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Batňovičtí hasiči mají nové auto
V roce 2018 jsme po několika neúspěšných žádostech o dotaci na nové hasičské vozidlo konečně
uspěli. Byla nám schválena dotace z programu IROP na pořízení nového dopravního automobilu DA
– L1 T. Ihned po oficiálním vyrozumění jsme ve spolupráci s obecním úřadem a tehdejší starostkou
obce Vladimírou Pátkovou začali se sběrem
informací a možností, oslovili jsme několik
dodavatelů, navštívili okolní sbory, kde již
nová auta mají a získávali od nich cenné informace.
Na základě těchto podkladů jsme sestavili
podmínky pro zadání do výběrového řízení,
které pro obec zajišťoval pan Tomek. Když
bylo zadání kompletní, bylo rozesláno podle
zákona dodavatelům, kterých jsme vybrali 7.
V pondělí 18. února 2019 byla v 16 hodin na
obecním úřadu schůzka určené komise pro
otevírání obálek s nabídkami na dodání vozidla. Byly doručeny celkem čtyři soutěžní nabídky a zvítězila firma: Mercedes-Benz, Milan Král z Litvínovic u Českých Budějovic,
jejichž poddodavatelem na dodání hasičské
vestavby do vozidla je firma: STS Prachatice, a.s. Vítězná firma nabídla dodání vozidla
za celkovou cenu 1.845.250,- Kč včetně
DPH a bude se jednat o vozidlo MercedesBenz - Sprinter 516 CDI KAWA S 4x4 s výkonem motoru 120 kW a celkové hmotnosti 4.600 kg.
Kabina bude celkem devítimístná.
V měsíci květnu jsme byli kontaktováni panem Slavíčkem z STS Prachatice a domluvili jsme datum
9. června 2019, kdy přijedeme do jejich firmy v Netolicích a přivezeme veškeré vybavení, které se
bude do nového vozu montovat. Proto jsme se v pondělí 8. června sešli ve zbrojnici a zmíněné vybavení demontovali z naší Avie a ostatní nově nakoupený materiál naložili do dodávky, kterou nám i
s řidičem ochotně zapůjčil Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší. V úterý ráno jsme v sestavě pěti
našich členů vyrazili a před polednem jsme byli na místě v Netolicích. Pan Slavíček nás provedl po
provoze, ukázal nám nějaká již rozpracovaná vozidla, a protože naše auto ještě nebylo k dispozici,
tak jsme alespoň teoreticky a pomocí počítačové grafiky a fotek naplánovali vestavbu vozidla a rozmístění materiálu.
Pokračování na str. 2
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Naše druhá návštěva Netolic byla již kontrolní
a konala se opět v úterý 23. června 2019, kdy
jsme již jen ve tříčlenném složení dorazili do
sídla firmy STS Prachatice. Náš hasičský
Mercedes už trůnil na dílně a pilně se na něm
pracovalo. Místní elektrikář montoval majáky,
ozvučení a instaloval nové spotřebiče, technici
montovali do zadní části vozu vestavbu na materiál a stříkačku. Ještě jsme společně s pracovníky firmy doladili některé detaily uložení
konkrétních věcí. Odjeli jsme k domovu s tím,
že vozidlo bude v této firmě dokončeno
v následujícím týdnu a poté bude převezeno
k montáži navijáku a nejpozději v půlce srpna
bude hotové k předání.
A pak konečně nadešel den „D“. Vozidlo bylo
konečně hotové a připravené k předání našemu
sboru. Jen malá změna nastala v místě plnění
závazku. Původně, podle uzavřené smlouvy
mělo k předání vozidla dojít u nás doma –
v Batňovicích. Ale po dohodě obou stran jsme
si nakonec jeli vozidlo převzít do Českých
Budějovic. Ve středu 21. srpna 2019 jsme se
tedy vydali na cestu - posádka ve složení tři
batňovičtí hasiči a starosta obce. O půl druhé
odpoledne jsme dorazili do autosalonu Mercedes v části Litvínovice. Náš speciál již stál zaparkovaný před budovou a ihned po přivítání
jsme započali s přebíráním vozidla. V první
části nám pan Houška za STS Prachatice, podle kupní smlouvy, předal „hasičskou vestavbu“
a poté prodejce Mercedesu představil „celé
vozidlo“. Následovalo nezbytné vyřízení administrativy a dokumentace a o půl páté odpoledne jsme se vydali k domovu.
Před příjezdem do naší obce nás již očekávala
početná skupina hasičů, hasiček a občanů před
hasičskou zbrojnicí, kam jsme dorazili o půl
deváté večer. Všichni si nové vozidlo se zájmem a obdivem prohlíželi zvenčí i zevnitř a
došlo i na otevření „šampusu“ a pokřtění vozu,
který je v celé délce trvání 132 let našeho sboru, historicky prvním úplně novým vozem.
Jsme přesvědčeni, že nové hasičské auto bude
dobře sloužit k záchraně životů, zdraví a majetku nejen nám hasičům, ale všem občanům
Batňovic a okolních obci.
Tomáš Peterka, velitel SDH Batňovice
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Mobilní aplikace „V OBRAZE“
Vím co se děje, jsem v obraze
Mobilní aplikace „V OBRAZE“ poskytuje informace z webu obce na jednom místě a je šikovným pomocníkem pro Vás, kteří sledujete
dění v okolí a vyhledáváte aktuální informace.
Zkrátka chcete být v obraze.
Stažení aplikace je možné provést i
z webových stránek obce (www.batnovice.cz).
Po přihlášení na stránky obce uvidíte hlavní
stránce vpravo ikonu (viz obrázek) a po jejím
rozkliknutí se Vám otevře návod na stažení
aplikace:

