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Budoucnost měst a obcí v dalších letech
Asi každý z vás sleduje v médiích,
jak se vyvíjí situace kolem čínské
chřipky COVID-19. Informace se na
nás valí ze všech stran.
Určitě vám tak ani neunikla informace o tom, že rozpočty obcí a měst
budou v příštím roce kráceny minimálně o jednu čtvrtinu. Což bude ve
výsledku znamenat, že obce přestanou zcela investovat. Jediné, co budou dělat, bude snaha udržet obce
a města v chodu.
Budoucnost měst a obcí nebude
proto v dalších letech vůbec jednoduchá.
Obce se nebudou rozvíjet, budou chřadnout. Jakmile obce přestanou investovat, začne problém
mnoha firmám, živnostníkům, malým, středním i těm největším
společnostem. Nebudou mít práci
nebo jí bude málo. Bude to znamenat jejich konec nebo velké propouštění. Následkem bude zvýšení počtu lidí na úřadech práce a další náklady pro stát. Brát obcím a městům
tak obrovské částky je prostě špatná
volba. Opomíjím, že už v letošním
roce jsme jako město přišli zatím
o více jak milión korun, což už je
pěkný zásek do rozpočtu. Tu ztrátu
se podařilo zvládnout jen díky tomu, že jsme zastavili investice a začali šetřit a šetřit a šetřit.
Další nečekané výdaje a ztráty
byly náklady na zvládnutí pandemie
COVID-19. Především v jarních měsících to bylo kolem 200 000 Kč. Stát
nepřispěl ani korunu, není pravda
co proběhlo v médiích, že náklady
budou uhrazeny státem. Skončilo to

sepsáním nákladů a odesláním na
příslušná místa. Výsledek nula.
Přišli jsme také o finance z nájmů
za neuskutečněné akce jako je pouť,
což je dalších 200 000 Kč.
Samozřejmě si uvědomuji, že je
těžká doba, že stát chudne a musí
někde šetřit. S tím nelze nic jiného
než souhlasit. Ale pak se má šetřit
na více místech. Proč ani jedno z ministerstev nepřistoupilo na snížení
svých rozpočtů v letošním roce a naopak jejich rozpočty stouply? Proč
nešetří na Pražském hradě? Proč
jim není snížen rozpočet a naopak
o několik miliónů stoupl? A na rok
příští požadují další navýšení. Proč
vláda a vládní úředníci mají v letošním roce rekordní odměny? Jediný,
komu stát vzal, a hodně vzal, jsou
pouze obce a města. Samozřejmě
nemluvím o živnostnících a podnikatelích, kterým byl v mnoha případech nesmyslně zakázán provoz
pouze s malou, často chaotickou
pomocí státu.
V této těžké době je potřeba připomenout, že lidé si málo uvědomují, že obec patří jim. Je to místo,
ve kterém žijí. A záleží v tuto chvíli
víc než kdy jindy na našich občanech. Každý by měl přiložit ruku k dílu. Každému by mělo záležet na
tom, zda budou obce a města udržovaná. Stačí málo.
Již dnes jsou lidé, kterým není
Miletín lhostejný a ruku k dílu přikládají. Není jich moc, ale jsou. Moc
jim za to děkujeme a vážíme si jich.
Stačí přitom tak málo. Vzít koště,
lopatu nebo sekačku a uklidit veřej-

ný prostor okolo a v blízkosti svého
domu. Stačí tak málo, vyzdobit okna
květinami. Stačí tak málo, nedělat
nepořádek na veřejných místech.
Stačí tak málo, neházet nedopalky
cigaret po zem. To jsou věci, které
by měly být samozřejmostí bez toho, zda obec má či nemá dostatek
financí.

Jako město s 900 obyvateli nemáme miliony na rozhazování. Nám
všem se třeba líbí ozdobený vánoční
stromek na náměstí. Jak vidíte na
fotografii, hoši z technických služeb
si dali tu práci a pěkně ho vyzdobili.
Ale i na tuto jejich práci musí mít
město peníze.
Neříkejme si tedy, co obec má
udělat pro mne, ale zamysleme se
nad tím, co mohu já udělat pro
obec. Život v Miletíně nekončí za
brankou k našemu domu. Život pokračuje i před ní. A jaký život si ve
městě uděláme, takový ho budeme
mít. A takové budeme mít město.
Čeká nás opravdu těžký rok. Zvládneme ho však jenom společně.
Miroslav Nosek

Z radnice

Přeji vřelost, skromnost, ohleduplnost, radost,
štěstí, zdraví, zodpovědnost, pravdu. Jenom tak je
možné se těšit z každého dne.
Miroslav Nosek

Vážení spoluobčané,
již tradičně v tomto čase Vám prostřednictvím
Sousedských listů přeji vše dobré v příštím roce a samozřejmě také zdraví. Pro příští rok bych nám všem,
nejen v Miletíně, přál hlavně zdraví. V roce 2021 to
bude opravdu potřeba.
Rok 2020 byl zcela jiný než předchozí a určitě jsme si
ho představovali zcela jinak. Lze v něm však nalézt
něco dobrého, ba vynikajícího. Lidé se semkli, mnoho
lidí nezištně pomáhalo, ať to bylo šití roušek, pomoc
při nákupech ohroženým skupinám lidí atd. Opět se
lidskost ukázala v plné parádě. Kéž by nám to vydrželo
i další roky. To bych hrozně moc přál všem lidem.

Z důvodu protipandemických
opatření, nařízených Vládou ČR, došlo i u nás v Miletíně k rozhodnutí
zrušit tradiční veřejné rozsvěcení
vánočního stromku s kulturním programem. Smrček v dolní části náměstí přesto v plné kráse zazářil tra-

dičně na první adventní neděli. A jak
si můžete zblízka prohlédnout, nechybí na něm ani letos nové krásné
ozdobičky. Vyrobily je děti a pani
učitelky z mateřské školky Korálka,
žáci 1. třídy pod vedením paní učitelky Markéty Fojtíkové a žáci 2. třídy s paní družinářkou Šárkou Valentovou. Stranou nezůstali ani jejich
starší kamarádi, kteří letos museli
pracovat sami z domova. Také zaměstnanci města se připojili a díky
jejich úsilí může stromek zářit do noci. Celou akci průběžně koordinuje
již několikátý rok paní místostarostka Stanislava Hlaváčková. Děkujeme
všem, kteří přispěli k tomu, že se
v době předvánoční i vánoční můžeme z osvětleného stromku těšit.
Iva Reichlová

Sousedské listy č. 4/2020 vyšly 21. prosince 2020 v Miletíně
Periodický tisk Města Miletín. Četnost vydání: 4x ročně. Evidenční číslo: E 14408
Vydavatel: Město Miletín, náměstí K. J. Erbena 99, 507 71 Miletín, IČO 00271811
Redakce: e-mail: novinymiletin@seznam.cz; telefon: 724 040 412
Vedoucí redaktorka: PhDr. Iva Reichlová
Redaktoři rubrik: Bc. Miroslav Nosek, Mgr. Stanislava Hlaváčková, Bedřich Hak,
Bc. Tomáš Hlavatý, Bc. Ondřej Machačka, Zdeněk Paulus, Jan Vaniš
Grafická úprava: PhDr. Iva Reichlová; počet strany: 32
Korektura: Mgr. Gabriela Reichlová, Ing. Michal Reichl
Grafika na poslední straně: Ing. Jana Stárková
Tisk: ARPA-tiskárna Dvůr Králové nad Labem
Příští číslo vyjde v březnu 2021, uzávěrka 1. března 2021

2

Na slovíčko

Na slovíčko s panem starostou
Jako obvykle jsme s panem starostou
poseděli, tentokrát s rouškami, aby pro
naše čtenáře řekl několik hlavních
informací.
IR: Lidé se Vás asi ptají, jak to bude s Komenského ulicí.
MN: Máte pravdu. Všichni Miletíňáci
a nejenom oni, i široká veřejnost, vědí,
že ulice Komenského, z náměstí směrem na Bělohrad, už není silnice, ale
tankodrom. O kompletní rekonstrukci
se přitom jedná od roku 1991. Příští rok
můžeme s nadsázkou „slavit“ třicáté
výročí snah o její rekonstrukci.
IR: Jaký je vlastně důvod tak dlouhé
prodlevy?
MN: Záležitost se táhne hlavně proto,
že na rekonstrukci se musí podílet tři
subjekty: Královéhradecký kraj, který
je majitelem silnice, VOS a.s Jičín, která
je majitelem vodovodu a kanalizace,
a Město Miletín jako majitel chodníků
musí zafinancovat i svod dešťové vody,
a to až do potoka Bystřice v ulici Arnoldova. Tyto tři subjekty se postupně
scházely, těch schůzí bylo za ta léta nepočítaně. Dnes už to naštěstí vypadá
tak, že se zahájení stavby blíží. Jsme ve
stádiu, kdy se podepisují, řekl bych bilaterální smlouvy mezi třemi subjekty.
IR: Na projektu se už pracovalo?
MN: Ano, projekt je hotový, stavební
povolení je před dokončením. Peníze
z kraje na to jsou uvolněné. Za současné situace se ale samozřejmě může
stát, že i tentokrát akce padne, protože
kraje i obce budou nuceny šetřit.
Rekonstrukce Komenského tak může
být opět odsunuta. Proto nejásám do
té doby, dokud odsud všechny stroje
neodjedou a ulice bude zprovozněna.
Náklady, které bude město muset vynaložit, zatím nejsou známy.
IR: Jaká část ulice se zrekonstruuje?
MN: Rekonstrukce se bude týkat celé
ulice od křižovatky na náměstí. Tam by
měla být nová asfaltka a nová nástupní plocha na zastávce u pomníku K. J.
Erbena. Budu jednat s projektantem,
aby byla začleněna i plocha pro zastáv-

ku na Hořice. Na náměstí by se tak vytvořil pěkný celek, příjemný pro cestující. Práce budou tedy od křižovatky až
po sjezd do ulice Barbory Linkové. Musíme počítat s tím, že to bude rekonstrukce náročná pro občany Miletína
i pro projíždějící řidiče. Není zatím jasné, zda budou objížďky a kudy se povedou. Zejména to bude vyžadovat
trpělivost a pochopení od občanů bydlících v této ulici. Ale výsledkem bude,
že konečně bude ulice novou chloubou
Miletína.
IR: V létě bylo aktuální mluvit o koupališti. Máme k tomu něco nového?
MN: Informací o tom, proč letos koupaliště bylo mimo provoz, je od léta
všude dost. Na Facebooku, v Sousedských listech, na webové stránce, na
veřejných zasedáních, mnohokrát jsem
mluvil s lidmi. Stále mi ale chodí různé
i zlé smsky nebo e-maily. Už na to neodpovídám, protože jsme se k tomu vyjádřili dostatečně a je možné si informace najít.
Proto jen nové informace: V současné
době firma Centrum evropského projektování zpracovává výběrové řízení
na dodavatele projektu Miletínské koupaliště. To je to základní, co musíme
udělat. Od toho se bude odvíjet další
postup. Nyní bude probíhat zaměření
koupaliště.
IR: Vypadá to, že v příštím roce koupaliště nebude.
MN: Není možné dnes odhadovat, kdy
bude nové koupaliště v provozu. Jediné, co můžeme říct, je: příští rok to určitě nebude. To už je jasné. Musíme vycházet z projektu. Když bude hotov
v dubnu nebo v květnu, začneme jednat s bankami o úvěru. Samozřejmě, že
obec jako jsme my, 900 obyvatel, takovou akci z rozpočtu města nezaplatí.
Po jednání s bankami vyhlásíme výběrové řízení na firmu, která koupaliště
vybuduje. Když všechno půjde tak, jak
by mělo, mohlo by se to podařit v roce
2022. Ale nedávám sliby, je to zatím pořád jen vize za předpokladu, že nenastanou žádné velké problémy. Přes-
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nější informace budeme mít koncem
prvního pololetí 2021.
IR: Podle toho, co jsme projednávali na
veřejném zasedání, stále aktuálnější je
situace s odpady.
MN: O odpadech píšeme a hovoříme
pořád. Je to téma nejen pro Miletín, je
to téma celospolečenské. Budeme muset o nich nejen mluvit ještě častěji, ale
něco s nimi skutečně dělat.
Někteří lidé se domnívají, že odpady
jsou jejich věc jen v okamžiku, když za
ně jdou zaplatit. Protože to jde z jejich
peněz. Nezajímá je už, že odpady jsou
jejich, oni za ně odpovídají. Obec pak je
jenom partner mezi nimi a svozovou
společností.
Cena za svoz nezáleží na městě, ale na
skutečných nákladech za svoz odpadu
z našeho města. Platí se nejen za svoz
popelnic, ale také za přistavení velkokapacitního kontejneru, sběr nebezpečného odpadu, svoz tříděného odpadu, i když část nákladů se městu vrací
zpět.
Uvědomme si, že v Miletíně mají občané zadarmo likvidaci bioodpadu,
který lidé ukládají do celoročně otevřeného boxu u dílen města. Zdarma můžeme ukládat větve na plochu u Bažantnice, zdarma město každé úterý v měsíci sváží přímo od domů elektroodpad.
Můžeme zdarma odnášet do infocentra baterie, žárovky, olej, pečivo, drobný
elektroodpad. Zájemci obdrželi zdarma kompostéry, kam mohou ukládat
bioodpad z domácností. Celoročně
mohou zdarma odkládat železný šrot
do kontejnerů po Miletíně. Dvakrát
ročně (mimo letošní podzim) umísťujeme zdarma po městě kontejnery na
větve a bioodpad. To vše je vklad města
do co největšího třídění a do snížení
množství odpadu ukládaného do popelnic.
Pokud někdo alespoň trochu sleduje
seriózní informace v hromadných sdělovacích prostředcích, tak se dozví, že
odpady jsou obrovské téma, které se
týká každého z nás, každé peněženky.
Pokračování na str. 4

Na slovíčko
Cena směsného odpadu bude neustále stoupat, protože se postupně zvyšují
ceny za uložení směsného odpadu. Přijde doba, kdy se nebude moci ukládat
vůbec. A pak, pokud tedy vznikne odpad, který nelze vytřídit, bude se vozit
do spaloven, což bude opravdu hodně
drahé.
Lidé si musí uvědomit, že je to stejné,
jako když odeberete elektrický proud.
Taky za něj musíte zaplatit. Když máte
zapnuté přímotopy a otevřené dveře
i okna, zaplatíte víc.
IR: Podle toho lze usoudit, že když budeme třídit, budeme platit míň.
MN: Přesně tak. Když budete třídit odpad tak, že budete dávat do jedné tašky
plast, do druhé papír, do jiného kontejneru plechovky, do zeleného sklo atd.,
budete za směsný odpad platit méně.
Když odpad třídit nebudete, budete
platit víc. Někteří lidé to stále nechápou nebo to nechtějí chápat. Co je k tomu vede? Nevím. Kromě toho, že budeme šetřit své peněženky, největším
přínosem pak bude zdravější životní
prostředí, což by mělo být věcí každého
z nás. A to nejen z odpovědnosti sami
k sobě, ale i k našim potomkům.

