maluje, vyměňuje nábytek a zařizuje novými předměty.
Snažíme se neustále prostředí a vybavení pro naše uživatele zlepšovat tak, aby se jim zde
líbilo a cítili se zde opravdu jako DOMA.
Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem zaměstnancům našeho zařízení za práci, kterou v letošním roce odvedli. A všem lidem z naší obce přeji jen to nejlepší do roku 2022.
Pavel Jór, ředitel ÚSS Milíčeves

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLATINY
Kroužek mladých hasičů v roce 2021
Počet soutěží byl i v letošním roce z důvodu šíření koronaviru omezený.
S trénováním jsme mohli začít v květnu, když děti začaly opět chodit do školy.
Prvního závodu jsme se dočkali 5. června, tím bylo Okresní kolo hry Plamen. Závod proběhl
s určitými podmínkami, aby se předešlo šíření koronaviru, byl tedy určen pouze pro kolektivy
devítičlenných družstev starších žáků. Soutěžilo se pouze ve třech disciplínách: štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60 m a v požárním útoku. My jsme dali dohromady pouze jedno
družstvo, které se ve štafetě požárních dvojic umístilo na 3. místě, ve štafetě 4x60 m na
6. místě a v požárním útoku obsadilo 5. místo. Celkový součet všech disciplín stačil na bramborové 4. místo.
I letos jsme se s dětmi vydali do sousedních Žeretic na Memoriál Broňka Lalouška, kde mladší
děti předvedly ukázku požárního útoku.
První týden v září jsme vyrazili
s jedním družstvem mladších
a jedním družstvem starších
žáků do Lužan na Memoriál
Josefa Fišery, kde se závodilo
v požárním útoku a ve štafetě
požárních dvojic. Obě družstva si odvezla bronzové medaile.
Zatoulaný plamínek se konal
19. září v Libuni a byl určen
pro kolektivy, které se neúčastnily okresního kola v červnu. Možnost závodit tedy dostaly
kolektivy mladších žáků a starší pětičlenná družstva. I tady se soutěžilo ve třech disciplínách.
Závodu jsme se zúčastnili s mladším devítičlenným družstvem, které celkově obsadilo
3. místo.
Ukázku svého požárního útoku děti předvedly 25. září při příležitosti 125. výročí založení hasičského sboru a otevření nové hasičské zbrojnice. Při druhém pokusu si také vyzkoušely vylosovat svůj post stejně jako družstva dospělých.
Posledním závodem, kterého se děti v letošním roce zúčastnily, byl branný závod, který se
konal na Bradech-Rybníčku. Mladší družstvo po trati nasbíralo celkem 32 trestných bodů a

v celkovém hodnocení obsadilo 13. místo a družstvo starších se 14 trestnými body obsadilo
7. místo.
Letošní rok pro nás tedy závody skončily, budeme trénovat a věříme, že příští rok bude situace lepší a budeme se moci zúčastnit více závodů.

Činnost mužů a žen „B“ v roce 2021
Nejprve bych chtěla napsat pár slov o letošní činnosti mužů a žen „B“. Ženy z „B“ týmu se
letos zúčastnily zejména postupových soutěží. Počínaje Okresním kolem v Jičíně 13. června,
kde ukázaly své zkušenosti a podařilo se jim porazit holky z „A“ a celkově zvítězit s časem
22,70. Postup na Krajské kolo do Hradce Králové byl tedy jasný. Druhé kolo se odehrálo
26. června. Štěstí holkám hrálo do karet a opět zvítězily. Tentokrát s časem 27,59. I tady si
vybojovaly postup do dalšího kola. MČR se konalo 8. srpna opět v Hradci Králové. Zde se
na holky přilepila smůla, a ne vše se podařilo podle jejich představ. To se projevilo i na celkových výsledcích. S časem 31,23 se holky umístily na 21. místě.
Muži se letos dali dohromady pouze na dvě soutěže. První byl Memoriál Bronislava Lalouška
v Žereticích, kam vyrazili s týmem žen „A“. Druhou soutěží byla námi uspořádaná soutěž ve
Slatinách ke 125. výročí založení sboru a otevření nové požární zbrojnice. Zde se muži umístili
na 1. místě a ženy „B“ na 2. místě. Soutěžilo se pouze v požárním útoku s upravenými pravidly – druhý pokus byl losovaný.