Aplikaci lze také zdarma stáhnout na:

Ke stažení potřebujete:
 Chytrý telefon s operačním systémem
Android nebo iOS
 Přístup na internet
 Místo úložiště telefonu cca 13 MB
Aplikace přináší přehled aktualit z webu naší
obce, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce obce Batňovice.
Výhody mobilní aplikace: Automatické načítání informací z webu naší obce do aplikace,
upozornění do mobilu na nově vložené informace na webu.
Miloslav Šrejber, místostarosta obce
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s dosaženými výsledky
obce v systému EKO-KOM za rok 2018. Celkem jsme vytřídili 78,864 tun recyklovatelných složek komunálních odpadů, tedy papíru,
plastů, kovů, nápojových kartonů a dalších
komodit. Tímto množstvím obec přispěla ke
snížení tzv. uhlíkové stopy úsporou emisí CO2
ekvivalentu 89,397 tun a úsporou energie
1.744.653 MJ. Za vytříděný odpad obdržela
obec částku 155.890,- Kč. Ke zvýšení obecního rozpočtu může tedy tříděním odpadů přispět každý z nás.
Za rok 2018 společnost EKO-KOM uvádí celkovou energetickou úsporu 20,6 mil. GJ, tedy
zhruba tolik energie, kolik v průměru ročně
spotřebuje více než 316 tisíc domácností. Dále uvádí celkové snížení emisí o 879.010 tun
CO2 ekvivalentu.
Připomínám také, že některé právnické nebo
podnikající fyzické osoby překračují zákon o
odpadech tím, že využívají obecního systému
pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí. Případně je třeba zajistit využití či odstraňování firemních odpadů
v souladu s tímto zákonem jiným způsobem.

SBĚR KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ
Za účelem sběru použitých jedlých olejů jsou
v obci nově rozmístěny tři popelnice. Olej stačí slévat do PET lahví a poté vhodit do popelnice. Do těchto kontejnerů oleje nevylévejte,
stejně jako je zakázáno vhazovat jakékoli motorové či syntetické oleje. Svoz a likvidaci
olejů zajišťuje firma Trafin oil a.s.
V horizontu příštího roku obec uvažuje o
umístění šedých kontejnerů na kovový odpad
(plechovky od nápojů, konzervy, hliníková
víčka apod.)

BIO ODPADY
Od letošního roku nabízíme pravidelný svoz
bio odpadu. Tuto službu již využívá více než
50 domácností. Jsem za to velmi rád. Do bio
popelnic patří pouze biologicky rozložitelné
matriály, tedy výhradně to, co byste umístili
do svého vlastního kompostéru.
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Někteří si opakovaně pletou bio popelnice
s nádobami na stavební suť, dlaždice, komunální odpad, plasty a podobně. V těchto případech budou čísla popisná nahlášena pracovníky svozu na obecní úřad a majitelům budeme nuceni smlouvu na svoz bio odpadů vypovědět.
Silné a dlouhé větve, které do bio popelnic
nepatří, lze umístit za ohradu údržby obce,
na obecní pozemek Na Záduší (u cesty směrem na Kvíčalu). Místo je viditelně označeno. Tento odpad bude likvidován hromadně po naplnění kapacity.
Projekt „Nakládání s bioodpadem v Batňovicích“ je realizován za podpory Královéhradeckého kraje.

KONTEJNER U HŘBITOVA
Kontejner u hřbitova je určen pouze pro hřbitovní bio odpad. Počínání některých šetřílků,
kteří neváhají do kontejneru vyhodit např.
pneumatiky, keramická umyvadla a toalety
nebo koberce, je jen těžko pochopitelné. Likvidaci takových odpadků následně financuje
obec, tedy my všichni.
V každém případě platí, že nejlepší odpad je
ten, který nikdy nevznikne. Děkujeme, že třídíte.
Petr Horák, starosta obce