IR: V letošním roce už muselo město za
odpad doplácet?
MN: Letos doplácíme za odpady cca
120 000 Kč. Jsem toho názoru, že za odpady by si měli platit sami občané, a ne
aby za ně platilo město. Na prosincovém veřejném zasedání jsme probírali
výši poplatků na rok 2021. Navrhoval
jsem, aby se platba zvýšila o 104 Kč na
hlavu, protože by to pokrylo z velké části náklady na rok 2021. Neřeší se dluh
roku 2020, ten už město vzalo na sebe.
Nakonec bylo schváleno zdražení na
osobu jen o 50 Kč. Pro město to znamená, že uhradí za občany příští rok
minimálně 60 000 Kč.
Musíme si být vědomi, že v dalších letech se mohou poplatky zvyšovat výrazněji. Svoz odpadu se nedá do nekonečna dotovat městem. Je to služba
nebo komodita jako jakákoliv jiná, za
kterou si občan musí zaplatit.
IR: Třídění odpadu bychom proto měli
mít všichni na paměti.
MN: Určitě. Je třeba stále lidem připomínat, aby třídili, protože to zejména
bude nejvýhodnější pro ně. Ale i pro
město a pro Zemi. Čím více budeme třídit, tím méně budeme platit nebo ne-

bude muset dojít ke zdražení. Všechno
je závislé na tom, kolik tun směsného
odpadu se z našeho města odveze. Přitom ale některé popelnice na směsný
odpad jsou plné plastových krabic a pytlíků, a navíc i krabic papírových. A kontejner na plast nebo na papír je jen pár
kroků vedle. To prostě musí skončit.
Jsem přesvědčen, že naprostá většina
lidí tomu rozumí a chová se zodpovědně. Co se týká svezeného směsného
odpadu, jsme na tom zatím, podotýkám zatím, v rámci předepsaných limitů dobře. A to proto, že za rok se u nás
sveze na hlavu 186 kg, což je pod limitem 200 kg. Pokud ale bychom překročili tuto hranici, dojde k navýšení
z důvodu zvýšení poplatku za uloženou tunu. V dalších letech se bude limit 200 kg postupně snižovat a pak už
bychom se do něho nevešli, což by
znamenalo radikální zvýšení nákladů.
Máme to tedy ve svých rukou. Pokud
se budeme chovat odpovědně a budeme třídit, vyděláme na tom a ušetříme.
IR: Pane starosto, děkuji za rozhovor.
Iva Reichlová

Rozloučili jsme se s Oldřichem Voňkou
Když koncem roku 2018 oslavoval Oldřich Voňka 90. narozeniny,
připravili mu jeho kamarádi i fandové krásnou oslavu na hřišti. Poblahopřát přišli hráči obou fotbalových mužstev, sportovci i občané města, kteří si pana Voňku pamatovali z let 1994 až 1997, kdy
zastával funkci zástupce starosty.
Všichni přítomní obdivovali jeho
vitalitu a vzpomínali na to, co tento energický a nezdolný člověk udělal pro město a pro miletínský
sport.
V prosincovém čísle Sousedských listů Antonín Kraus vzpomínal na dobu, kdy se v roce 1965
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pan Voňka do Miletína přistěhoval. Okamžitě se zapojil do sportovní činnosti ve městě a hned se
„začaly dít věci”. Dalo by to na celé
stránky, kdybychom měli vše vyjmenovat.
Za zásluhy o rozvoj sportu obdržel
Oldřich Voňka k 70. narozeninám
od ČSTV Jičín titul Rytíř sportu.
V polovině listopadu nás ale zastihla smutná zpráva. V sobotu 14.
listopadu pan Voňka náhle zemřel
ve věku 92 let.
Jak jeho pozůstalí na parte napsali, i miletínští vědí, že „očím jsi
odešel, v srdcích jsi zůstal ...”
Miroslav Nosek

Školy

Zprávičky z miletínské školičky
i v době podzimních prázdnin. Teď jen čekáme na výsledek soutěže.
Vzhledem k tomu, že žáci zůstali doma a neměli pracovní činnosti, bylo nutné „zazimovat“ školní zahradu. Pan
školník, paní uklízečky a kuchařky ze školní jídelny se
ochotně ujali prací na školní zahradě a školním pozemku.
Škola se podílela na výzdobě miletínského vánočního
stromku, hlavními iniciátorkami výroby vánočních ozdob
byly paní Šárka Valentová a paní Markéta Fojtíková.
V období nouzového stavu nebyl provoz mateřské školy
přerušen, i když některé zaměstnankyně byly v pracovní
neschopnosti. Na výpomoc přišly paní Naděžda Vávrová,
vychovatelka ze školní družiny, a paní Věra Vacková, asistentka pedagoga.
V prosinci se děti vracely do školy, školní život se prozatím vrátil do starých kolejí. Doufejme, že to vydrží co
nejdéle.
Všem našim zaměstnancům i čtenářům Sousedských
listů přejeme hodně zdraví do nového roku.
Jana Velichová a Jana Stejskalová

aneb stručně ze života školy v době nouzového stavu
Letošní školní rok byl zahájen 1. září. Všichni jsme si
upřímně přáli, aby chod školy nebyl narušen druhou
vlnou koronaviru. Bohužel, již v říjnu začala distanční
výuka, tedy výuka žáků z domovů. Škola realizovala výuku přes Teams, došlo tak ke sjednocenému vyučování.
Některým žákům byly zapůjčeny notebooky, aby se doma mohli vzdělávat.
V této době domácího vzdělávání se žáci zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Naším odběratelem je Polesí Harrachov. Za sběr škola dostala 5 700 Kč.
Panu učiteli Davidu Hruškovi se podařilo získat pro školu
3D tiskárnu. Podmínkou je proškolení 2 pedagogických
pracovníků.
V průběhu distanční výuky se někteří žáci 8. a 9. třídy zapojili do soutěže Čtenář na jevišti. V této soutěži se jedná
o dramatické čtení úryvků z knihy, kterou si žáci sami vyberou. Naši účastníci soutěže si zvolili Děti z Bullerbynu.
S dramatizací jim pomáhaly paní učitelky Daniela Pourová a Jana Stejskalová. Žáci trénovali 1-2x týdně, a to

Ekotým ZŠ Miletín
Nyní máte možnost v infocentru Mateřídouška si
krásné látkové sáčky zakoupit. Tím nejen pomůžete
malým krůčkem zlepšit životní prostředí, ale odnesete si domů i hezký ručně dělaný doplněk. Zároveň
podpoříte i další činnost Ekotýmu.

Mezi projekty Ekoškol v roce 2020 uspěl a mezi tři
nejlepší v České republice byl vybrán náš projekt šití
látkových sáčků.
Cílem bylo najít alternativu k plastovým sáčkům,
do kterých si v obchodě nabíráme pečivo, zeleninu
i ovoce. Epidemická situace bohužel výrazně zkomplikovala realizaci celé akce. Nakonec jsme i s pomocí Města Miletín a aktivních rodičů našli cesty,
jak celý projekt dokončit.

Cena za sáček: Dobrovolný příspěvek, který bude
použitý pro další činnost Ekotýmu.
Martin Fikar
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Školy
Pec nám nakonec nespadla
Delší dobu vznikala myšlenka oživit
školní zahradu něčím netradičním.
Něčím využitelným ve výuce; záležitostí, kterou si žáci sami vybudují
a odnesou si z této události řadu zážitků, dovedností i znalostí.
Shodou okolností padla volba na
výstavbu keramické pece. Ale ne pece jen tak ledajaké. Pece, která bude
replikou pecí pravěkých z doby laténské, tedy z období, kdy naše
země obývali Keltové.
Za počátek celé akce bychom mohli
označit čtvrtek 17. září, kdy šesťáci
vyrazili na exkurzi do archeoparku
ve Všestarech. Tam se doslova dotkli
pravěkého způsobu života. Vyzkoušeli si, jak náročné bylo házet oštěpem, nadrtit mezi dvěma kameny
hrst mouky nebo zkusili práci dřevorubce kamennou sekerou. A mimo jiné si prohlédli také repliky pravěkých pecí chlebových i keramických, protože jejich stavba nás ve
škole čekala.

Už 9. září začal druhý stupeň stavět
základy laténské keramické pece.
Základním stavebním materiálem
byla hlína s vodou, do které se přidala nasekaná sláma. Tuto směs ná-

sledně žáci i učitelé prošlapali, a tak
vznikla stavební hmota pro výrobu
pece. Výrobu mazanice prošlapáváním jsme prováděli v několika etapách v průběhu celého září.
Mezitím kluci z deváté třídy vykopali jámu, do které naskládali šamotové cihly. A vznikl základ celé pece.

Když jsme měli již mazanice dostatek, upletli jsme okolo cihel z vrbových proutků kostru pece. Na tu
jsme naplácali připravenou směs
z hlíny, vody a slámy a pec byla postavená. A můžeme vypalovat, hurá!
Jenže to přišlo. Koronáč. Sotva jsme
zvládli vymodelovat několik málo
misek, sošek a amuletů, zavřely se
všechny školy.

Mokrá pec stála na dešti jen pod zakrývací plachtou. Čím dál víc se zvětšovalo riziko, že vlhku neodolá a spadne. Pan Jaroslav Pozner, který celou
stavbu řídil, na konci října rozhodl,
že pec musí být v co nejkratší době
vypálena, aby vyschla a měla šanci
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odolat sychravému podzimnímu počasí. Proces výpalu, který byl původně zamýšlen jako společné završení
celé akce, tak proběhl v komorním
kruhu bez žáků.
Pec je hotová a všichni jí držíme
palce, aby pod provizorním přístřeškem přečkala zimu bez újmy a my si ji
mohli na jaře opravdu užít tak, jak
bylo od začátku zamýšleno.
Nakonec na jaře nás nečeká „pouze“ výpal keramiky v keltském stylu,
ale je potřeba zvelebit celé okolí pece a vybudovat její zastřešení.
Postupně plánujeme vytvořit něco
jako miletínský archeokoutek, který
by se dal využít k různým akcím.
Mohl by se zařadit mezi turistické cíle našeho města. Plánů je hodně,
snad nám budou okolnosti nakloněny lépe než na podzim.
Na závěr si dovolíme obrátit se na
vás s následující prosbou. Jelikož
proces výpalu je energeticky velmi
náročný (cca 12 hodin intenzivního
topení), spotřebuje se při něm velké
množství dřeva. Proto budeme velmi rádi, když někdo z vás nám věnuje
dřevo na výpal, případně na stavbu
zastřešení.
Předem děkujeme.
Žáci 6. a 9. třídy
a Martin Fikar

Pokračování na str. 8

Školy
Učení i o prázdninách

Naše škola se o prázdninách zapojila do projektu AŠSK
pod názvem Vzdělávací dny.
Tento projekt se skládal ze vzdělávací části a části volnočasové (nejčastěji sportovní). Žáci měli příspěvek například na stravu, vstupné nebo cestovné. Za 4 dny jsme
navštívili Hradec Králové, Dvůr Králové, Liberec a Malou
Skálu. Ve sportech jsme si vyzkoušeli třeba jízdu na kajacích nebo paddleboardech.
Vše jsme si užili a uvidíme, jestli příští rok bude tato
akce znovu.
David Hruška

MŠ Korálka
Vám všem přejeme Vánoce plné radosti z toho, že můžete
mít okolo sebe ty, které máte opravdu rádi a na kterých vám
záleží. Vzpomeňte v srdci i na ty, o které jste již přišli. Společně
si vytvořme víru v lepší a pro nás všechny optimističtější časy.
Pokusme se kolem sebe rozdávat více úsměvu a nelitovat
chvilky, kterou věnujeme těm druhým okolo nás.