Činnost žen „A“ v roce 2021
Letošní rok, co se týče počtu soutěží, byl o něco
lepší než ten minulý. Covid nás stále pronásleduje, ale soutěže se konají. První závod letošního roku bylo 13. června Okresní kolo na stadionu v Jičíně. Soutěžilo se pouze v požárním
útoku, kde naše „A“ vybojovalo 3. místo za slatinským „B“ týmem a za holkami z Třebovětic, se
kterými jsme společně postoupily na Krajské
kolo do Hradce Králové, které se konalo
26. června. Zde se nám bohužel vůbec nedařilo
a obsadily jsme poslední 12. příčku.
Tím pro nás postupové soutěže končí a můžeme se soustředit na seriál soutěží O pohár starosty OSH Jičín. Bohužel ani zde se nám ze začátku nedařilo. První tři kola nestojí ani za

zmínku (Vidochov 27. června, Tuř 3. července, Jeřice 28. srpna). Ani na jedné této soutěži
jsme neukázaly výsledek, za který bychom se nemusely stydět. Motivace nebyla žádná,
proto jsme přemýšlely, jakým způsobem bychom mohly naše výsledky posunout o něco
výše. Rozhodly jsme se, že poslední tři závody odběhneme s rychlejší mašinou z SDH Vitiněves a naší mašině dopřejeme zaslouženou pauzu. Další závod se i letos konal v sousední
Nemyčevsi, kde jsme konečně ukázaly, že když chceme, tak umíme a s časem 21,97 jsme
vybojovaly 2. místo. Troufnu si říct, že nás to namotivovalo a na dalším kole 11. září
v Horní Nové Vsi jsme ukázaly, že to nebyla jen náhoda. Podařilo se nám ukončit požární
útok s časem 21,14 a uhájit 2. místo. A jak se říká: „To nejlepší na konec.“ Přesně to platilo
v našem případě na pohárovce ve Valdicích dne 18. září. Zaběhly jsme si náš osobní rekord
v čase 20,01 a poslední kolo ve Valdicích jsme vyhrály. S konečným pořadím se nám
úspěšně hned několikrát podařilo zamíchat a s naším velkým překvapením jsme celkově
skončily na krásném 2. místě. Kromě toho náš osobní rekord byl nejlepší čas mezi ženskými
týmy v roce 2021.
O prázdninách jsme již tradičně vyrazily do sousedních Žeretic na Memoriál Broňka Lalouška, kde jsme zvítězily.
Neměla bych zapomenout zmínit soutěž, která se konala 25. září ve Slatinách ke 125. výročí
založení sboru a otevření nové hasičské zbrojnice. Účast byla nízká a není tedy divu, že jsme
skončily na bedně – na 1. místě. Soutěžilo se pouze v požárním útoku. Druhý pokus byl losovaný.
Úplně poslední soutěží letošního roku byla Podkozákovská hasičská liga v Ploukonicích
26. září, kam jsme se vyrazily spíše jen podívat, jak to na takových soutěžích chodí. Výsledný
čas ani umístění opět nestojí ani za řeč, ale věřím tomu, že nám tato soutěž přinesla alespoň
zážitek a nové zkušenosti.
Na závěr bych chtěla poděkovat klukům z SDH Bystřice, zejména Pepovi Martínkovi, který
nám několikrát vytrhl trn z paty a pomohl nám odvést materiál na soutěže, ale i dalším, kteří
nám na soutěžích pomáhali s nakládáním, vykládáním, obsluhou mašiny nebo i samotným
vysvětlením zkušenějších, jak se s takovou silnější mašinou vůbec běhá. Troufnu si říct, že bez
kluků bychom letos byly nahrané a pravděpodobně bychom se nemohly zúčastnit ani poloviny zmíněných soutěží. Kluci, DĚKUJEME! Dále bych chtěla poděkovat všem, kdo nám
letos vypomohl na závodech, když nás bylo málo. Zejména děkuji holkám z našeho „B“
týmu, Janě Odzganové z SDH Bystřice, holkám z SDH Jeřice a dalším.
A samozřejmě děkuji všem, kteří nás podporují a umožňují nám dělat to, co nás baví a
máme tak rády!

