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Volby 2014
Uběhlo to velmi rychle a opět po čtyřech letech tu máme komunální volby. Dovolila bych si na závěr tohoto volebního období udělat stručné zhodnocení toho, na čem se během těchto čtyř let pracovalo, co se povedlo a co se nezdařilo. Komunální volby nejsou soutěží Miss sympatie nebo Superstar. Nejsou ani o nereálných slibech na všechny strany, nebo o hledání ideologických nepřátel. Naprosto nejdůležitější je to, aby
zvolení zastupitelé věděli, co chtějí, co je v podmínkách našeho obecního rozpočtu reálné i smysluplné a
hlavně, aby tito lidé byli schopni přijímat odpovědná a rozumná rozhodnutí a konstruktivní řešení. Ať již
budete zaškrtávat jakoukoli stranu či kandidáty, čiňte tak uvážlivě a s vědomím, že i Váš hlas rozhodne o
tom, kdo bude naši obec řídit a reprezentovat následující čtyři roky. Především však možnost volit využijte
a k volbám jděte. Řeči, že můj hlas stejně nic nerozhodne, jsou jen výmluvou. Každý hlas se počítá a má
stejnou váhu. Tak proč už se dopředu této možnosti vzdávat? Nespoléhejte na to, že „tam stejně někdo někoho zase zvolí“. Myslím si, že tento okamžik je vhodným milníkem pro zhodnocení práce zastupitelstva,
kterému volbami skončí mandát. Žádám vás tedy, abyste si vyhradili kousíček svého jistě vzácného času a
při čtení zhodnocení uplynulého volebního období si připomněli události, které se v obci uskutečnily. Já si
při této příležitosti dovolím i své krátké osobní hodnocení uplynulého období. Jsem si vědoma toho, že
nelze v žádném případě vždy vyhovět všem a to, co je prospěšné pro většinu z vás, může i několika jiným
částečně ublížit. Jsem však přesvědčená, že z akcí, které v uplynulém období byly realizovány, byla každá
realizována ku prospěchu většiny z vás, občanů této obce. Myslím si, že všichni zastupitelé odvedli kus
poctivé práce. Chtěla bych zde vyzdvihnout jejich aktivní přístup a za sebe bych jim chtěla tímto veřejně
poděkovat. Protože kdybyste navštívili některé jednání obecního zastupitelstva, mohli byste se osobně přesvědčit, že tato jednání nebyla jen zvedáním rukou „oveček“ na souhlas s připravenými materiály, ale byla
konstruktivní diskusí k projednávaným záležitostem a jednání zastupitelstva většinou končila až
v pozdních nočních hodinách. Novému zastupitelstvu bych chtěla popřát, aby pracovalo alespoň ve stejném tvůrčím prostředí jako zastupitelstvo, kterému za pár dnů skončí volební období, aby jednotliví noví
zastupitelé měli stejně aktivní a konstruktivní přístup, jako zastupitelé předchozí. Vás občany bych chtěla
požádat, abyste se v nadcházejícím volebním období aktivně zapojili do dění v obci, nebáli se
s jakýmkoliv problémem přijít na obecní úřad, oslovit zastupitele nebo navštívit zasedání zastupitelstva,
která jsou všechna veřejná a vaše účast na nich je vítána. Protože obec, ve které bydlíte, není jen cestou,
kterou musíte projít. Obec je místem, kde můžete plnohodnotně žít, místem, kde se nebudete bát pustit své
děti za kamarády na hřiště a místem, kde se nebudete bát přijít na obecní úřad se svou kritikou a konstruktivními nápady na zlepšení našeho společného a společenského života. Měli jsme maximální snahu pracovat pro obec a naše občany odpovědně a profesionálně. Staré české přísloví praví: „Není na světě člověk
ten, aby se zalíbil lidem všem“. Pokud někteří z vás nespokojených kandidujete a budete zvoleni členy nového zastupitelstva obce, budete mít možnost věnovat svůj volný čas batňovickým občanům a naší obci a
ukázat své schopnosti. To co se podařilo, není věcí jednotlivců, ale určitého týmu, který se na úřadě podařilo vytvořit. Na závěr bych chtěla říci, že tyto čtyři roky byly pro mě obrovským přínosem z hlediska zkušeností a nových poznatků a jsem vděčna, že jsem mohla tyto čtyři roky ve funkci starostky působit.
Vladimíra Pátková, starostka
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Malé ohlédnutí…
ZO schválilo čerpání dotace v rámci programu
LEADER (2008 – 2013) Občanská vybavenost a
kulturní dědictví venkova na projekt „Hřiště u ZŠ
v Batňovicích“ prostřednictvím MAS Království
– Jestřebí hory o.p.s. Rozpočet akce byl stanoven
na 1 876 800,- Kč. Poskytnutá dotace z programu
činila 90 % a z rozpočtu obce 10%. Celý projekt
byl financován z vlastních zdrojů a po ukončení
realizace projektu jsme zažádali o platbu. Na financování celého projektu byl použit krátkodobý
úvěr ve výši 1.000.000,- Kč u České spořitelny,
který byl splacen po obdržení dotace. Akce byla
realizována s vítěznou firmou z výběrového řízení MARATONSTAV Úpice. Obdrželi jsme platbu ze SZIF ve výši 1 439 604,- Kč a z obecního
rozpočtu 437 196,- Kč včetně víceprací a vybavení.