Školní rok začal slibně. Do naší mateřské školy chodilo hodně dětí a nemocnost se nám vyhýbala. Těšili jsme se, jak si to
společně užíváme. Čekalo nás několik zajímavých akcí s rodiči, divadla a některé naučné programy. Bohužel vyšlo pouze
jedno divadlo a část programu „Sportovní školička“. S povděkem jsme kvitovali nabídku organizátorů Sportovní školičky,
že s dětmi udělají zkrácenou hodinu venku u naší školy. Tím se
s dětmi rozloučí a předají jim diplomy. Bylo to moc fajn, děti
byly opravdu šťastné. Velkou radost měly z medailí, na kterých mohly oči nechat.
Další události se již odvíjely od situace, která v naší republice
nastala v souvislosti s šířící se epidemií COVID-19. I přesto, že
i my jsme měli problém s udržením provozu z důvodu personální absence, podařilo se nám za aktivní spolupráce se základní školou, kdy nám byla paní ředitelkou Mgr. Janou Velichovou nabídnuta výpomoc od vychovatelek ze školní družiny, provoz zachovat. Jsme si jisté, že toto gesto ocenili hlavně
rodiče, kteří potřebovali nadále chodit do zaměstnání.
Vnitřní provoz naší Korálky se pomalu vrátil do normálního
života. Nastává nejkrásnější období v roce, my se těšíme na
Ježíška a chceme si to opravdu užít. I když letos jenom děti
a my u nás v naší Korálce.

Až nový rok na dveře zaklepá,
ať všechno zlé za sebou zanechá.
Přejeme vám, ať vás osud nezradí,
jenom láska a cit v srdci ve starostech poradí.
Dále přejeme hodně pohody,
šťastné náhody, významné dohody, legrační příhody
a další života výhody.

Za kolektiv
MŠ Korálka
Lenka Chlubnová
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Kluby a spolky

Klub přátel K. J. Erbena
Úklid hrobu K. J. Erbena
na Olšanských hřbitovech

Naše pražská členka Klubu přátel K. J.
Erbena paní Eva Veverková každoročně začátkem listopadu uklízí Erbenův hrob na Olšanských hřbitovech v Praze. Letos jsme tuto její po-

moc vřele uvítaly, protože je 150. výročí úmrtí básníka a kvůli pandemii
se miletínské členky do Prahy nedostaly. Paní Veverková nám poslala fotografii, na které můžete vidět pěknou úpravu hrobu s věnečkem a kahánkem, jež na hrob přinesla.
Vlasta Bucharová
Připomínka výročí narození
a úmrtí našeho slavného rodáka
Tentokrát nám okolnosti (aktuální
vývoj pandemie) nedovolily pořádat
akci ve Spolkovém domě s tradičním
programem naší základní školy. Proto jsme jenom vyvěsili plakáty. A tak
se nás ve čtvrtek 5. listopadu na náměstí sešlo osm. Samozřejmě s rouškami a rozestupy. K pomníku K. J. Erbena jsme položili věneček a zapálili
svíčku. Připomněla jsem přítomným,
že 7. listopadu bylo 209. výročí narození a 21. listopadu 150. výročí úmrtí

našeho rodáka. Na kulaté výročí jsme
vzpomínali v minulých vydáních Sousedských listů.
Potěšilo nás, že od pondělí 2. do
pátku 6. listopadu po 19. hodině na
hradecké rozhlasové stanici vysílali
pořad o Erbenově životě. A pořad
o něm byl i v brněnském rozhlase. Začátkem roku Erbenův rodný domek
totiž navštívila brněnská vysokoškolačka Natálie Janderová z Hořic.
Provázela ji Alenka Bendová a mne
požádala o spoluúčast. Natálka si
průvodcovskou řeč nahrávala a použila ji pro příspěvek do pořadu, spolu
s citáty z Erbenovy Kytice.
Při setkání u Erbenova pomníku
jsme vzpomněli také na 209. výročí
narození a 130. výročí úmrtí Jana
Nepomuka Lhoty.
Růžena Hellingerová

Myslivost na Miletínsku
V roce 2017 spustili společnými silami Myslivecký spolek MIRO Miletín a zástupci města Miletín projekt
na odchov a vypouštění bažanta
obecného. Cílem je návrat bažanta
do volné přírody Miletínska. I v letošním roce jsme v květnu vypustili
na Bubnovce dalších 30 bažantů,
a tím tak znovu podpořili jeho početní stavy.
V tomto článku si dovolím udělat
malé ohlédnutí do historie myslivosti na Miletínsku a možná tím trochu poodhalit, že to, co se snažíme
dělat dnes, bylo v minulosti samozřejmostí.
V roce 1960 došlo ke sloučení Mysliveckých společností Miletína a Rohoznice a vzniklo Myslivecké sdružení MIRO Miletín, jehož název je
užíván dodnes. V letošním roce je to
tedy 60 let působení MIRO Miletín.

Společnost měla 22 členů a věnovala se lidové myslivosti naplno a s
nadšením, jak zjišťuji občasným
pročítáním naší spolkové kroniky, ze
které uvedu úryvek:
Rok 1961, ochrana zvěře při hnízdění
Koroptev, sebráno 60 vajec a vylíhnuto
25 kuřátek a vypuštěno 16 kusů. Bažant, sebráno 120 vajec a vylíhnuto 52
kuřat a vypuštěno 27 kusů. Dále chráněno 10 hnízd se 120 vejci.

Dnes je bohužel myslivost tlačena
dobou a společností na úplně jinou
kolej a udržet ji alespoň částečné
v odkazech našich předků, starých
myslivců, je téměř nemožné. Právě
proto je tento projekt a jiná podpora dnešní společnosti pro nás důležitá a jsme rádi že v tomto našem
snažení máme oporu v zastupitelích
města Miletín. Doufáme, že tomu
tak bude i do budoucna, protože
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obnova přírody a všeho, co do ní
patří, je vždy krok správným směrem. Myslivosti zdar!
Tomáš Kučera
předseda mysliveckého spolku
MIRO Miletín

Kluby a spolky

Dámský klub bilancuje
Jak to bylo se vznikem Dámského klubu?
A jaké akce se dosud uskutečnily?
Nápad na setkávání důchodkyň vzešel z jedné návštěvy v místní knihovně, kde se náhodně sešlo několik
čtenářek, „čerstvých důchodkyň“. Hodily jsme řeč, dobře jsme si popovídaly a slovo dalo slovo.
Návrh na pravidelná setkávání v klubu jednou za měsíc padl také v Městské knihovně K. J. Erbena 29. září
2016 při akci Čtu, čteš, čteme aneb posezení s knížkou.
Byla to vlastně první oficiální schůzka. Sešlo se nás tehdy osm a rozhodly jsme se pořádat setkání pravidelně,
vždy poslední čtvrtek v měsíci.
Lehké sportování i opékání buřtů

K ukončení letní sezóny tradičně patří opékání buřtů.
Stejně tak před vánočními svátky si vždy rády posedíme
u cukroví a vyměňujeme si recepty. Baví nás ruční práce
– výšivka, peding, pletení, háčkování a různé další techniky. Občas si vytvoříme nějaké dekorace na výzdobu
našich domovů. Pozveme i lektorky, které nás novým
dovednostem naučí. Rády potrénujeme paměť, zasportujeme si, vyluštíme nějaké hádanky a na besedách se
setkáme se zajímavými lidmi.
Učíme se elegantně vázat šátky

Od té doby se uskutečnilo 44 setkání. Jistě bychom
byly letos dosáhly kulaté padesátky, ale koronavirus
nám plány na několik měsíců překazil. Tak snad v příštím
roce.
A jaký program naše setkání mají? Jak můžete vidět
na fotografiích, velmi oblíbené akce jsou výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Miletína. Jsou buď pěší, nebo
je kombinujeme s autobusovou dopravou.

Dost jsme toho nevěděli o čokoládě

Do klubu zavítají i muži, a to hlavně tehdy, když
uspořádáme nějaké zajímavé besedy. Největší ohlas
mezi veřejností měla setkání o historii a zajímavostech
Miletína. Neváhejte a až to situace dovolí, přijďte mezi
nás, rády kohokoliv přivítáme, a to nejenom důchodce.
Myslím, že nebudete litovat, bývá to vždy legrace.
Za všechny příznivkyně
Stáňa Hlaváčková

Při výletu do Bělohradu nám přálo počasí
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Mateřídouška

Co nového v Mateřídoušce
Jelikož je doba, jaká je, zajistili jsme u nás v Mateřídoušce další balíkovou službu, a to Zásilkovna. Jak to
celé funguje?

Zásilkovna zajišťuje přepravu zboží pro e-shopy. V eshopu si při objednávce vyberte naše výdejní místo Infocentrum Mateřídouška a přepravce zásilku během
několika dnů doručí. U nás si svoji zásilku vyzvednete na
základě hesla zaslaného sms zprávou. Úhradu zásilky,
která je na dobírku, lze platit hotově i kartou.
Zásilkovna také provozuje službu Mezi námi pro doručování zásilek mezi fyzickými osobami. Zákazník vyplní
všechny potřebné údaje pro odeslání zásilky pohodlně
kdekoliv přes mobilní aplikaci www.zasilkovna.cz/mezinami a na podacím místě Zásilkovny sdělí pouze vygenerované heslo k zásilce. Doufám, že s touto službou
budete spokojeni stejně jako i se stávající od PPL Parcelshop, která se také osvědčila a je hojně využívána.
Podkrkonoší rozjíždí novou soutěž s čarodějem Modromírem. Neseďte doma a zapojte se do podkrkonošské soutěže! Staňte se čarodějem či čarodějkou v Podkrkonoší!

V úterý 1. prosince poodhalil čaroděj pravidla soutěže.
Dozvíte se také více o pokladu, který na vás na konci čarodějné hry čeká! Sledujte proto Facebook i web Podkrkonoší a těšte se, někde tam venku na vás totiž čeká
poklad!
O čarodějné hře i Modromírovi se dozvíte více na webu
www.carodejnickaskola.com a Facebooku Čaroděj
Modromír a Čarodějnická škola řádu Bílé kočky.
Děti se při hře naučí čarovat od čaroděje Modromíra
a potom kouzla použijí, aby někomu pomohly. Je na vás,
jestli hrou strávíte pár minut každý den, nebo ji spojíte
s procházkou do přírody.
Čaroděj Modromír je sada kouzelných karet a samolepek, která naučí vaše dítě (3-8 let) čarovat a pomáhat.
Vypráví příběh jako pohádková knížka a navíc ho propojí
s procházkou. Budete společně hledat kouzelné přísady, večer čarovat a každé ráno zažívat nový zázrak. V říši
pohádek tak můžete strávit nejméně tři týdny.
Čarovat se dá v jakémkoli ročním období. Sada se hodí
jak pro kluky, tak pro holky. Vánoce tak mohou být ještě
kouzelnější.
V infocentru můžete až do 23. prosince nakoupit
drobné dárky, časopisy, knížky, kosmetiku i víno. Jako
každoročně máme pro vás vánoční pohlednice, dárkové
tašky i balicí papír.

Ráda bych vám také nabídla kalendář Miletína, ať už
pro vás, vaše známé, přátelé nebo jako vánoční dárek
pod stromeček pro vaše nejbližší.
Přeji vám krásné vánoční svátky, hodně štěstí, radosti,
lásky a úspěchů v novém roce.
Rita Nedělová
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Informace

Léčivé pulzy a virová infekce
V minulém čísle Sousedských listů jsme
vás zvali na přednášku Izabely Klimové,
MD. Bohužel, jak všichni víme, setkání
jsme museli zrušit. Přinášíme teď proto
alespoň základní informace o tom, jak
nám léčivé pulzy mohou pomoci udržet
si zdraví i při současné epidemii.

Uplynulé týdny a měsíce změnily
celý chod naší planety. COVID-19
ovlivňuje náš život víc, než jsme si
dokázali představit.
Po dobu mnoha týdnů je fascinující
sledovat, s jakou samozřejmostí se
najednou zastavuje náš hyper rozjetý svět. Letadla nelétala, podniky
stály, přeskupují se státní rozpočty.
Když ochránci životního prostředí
upozorňují na umírající stromy, celé
živočišné a rostlinné druhy, s nikým
to nepohne. Jak začnou umírat lidé
a nemáme to pod kontrolou, najednou všechno jde.
Když se energie dostane z rovnováhy, ze své rezonance, přechází
v nerovnováhu a veškerá příroda
hledá vyřešení nerovnovážného stavu. Známe to z minulých let, kdy
opakovaně vznikaly chřipkové "vlny", většinou jsme ji dostali všichni.
Klasická chřipka nás zbavuje toxinů
a nerovnováhy v těle. Má svůj smysl.
Obvykle jednou za rok, někdy jednou za dva roky, dostaneme menší
chřipku nebo nachlazení. Jejím cílem je přivést energii zpět do rovnováhy. Někdy je fyzický virus prostě
jednoduchý způsob pro vyčištění
nerovnováhy energie ve vašem těle.
Koronavirus je speciální tím, že demonstruje důležitost emocionálního příspěvku člověka k procesu nemoci. Kapsle viru jsou zvláště citlivé
na lidské emoce. Virus je řízen svým
programem, zachyceným v informačním poli Země. Je to jeden z biologických programů, a proto dokáže
živit vibrace strachu a je jimi zesílen.