Kristýna Žitná

Výjezdová jednotka SDH Slatiny
Letos jednotka vyjížděla zatím k deseti událostem. V lednu zasahovala u požáru roubenky
v Dolanech, v březnu byla povolána k požáru servisu v Pševsi. V květnu jednotku zaměstnala
příroda – nejdřív bylo nutno odčerpat vodu po vydatném dešti v Liběšicích, potom šlo o
odstraňování větví po silném větru na komunikaci mezi Milíčevsí a Vitiněvsí. V květnu se ještě
likvidoval požár v rodinném domku v Nemyčevsi. V červenci opět zasáhl vítr a bylo nutné
odklidit spadlé větve v Milíčevsi a Češově. V září se členové jednotky zúčastnili oslav výročí
založení sboru v Kopidlně a krátce po návratu na základnu byla jednotka vyslána k požáru
kombajnu v Drahorazi. V říjnu se opět opakovala situace s likvidací po silném větru s odstraňováním větví v Liběšicích. Velké poděkování patří aktivním členům jednotky za účast na
zásazích, brigádách a schůzích.
Aleš Koloc

SOKOL MILÍČEVES
Fotbalové dění v roce 2021 opět nemilosrdně řídila koronavirová infekce.
Od počátku října 2020 až do května 2021 byla fotbalová hřiště opuštěná. Teprve potom se
na nich začali objevovat fotbalisté. Doba restrikcí a zákazů v době epidemie se projevila
negativně v nasazení, v tréninkové morálce i v evidentním
zpohodlnění hráčů. Po několika
trénincích jsme sehráli během
května a června 3 zápasy řízené
OFS bez valného úspěchu. Problémem byl odchod hráčů Jezbery a Jelínka do jejich mateřských klubů, dále trvající zdravotní

problémy

Matěje

Ro-

mana, Jirky Romana, Vojty Havelky, Martina Marhana a Honzy
Berného, které jim nedovolily vrátit se na hřiště. Mužstvo opustil trenér Rakouš.
V době prázdninové se změnilo okolí našeho areálu, neboť obec vybudovala u hřiště nový
chodník i s oplocením areálu, což vysoce vylepšilo vzhled sportoviště. Velmi to kvitujeme a
děkujeme za vylepšení celého prostředí.
Podzimní přípravu jsme vyhlíželi s obavami. Do přípravy se zapojili bratři Bursovi, Jakub Roman, Jakub Rejha, Honza Březský, Michal Havránek, Martin Rajniš, Marek Zítko, Kryštof Roman, Lukáš Novotný, Vojta Svoboda, Honza Čapek. Úzký kádr museli doplnit veteráni Jirka
Roman, Zdeněk Fejfar, přidal se i Zdeněk Roman, Aleš Janda a Radek Adamec. Naopak
v prvním zápase se zranil J. Bursa. Tréninkové nasazení a přístup k přípravě se projevil i ve
výsledcích, kdy jsme úvodní zápasy nestačili a jasně prohrávali, s výjimkou zápasu v Robousích. Částečné zlepšení se projevilo od zápasu s rezervou Bělohradu, kdy jsme doma smolně
o branku prohráli, právě tak další zápas v Nové Pace, kdy jsme doplatili na vlastní nedisciplinovanost. Teprve v dalším zápase s Libání jsme znovu bodovali a pak vyhráli domácí zápasy s Jičíněvsí a Chomuticemi. Během průběhu soutěže se v mužstvu objevili další hráči –
Martin Nožička, dorostenec Filip Hyršal a přes nedoléčené zranění nám pomáhal i Honza
Berný. Naopak nás po celý podzim provázela další zranění a nemoci. Šest zápasů vedl
mužstvo Jan Neuman, v dalších zápasech pak Vladan Bursa. Konečné 9. místo není to, co

by se nám líbilo. Během zimní přípravy máme tedy na čem pracovat. Je třeba stabilizovat
kádr, zlepšit přístup k tréninku, vylepšit kondici i technické dovednosti a zapracovat na disciplíně a ukázněnosti.
Mládež během května a června začala trénovat a týmy sehrály několik
přátelských zápasů. Měli jsme určité
představy, které týmy přihlásit do soutěží, ale před soutěžemi nám odešlo
několik hráčů do Jičína a potom do
Jičíněvsi. Nakonec jsme přihlásili starší
žáky a starší přípravku. Starší žáci se připravovali pod vedením Vladana Bursy a Karla Polaneckého, kteří zaslouží velkou pochvalu za ne zcela jednoduchou práci s dospívajícími mladíky. Soutěž starších žáků se začala hrát znovu na větším hřišti a s brankami pro dospělé,
což znamená někdy velice divoké výsledky. Žáci dokázali vyhrát 3 zápasy a s 9 body jsou
6. ze sedmi mužstev. Přípravku, která hraje svou soutěž turnajově, trénoval Michal Mach,
který se začínajícími a nezkušenými hráči odvedl výbornou práci, za kterou zasluhuje ocenění, a jejich projev při zápasech byl velmi nadějný. A to přesto, že někteří byli podstatně
mladší než jejich soupeři. Michal pracoval s přípravkou dlouho sám, potom mu začal vypomáhat i Honza Berný. Byli bychom rádi,
kdyby se do práce s mládeží zapojili i další
fotbaloví příznivci.
Dorostenci hrají svou soutěž společně s
Chomuticemi, což je krajská soutěž, a vedou si velmi dobře. Upřímně řečeno, jsou
pouze 3 – Michal Martínek, Filip Hyršal a
Jakub Jampílek. Talentovaný Štěpán Čapek se letos bohužel nepřidal. Jsme rádi,
že mají chuť hrát, Filip Hyršal dokonce několikrát nastoupil za dospělé a rádi bychom v týmu dospělých co nejdříve přivítali i další.
V našem zhodnocení jsme uvedli problémy s koronavirovou epidemií. A samozřejmě netušíme, co nám přinesou následující měsíce. Nejenom my bychom si už přáli konec tohoto
trápení a návrat k normálnímu životu. Samozřejmě i možnost v klidu a bez jakýchkoliv epidemiologických omezení se věnovat sportu.
Jan Neuman