vystrojení vodoměrné šachty (vícenáklady
95 735,- Kč), vybudování nové elektrické skříně
umístěné na sloupu, včetně materiálu a montáže
(vícenáklady ve výši 19.858,- Kč), dále vícenáklady na další vodovodní přípojku ve výši
85.074,44 Kč, odbočení k šachtě od hlavního řádu 64.921,89 Kč a osazení hydrantu v šachtě
25.720,- Kč. Dále zastupitelstvo obce schválilo
úpravu měření vodojemu Kvíčala od firmy
PROGO na přenos dat z vodojemu Kvíčala přes
internet za cenu 53.500,- Kč a od firmy EPRO
Trutnov s.r.o. rozšíření ovládání o ruční spínací
pohon a kontrolu plováku ve vodojemu Kvíčala
za 12.046,- Kč. Celkové náklady na realizaci akce “Vodojem Kvíčala“ tak činily 5.010.300,- Kč
(z toho získané dotace 3.593.658,- Kč a
z rozpočtu obce 1.416.642,- Kč). ZO odsouhlasilo převedení čerpací stanice ve Velkých Svatoňovicích do vlastnictví obce. Převod se uskutečnil po odpočtech vodného v srpnu 2012, čerpadlo
bylo uhrazeno a byl odkoupen pozemek pod budovou vodojemu ve Velkých Svatoňovicích p. p.
č. 773 o výměře 13 m2 a pozemku p. p. č. 266/2
o výměře 55 m2 z vlastnictví obce Velké Svatoňovice do vlastnictví obce Batňovice.

Vodojem na Kvíčale (2010-2012)

Zelená úsporám (2011)

Jednou z největších akcí tohoto volebního období
byla výstavba nového vodojemu na Kvíčale. Malý vodojem (30 m3) byl pro zásobování Kvíčaly a
Zákopanky již nedostačující. Postavil se proto
zcela nový věžový vodojem o objemu 75 m3
s dostatečnou zásobou pitné vody pro celou lokalitu. Ještě než se mohlo začít s výstavbou, předcházela jednání s vlastníky pozemků o vykoupení
pozemků. Díky jejich vstřícnosti mohla být celá
akce zrealizována. Dotací bylo několik, ta největší z „Ministerstva zemědělství ČR“ ve výši
2.178.000,- Kč, dále dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 430.000,- Kč a 95.000,Kč. Výraznou měrou se na výstavbě podílelo i
město Úpice částkou 721.962,- Kč, obce Suchovršice částkou 71.180,- Kč a Velké Svatoňovice
částkou 91.516,- Kč. Vše pokaždé není zcela
jednoduché, i na této stavbě se vyskytly problémy. Např. při zakládání vodojemu bylo zjištěno v 1/3 plochy dna výkopu, že skalní podloží je
zcela zvětralé na jílovitý písek se štěrkem a bylo
nutné provést na doporučení statika skeletovou
výplň z místního kamene prolité řídkým betonem
(vícenáklady ve výši 35.640,- Kč). Bylo nutné i
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Ze Státního fondu životního prostředí z programu
„Zelená úsporám“, opravila obec Batňovice částečně bytový dům č. p. 158. Získali jsme dotaci
20.000,- Kč na projekt a 175.950,- Kč na realizaci. Byla provedena výměna oken firmou PROPLAST Malé Svatoňovice a stavební úpravy –
zateplení bytového domu firmou Stavo-P Josef
Pich. ZO rozhodlo ještě před započetím prací zateplení rodinného domu č. p. 158 vybudovat plynovodní přípojku, podsekání kuchyně a položení
nové izolace v bytě paní Kačániové, zakoupení
žaluzií na okna do č. p. 158 dle cenové nabídky
od firmy Proplast. Celkové náklady včetně víceprací činily 632.356,- Kč (z toho dotace
175.950,- Kč a příspěvek z rozpočtu obce
456.406,-Kč).