Nakažená osoba tedy začíná podporovat život viru, což vede k jeho
reprodukci uvnitř těla. Kromě toho
biologické tělo zasažené vibracemi
strachu je začíná předkládat ven, vydechovat i slovně vyjadřovat, což
přispívá k infekci jiných organismů.
Infekční mechanismus je tedy řetězovou reakcí.

Covid-19 je jako jiné viry. Nízkovibrační entita s uzavřenou strukturou
elektromagnetického obvodu s rezonanční frekvencí přibližně 5,5 Hz14,5 Hz. Ve vyšších rozsazích není aktivní a počínaje rozsahem 25,5 Hz
a vyšším virus umírá.
Po tisíciletí byla frekvence vibrací,
tj. kmitů za sekundu, naší planety
7,6 Hz. Fyzici to nazývají Schumannovou frekvencí. V těchto podmínkách se člověk cítil pohodlně, protože vibrační frekvence jeho energetického pole měla stejné parametry,
tj. 7,6 až 7,8 Hz. Magnetické pole Země je vlastně geomagnetické energetické pole, které chrání naši planetu před smrtící radiací ze Slunce. Nebýt něj, život v současné a nejspíš
vůbec žádné podobě na Zemi nemůže existovat. Magnetické pole
Země je následkem elektrosmogu
porušené, a tak týdny, měsíce žijeme v nezdravém životním prostředí,
ve frekvencích, které nejsou v souladu s vesmírným řádem.
Je životně důležité, abychom kmitali na správných frekvencích jako
Země. Jenom tehdy je náš imunitní
systém schopen odolat náporu viro-
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vých infekcí. Jak dostat své tělo do
celkové rovnováhy, aby bylo zdravé?
Tělo člověka „vibruje“ ve vyšších frekvencích, pouze příležitostně se vrací do nižších vibrací. Důvodem mohou být různé poruchy energetické
rovnováhy: únava, emoční vyčerpání, prochlazení, nervové napětí atd.
V takové situaci je tělo člověka mnohem náchylnější podlehnout virovému onemocnění.
K udržení těch správných frekvencí
v našem těla nám pomáhá magnetoterapie, přirozená a pro organismus šetrná fyzikální metoda prevence i léčby. Působením pulzního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání lidského těla na buněčné
úrovni, což vede k potlačení, případně odstranění některých zdravotních potíží, očistě organismu a regeneraci buněk.

Úroveň současných poznatků umožňuje účinně využívat této metody
hlavně k prevenci, ale i k léčení následků chorob. K těmto účelům slouží magnetoterapeutické přístroje,
které nacházejí své uplatnění i při
domácím použití. Po zaškolení odborníkem pak přístroje můžeme používat doma kdykoliv máme vhodnou chvilku.
Izabela Klimová, MD

Informace

Slavíme 10. výročí Farmy pod Zvičinou
Velkou premiérou pro bylo nás první setkání s lidmi
na trhu v roce 2018 na Holovouském Malináči. Prodávalo se a viděli jsme, že to půjde.

Myšlenka kozí farmy se zrodila po shlédnutí pořadu
ČT o panu Karlovi ze Staré Paky, který začal kvůli kozímu
mléku a doporučení svého lékaře chovat kozy. Tento
pán se zbavil žlučových kamenů a byl ve svém okolí také
vyhlášený svými sýry. Navštívili jsme ho a vyprávěl nám
o tom, jak s manželkou farmařil.
Předpoklady jsme měli, lásku ke zvířatům, kuchařské
hobby a produkovat zdraví prospěšnou věc nás nadchlo. A jaké byly začátky?
Začalo to na jaře 2009, kdy jsme si pořídili první kozu.
Na první mléko jsme si počkali rok. Muselo se na podzim
připustit. A první porod kozy byl pro nás neznalé opravdu velkým zážitkem, i jsme si dali panáka. Také první seč
našim traktůrkem, sklizeň prvního obilí. To vše na nás
intenzivně působilo a bylo pro nás pohonem do další
práce.
V naší minimlékárně zpracováváme výhradně mléko
od nás a vše prodáváme ze dvora. Rozrůstá se nám
stádečko koz a rozrostla se i naše rodina. Naše dcerka
pečuje o malá kůzlátka, která dětská srdíčka vždy
potěší.

Na akci nám byla slavnostně předána značka Regionální produkt za Podzvičinský čerstvý kozí sýr v syrovátce. Tento sýr se skvěle hodí nejen jako snídaně,
plátky sýru k pečivu s máslem, ale i do zeleninových
salátů. Výhodou je jeho skladování, ve sklenicích se
syrovátkou skutečně dlouho vydrží v chladnu.
Také u nás vyrábíme kozí sýr Francouz. Je mladý,
měkký, s ušlechtilou plísní na povrchu. Necháváme jej
zrát 4-10 dní. Skvělý je na prkénko i do salátů.
Celkem vyrábíme až 6 druhů sýrů. Jsme držiteli značky Regionální potravina za sýr Popelák, máme také Cenu
hejtmana Královéhradeckého kraje za sýr Malenka. Novinkou příští sezóny 2021, která na farmě začíná v březnu, bude kozí jogurt. Už nyní jej doma testujeme a je
vynikající.
Lenka Lacinová
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Turistika

Spolek Podzvičinsko a cestovní ruch v Podkrkonoší
Kdo jsme a co děláme? To jistě napadne mnohé čtenáře, ať
už název Podzvičinsko znáte nebo se s ním potkáváte
poprvé. Potom jsou tedy následující řádky určeny vám.
Spolek Podzvičinsko založilo několik obcí a měst v roce
2000 s myšlenkou podpořit a rozvíjet cestovní ruch na území
Podkrkonoší. Jedním ze zakladatelských subjektů bylo i město Miletín, pan starosta Miroslav Nosek byl dlouhé roky
místopředsedou spolku.

Že byl tento rok vlivem souvislostí s Covidem-19 „velmi
zvláštní“, není pro nikoho žádná novinka. Média nás denně
intenzivně informují o probíhající situaci. Dopad opatření
a bohužel i samotné účinky viru zažíváme sami na sobě. Jedním z nejpostiženějších odvětví je oblast cestovního ruchu
a důsledky této situace se nevyhnou ani oblasti Podkrkonoší. Ať už se jedná o významný pokles návštěvnosti
památek na našem území, jejichž ztráty nemůže vyrovnat
ani nadprůměrná letní sezóna, nebo zdaleka největší dopad
na restaurace, hotely a penziony, pro které jsou následky
virové epidemie mnohdy bohužel likvidační.

Z původních několika členů se členská základna v průběhu
dvaceti let rozrostla na 38 obcí, měst a městysů a 17 podnikatelů. Chod spolku je financován díky příspěvkům jeho
členů, dotacím Královéhradeckého kraje a projektům, jako
je například Cesta kamene. Výše členských příspěvků je od
roku 2000 stále stejná. Za finanční podporu všem členům
velmi děkujeme, bez nich by to totiž fungovat nemohlo.
Vlastní činnost spolku se v průběhu dvou desetiletí vyvíjela.
Z počátku bylo třeba vytvořit základní strukturu cestovního
ruchu v území, propagační materiály, mapy, infotabule, web
a další. Ale i vymyslet a proznačit naučné stezky a cyklotrasy.
Naučnými stezkami je naše turistická oblast doslova protkána a spolek Podzvičinsko se na realizaci řady z nich podílel, nebo je sám vybudoval. V okolí Miletína je to například
všem známá NS Karla Jaromíra Erbena nebo novější Cesta
kamene.
V současné době si vlastní propagaci zajišťují větší města
i menší obce víceméně samy, spolek se zaměřuje na propagaci oblasti v rámci Královéhradeckého kraje a celé České republiky. Samozřejmě se snažíme cílit i na návštěvníky ze zahraničí, nejvíc nás navštěvují Němci, Poláci a Slováci. Společně s našimi partnery v území jsme v minulém roce vydali
tištěný materiál To nejlepší z Podkrkonoší, který stručně
shrnuje TOP 10 atraktivit, které na našem území naleznete.
Letos jsme se dočkali i jeho jazykových mutací.
Ani propagace menších či dosud téměř neobjevených lokalit nezůstává stranou. Letos jsme obnovili a zmodernizovali
vydávání zpravodaje Novinky z Podkrkonoší, který je určen
turistům i místním obyvatelům. Elektronické Novinky z Podkrkonoší vycházejí měsíčně a mají zde prostor jak místa slavná a oblíbená, tak i lokality méně známé, mohou se zde propagovat všichni naši členové, obce, města a podnikatelé.

Spolek Podzvičinsko se proto snaží svými cestami přispět
k obnově cestovního ruchu na území Podkrkonoší, k posílení
návštěvnosti a k podpoře zájmu turistů z České republiky
i okolních států. Pro příští rok plánujeme ještě více využít
silné komunikační médium, kterým je facebook Podkrkonoší, a naše území i jednotlivé členy propagovat v rámci online kampaně. Pro posílení informovanosti a zájmu o naše
území bude začátkem roku spuštěn nový a moderní web
www.podkrkonosi.eu a na jaře 2021 budeme podávat opět
žádost o dotační podporu do programu Interreg V-A Česká
republika–Polsko. Pevně věříme, že rok 2021 bude odlišný
od roku 2020 a přinese nám všem jen to dobré. Přejeme vám
krásné vánoční svátky a zdraví, pohodu, úspěch a zážitky
v roce 2021.
Za spolek Podzvičinsko Ivan Doležal,
Monika Benešová a Kateřina Karešová
k
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Bezpečnost silničního provozu v Miletíně
Tak jako mnoho měst a obcí se i Miletín potýká s nárůstem
bezohlednosti řidičů, kteří si pletou ulice se závodní dráhou.
O nějakém dodržování pravidel silničního provozu nemůže
být u některých pirátů ani řeči.

Podle reakcí našich občanů i podle vlastního pozorování
mám dojem, že řidiči jsou čím dál víc agresivnější a bezohlednější. Reagují na to i občané Miletína, slyším z různých stran,
abychom s tím něco udělali.
Není to ale tak jednoduché. Obec jako taková nemá v podstatě páky na to, aby to mohla změnit. Měli jsme tady jednání
i s náměstkem pro dopravu Martinem Červíčkem, nyní krajským hejtmanem. Řešili jsme možnosti dát k silnicím radary,
třeba jako jsou ve Zdobíně. Ale rozhodnutí nezáleží na nás.
Rozhoduje o tom město Hořice, které je pro nás nadřízený
orgán, co se týká dopravy. Město Hořice ale nemá zájem radary zavádět, protože to je mj. spojeno s novou náročnou
administrativou.
Shodli jsme se na tom, že jediné, co můžeme dělat, je zvýšit
a rozšířit prostředky, které donutí řidiče jezdit s rozumem. Do
jara vypracujeme plán, co a kde by se dalo zlepšit. Jsou to
různé nápisy a nástřiky na silnici např. červený zdrsněný