BUDOUCNOST KABELOVÉ TELEVIZE
V BATŇOVICÍCH
Stávající kabelová síť byla zprovozněna v roce
2003. V té době byl v naší oblasti příjem televizního a internetového signálu po kabelu zcela jistě výhodným technickým řešením.
S rozvojem nových bezdrátových informačních technologií však sledujeme úbytek uživatelů a s tím spojenou nezbytnou modernizaci
celé sítě. Vzhledem k tomu, že na modernizaci
obec nemá jak finanční, tak personální kapacity, rozhodlo nové zastupitelstvo po pečlivém
zvážení několika nabízených variant o pronájmu sítě společnosti Katro servis spol. s r.o.
Nájemce se zavázal do stávající sítě investovat
cca jeden milion korun. Pro zvýšení rychlosti
internetu a zkvalitnění televizního signálu
proběhne výměna centrální síťové jednotky,
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instalace zesilovačů na trase a budou zkontrolovány všechny domovní rozvody včetně výměny uživatelských zásuvek.
Pro všechny odběratele jsou připraveny aktualizované balíčky s internetovým připojením
o rychlosti 50, 100 a 150 Mbit/s. Televizní balíčky, základní i rozšířený, budou doplněny o
dalších pět programů. Dále bude možné využívat funkcí chytré televize (IPTV): nahrávání,
sledování ze záznamu, přetočení reklam atd.
Podrobnější informace najdete v prezentaci
společnosti Katro servis spol. s r.o. na
https://www.batnovice.cz/obec1/informace/informace-kabelove-televiznivysilani-internet-v-obci-292cs.html
nebo na telefonním čísle 487 070 007.
Na Obecním úřadu v Batňovicích proběhne ve
dnech 10. – 11. října (od 9 do 17 h) prezentace
společnosti Katro servis, během které její zástupci zodpoví veškeré dotazy a připomínky
jak stávajícím zákazníkům, tak i novým zájemcům. V tyto dny bude možné uzavřít novou účastnickou smlouvu.
Petr Horák, starosta obce

Letní ohlédnutí
V průběhu uplynulého necelého roku došlo
v mém životě ke spoustě událostí. Jednou
z těchto změn byla v říjnu 2018 volba do zastupitelstva. Díky vám jsem dostala možnost
posoudit nejen to hezké, ale i to, kolik práce
pozice zastupitele a potažmo kulturního referenta obnáší a o to víc obdivuji ty, kteří tuto
práci dělali a dělají více let či volebních období. Je to však bohatě vyváženo spoustou radostí, kterou tato práce přináší. Jako všechno
ostatní, je to hlavně o lidech a do současného
zastupitelstva se podařilo zvolit sestavu lidí
velmi podobné krevní skupiny, což je ze společné práce vždy cítit.
Samozřejmě neřešíme jen příjemné věci. Bylo
by fajn, kdyby už konečně ustaly leckteré sousedské rozepře, kdyby lidé přestali pálit to, co
nemají, kdyby ustal nedělní hluk, kdyby se
podařilo zachránit co nejvíce porostu napadeného kůrovcem. Toho hezkého je však mnohem víc. Z nedávných akcí bych se ráda vrátila zejména k červnovému Dni obce spojenému
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se Dnem dětí. Potvrdilo se, že Kvíčala je pro
tuto akci úplně ideální a den se nám vydařil
jak počasím, tak ohromnou účastí. Ohlasy byly
velmi příznivé, ačkoli účast natolik předčila
naše očekávání, že na mnohé dětičky ani nezbyly odměny. Organizace dalších let je ještě
relativně daleko, uvažujeme o tom, že v takto
parádním gardu bychom Den obce pořádali
jednou za dva roky, v mezičase bychom pravděpodobně připravovali odpolední Den dětí.
Z nejbližších akcí bychom vás rádi pozvali
v sobotu 21. 9. na oslavu 120 let Základní školy v Batňovicích, na kterou bude k večeru plynule navazovat tradiční Strašidelný les. Obě
akce si s dětmi nenechte ujít, jak to tak ve fázi
příprav sleduji, bude to velkolepé. Dále nás letos ještě čekají Vozatajské závody na Kvíčale
a Setkání seniorů v našem kulturním domě. No
a pak už pomalu budou Vánoce. V příštím roce nás čeká například oslava 100 let Knihovny
v Batňovicích. Dále uvažujeme o uspořádání
krásné květnové akce Den otevřených zahrad,
jednou za čas by se maminkám jistě hodila
brusička dětských věcí, otevřeme také otázku
revitalizace restaurace Klondajk včetně celého
areálu. Nechte se překvapit, a pokud o to jen
trochu stojíte, buďte toho součástí.
Jistě jste si všimli, že jsme poněkud změnili i
koncept „Batňovického zpravodaje“. Jestli rádi tvoříte, píšete nebo organizujete, pomozte
nám, prosím, k budoucímu formátu přispět.
Když jsem s organizací kulturních akcí začala,
spousta lidí mě varovala, že s pomocí to tu asi
moc horké nebude. Moje zkušenost je však
zcela opačná. Pomohli vždy téměř všichni,
které jsme oslovili. Moc děkuji, ono to s tou
naší obcí vůbec špatné nebude.
Přeji vám všem krásný zbytek léta.
Lucie Kudlejová

PODĚKOVÁNÍ…
Ráda bych poděkovala zástupcům Obecního
úřadu v Batňovicích, paní Tučkové a paní Pátkové za blahopřání, kytičku a dárek při příležitosti mých kulatých narozenin. Děkuji za příjemné a veselé popovídání.
Marie Majerová