… za volebním obdobím 2010 – 2014
Hřiště u základní školy (2010 – 2011)

Protipovodňová opatření (2013- 2014)
Prostřednictvím SOJH získalo šest obcí z našeho
regionu dotaci na projekt „Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Jestřebí hory“. Dotace SOJH byla poskytnuta ze Státního fondu Ži-
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votního prostředí ve výši 9.062.072,- Kč a celkové náklady činily 10.661.262,- Kč. Celkové náklady naší obce jsou 1.320.000,- Kč (kde dotace
činí 90% nákladů, spoluúčast obce je 10% -tj.
132.000,- Kč. V rámci projektu byly vyměněny
všechny reproduktory veřejného rozhlasu v obci
a na Kvíčale a osazeny bezdrátové hlásiče.
Z důvodu povodní byl osazen srážkoměr na střeše OÚ a vodočetné latě na všech tocích, včetně
digitálního plánu obce. Celou akci realizovala
firma EMPEMONT – Valašské Meziříčí.

Kanalizace (2008 – 2015)
Nejvýznamnější i nejnákladnější akcí posledních
let je výstavba kanalizace v naší obci. Již od roku
2004, kdy byla při rekonstrukci silnice 1/14 vybudována větší část kanalizační stoky a předána
obci Batňovice do jejího vlastnictví. Všechna zastupitelstva se postupně dopracovávala k rozhodnutí dobudovat celou stoku s napojením na ČOV
Úpice. Prvnímu „ kopnutí“ předcházelo mnoho
výběrových řízení a rozhodnutí jak a za co. Bylo
požádáno o dotaci na Státní fond životního prostředí, Královéhradecký kraj, dále o půjčku na
SFŽP a rozhodovalo se i o úvěru. Takže se vraťme na začátek roku 2013. Nejdříve bylo provedeno výběrové řízení na zakázku na služby malého rozsahu, na zpracování prováděcí projektové
dokumentace na akci „Dostavba kanalizace Batňovice“. Komise konstatovala, že všechny nabídky byly úplné a ze tří předložených nabídek
doporučuje schválit nabídku od firmy JIKA-CZ
Smiřice za 380.000,- Kč. Následovalo výběrové
řízení na zhotovitele stavby. ZO schválilo, aby
veřejnou zakázku na zhotovitele stavby realizovala firma RTS a.s. Brno za cenu 79.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce se seznámilo rozhodnutím o
přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí na akci “Dostavba kanalizace Batňovice“. Dotace ze SFŽP činí 17.618.259,- Kč a
dále byla schválena půjčka ve výši 1.957 585,Kč od SFŽP. Místostarosta seznámil ZO
s nabídkou peněžních ústavů (osloveno 5 peněžních ústavů – ČSOB, ČS, KB, Unicreditbank, GE
Money: nabídky předložila pouze Česká spořitelna a.s. a Československá obchodní banka a.s.)
na financování kanalizace v Batňovicích. ZO
schválilo přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s. až do výše 5.000.000,- Kč na financování akce “Dostavba kanalizace Batňovice“ se
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splatností do roku 31. 12. 2024. Peněžité závazky
vzniklé na základě této smlouvy o úvěru nebudou
zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky tj.
pouze budoucími rozpočtovými příjmy obce. Dále bylo schváleno vypracování projektové dokumentace k povolení kanalizačních přípojek pro
občany naší obce ve výši cca 1.150,- Kč, návrh
na zakoupení chybějících revizních šachet, které
budou umístěny na pozemcích vlastníků nemovitostí ve výši cca 4.000,- Kč a poplatek ve výši
500,- Kč za povolení kanalizační přípojky u stavebního úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší. Starostka
předložila ZO návrhy a informace na akci „Dostavba kanalizace Batňovice“. Na základě žádosti
občanů byla zpracována projektová dokumentace
na vybudování kanalizace stoky A8, A8-1 a A82, která není v současné době předmětem akce
„Dostavba kanalizace Batňovice“. Veškeré náklady na vybudování této skoky by byly hrazeny
z rozpočtu obce Batňovice. Předběžné náklady zpracování prováděcí projektové dokumentace
cca 37.250,- Kč a realizace cca 900.000,- Kč.
Bylo započato s výběrovým řízením na zhotovitele stavby a ZO byl předložen protokol o posouzení kvalifikace, kterou provedla komise z firmy
RTS Brno. Celkem bylo předloženo 16 žádostí o
posouzení kvalifikace dodavatelů. Dále ZO
schválilo výkon autorského dozoru po dobu výstavby projektu s firmou AKVAPRO s.r.o. Praha
za cenu 75.000,- Kč a vyhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby po dokončení výstavby projektu s firmou AKVAPRO s.r.o. Praha
za cenu 189.000,- Kč bez DPH. Do výběrového
řízení na zhotovitele stavby se přihlásilo 12 firem. Smlouva o dílo byla podepsána s vybraným
dodavatelem Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Teplice. Dále byla uzavřena Smlouva o úvěru s
Českou spořitelnou na úvěr ve výši 5.000.000,Kč s pohyblivou úrokovou sazbou na dobu 10
let. Podařilo se získat dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na realizaci stavby ve výši
1.500.000,- Kč a z tohoto důvodu ZO odsouhlasilo zrušení půjčky od SFŽP ve výši 1.957 585,Kč, u které by byl v zástavě kulturní dům.
Z důvodu velmi nízké vysoutěžené ceny, byla
naší obci krácena i dotace ze SFŽP. ZO schválilo
přijetí dotace ze SFŽP a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ve výši 717.318,17 Kč
a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
ŽP ve výši 12.194.409,- Kč. Na začátku června
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byla stavba zahájena a v současné době probíhá
její realizace. Věříme, že celá náročná stavba bude včas dokončena ke spokojenosti nás všech.
Všechny občany prosíme o pochopení a shovívavost při této náročné realizaci.
Ale nejsou to jenom velké akce závislé na dotacích, hodně věcí je realizováno pouze z rozpočtu
obce