pruh, přerušované čáry, namalované dopravní značky, nápisy apod. V tom nám Správa silnic bude nápomocná. Další
možností jsou i instalace informativních radarů.
Tato opatření mohou pomoci k tomu, aby se zmírnila agresivita řidičů. Bohužel skutečnost je taková, že dopravní značky zajímají pouze poctivé lidi.
Můžeme ale této situaci pomoci i my sami. Poprvé za celou
dobu, co jsem starostou, se stalo, že za mnou v této situaci
přišel občan, na něco si stěžoval a následně i on sám přiložil
ruku k dílu.
Přišel za mnou pan Pavel Bozner z Miletína a tak jako mnoho
jiných si stěžoval zejména na rychlost některých řidičů, v jeho
případě v ulici 10. května. Domluvili jsme se nejprve, že získá
co nejvíc podpisů lidí bydlících v jejich ulici, kteří žádají provedení nápravy. Město pak bude mít silnější podklad pro
svoje další jednání třeba i s Hořicemi o umístění radarů. Nebo
i s policií, aby sem častěji zajížděla.
Jednání s panem Boznerem ale neskončilo jen u stížnosti.
On ty podpisy nyní sbírá. A navíc, sám od sebe, zakoupil dvě
figuríny policisty. Jednu figurínu policisty už instalovat se
souhlasem města do ulice 10. května. Druhou věnoval obci
a my ji budeme používat podle potřeba na různých místech.
Už dnes figurína funguje dobře, mnoho lidí už na ni reagovalo. Někdo dokonce i rozzlobeně, co si to dovolujeme takhle
lidi vystrašit. Jenomže ten „policista“ tam právě proto je. Aby
řidiči byli ukázněnější.
Chtěl bych tímto veřejně panu Pavlu Boznerovi poděkovat
za to, že neřeší problém jen tím, že si stěžuje, ale že sám pro
řešení něco udělá. Velice si toho osobně vážím.
V rámci zvýšení bezpečnosti na silnicích ve městě jsem řešil
i podnět občanů a školy, abychom vytvořili přechod ulice
Havlíčkova přes ulici Jiřího z Poděbrad. Měl jsem tady i ředitele Správy silnic i architekty. Ale nevycházelo by to normově,
protože při instalaci přechodu musí být určité vzdálenosti.
Tady by dokonce se musely zabírat části soukromých pozemků. Prostě nejde to. Z toho tedy sešlo. Byl jsem se tam
podívat a skutečnost je taková, že některé děti vycházející
z ulice Havlíčkova to vezmou nejkratší cestou napříč přes
křižovatku do ulice Bidlova.
Na závěr bych chtěl požádat občany, aby zasílali své podněty, které by vedly ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Je to věc nás všech.
Podněty lze zasílat na nosek@miletin.cz, písemně přímo na
Městský úřad v Miletíně, do datovky města Miletín yncbcrq
nebo přinést přímo osobně. Za každý nápad budeme vděčni.
Týká se to nejen hlavních páteřních ulic, ale i ulic vedlejších.
Již nyní všem za vaši reakci děkuji.
Miroslav Nosek
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Policie varuje
Aby vám radost z dárků vydržela
Už se zase blíží všemi očekávané
Vánoce, letos však velmi atypické
vzhledem ke značně omezeným
možnostem nákupů v kamenných
obchodech.
A i když snad bude tím pádem
v obchodech méně okradených, nebezpečí, že vás někdo připraví o vaše peníze, stále trvá. Protože tak, jako jste se vy zákazníci přestěhovali
většinou do kyberprostoru, následovali vás tam i podvodníci.
Jak tedy nakoupit, aby radost
z pořízených dárků vydržela (minimálně do Štědrého dne)? V následujících řádcích vám nabízíme rady,
varování i pomoc.
Pokud jste si vyhlédli zboží v dosud nevyzkoušeném e-shopu, pečlivě před vytvořením objednávky
ověřte věrohodnost prodejce. Zaměřte se na úroveň webových stránek, jejich jazykovou úroveň, ale
také na obchodní podmínky a kontaktní údaje.
Název domény můžete ověřit
také v seznamu rizikových e-shopů,
který na svých webových stránkách
zveřejňuje Česká obchodní inspekce.
Stoprocentně se nelze spoléhat
na hodnocení zákazníků. Stává se,
že podvodníci první objednávky uspokojí, aby vytvořili důvěru e-shopu. I podvodné online obchody tak
z počátku mohou mít několik kladných hodnocení. Varující může být
také podezřele nízká cena vyhlédnutého zboží.
Pokud se vám v internetovém
obchodě cokoliv nezdá, poohlédněte se raději jinde. Základní pravidla se vyplatí dodržovat také pro
placení objednávek. Při prvním nákupu na nevyzkoušeném e-shopu
plaťte raději na dobírku.

Za dobírku bývá sice účtován
poplatek, ale pro podvedeného
představuje tento způsob platby
větší jistotu vrácení peněz.
Obezřetnost se vyplatí i při online platbách. Všímejte si, zda přenos dat probíhá na zabezpečených
protokolech (https, tls/ssl). Vždy
ověřte, zda vás webové stránky
navádějí na bezpečnou platební
bránu nebo zda je pro platbu využíváno aktivní zabezpečení 3D Secure. S nikým nesdílejte informace
o platební nebo kreditní kartě a rozhodně ignorujte výzvy k zaslání skenu platební karty nebo osobních
dokladů.
S rozbalením zásilky neotálejte.
Co nejdříve ověřte, zda jste obdrželi
požadované zboží. Pokud po otevření balíčku zjistíte, že jste naletěli
podvodníkovi, okamžitě jednejte
a kontaktujte Policii České republiky. Policisté mohou zajistit hotovost, kterou jste předali na poště
nebo obdobném výdejním místě
nebo doručovateli. Kroky k zadržení
transakce lze v těchto případech
provést i v případě online platby.
Některé banky zadrží platbu i na základě informace klienta. V obou případech platby platí, že je třeba reagovat co nejrychleji. Jakákoliv prodleva snižuje šanci na vrácení
peněz.
Chraňte před zneužitím své přístupové údaje. Pro různé přístupové účty používejte odlišná hesla.
Hesla se snažte pravidelně obměňovat a nikomu je nesdělujte.
Pokud se dostanete do spárů
podvodníka, nenechávejte si to pro
sebe ani v případě nižších částek.
Řešte věc s Policií České republiky.
Škody způsobené jedním pachatelem se v těchto případech sčítají
a je možné, že podvodníka, který
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připravil o peníze vás, mají policisté
v hledáčku. Chráníte tak bezpečí budoucích nákupů svých i ostatních.
Zvážit můžete také pojištění internetových rizik pro případ, že
byste se při svých příštích online nákupech nebo jiných činnostech v internetovém prostředí přeci jen stali
obětí trestné činnosti.
Tomáš Hlavatý
Čerpáno z materiálů Policejního prezidia, odboru komunikace a vnějších vztahů,
oddělení prevence.

Ilustrační fotografie z Muzea České policie

Miletínské památníky

Kamenné památky Miletínska
Nápis na přední straně

Válečné památníky
Miletínské oběti obou světových válek nám připomínají dva památníky postavené v parku u křižovatky
staré a nové hořické silnice.
Starší z nich dnes stojí skryt pod stromy. Vznikl v roce
1922 zásluhou miletínského Sokola a nákladem veřejné
sbírky.
Robustní kamenný pilíř z vojického pískovce se jmény miletínských občanů padlých v první světové válce
byl tehdy postaven na volném návrší nad městem, proti
vchodu na nové sokolské cvičiště.
Autorem je František Pikal, tehdy kameník v Miletíně. Veřejná sbírka pokryla náklady ve výši 4.500 korun.
Slavnostně odhalen byl 16. července 1922.

PAMÁTCE PADLÝM A ZEMŘELÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914–1918
PÉČÍ SOKOLA V MILETÍNĚ ZA PŘISPĚNÍ VEŘEJNOSTI
POSTAVENO 1922
Jména uvedená na pomníku
Na západní straně:

BUCHNAR JAN, DYTRYCH EMIL, MUDr. DROBNÝ
FR., DUBENECKÝ RUD., ERBEN JOSEF, ERBRT
VÁCLAV, HLAVATÝ JAN, HOFMAN JOSEF, KLAZAR
FRANT., KLUZ JOSEF, KNĚZOUREK ST., KONÍČEK
BOH., KLAZAR EMIL
Na jižní straně:

PIHLÍK JOSEF, RACHOTA ANT., SEDLÁČEK JOS.,
ŠIMEK GUST., VALEŠ JOSEF, VONDROUŠ KAR.,
VRBATA JOSEF, VRBATA VÁCL., LUŠTINEC JOS.,
VÁGENKNECHT A.
dodatečně dopsáni: MIKEŠ ALOIS, ERBEN ALOIS,
VLK JOSEF
Na východní straně:

KUČERA ALOIS, KUČERA JAN, LHOTA JAROSL.,
LHOTA JOSEF, LUŠTINEC ANT., LUŠTINEC JOS.,
MAREK FRANT., MAREK JAN, MĚŠŤAN FRANT.,
MUNZAR JAROS., MUNZAR JOSEF,
NÁLEVKA JOS., MACHEK JOS.
Jak šel čas
1928 Teprve k desátému výročí republiky byl pomník
doplněn kamennou plastikou sokola s roztaženými křídly a činkou ve spárech. Slavnostní odhalení dokončeného pomníku se konalo 6. července 1928, v průběhu
oslav byla do spodní části pomníku vložena schránka
s prstí z bojiště u Zborova.
Učitel František Brykner při té příležitosti přednesl
vlastní báseň. Okolí památníku dostalo parkovou
úpravu.
2008 Město získalo dotaci na opravu, v létě toho roku byl památník očištěn od mechu a špíny, dostal nový
obrubník.
2013 Doplněna informační tabule.
Pokračování na str. 17
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Miletínské památníky
Nedaleko pomníku padlým v 1. světové válce byl
v rámci oslav 50 let československé republiky 28. října
1968 před polednem slavnostně odhalen též pomník
obětem 2. světové války.
Po proslovech pomník odhalil František Purkrt,
předseda místní odbočky KSČ, čestnou stráž stáli hasiči a legionáři v uniformách, včetně 81letého francouzského legionáře Josefa Lánského z Tetína. V závěru slavnosti byly vysazeny dvě pamětní lípy.

Pomník tvoří jednoduchý trojdílný kamenný pilíř
lichoběžníkového průřezu. Autorem je miletínský
kameník Václav Šulc, zhotoven byl v hořické sochařsko-kamenické škole.
Na podstavci nalezneme nápis OBĚTEM ODBOJE,
na sloupu pak letopočty 1939–1945 a jména obětí
z Miletína a okolí. Jsou zde uvedeni:

bození na tyfus, kterým se nakazili během svého
věznění v Terezíně.
MUDr. Miloslav (nikoliv Miroslav, jak je uvedeno na
pomníku) Buchar (*1895) zemřel v červenci 1945 na
následky internace z let 1943–44.
Jak šel čas
2009 Pomník byl očištěn a opraven.
Prameny a literatura
Státní okresní archiv Jičín
MNV Miletín, Pamětní knihy z let 1939–1952
a 1953–1983 (František Kučera)
ZŠ K. J. Erbena Miletín, Kronika měšťanské školy
1933–1990
Dokumentace Městského úřadu Miletín
ŠUBR Josef, TEIMER Ervín: Pamětní list tělocvičné
jednoty Sokol v Miletíně, rodišti slavného básníka K. J. Erbena, vydaný k slavnostnímu otevření sokolovny u příležitosti okreskového cvičení župy Jičínské-Čížkovy, konaného
10. června 1934. Miletín 1934.
Fotografie: archiv muzea Miletín, archiv autora.
Jan Hlavatý

na východní straně:
FRANT. STUDENÝ, BEDŘICH GROH, ANT. POSPÍŠIL,
EMIL PLECHÁČ
na západní straně:
MUDr. MIR. BUCHAR, JOSEF ERBEN,
JOSEF STEJSKAL, JAN KŇOUREK, JOSEF NÁLEVKA
Oběťmi tzv. Heydrichiády v roce 1942 se stali Josef
Stejskal (*1891), poslanec Národního shromáždění
v letech 1929–1934, a Bedřich Groh (*1908), podomní obchodník z Tetína.
Antonín Pospíšil (*1910), řídící učitel ve Vřesníku,
Emil Plecháč (*1905), truhlář z Bukoviny, a František
Studený (*1897), truhlář z Rohoznice, padli v přestřelkách během květnové revoluce 1945.
Mlynář Josef Erben (*1907) zatčený a odsouzený
za ukrývání hledaného odbojáře zemřel ve vězení
v srpnu 1944.
Jan Kňourek (*1897), pekař z Rohoznice, a Josef
Nálevka (*1904), rolník z Vřesníku, zemřeli po osvo-
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Hasiči

Hasiči pomáhali kde bylo třeba
26. 10. Planý poplach
Profesionální a dobrovolní hasiči z Hořic spolu s dobrovolnými hasiči z Miletína byli povoláni do objektu v Hořicích,
a to z důvodu sepnutí čidla elektrické požární signalizace.
Jednalo se o planý poplach.
Desinfekce
Dne 26.10. dopoledne byla provedena členy JSDH Miletín, na žádost vedení města Miletín, dezinfekce v Domě s pečovatelskou službou v Miletíně a jeho okolí. Dále byla provedena dezinfekce autobusových zastávek a laviček na náměstí
K. J. Erbena.

bez zranění. Hasiči zajistili místo události a zkontrolovali
havarované vozidlo na případný únik provozních kapalin.
Planý poplach
Profesionální a dobrovolní hasiči z Hořic spolu s dobrovolnými hasiči z Miletína byli přivoláni dne 7. 12. časně ráno
do objektu úřadu v Hořicích z důvodu sepnutí čidla elektrické požární signalizace. Jednalo se o planý poplach.
Tomáš Hlavatý

Rohoznice – dopravní nehoda – 28. 11. 2020
Profesionální jednotka z Hořic zasahovala u dopravní
nehody osobního vozidla, které havarovalo na silnici č. II/300
v katastru obce Rohoznice. Auto skončilo převrácené na
střechu. První pomoc poskytli posádce projíždějící řidiči. Dva
lidé byli následně předáni do péče zdravotnické záchranné
služby.
Hasiči zajistili místo nehody, usměrňovali dopravu a zabezpečili havarované vozidlo. Po dobu nakládání automobilu
na odtah musela být komunikace na chvíli uzavřena. Jednotka se na závěr postarala o úklid vozovky.
Miletín – dopravní nehoda – 19.11.2020
Hořická profesionální jednotka byla vyslána k dopravní
nehodě osobního automobilu, který skončil mimo vozovku
v příkopu, navíc převrácený na střechu. Řidič vozidla vyvázl

Ježíšek u hasičů již naděloval
Začátkem prosince obdržela jednotka hasičů nové osobní ochranné pomůcky a další potřebné vybavení. Nakoupeny byly reflexní vesty, zásahové kukly, kukly na ochranu před bodavým hmyzem, hadice a dýchací přístroj.
Děkujeme Městu Miletín za podporu.
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Rohoznice

Rohoznice žila olympiádou a curlingem
Rohoznické olympijské dny
Pro každého sportovce i sportovního fandu bylo odložení letních OH 2020 v Japonsku velkým zklamáním.
Vzhledem k šíření pandemie to bylo určitě rozumné
řešení.
Manželé Baudyšovi a manželé Stejskalovi z Bílých Poličan se rozhodli uspořádat v srpnu olympiádu pro KČT
Rohoznice a jejich rodiny.