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vážení spoluobčané,
již v letošním roce vstoupil v platnost nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.).
Tento zákon přináší velké změny i pro obce,
respektive pro každého z nás. Všechny obce
v ČR musí nejpozději pro rok 2022 nastavit
nový systém v této oblasti. Vybrat způsob
sběru a tomu přizpůsobit veškerou dokumentaci, jako jsou obecně závazné vyhlášky.
Je zřejmě zbytečné dopodrobna rozepisovat vše, co se týče tohoto zákona a změn z nich
vyplývajících, proto bych se rád pokusil shrnout to nejdůležitější, co se týká obce a co nás
bude především zajímat. Obec, a nebylo tomu jinak i v minulosti, musí zabezpečit smluvní
vztahy s jednotlivými společnostmi, které přebírají od obce odpady, tj. svozovou firmu.
Jedná se o zabezpečení následujících složek komunálního odpadu: směsný komunální odpad (černé nádoby), oddělené soustřeďování papíru, plastu a skla, oddělené soustřeďování kovů, biologicky rozložitelný odpad, jedlé oleje a tuky, nebezpečný odpad.
Likvidace všech těchto složek odpadů tvoří základ pro výpočet poplatku za odpady. Jednoduše řečeno, obec zabezpečí místa pro odkládání, předá tento odpad, uhradí jeho likvidaci a následně promítne do poplatku. Nyní přichází to zajímavé, co se nového zákona
týká.
Tab. 1

Poplatkové období v roce

Sazba pro jed-

Rok
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

notlivé dílčí základy poplatku

Odpad
ukládaný
na
skládku

za ukládání od800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

padů na skládku
(v Kč/t)

V tabulce 1 jsou uvedeny poplatky za uložení odpadu na skládku a jejich navyšování v budoucích letech. Tento poplatek nemá nic společného s platbou za služby svozových firem
(„popelářské“ vozy, mzdy zaměstnanců těchto společností apod.), toto jsou další položky

k celkovým nákladům. Zde se jedná čistě o poplatek na skládce za uložení, který je rovněž
původcům odpadu, tedy obcím účtován. Dle této tabulky vidíte, jak poroste jedna ze složek, která tvoří konečnou cenu za odpady. Aby toho nebylo málo, tak zákon zavedl tzv.
třídící slevu. Obec může požádat o uplatnění této slevy, což se stalo a tím je obci účtováno
v letošním roce místo 800,- Kč, dosavadních 500,- Kč/t. K tomu, aby obec dosáhla na tuto
cenu, musí splnit následující kritéria, která se týkají nás všech. Množství nevytříděných odpadů (černá nádoba) vyprodukovaných v obci, musí být maximálně 200 kg/osoba a tato
hodnota se bude neustále s každým dalším rokem snižovat (viz. tabulka 2).
Tab. 2
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Kg/ob-

200

190

180

170

160

150

140

130

120

čan
Toto množství, je maximálním množstvím, které se od počátku roku eviduje a ve chvíli, kdy
překročí stanovený průměr na osobu, obec již hradí skládkovné, dle tabulky č. 1 bez možnosti uplatnit třídící slevu. Bohužel, do průměru se počítají pouze osoby přihlášené k TP
v obci. To znamená, že osoby, které zde žijí a nejsou přihlášeny, přestože platí poplatek za
odpady, tak navyšují svými kilogramy průměr těch, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu a
kteří jsou tedy do tohoto výpočtu zaneseni. Toto se týká chalupářů, kteří navyšují kg na přihlášeného obyvatele. V naší obci to nebude až takový problém, jelikož poměr mezi přihlášenými a nepřihlášenými není tak dramatický. Existují ale obce, kde poměr chatařů a chalupářů převyšuje počet přihlášených osob a tyto obce nemají šanci celoročně dosáhnout
na tzv. třídící slevu. Aby toho nebylo málo, tak obec, respektive občané obce, musí splnit
další parametr, a to je procento vytříděnosti z celkových odpadů, aby mohla obec dosáhnout na zmíněnou třídící slevu, a to dle následující tabulky č. 3.
Tab. 3
Rok