Kulturní dům (2013)
V roce 2013 se zastupitelstvo obce rozhodlo zvelebit kulturní dům. Stojí na konci obce a byl takovým našim „strašákem“. Bylo rozhodnuto vyměnit okna a opravit a natřít fasádu. Začalo se
v šatně herců výrobou šestidílné, uzamykatelné
skříně, pro zabezpečení aparatury obce za cenu
29 423,- Kč. Byla vyměněna všechna okna (firma Proplast Malé Svatoňovice) za 96.500,- Kč,
včetně vybudování dvou oken na přední straně
kulturního domu. Opravu a nátěr fasády provedla
firma Stavo P – Josef Pich Batňovice za cenu
500.000,- Kč. Dále byly dokoupeny nové židle
v částce 1.003,- Kč/ks (50ks).

Základní škola
Z vlastních prostředků nechalo ZO v roce 2011
opravit v ZŠ trámy napadené škůdcem tesaříkem,
které byly ošetřeny ochranným postřikem proti
škůdcům za cenu 50.000,- Kč, a dále byla provedena rekonstrukce dívčích WC v ZŠ ve výši
140.000,- Kč. V roce 2014 následovala výměna
dvou oken na toaletě v mateřské školce ve výši
12.469,- Kč/ks. Okna se nachází na přístavbě
k budově školy v zadní části. Důvodem je bezpečnost dětí a možnost větrání ventilací.
Během tohoto volebního období došlo v naší základní škole k vyhlášení konkurzu na ředitele
školy. Paní Mgr. Miloslava Pavlová odešla do
důchodu a novou ředitelkou se stala paní Mgr.
Radka Šolcová. Následně došlo postupně
k výměně celého personálu školy, včetně družiny. Naše základní škola, ač hodně „stará“, je
ovšem vybavena nejmodernější technikou – interaktivní tabule, nové školní pomůcky a výpočetní technika. Má svou tělocvičnu, moderní kuchyň i s jídelnou. V roce 2011 bylo vybudováno i
nové hřiště s běžeckou dráhou. Jedinými problémy je nedostačující kapacita mateřské školy a
školní družiny. Věříme, že nám v budoucnu po-