Díky uvolněným restrikcím jsme mohli využít všechna sportoviště bez omezení. Při slavnostním ceremoniálu nastoupili sportovci zařazeni do 3 družstev a samozřejmě nechyběl olympijský oheň.
Při zahájení zazněla i japonská zdravice a nic nám už
nebránilo začít.
První disciplína prověřila zdatnost ve sportovní střelbě ze vzduchovky na terče. Zdatnost sportovců a turistů
byla prověřena procházkou přes vrch Vinice k Budínskému rybníku, kde byl připraven sportovní rybolov na
lahváče. Na trase nás čekaly i mobilní občerstvovací stanice, o které se vzorně starali manželé Zajícovi z Bílých
Poličan.
Závěrečná klání proběhla na koupališti v Lanžově.
V místním bazénu za krásného letního počasí byl na pořadu jachting, veslování, potápění a skoky do vody. Nezapomněli jsme ani na basketbal, pólo a zpestřením bylo pojídání zákusků na čas. Sportovní klání si každý užil
vrchovatě, ale největší radost měli určitě ti nejmenší.
Slavnostním ceremoniálem s udílením medailí a rozzářeným ohňostrojem byly Rohoznické olympijské hry
ukončeny.

Turnaj obcí v curlingu
Tradiční turnaj v tomto zimním olympijském sportu se koná každoročně na zimním stadionu v Jičíně.
Nad myšlenkou zúčastnit se tohoto u nás tak neznámého sportu jsme ani dlouho nepřemýšleli. Zastávám názor, že vyzkoušet se má všechno.

První turnaj jsme navštívili již v roce 2014 a v roce
2015 jsme vybojovali senzačně stříbrné medaile.
V sobotu 19. září cestu na tento turnaj našli zástupci obcí z celého Královéhradeckého kraje. Za
přísných hygienických pravidel začaly boje ve skupinách. Našeho soupeře ze Skřivan jsme porazili
5:1, od dalších těžkých soupeřů z Podhorního Ujezdu a Březiny jsme odešli poraženi a v konečném
hodnocení obsadili 11. místo.

Věříme, že epidemická situace nám umožní startovat i v příštím roce.
Láďa Dufek
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Historie

Kdo byl kdo v Miletíně a okolí
František Studený
a Jan Kňourek
V dnešním pokračování seriálu si
připomeneme dvě rohoznické oběti
válečného roku 1945. Dva sousedy,
kamarády a spolupracovníky v protinacistickém odboji. Truhláře Františka Studeného a pekaře Jana Kňourka.

František Studený se narodil 13.
února 1897 v Dubenci do rodiny
dělníka a domkáře ze Želejova Jana
Studeného. Nevíme, kam chodil do
školy, kolem roku 1911 vstoupil do
učení k truhláři Františku Tučkovi
v Rohoznici čp. 60.
O Studeného válečném působení téměř nic nevíme, ani nakolik se
zúčastnil bojů. Odveden byl pravděpodobně v 18 letech v roce 1915,
snad k jičínskému 11. zeměbraneckému pluku. Na konci války byl totiž
zařazen u jeho náhradního praporu
a v letech 1919 a 1920 sloužil u 1.
horského pluku na Slovensku.
Ještě v uniformě, v listopadu
1920, se oženil s Marií Baliharovou
z Rohoznice čp. 39. Od tchána převzal hospodářství, ale stále pracoval
u Tučka jako truhlář. Stal se otcem
dvou synů. Mimo práci a rodinu se
velmi aktivně věnoval spolkovému
životu. Byl členem snad všech rohoznických spolků, zejména je třeba zmínit rohoznickou jednotu Sokola, kde byl ve 20. a 30. letech členem výboru a zastával řadu funkcí.
Aktivní působení v Sokole jej po německé okupaci v roce 1939 přivedlo k odbojové činnosti, prostřednictvím hořické sokolské skupiny kolem Jindřicha Ježka, jejího vojenského spolupracovníka kpt. Jaroslava
Hamouze a dalších. Skupina měla
velké množství spolupracovníků,
z Rohoznice dále Václava Velicha
a Jana Kňourka, o kterém bude řeč

níže, z Miletína kameníka Václava
Šulce. Spolupracovala též s jinými
skupinami. V první polovině roku
1944 vešla ve spojení s příslušníky
paravýsadku „Barium“ a jejich organizaci „Velký Josef“. V říjnu roku
1944 byla však tato organizace rozbita a mnoho jejích členů zatčeno
gestapem. Snad právě díky osobní
statečnosti Jana Kňourka nebyli jeho kolegové z Rohoznice Studený
a Velich vyzrazeni a zatčení unikli.
Za květnové revoluce 1945 se
stal František Studený jako bývalý
voják členem rohoznické domobrany. A to se mu stalo osudným.
Před polednem 8. května ustupovaly přes Rohoznici a Miletín německé
jednotky ze zajištění štábu skupiny
armád „Střed“ z Velichovek. Skupina dobrovolníků se je pokusila zadržet u mostu v Havlíčkově ulici. Došlo k přestřelce v okolí rohoznické
hospody čp. 5. Němečtí vojáci se
rozvinuli k protiútoku a jeden z nich
překvapil Františka Studeného, který se kryl za hromadou dřeva u domu čp. 265 (Knajflovi u hřbitova).
Podle kronikáře Františka Kučery: „jsa chybný na zrak neviděl německého vojína se přibližovati, neprozřetelně hlavu vystrčil, do níž mu
Němec ihned střelil.“

František Studený byl na místě
mrtev. Na valníku vypůjčeném od
Kňourkových odvezli jeho tělo domů, odkud byl 11. května vypraven
slavný pohřeb.
Po obřadu v kostele proběhla
tryzna na miletínském náměstí,
společné rozloučení s Františkem
Studeným, Antonínem Pospíšilem
a Emilem Plecháčem.

Pokračování na str. 21
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Historie
Po tryzně následoval téměř půl
kilometru dlouhý průvod na miletínský hřbitov. Zde byl František
Studený pohřben se všemi myslitelnými poctami v rodinném hrobě č.
III/117.

Asi v roce 1943 vešel Jan Kňourek do kontaktu s hořickou sokolskou skupinou a začal s nimi také
spolupracovat. Jejich odbojová činnost spočívala v organizačních přípravách budoucího povstání proti
okupantům, udržování kontaktů,
shromažďování potřebných zásob,
příprava úkrytů pro zbraně apod.
Bohužel nenastala příležitost tyto
přípravy zužitkovat. Po rozbití organizace „Velký Josef“, do které byla
hořická skupina od jara 1944 zapojena, byla zatčena i řada jejích členů. Kapitán Hamouz při mučení na
gestapu některé své kontakty vy-

Na dobové fotografii je vyznačeno místo,
kde byl František Studený zastřelen. Nedaleko
mu byl v roce 1946 odhalen pomníček.

Jan Kňourek byl jen o několik
měsíců mladší než František Studený, narodil se 24. srpna 1897 v rolnické usedlosti koláře Jana Kňourka
na Horkách. Do školy chodil v Miletíně, na měšťanku do Hořic, nakonec se ale vyučil pekařem. Aby se
vyhnul odvodu a odvelení k bojovému útvaru, přihlásil se v létě 1915
dobrovolně jako pekař k zásobovacímu oddělení do Terezína. Rok
strávil u týlových jednotek, v roce
1916 byl však převelen na frontu.
Konec války jej zastihl v Itálii, upadl
do zajetí a domů se vrátil v květnu
1919 jako příslušník tzv. domobrany
z Itálie. Sloužil i na Broumovsku, na
konci roku 1920 byl demobilizován.
Po návratu do civilu nějakou dobu hledal zaměstnání ve svém oboru, většinou však pracoval v domácím hospodářství. Teprve v roce
1926 se oženil s Bertou Šimkovou
z Rohoznice čp. 61 a vyženil pekařství jejího otce, které od roku 1927
sám vedl. Dělal to zřejmě dobře, živnost vzkvétala, v roce 1932 si dokonce koupil možná první automobil v Rohoznici.

nemocných a zavšivených vězňů.
V dubnu již byla situace pro bezradné velení věznice neúnosná. Předtím, než velení začalo jednat s českými lékaři o organizované pomoci, řešilo beznadějnou situaci propuštěním části vězňů. Mezi nimi byl
i Jan Kňourek, který se nemocný
a po strastiplné cestě nakonec zdárně vrátil do Rohoznice. Léčil se doma pod dohledem MUDr. Buchara
a královédvorského lékaře MUDr.
Poledníka, zpočátku se jeho stav
lepšil. Kňourek opatrně jedl, aby získal sílu. Potěšila jej i návštěva Václava Velicha a Františka Studeného,
kteří mu přišli poděkovat za to, že je
při výslechu neprozradil. Vysoké horečky však neustávaly, MUDr. Buchar nakonec rozhodl o převozu do
hořické nemocnice. Ani tam již ale
nebylo Janu Kňourkovi pomoci a po
čtyřech týdnech 2. června 1945 nemoci podlehl.
Po rozloučení v obřadní síni hořické nemocnice 6. června byly jeho
ostatky odvezeny do Pardubic ke
zpopelnění. Janu Kňourkovi byl v
srpnu 1946 udělen Československý
válečný kříž 1939 IN MEMORIAM.
Za poskytnutí informací a vzpomínek
děkuji Miroslavě a Jaromíru Veverkovým.
Jan Hlavatý

zradil a v říjnu 1944 byl zatčen i Jan
Kňourek. Několik týdnů byl vyšetřován v hradecké vazební věznici,
poté převezen do Terezína. Už to ale
nebyl Terezín, jak si jej pamatoval
z vojny. Židovské ghetto i věznice
gestapa v Malé pevnosti byly na počátku roku 1945 beznadějně přeplněné. Příšerné hygienické podmínky vedly k opakovaným epidemiím
infekčních nemocí, které vyvrcholily
na jaře 1945 epidemií skvrnitého
a břišního tyfu. Nakažlivá nemoc zasáhla i Jana Kňourka. Záhy se ocitl
v karanténní cele č. 41 na IV. dvoře,
mezi stovkami stejně postižených,

21

Mototiger

Tak šel čas v Mototigeru
Rok 2020 se nezadržitelně blíží
ke svému konci a je tedy čas bilancovat. V předchozích letech bylo běžné poohlédnout se za výsledky našeho snažení a po sportovní stránce zhodnotit uplynulou sezónu.
Jenže to bylo. V rámci epidemických
opatření se letos omezilo mnoho
činností, sportovních nevyjímaje.
Mototiger se tedy zúčastnil několika málo závodů a o těch jsme psali
již v podzimním čísle. Možná je čas
poohlédnout se hlouběji ke kořenům našeho klubu a zavzpomínat.
Pohled začíná už v 70. a 80. letech minulého století, kdy nadšenci
do motorek z Miletína a okolí proháněli své pionýry, jawy a čézety po
přilehlých stráních. Pak ale místo řídítek vzali do rukou cihly, založili rodiny a začali budovat rodinná sídla.
Vášeň k motorkám je však neopustila a jak se říká, začali je svrbět
ruce. Pořídili si tedy nové stroje. To
už se pomalu blížíme ke konci 90.
let. Navíc za kopcem, v nedalekém
Dvoře Králové, se pod vedením Vaška Vodochodského a tamního Enduroklubu pravidelně pořádaly motocyklové soutěže v enduru. A co více. V roce 1998 se tam pořádalo mistrovstí Evropy a o rok později dokonce mistrovství světa, které bylo
vyhlášeno za nejhezčí podnik sezóny.
To byl tehdy obrovský svátek příznivců motorek. No a jako správní
srdcaři u toho miletínští nadšenci
nemohli chybět. Přidali ruku k dílu
a na motocyklech pomáhali zajišťovat trať, která tehdy měla přes
100 km a vedla celým Královédvorskem.
O kom je vlastně stále řeč? Kdo
byly ty první hybné kameny Mototigeru? Z pohledu dnešní členské
základny to byl zejména Jarda Císař,