2025

2030

2035

Podíl vytříděné složky z cel-

60%

65%

70%

kového množství

Tato problematika je velmi obsáhlá a snažil jsem se shrnout to nejzákladnější. Z výše uvedeného si každý umí spočítat, jak poplatky za odpady mohou dramaticky narůst. To, že po-

platky porostou, je jisté, ale v jakých řádech, to můžeme ovlivnit my samotní. Doposud byl kladen důraz na třídění jednotlivých složek odpadů, jelikož likvidace vytříděných složek je levnější než to, co zůstane
v černé nádobě. Ale i likvidace vytříděných odpadů stojí nemalé finanční prostředky. Dnes se ukazuje, a vzhledem k životnímu
prostředí je to pochopitelné, že nestačí pouze třídit, ale odpadům předcházet, což vychází
z tabulky č. 2, kde se bude limit na osobu každoročně snižovat až na pouhých 120 kg/osoba
v roce 2029. Je rozdíl dosáhnout na třídící slevu a mít poplatky v přijatelné výši, která může
být méně než třetinová v případě, že dosáhneme na dané slevy. Současných 500,-Kč/t za
uložení odpadu z černých popelnic může vystřídat až 1.850, -Kč/t. Stejně tak roste cena
likvidace dalších odpadů, jako je plast, sklo a papír, který byl počátkem minulého roku absolutně nechtěnou surovinou ke zpětnému odběru. Musím uvést, že poplatky nejsou příjmem obce, ale sumou, kterou obec za odpad svých občanů následně uhradí. Tyto poplatky budou vždy tak velké, jak velké bude množství našeho odpadu. Náklady na odpady
a tím výše poplatku je pouze v rukou nás všech. Tento rok je poslední, kdy jsme mohli využít
starého zákona, pojďme a zkusme v dalším roce nejen dokonale třídit, ale odpadům předcházet. Nejlevnější odpady jsou ty, které vůbec nevzniknou. Není v mém zájmu poučovat
nebo něco nařizovat. Mou snahou je vysvětlit, co přináší nový zákon, co a jakým způsobem
můžeme ovlivnit. Přeji nám všem co nejméně produkovaného odpadu.

ZMĚNA SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2022
Vzhledem ke změně zákona o odpadech a snaze obce o udržení nízkých poplatků za
svoz komunálního odpadu pro občany, jsme nuceni přistoupit k následujícím změnám:
1. Svoz komunálního odpadu (černé popelnice) bude probíhat 1 x za 14 dní.
2. Každá nemovitost, která je určena k trvalému pobytu obdrží žlutou popelnici na
plasty, která bude vyvážena 1 x za 14 dní.
3. Pytle na plasty (žluté) se již nebudou vydávat a zruší se úplně.
4. Na obecním úřadu budou dále k vyzvednutí zdarma pytle na nápojové kartony a
kovy, které se po naplnění odevzdají na tradiční místa (Slatiny – zadní vchod KD, Milíčeves – skládek naproti MŠ)
5. Odkládání skla a papíru zůstává beze změny – kontejnery u prodejny ve Slatinách, resp. v Milíčevsi u bývalé pošty

DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ OBČANŮ
1. Platby za svoz komunálního odpadu za rok 2022 se budou hradit až v období od ledna
2023 do 31. 3. 2023, neposílejte žádné platby, každý obdrží fakturu s koncem roku 2022.
2. Každý majitel nemovitosti vyplní a odevzdá registrační list do obecního systému nakládání s odpadem (ke stažení na www.slatiny.cz nebo k vyzvednutí na OÚ a to nejpozději
do 28.2.2022).

TERMÍNY AKCÍ V ROCE 2022
8.1. Ples obce Vitiněves
15.1. Ples obce Popovice
29.1. Ples SDH Slatiny a Milíčeves
19.3. Pohádkový ples
27.3. Dětské maškarní
25.6. Pohádkový les

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO DĚKUJE VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE
JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM PODÍLELI NA ROZVOJI A DĚNÍ V OBCI.

PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM KLIDNÉ A POHODOVÉ
VÁNOCE A V DALŠÍM ROCE MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.