4

daří najít vhodná řešení k této problematice. Nové prostory školní družiny jsou již navrženy
v prostorách galerie nad tělocvičnou a očekáváme předložení nabídek pro stavební úpravy. To
ale neznamená, že naše seniorky přijdou o svá
pravidelná setkání, naopak budou mít prostory
lépe vybaveny a zatepleny a jejich pravidelná setkání podporují jak zastupitelé, tak i vedení školy.

Územní plán
Zastupitelstvo obce schválilo vypracování nového územního plánu obce. Z předložených nabídek byla vybrána firma TENET za celkovou cenu 282.000,-Kč (z Královéhradeckého kraje byla
poskytnuta účelová investiční dotace ve výši
37.000,- Kč). V současné době se připravuje veřejné projednání. Vypracování nového územního
plánu obci ukládá nový zákon.

Knihovna
Zastupitelstvo obce nezapomíná ani na vybavení
knihovny, kterou vede naše skvělá knihovnice
Markéta Tučková. V roce 2012 jsme požádali o
dotaci z programu VISK 3 Ministerstva kultury
ČR na projekt „Zkvalitnění veřejného internetu“.
Získali jsme dotaci ve výši 13.000,- Kč (podíl
obce byl 6.000,- Kč).

Mosty
ZO rozhodlo o opravě mostů u pošty dle předložených nabídek za cenu 362.488,55 Kč a v uličce
(u Studničků) také dle předložených cenových
nabídek za cenu 294.389,49 Kč od firmy REPARE Trutnov, na základě pasportu mostů. Po realizaci kanalizace bude nutné pokračovat opravami všech mostů v majetku obce z důvodu velmi
špatného stavu.

Vodovod a ČOV
ZO navrhlo výměnu hlavního vodovodního
potrubí u domu č. p. 201 (Aleš Řezníček), která
byla často poruchová, jednalo se o výměnu cca
70 m protlakem za cenu cca 80.000,- Kč a dále
v rámci akce kanalizace Batňovice bylo
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odsouhlaseno i položení nového vodovodního
potrubí u Nypra.
Napojení vodovodu bude u č. p. 173 (Šolcovi) a
počítáno je s napojením jak stávající zástavby,
tak i s připravovanou novou výstavbou. Ve
výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu
„Vodovod Batňovice – u Nypra“ byla předložena
jedna nabídka od firmy Vodohospodářské stavby
Teplice za cenu 1.324.260,46 Kč (bez DPH). ZO
schválilo uzavření Příkazní smlouvy na výkon
technického dozoru investora na akci „Vodovod
Batňovice – u Nypra za celkovou cenu 48.000,Kč (bez DPH). Další investicí byla z důvodu
poruchy na místní čistírně odpadních vod výměna zastaralé technologie za novou od firmy
RECting Náchod za 168.200,- Kč.

Technika obce
V roce 2012 byl zakoupen starší automobil
Renault Kangoo za cenu 84.900,- Kč pro potřeby
obce a původní automobil přidělen pro místní
technické služby na svážení zeleně. V roce 2013
se za cenu 86.000,- Kč zakoupil nový traktor
KARSIT. Dále byla pro potřeby obce zakoupena
malá sekačka a pila. Z důvodu častých poruch na
hlavním vodovodním řadu byla instalována
elektrocentrála za 11.466,50 (Heron EGM 30
AVR výkon max. 2,8 kW), čerpadlo za 2.541,50
Kč vč. DPH (ALKO DRAIN 10000 Inox výkon
750 W, hloubka ponoru 5m) a lampa stojanová
dvojitá za cenu 2.046,- vč. DPH (230 V 2x36W
Proteco).
A nezapomínalo se ani naše dvě požární jednotky
sboru dobrovolných hasičů
Pro SDH Kvíčala byly v roce 2011 zakoupeny
radiostanice MOTOROLA GP za cenu cca
13 500,- Kč a 5ks pracovních stejnokrojů a 5
párů kožených pracovních kotníkových bot pro
nové členy. Pro SDH Batňovice byly zakoupeny
radiostanice (28.693,- Kč) a zásahové přilby
(24.408,- Kč). Byl poskytnut příspěvek ve výši
45.000,- Kč na opravu hasičské zbrojnice
k výročí 100 let o založení SDH Kvíčala a
zhotovení zámkové dlažby u hasičské zbrojnice
na Kvíčale (35.994,40 Kč bez DPH). SDH
Batňovice byl poskytnut příspěvek na nákup
stejnokrojů pro nové členy sboru a zakoupení
nové vany do hasičské stříkačky.
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ZO schválilo finanční příspěvek ve výši 10.000,Kč na věcné vybavení (pracovní stejnokroje a
pracovní boty) nových členů SDH Kvíčala a
zakoupení zásahových hadic pro SDH Batňovice
ve výši 13.310,- Kč. Na zásahové obleky pro
SDH Batňovice v počtu 10 ks byla použita
dotace z Královéhradeckého kraje ve výši
93 650,- Kč.