Lubomír Kafka, Pepa Erben, Luďové
Buček a Kulhánek. Obzvláště první
dva jmenovaní měli na založení Mototigeru lví podíl.
Ale nepředbíhejme, do vzniku
klubu je ještě dost času. Vášeň
a nadšení samo o sobě nestačí.
K rozběhu je potřeba silný impuls.
A zde přicházím ve vší skromností
na řadu já, Tomáš Císař.
V roce 1998 jsem od táty dostal
svoji první motorku a začal najíždět
kilometry v terénu. Zároveň jsem
mohl přičichnout k atmosféře motocyklových soutěží ve Dvoře a enduro mě uchvátilo.
Ještě v roce 1999 jsem dostal
druhou a výrazně ostřejší motorku
a začal zkoušet jezdit hobby motokros. V té době ještě v kombinaci
s fotbalem. Na svůj druhý závod v životě jsem jel dokonce přímo z ranního fotbalového utkání v Hořicích.
Trénink jsem tehdy nestihl a nastoupil rovnou do kvalifikace a poté
do závodu.
No a co se nestalo? Závod jsem
vyhrál. Tam už bylo jasné, kam povedou mé další sportovní kroky. V té
době rovněž začala vznikat moto-
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krosová trať na stráni za Červenou
Třemešnou. Za tímto skvělým počinem stála legenda československého motokrosu Josef Festa.
Už v roce 1999 se tam pořádal
velmi blátivý závod motokrosu. Ten
se mi podařilo vyhrát a všem bylo
jasné, že v Miletíně to bude opět vonět benzínem.
Trať v Třemešné se postupně budovala, jezdilo tam trénovat stále více jezdců a v největší její slávě se
tamního závodu účastnilo okolo
200 jezdců z celé republiky. To samozřejmě bylo pro mnoho motoristických nadšenců z okolí Miletína
dalším impulsem žít tímto krásným
sportem, a to nejen jako fanoušci.
Sám jsem postupně začal jezdit
mistrovství ČR a mistrovství Evropy.
V letech 2002, 2004, 2005 jsem se
účastnil mezinárodní motocyklové
soutěže Šestidenní.
A v Miletíně se začala formovat
skupinka fanoušků v čele s Lubošem
Kafkou, která mě jezdila na velké závody podporovat. Luboš byl také
hlavním iniciátorem tradičního štědrodenního ježdění.
Na fotografii parta z roku 2006

Mototiger
Setkání měla vždy obrovský společenský přesah nejen v rámci Miletína. Zároveň zde docházelo k utužování pevného jádra budoucího
Mototigeru.
Scházeli jsme se častěji, diskutovali o závodech a jezdili na společné
vyjížďky. Postupně se nám v hlavách
rodil nápad založit vlastní klub. Nakonec nezůstalo jen u nápadu. A tak
v roce 2006 spatřil světlo světa
MOTOTIGER. Jeho hlavním maskotem se stal velký plyšový tygr, kterého Luboš vyhrál v jedné soutěži.
Symbolicky to bylo v roce, kdy se mi
podařilo získat titul Mistra ČR a vše
jsme mohli společně velkolepě oslavit už pod logem tygra.
V té době byl Mototiger jen spolkem lidí, kteří se motorkami bavili
a podporovali mě na závodech. Ale
když už máme tým, potřebujeme
mít vlastní zázemí. Pronajali jsme si
pozemky za Miletínem a začali si
budovat vlastní trať se zázemím.

ra svých jezdců. Rozjetý vlak nabíral
na rychlosti a byla před námi další
výzva a výrazná stopa v naší historii.

kraje. Dokonce se naše logo objevilo i na dresu české motokrosové
reprezentace. V mistrovství světa
juniorů ho v jihočeském Jiníně oblékal Martin Kohout.
V posledních letech se tým soustředí hlavně na cross country seriál
KTM ECC pořádaný převážně na
Semilsku. Za jeho desetiletou éru se
nám ho podařilo 2x vyhrát v celkovém pořadí a posbírat mnoho pódiových umístění.

Tým v roce 2009

V hlavě Luboše, tehdejšího předsedy klubu, se zrodil nápad, že se
zúčastním jednoho z nejextrémnějších závodů na světě jménem Erzbergrodeo.

Na horách 2009

Přes všechno to závodění jsme
našli i čas společně vyrazit do rumunských hor na dvě výpravy, které
jsme si velmi užili.
Erzberg 2010

Budování tratě v roce 2007

Ovšem to byl stále jen začátek
nové éry. V hlavách se nám začaly
honit myšlenky o vstupu na závodní
kolbiště. Do týmu totiž přibyly i další
mladé pušky se závodními ambicemi, Luděk Kulhánek ml. a Martin Kohout. Nechali jsme tedy vyrobit závodní dresy a tygr z Miletína vstoupil do světa závodů. A jezdit v dresu
s tygrem na hrudi se líbilo i dalším,
do té doby nezávodícím členům.
Aktivní jezdecká základna se tak
začala rozrůstat. Mototiger tím dostal i novou roli, kterou byla podpo-

No netrvalo to dlouho a už jsme
v početné výpravě vyráželi do Rakouska. Nakonec jsem startoval ve
třech ročnících (2010-2012) a ostudu jsem určitě neudělal. V konkurenci cca 2000 závodníků jsem se
umístil vždy v první stovce.
Vyjížďka 2017

Erzberg 2011

Závodní rozmach Mototigeru byl
velký. Dařilo se nám umisťovat na
stupních vítězů v mistrovství ČR
v enduru, vyhrávali jsme různá motokrosová klání v rámci našeho
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Bylo by toho ještě mnohem více,
ale to někdy jindy. Myslím, že i díky
tomu všemu je Miletín ve světě zase
o trochu známější. Nejen Miletínskou modlitbičkou a K. J. Erbenem.
Přeji všem čtenářům, příznivcům
i členům Mototiger a jejich rodinám
klidné a krásné prožití Vánoc a hodně sil do roku 2021.
Tomáš Císař
předseda
Mototiger teamu Miletín

Stolní tenis

Stolní tenis v Miletíně - od historie po současnost
Snad každý a v každé době, nejenom v té koronavirové, díky níž se zastavil sportovní svět, si zavzpomíná na
dobu dávno minulou. A tak jen několik vzpomínek a dojmů k začátkům
stolního tenisu v Miletíně.
Je nutné se vrátit do doby minimálně před 80-90 lety. V této době se
hrál stolní tenis v hospodě u Kopeckých, nyní přestavěný rohový dům
v Komenského ulici, v garáži u obuvníka Nováka také v Komenského ulici,
a pak i v zámku u pana Stýbla. Později,
asi před 65 lety, se pořádal skoro pravidelně v zimě turnaj. Snad jen vzpomínka na některé hráče, na Jaroslava
Kopeckého, Františka Kvapila, Jardu
Knajfla. Vítězem jednoho z prvních
ročníků byl pan Šedivý ze Zábřezí.
Až poté se pár těch největších fandů před 40 lety rozhodlo založit oddíl
stolního tenisu. Z popudu nedávno
zesnulého Oldy Voňky se miletínský
stolní tenis přihlásil do okresního přeboru Jičínska, mimochodem, tenkrát
i dnes v celé republice nejrozšířenější
okres co se týče počtu týmů. Nejvíce
se angažoval Jiří Zelený. Přidávali se
další, v těch začátcích zejména Ota
Holan, Josef Novák, synové Jirky Zeleného Jiří a Petr, Láďa Hlavatý, Tonda
Kraus. A také Vladimír Kněžourek,
který vydržel z těchto průkopníků až
dodnes, všechna čest. Ustanovilo se
jedno mužstvo dospělých a v zápětí
také družstvo žáků a dorostu.
Začátky byly opravdu velice krušné. Opravit stoly na hraní, obnovit nátěr, opravit síťky. Instalovat nová světla, aby intenzita osvětlení bylo uspokojivá. Před každým tréninkem a zápasem včas zatopit. Přes léto nařezat
dříví, uklidit uhlí. Z dnešního pohledu
je to až neskutečné a současný vynikající stav stolů a herny se jeví už jako
samozřejmost. Dnešní generace by si
toho měla vážit.
Trénovali jsme sice poctivě, ale ze
začátku jsme šli jen od jedné prohry

ke druhé. U tohoto sportu se nejvíce
projevuje zkušenost a herní jistota. Ta
se dá získat pouze časem a poctivým
tréninkem. Nejvíce vynikal Ota Holan
a Josef Novák. Postupně se vystřídalo
mnoho hráčů, určitě nejde všechny
vyjmenovat. Zmíníme třeba Petr Balcar, Jiří Ratajský, Mirek Petřík, Pavel
Karel.
Zajímavé bylo, že jsme si zvali na
rady hráče z Hradce Králové. Jednou
sem zavítal i bývalý ligový hráč pan Lebeda. Před koncem prázdnin se zcela
pravidelně u nás konalo soustředění
s hráči Hradce Králové. Účastníci vyšších soutěží a několik žen z ligové soutěže. Hlavním organizátorem hradeckých hráčů byl Vláďa Rákosník, který
za nás několik sezón hrál.
To bylo asi v dobách největší slávy
miletínského stolního tenisu. Na přelomu století se podařilo vyhrát okresní přebor a poté se v Miletíně hrála
dokonce krajská soutěž. Byla to parta
kolem Rudy Vzoreka a Marka Pozlera,
kteří byli doplňováni mimomiletínskými hráči. Ale parta tu dlouho nevydržela. Poté se vytvořila nová parta
kolem Dana Rychtery a Aleše Nováka,
kteří drží miletínský stolní tenis v elitní okresní skupině dodnes.

Současnost můžete sledovat v každém čísle miletínských novin. Proto
se vraťme ještě zpátky.
Svoji historii má i velmi populární
vánoční turnaj. Nejdříve probíhal jen
v rámci Miletínska. Po přihlášení do
soutěží se pořádal vánoční turnaj registrovaných hráčů z širokého okolí.
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Rádi přijeli hráči z Jičína, Hradce Králové, Hostinného, Hořic, Lázní Bělohrad, Nové Paky a dalších. Účast těchto hráčů zaručovala vysokou úroveň
a pro nás byla velkou školou.
Postupně jsme se dostali do povědomí celého okresu. Turnaj se stal
oblíbený a je dobře, že se v tradici pokračuje i ve změněné formě.
Zhruba před 10 lety se turnaj pro
registrované konal dopoledne a na
odpoledne jsme zvolili turnaj pro naše místní neregistrované hráče. Byli
jsme přímo šokováni hladem po
pinčesu, a tak i díky tomu máme dnes
v Miletíně čtyři registrovaná družstva.
Při rekonstrukci sokolovny jsme
pořádali turnaj dokonce v sále Sousedského domu. Vypadá to tak, že rekordní účast v počtu šedesáti hráčů již
pravděpodobně nepřekonáme.
Bohužel, kvůli pandemii se letošní
ročník vánočního turnaje stolního
tenisu neuskuteční.
Přejeme vám krásné vánoční svátky, do nového roku hodně zdraví,
štěstí a pohody.
Vláďa Kněžourek
a Roman Rais

Prasklej řetěz

Vltava 2020
Po loňském vydařeném cyklistickém zdolání Labe
jsme na jaře s Karlem Erbenem přemýšleli, co vymyslet
v letošním roce. Nápadů bylo hodně, ale vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci jsme usoudili, že bude nejlepším řešením nepřekročit hranice domoviny. Po krátkém uvažování jsme se společně shodli: když po Tobě bude někdo chtít, abys jmenoval nějakou českou řeku, co
odpovíš? VLTAVA!
Bylo rozhodnuto. Přípravy proběhly celkem hladce.
Potěšila nás skutečnost, že se k nám pro tentokrát přidal
Tomáš Kožíšek. V této sestavě jsme ve čtvrtek 2. července ráno vyjeli na kolech od Erbenovy cukrárny do Hořic.
Poté vlakem přes Hradec Králové, Prahu, Písek do Vimperka. Po vystoupení z vlaku nás přivítala velká bouřka
a dvě hodiny jsme čekali na cyklobus směr Kvilda.

V šest hodin večer jsme byli tam, sedli na kola a vyrazili k prameni Vltavy vzdálenému 6 kilometrů. Fotit se samozřejmě muselo, i když pro mě osobně to bylo veliké
zklamání. Pramen Vltavy není žádný dechberoucí přírodní úkaz. Od pramene jsme začali stoupat k nejvyššímu
bodu celé výpravy-k rozcestí Pod Stráží (1285 m.n.m.)
Odtud nás čekalo klesání na Bučinu, hraniční přechod,
kde dodnes můžete vidět pozůstatky hranic z dob
komunismu. Poté zhruba 40 kilometrů přes národní park
Šumava do Nové Pece, malé vesničky, kde jsme byli
v devět hodin večer. Za vydatného deště jsme v místním
malém kempu přespali pod pergolou ve spacích pytlech.
První den zdoláno 53 kilometrů.
Druhý den před šestou budíček a v šest hodin již v sedlech kol podél Schwarzenberského kanálu do Frýdavy,
kde nás přívoz převezl přes přehradu Lipno do Frymburku. Tam jsme opět naskočili na kola a přes hráz přehrady
se vydali do Vyššího Brodu, ráje všech českých vodáků.

Odtamtud jsme pokračovali k hradu Rožmberk. Dál
jsme podél Vltavy pokračovali směrem k Českému Krumlovu, kde nás průjezdem města příjemně překvapil celkový klid zapříčiněný absencí turistů.
Z Krumlova nás čekala cesta přes České Budějovice na
zámek Hluboká nad Vltavou. Poté jsme po překrásné cyklostezce dojeli do kempu Rusalka u Hněvkovic a přespali v chatce. Tento den jsme zvládli krásných 144 km.
Třetí den opět výjezd v šest ráno, v plánu bylo 120
kilometrů. Nakonec jsme viděli samotnou Vltavu pouze
třikrát: u Zvíkova, u hráze Kamýk a při přejezdu Živohošťského mostu. Jinak jsme jeli po okresních silničkách
mimo břehy Vltavy.
Když jsme přijeli za Štěchovice k soutoku Vltavy a Sázavy, začali jsme řešit nocleh. Po mírném večerním bloudění jsme v deset hodin večer přijeli do kempu ve Vraném nad Vltavou. Tento úsek trasy patří k nejhorší části
vltavské výpravy. Nakonec jsme denní kilometrový plán
lehce překročili, zvládli jsme 162 kilometrů.
Čtvrtý den jsme za krásného počasí vyjeli směrem ku
Praze. V osm hodin ráno jsme byli na Karlově mostě světe div se - zcela sami. Bez kohokoliv jiného jsme si tu
užívali nádherný a ojedinělý moment klidu.

Od této památky nás stezka zavedla do Tróji a odtud
jsme už měli namířeno k Mělníku. Po cestě jsme ještě
museli využít služby přívozu v Lužci nad Vltavou. Město
na soutoku Vltavy a Labe nás přivítalo v jednu hodinu po
poledni. Z Mělníka jsme jeli domů vlakem. Letošní mise
podél Vltavy, celkově 439 kilometrů, byla bez nehod a ve
zdraví úspěšně splněna.
Záznam z Vltavy 2020 můžete shlédnout na webu
www.prasklejretez.cz
Petr Jalový
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Fotbal

Fotbal v Miletíně - od přípravky po Áčko
Mladší přípravka a doba covidová
Závěr roku je vždy šancí bilancovat: co se nám povedlo či nepovedlo a kde se musíme zlepšit. A proto využívám této šance. Dovolte mi, abych provedl krátké zamyšlení nad naší sportovní snahou udělat něco pro naši nejmladší generaci. V Sousedských listech již na podzim
roku 2019 i v roce 2020 jsme vás informovali o skvělých
výsledcích našich nejmladších fotbalistů.

Přátelský zápas Hořice, jaro 2020

První „trénink” na jaře 2019

O tom, že to nebyla jen náhoda, jsme se přesvědčili na
zimním turnaji v Hořicích na začátku letošního roku, když
naše mužstvo obsadilo druhé místo. Pravda, trochu nás
přibrzdila první covidová vlna, ale co bylo podstatné, jen
jak to doba umožnila, tak jsme se vrátili na „zelený pažit“ a pokračovali v rozvíjení sportovních dovedností našich nejmladších fotbalových nadějí.
I přes nedostatečnou hráčskou základnu v polovině
roku 2020 jsme ve výboru fotbalového oddílu rozhodli,
že naše mladé talenty přihlásíme do oficiální fotbalové
soutěže Mladší přípravky, kterou pořádá Okresní fotbalový svaz v Jičíně. V této sezóně je v soutěži přihlášeno 11
týmů. Skvělá zpráva pro miletínské fanoušky je, že v souboji s historicky nejsilnějšími baštami mládežnického
fotbalu, jsme v turnaji dokázali porazit například Hořice,
Jičín, Miličeves, Robousy…

Bohužel na podzim letošního roku zaúřadovala opět
doba covidová a ovlivnila naše sportovní aktivity. Turnaj
11. října v Nové Pace byl pro nás v tomto roce posledním.
Odehráli jsme pouze polovinu z plánovaných turnajů
podzimního fotbalového programu, ale i tak je naše umístění na předních příčkách této soutěže.
Měli jsme v plánu na podzim letošního roku uskutečnit další nábor budoucích sportovních nadějí v mateřských školkách v Miletíně a v Rohoznici, abychom již
na jaře 2021 mohli zahájit pravidelné tréninky nové minipřípravky. Doba covidová změnila naše plány, ale to
neznamená, že nábor neprovedeme na jaře 2021.
V letošním roce jsme ještě plánovali setkání s našimi
malými sportovci na tradičním posledním kopu. Samozřejmě za přítomnosti rodičů hráčů, protože bez jejich
významné podpory bychom nebyli schopni vše zvládnout. Poslední vládní opatření nám ale ani toto setkání
neumožnila.
Na závěr bych chtěl pouze provést malou rekapitulaci
o stavu zapojení nejmenších fotbalistů v Miletíně.
Po prvním náboru v mateřských školkách v Miletíně
a Rohoznici jsme začínali s pěti hráči. Dnes již máme 15
hráčů a pevně věříme, že toto není konečný počet.
Náš realizační tým, ve složení Miloš Poláček, Jindřich
Kulhánek, Nikola Spudichová, autor tohoto článku a nově i Aleš Dubenecký, tímto děkuje rodičům našich hráčů
i všem příznivcům miletínského fotbalu.
Přejeme pohodové prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
Vladimír Marek
trenér budoucích
fotbalových nadějí Miletína

První turnaj minipřípravky v Miličevsi, podzim 2019
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Fotbal

Fotbal v Miletíně - od přípravky po Áčko
Turnaj brankářů se pro miletínský fotbal vydařil
V červenci se uskutečnil již třetí ročník turnaje brankářů
„Keeperbattle 2020“. V Hradci Králové se ve čtyřech kategoriích představilo 34 brankářů. Jeden vedle druhého po celý
den předváděli v brance fantastické výkony. Jan Šebesta,
organizátor akce, brankář FK Černilov, o akci v závěru mj. řekl:
"Kategorii mužů ovládl Miroslav Richter z SK Miletín, ten ve
finále porazil velmi dobře hrajícího Honzu Sedláčka. O třetí
místo se utkal Jan Moník se Zdeňkem Zasadilem. Honza
Moník využil dokonale znalost domácího prostředí a obsadil
místo na stupních vítězů.

V kategorii junior se představilo devět brankářů. Dramatické finále ovládl Adam Špicar z Třebechovic, který udolal
Michala Kvapila, 3. příčku obsadil Lukáš Frýda, ten si připsal
cenný skalp Jirky Strnada. Nejmladší kategorie s fanouškovskou základnou, vytvořenou skvělými rodiči, přinesla
skvělou podívanou plnou zvratů. Titul této kategorie získal
Dan Šimon, 2. místo patří Tomáši Drábkovi z Vysoké nad
Labem, pohár a ceny si odvezl za 3. místo také Aleš Kerbler.

Společný snímek účastníků 3. ročníku turnaje brankářů Keeperbattle

Poražený Zdeněk Zasadil si však za své výkony zasloužil
cenu Zákrok turnaje. Nově se představila i kategorie Legendy,
kterou s velkým přehledem ovládl brankář s ligovými zkušenostmi David Šimon. Druhé místo obsadila domácí ikona Jirka Mašek, stupně vítězů uzavřel Libor Drábek a své tělo si velmi dobře protáhl i Václav Vašata.”

Tentokrát v útoku při zápase B mužstva

O našem úspěšném golmanovi se v kraji mluví a píše nejenom v souvislosti s vítězstvím v této soutěži. 24. listopadu
jsme dostali e-mailem 11. číslo elektronického časopisu Fotbal v kraji. Pravidelně jsou v něm zveřejňovány fotografie ze
zápasů, které odehrají naše mužstva. Tentokrát vyšel i rozhovor s Miroslavem Richterem. V úvodu jsme se dočetli:
„Jednoznačně patří mezi nejlepší gólmany v JAKO I.B třídě.
Brankář Miletína Miroslav Richter prošel mládežnickými
centry v Hradci Králové a Pardubicích, odkud má skvělé základy. S podzimní částí sezóny však příliš spokojený nebyl. Jeho tým trápilo zakončení, proto je až na šestém místě tabulky
skupiny A. Přitom před sezónou chtěl bojovat s nejlepšími.”

Vítězové kategorie mužů, na stupni vítěze Miroslav Richter

Informace o turnaji jsme převzali z elektronického vydání novin
Hradecký deník ze dne 26. července 2020. Fotografie z turnaje
zveřejňujeme s laskavým svolením jejich autora Lubomíra Douděry.
Iva Reichlová
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Fotbal

Fotbal v Miletíně - od přípravky po Áčko
Sport má momentálně stopku,
nabízíme něco z historie

Takto označené bylo 11. října fotbalové hřiště při posledním domácím utkání podzimní části v 9. kole I.B třídy.
Důvodem byla opatření proti šíření
pandemie COVID-19. Po hříchu to byl
navíc poslední zápas, který naši hráči
během první poloviny soutěže odehráli, neboť následně byla veškerá další utkání přerušena a poté i přeložena
na jarní část soutěže.
Všechno zlé je pro něco dobré, a tak
využijme situace, kdy není možné vás,
čtenáře Sousedských listů, informovat o aktuálních výsledcích z odehraných zápasů, a pojďme zavzpomínat
na historický úspěch našich fotbalistů,
premiérový postup do I.A třídy, který
se zrodil v sezóně 2006/2007.
Náš tým se pomalu stal stálým
účastníkem I.B třídy, kterou začal hrát
od sezóny 2001/2002. Rok od roku lepší konečné umístění bylo zavazující,
nicméně náš klub by mezi favority ročníku 2006/2007 pasoval málokdo. Za
největšího favorita byly považovány
sousední Hořice, které nedokázaly
v předchozím ročníku udržet I.A třídu
a spadly do I.B třídy. Zdárně sekundovat jim měla rezerva Nového Bydžova.
Do soutěže tým vstoupil velmi dobře, jednoznačně vyhrál na hřišti nováčka TJ Tatranu Hostinné 1:4. Na toto vítězství pak družstvo nenavázalo při domácím utkání s FK Mostek, které skončilo remízou. Ve třetím kole bylo na pořadu první derby, Miletín se představil
na horké půdě v Hořicích. Po bezbrankové remíze, za dnes již neuvěřitelné
divácké návštěvy téměř 500 diváků,

byl rozhodně spokojenější miletínský
„David“ než „Goliáš“ z Hořic.
Za 14 dní přišla další remíze, tentokrát na hřišti lídra soutěže Spartaku
Kosičky. O neporazitelnost tým přišel
až v 7.kole, kdy ve zdecimované sestavě nestačil v Novém Bydžově na tamní
„B“ tým. Do konce podzimu tým poztrácel poměrně hodně bodů ve venkovních zápasech a v polovině soutěže
byl na 4. místě s 22 body a osmibodovou ztrátou na vedoucí Kosičky.
V minulých ročnících výkony našeho týmu v jarních odvetách bývaly jen
stínem těch podzimních. Toto pravidlo
však neplatilo v sezóně 2006/2007,
což rozhodlo o tom, že se Miletín umístil na postupové příčce. Ale nepředbíhejme...
Protože se kvůli nepřízni počasí musela dvě úvodní kola odložit a dohrávala se až v červnu, začaly jarní odvety
očekávaným zápasem s Hořicemi, které byly při stejném bodovém počtu na
3. místě tabulky jen kvůli lepšímu
skóre. I na tento zápas zavítala nevídaná návštěva, která viděla rázné vykročení Miletína do jarních odvet vítězstvím 2:0. Poté přišlo zaváhání na hřišti
Hlušic (2:1) a domácí remíza (1:1) s největším aspirantem postupu po podzimu Spartakem Kosičky. V 18. kole ztratil náš tým naposledy plný počet bodů,
když prohrál s posílenou rezervou Nového Bydžova.
Závěrečnou třetinu soutěže si však
Miletín podmanil a do konce ročníku
už nepoznal hořkost porážky. Ztratil
pouze dva body za remízu v Lánově pět
kol před koncem. V této době bylo jasné, že do I.A třídy postoupí nejen vítězové dvou skupin I.B třídy, ale že se
brány vyšší soutěže otevřou i pro lepší
tým obou skupin I.B tříd na 2. místě tabulky. A tak na dálku začal souboj i s týmy z druhé skupiny B, I.B třídy, kde se
vykrystalizoval největší sok z týmu TJ
Start Ohnišov. Když v předposledním
kole tento tým ztratil domácí remízou
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1:1 se Spartakem Opočno tolik cenné
body, daroval našemu týmu matchball. Naši borci měli najednou ve své
skupině o bod více a věděli, že v případě výhry na hřišti FK Mostek budou
mít právo postupu.
Na neoblíbeném pažitu v Mostku
se přeci jen navlékl poslední korálek na
postupovou šňůrku, přestože se nerodil lehce. Nabuzení domácí šli již ve 2.
minutě do vedení, v 11. min se podařilo Miletínu srovnat na 1:1. Tento stav
vydržel až do poločasové přestávky.
V posledním poločase sezóny se hostům podařilo v rychlém sledu vstřelit
tři branky a od 73. minuty si hlídali
komfortní náskok, který definitivně
stvrdil jejich postup do I.A třídy, tedy
druhé nejvyšší krajské soutěže, která
se v historii Miletína nikdy nehrála.
Náš tým dokázal během jara nasbírat nejvíce bodů ze všech týmů, čímž
se mu podařilo obsadit 2. příčku tabulky, která v tomto ročníku znamenala možnost postupu.
Na fotografii je tým, který se zasloužil o historický postup.

Horní řada zleva: Petr Balcar, vedoucí
mužstva, Vladimír Zajíček, trenér, Zdeněk
Paulus, Ondřej Samek, Ondřej Jirásko, Petr
Jirásko, Lukáš Horák, Martin Kněžourek, Radek Bělina, Jan Hátle, Antonín Kraus,asistent trenéra.
Spodní řada zleva: Ondřej Machačka,
Petr Horáček, Zdeněk Urban, Jan Vágner,
Martin Krátký, Lukáš Kněžourek.
Na snímku chybějí další hráči, kteří v sezóně 2006/2007 oblékli dres SK Miletín: Jan
Šulc, Lukáš Kňourek, Ondřej Kožíšek, Tomáš
Kožíšek, Miloš Poláček, Jan Kučera.

Antonín Kraus
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