A co se nám zrealizovat nepodařilo…
Ne vše se nám podařilo zrealizovat podle našich
představ. Ten kdo se pohybuje v žádostech o
dotace, nám dá za pravdu, že bez připravených
projektů žádné finanční prostředky nebudou.
Proto jsme se snažili mít nějaké projekty
v zásobě. Totéž platí i pro realizaci projektů.
Nejdříve musíme vše zafinancovat a teprve
potom po ukončení celé akce, když je vše
v naprostém pořádku, přijdou finanční prostředky
z unie. O to více jsme rádi, že se nám podařilo
během tohoto volebního období, použít pouze
dva krátkodobé úvěry na financování projektů a
tím nezadlužit obec. Na financování akce
„Dostavba kanalizace Batňovice“ je již také pro
případ potřeby úvěr připraven pro možné
dočasné financování. Jsme si všichni vědomi, že
naše místní komunikace nejsou zrovna
v nejlepším stavu a věříme, že v budoucnu to
bude jednou z našich priorit - opravit všechny
naše místní komunikace. To samé je nám známo
o mostech ve vlastnictví obce, které je také nutné
postupně opravovat. Máme připravené dva
projekty, na vybudování nové komunikace
v lokalitě u Hrubých a dále požádáno o stavební
povolení na komunikaci na Kvíčale před
Stanislavem Kuťákem. Další prioritou bude
postupné vyměňování vodovodních řadů, jejichž
poruchovost nás neustále trápí a je připraveno
stavební povolení na akci “Sociální zařízení pro
technické služby“ u č. p. 4“. A tak věříme, že se
novému zastupitelstvu podaří v příštím období
2014 - 2020 získat hodně dotací. Nedořešena
zůstává i rekonstrukce hřbitovní zdi, vybudování
stezky pro pěší a cyklisty mimo hlavní silnici a to
zejména z důvodu vlastnických vztahů dotčených
pozemků. Je toho stále ještě mnoho, co je v naší
obci možné zvelebovat, opravovat a vylepšovat.
A tak přejeme novému zastupitelstvu obce hodně
úspěchů při čerpání dotací a rozvíjení naší obce.
Vladimíra Pátková, Miloslav Šrejber
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Zprávičky z naší školičky…

Davida a Filipa Frýbovi, Rosťu Vacka a Vojtu
Šitinu.

1. září – začínáme
V novém školním roce 2014/2015 nám do první
třídy nastoupilo 14 žáčků. Přejeme jim a všem
ostatním žákům, ať se jim v naší škole líbí a vše
daří. Celkem máme 40 žáků v základní škole a
28 dětí v mateřské školce. Nový celoroční projekt „Pomáháme Krakonošovi, ochránci hor“ se
bude zabývat poznáváním přírody a její ochranou. Nejen v okolí naší školy, ale i v Krkonoších.
Na chodbě školy se objevil Krakonoš, který na
nás bude během roku dohlížet, abychom se
správně chovali k přírodě okolo nás. Abychom
procvičili i čtení, které je velmi důležitou součástí výuky, budeme společně také číst knížky o
Krakonošovi.

Barunčina škola
Jedna z nejslavnějších českých spisovatelek –
Božena Němcová žila nedaleko Batňovic
v Ratibořicích. Společně s žáky z Dolní Branné
jsme se 30. 9. 2014 vydali do Domku Boženy
Němcové v Červeném Kostelci. Tady bydlela
mladá Božena Němcová po svatbě se svým manželem Josefem Němcem. Navštívili jsme hrob
Viktorky, postavy z knihy Babička. Další zastávka byla v České Skalici, kam chodila malá Barunka do školy. Prohlédli jsme si, jak vypadala
třída před 200 lety, jaké používali psací potřeby.
Literárního výletu se zúčastnila třetí třída
z Batňovic a třetí a pátá z Branné

Co jsme už stihli během září…
Stále spolupracujeme s našimi kamarády ze školy
z Dolní Branné. Hned v září máme naplánovaný
výlety za Krakonošem do Strážného a za Boženou Němcovou do její školy v České Skalici.
Dvoudenní výlet na Strážné
V pátek 19. 9. 2014 po obědě se jedenáct statečných horalů vypravilo za Krakonošem. Autobus
a vlak nás dovezl do Vrchlabí, kde jsme se setkali s prvňáčky z Dolní Branné. Odjeli jsme do
Špindlerova Mlýna na Labskou přehradu. Prošli
jsme se po hrázi přehrady, pozorovali jsme hladinu vody, domek hrázného. Z Dívčích lávek
jsme šli podél Labe do centra města.
Z Herlíkovic jsme už pokračovali pěšky strmým
svahem ke kostelu do Strážného a cesta nás dovedla až na chatu Styl. Po večeři na nás čekaly
ryby a kozy, museli jsme všechna zvířata nakrmit. Abychom si dostatečně odpočinuli, využili
jsme vířivku, kde se děti opravdu vyřádily. Před
spaním si děti ještě zahrály stolní hry. Druhý den
jsme si po snídani zopakovali informace o přehradě, jaké je její využití, když teče z hor hodně
vody. V noci pěkně lilo, cestou do Vrchlabí jsme
si dost namočili boty i nohavice, cesta byla rozbahněná. S Dolní Brannou jsme se rozloučili
v Kunčicích, vlak už na nás houkal. Všechny děti
se chovaly bezvadně, šlapaly do kopce i z kopce
bez fňukání, rychle se skamarádily s prvňáčky
z Branné. Moc chválíme Káju Škodovou, Lucku
Tučkovou, Toničku Hanušovou, Báru Páslerovou, Ondru Součka, Pepču Duba, Matěje Čížika,
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Poznáváme spisovatele z našeho okolí
Paní knihovnice Markéta Tučková připravila pro
čtvrtou a pátou třídu hru s procvičením znalostí o
spisovatelích našeho kraje - K. J. Erben, B. Němcová, A. Jirásek, B. Šimková, M. Kubátová. Krkonošské pohádky zná z večerníčků snad každý,
ale o autorce pohádek jsme toho věděli méně.
Sběr kaštanů, pomerančové, citronové kůry,
bylin a papíru
Prosíme o pomoc se sběrem kaštanů pro zvířátka,
bylin a kůry. Tomu, kdo si chce doma před zimou uklidit, nabízíme sběr papíru během října,
svázaný papír můžete vozit do školy, podrobnější
informace sledujte na internetových stránkách
školy.
Pronájem tělocvičny
Kdo rád cvičí a nemá kde, ať hned volá do školy
na číslo 739 067 191. Naše krásná tělocvična je
odpoledne k dispozici sportovním nadšencům.
Ceny mírné – 100,- Kč za hodinu, kvalita jistá.
Je konec září, máme za sebou první školní měsíc,
prvňáčci už umí první písmenka a číslice, ostatní
žáčci si pomalu rozpomínají na uložené vědomosti. Před námi je ještě práce, učiva, úkolů, ale
i hodně sportování, vyrábění, zpívání a výletů….
O všech našich aktivitách se můžete dočíst a prohlédnout si fotky na internetových stránkách školy (www. zsbatnovice.wz.cz), nebo se na nás do
školy přijďte podívat.
Mgr. Radomíra Šolcová

Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 2 2014

Nový kamarád ve školce
První den po letních prázdninách děti ve školce
přivítal dlouho očekávaný ,,nový velký kamarád“. Zvědavé byly nejen děti, ale i jejich rodiče,
zaměstnanci školky. Objevil se najednou ve dveřích a děti úplně ztichly, až na pláč některých nových dětí. Jmenuje se ,,Čmelák Tykadýlko“ a
všem se moc líbil. S dětmi si hned povídal, zpíval, učil je už i novou básničku. Každému z dětí
dal malý dáreček na uvítanou – malého vyrobeného čmeláčka s bonbónkem. Slíbil, že za námi
do školky bude rád chodit po celý školní rok. Už
se na jeho návštěvy těšíme. Určitě nás vždy něčím pěkným překvapí a nového naučí. Hlavně,
jak se máme správně chovat a být partou dobrých
kamarádů. První den nás poprvé nenavštívil jen
čmeláček, ale i 14 nových kamarádů. I tento
školní rok máme zapsaných 28 dětí, z toho 17
chlapců a 11 holčiček. Nejstarších dětí, které se
budou připravovat do školy, máme 7. Říkáme
jim ,,motýlci“. Vloni jich bylo 14, což je přesně o
polovinu méně. Náš kolektiv se tedy úplně změnil, neboť polovina dětí jsou ,,nováčci“. Ti jsou
mladší a říkáme jim ,,berušky“. Všem dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo a naučily se co
nejvíce nového.
Blanka Suchánková

A hurá k volbám…
… a už je to zase tady. Volby do zastupitelstva
obce se konají 10. 10. 2014 (od 14:00 do 22:00) a
11. 10. 2014 (od 8:00 do 14:00) v budově Obecního úřadu Batňovice (Batňovice č. p. 4).
Na následujících stránkách našeho zpravodaje
naleznete kandidátky všech stran a sdružení, které se ucházejí o vaše hlasy v pořadí vylosovaném
ústřední volební komisí. V přílohách tohoto vydání zpravodaje pak najdete podrobné informace
o kandidátech jednotlivých stran či sdružení,
včetně jejich volebních programů. Oficiální hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny před konáním voleb…
Takže teď už je to jen a jen na vás.
Přeji šťastnou ruku.
Břetislav Novák
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Volby do Zastupitelstva obce Batňovice

KDU – ČSL
Vladimíra Pátková
55 let, starostka
bez politické příslušnosti

Miloslav Šrejber
41 let, logistik
bez politické příslušnosti

Josef Pich
50 let, podnikatel
bez politické příslušnosti

Václav Melichar
72 let, důchodce
KDU – ČSL

Michal Vaněček
38 let, manažer
bez politické příslušnosti

Zdeňka Dušičková
36 let, pojišťovací zprostředkovatel
bez politické příslušnosti

Helena Zahálková
69 let, důchodce
bez politické příslušnosti

Jana Řezníčková
58 let, skladnice
KDU – ČSL

Mgr. Miloslava Pavlová
61 let, důchodce
bez politické příslušnosti
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Volby do Zastupitelstva obce Batňovice

Volby do Zastupitelstva obce Batňovice

Sdružení
nezávislých kandidátů

Batňovice 2014

Ing. Aleš Bartoníček

Jan Sedláček

61 let, učitel
bez politické příslušnosti

23 let, student
ODS

Bc. Iveta Baudyšová

Petr Hejna

46 let, sociální pracovnice
bez politické příslušnosti

49 let, OSVČ
bez politické příslušnosti

Zdeněk Jiroušek

Jan Sedláček

56 let, malíř a natěrač
bez politické příslušnosti

47 let, OSVČ
bez politické příslušnosti

Jan Pásler

Mgr. Bohdana Janovská

38 let, manažer
bez politické příslušnosti

38 let, učitelka
bez politické příslušnosti

MVDr. Břetislav Novák

Mgr. Bc. Jana Paděrová

58 let, OSVČ
bez politické příslušnosti

34 let, učitelka
bez politické příslušnosti

Olga Přibylová

Martin Kult

36 let, pracovnice pošty
bez politické příslušnosti

22 let, řidič
bez politické příslušnosti

Jiří Rudolf

Bc. Petr Pekárek

46 let, podnikatel
bez politické příslušnosti

24 let, student VŠ
bez politické příslušnosti

Miloš Hemala

Bc. Kateřina Macková

46 let, správce IT
bez politické příslušnosti

29 let, rodičovská dovolená
bez politické příslušnosti

Roman Hebelka

Lenka Malá

40 let, podnikatel
bez politické příslušnosti
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41 let, rodičovská dovolená
bez politické příslušnosti

