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Milí sousedé,

jistě jste si všimli nové grafické podoby
našeho zpravodaje. Domnívám se, že
Batňovický zpravodaj si po 25 letech
své existence toto příjemné osvěžení
zaslouží a doufám, že i vám se bude
nové zpracování líbit a prominete nám
drobné zpoždění při vydání tohoto čísla.
Pokud byste se i vy chtěli na přípravě
Batňovického
zpravodaje
podílet,
ozvěte se nám.
Nedávno jsme přivítali nový rok, já si
však dovolím ještě krátce připomenout
konec roku loňského. Na pátek 29.
listopadu si pro nás Spolek divadelních
ochotníků připravil premiéru pohádky z
dílny Járy Cimrmana - Dlouhý, široký a
krátkozraký. Sál kulturního domu byl
nabitý nejen diváky, ale i očekáváním
toho, jak se této notoricky známé hry
zhostí naši ochotníci. Dlouhý potlesk a
reakce diváků hovořily jasně, představení dopadlo na jedničku. V sobotu 30.
listopadu proběhlo setkání u Vánočního
stromu na Kvíčale, kde se již tradičně o
program postarali skvělí zpěváci ze ZUŠ
v Úpici pod vedením paní ředitelky Evy
Matouškové. První adventní neděle
přinesla instrumentální koncert pro
loutnu a akordeon v kostele sv.
Bartoloměje. Bylo pro mě potěšením, že
ani tento nevšední hudební zážitek si

nenechala ujít celá řada posluchačů, a to
nejen z Batňovic.
Sobota 7. prosince pak byla ve znamení
mikulášské nadílky. Čerti, andělé a
Mikuláš, navštívili klubovnu Úsvit na
Kvíčale i Kulturní dům Pod Verpánem.
Závěrem roku jsme se setkali v neděli
15. prosince u Vánočního stromu na prostranství před školou. K dobrému svařáčku zahráli a zazpívali žáci Základní a
mateřské školy v Batňovicích a děti ze
Základní umělecké školy v Úpici. Všem
dohromady se podařilo i přes nepřízeň
počasí vykouzlit tu správnou předvánoční atmosféru.
Rád bych touto cestou poděkoval všem
spolkům, učitelům i dobrovolníkům, kteří
se ve svém volném čase podílejí na
přípravách a organizaci nejen zmíněných, ale i všech ostatních kulturních,
sportovních a společenských akcí. Jsem
si dobře vědom toho, že často je jedinou
odměnou hojná účast a hřejivý pocit, že
to má smysl. Bez vaší pomoci bychom
to rozhodně nezvládli.
Pro rok 2020 je schválený rozpočet ve
výši přesahující 12 milionů korun. V
současné době máme zažádáno nebo
pracujeme na zpracování žádostí do
různých dotačních programů. Výčtu
připravovaných investičních akcí je
věnován samostatný článek uvnitř
tohoto zpravodaje.
I v letošním roce se tedy můžete těšit na
celou řadu událostí jak kulturního, tak
sportovního rázu. Souhrnný kalendář
těchto akcí je přílohou tohoto vydání
zpravodaje.
Závěrem mi dovolte popřát vám i vašim
blízkým v roce 2020 vše dobré a
především pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Petr Horák, starosta
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Vážení přátelé,

praskal ve švech, za tím, v jakém počtu
jsme se všichni sešli na pálení
čarodějnic, na Bartolomějské pouti a na
dalších akcích, kdy jsme společně prožili
krásná odpoledne a/nebo večery.
Novinkou v celoročním programu obce je
projekt „Filmové léto,“ který svou popularitou předčil veškerá očekávání.

po prvním roce činnosti nového
zastupitelstva naší obce mohu s radostí
konstatovat, že i přes občas rozlišné
názory se sešlo 9 zastupitelů, kterým na
obci a jejím rozvoji skutečně záleží. Zastupitelé přispívají různými postřehy,
hlasování k předloženým bodům nebývá
jednohlasné. Je zřejmé, že zastupitelé o
svých názorech přemýšlejí a jen “nezvedají ruce.“
Zásadní změnou, zejména pro mě a zaměstnance úřadu, je kontrola hospodaření obce (audit), který je od nástupu nového pana starosty do funkce prováděn
pracovníky Královéhradeckého kraje.
V minulých obdobích byla tato povinnost
obce zajišťována za úplatu soukromou
auditorskou společností, ta však naší
obci službu na podzim 2018 vypověděla.
I přes možnost opět uzavřít Smlouvu na
přezkum hospodaření obce se soukromým subjektem jsme se rozhodli, že
využijeme bezplatný, avšak přísnější
audit Královéhradeckého kraje. Jejich přísnost jsme pocítili již při prvním působení v prosinci 2018 a následně v dubnu
2019 při „závěrečném zúčtování“ roku
2018. V rámci tohoto přezkumu jsme
vyslechli mnoho rad, přijali doporučení a
zavedli různá opatření. Na závěr
přezkumu připojil starosta svůj podpis,
čímž teprve de facto naši obec a obecní
úřad převzal.
Jsme ve druhé čtvrtině působení nového
zastupitelstva obce, pokračujeme v tradičních akcích pořádaných obcí a
místními složkami a snažíme se o jejich
udržení, zkvalitnění či obměnu, což se,
myslím, velice daří. Ohlédněme se za
úspěchem, který slavil letošní Den obce,
za přehojnou účastí na Mikulášské
besídce, při které Kulturní dům doslova

Život nás všech, stejně jako život v naší
obci, se neustále mění, objevují se nové a
nové možnosti. Chceme-li zažít nebo
vybudovat něco nového či nevšedního,
obvykle za to musíme zaplatit, to platí
pro jednotlivce i pro obec. Vedle finančních prostředků obce mnoho lidí
(zastupitelů, členů jednotlivých spolků a
složek a často i jejich rodinných
příslušníků) do zajištění jednotlivých
událostí investuje značnou část svého
volného času, práce a někdy i vlastních
prostředků. I přes veškerou snahu se
samozřejmě vždy najde pár „zaručených
informátorů,“ kteří mají potřebu šířit
různé negativní zprávy, což mě jako
místostarostu působícího i v předchozích
zastupitelstvech velice mrzí. Nikdo z nás
však rozhodně nemá tendenci zbytečně
plýtvat finančními prostředky obce, na to
se můžete spolehnout. Kritika je zdravým
nástrojem demokracie a energii a chuť
do dalších společných akcí nám nebere.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.
Miloslav Šrejber, místostarosta obce
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Zprávy ze základní školy

Připravený program pro návštěvníky byl
pestrý, všichni si v něm našli něco, co je
zaujalo. Děti si zasoutěžily, zahrály,
pochutnaly si na výborném dortu.
Dospělí poslouchali písničky, popovídali
si a všude vládla příjemná atmosféra. Po
ukončení školní oslavy na zahradě
pokračovali mnozí procházkou ve
Strašidelném lese.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou
moc poděkovat všem, kteří nám pomohli
oslavu připravit. Všem zaměstnancům
školy, našim sponzorům, panu starostovi a zastupitelům obce, hasičům, panu
Břetislavu Novákovi.
Ve školním roce čeká na naše žáky
mnoho nových informací a vědomostí,
které se musí naučit. Paní učitelky
pomáhají všem dobře zvládnout učivo.
Na spojení ročníků ve třídách si žáci
lehce zvyknou, často spolu pracují ve
skupinách. Menší počet žáků ve třídách,
ale i spolupráce s asistentkou pedagoga
zajišťuje možnost individuálního přístupu paní učitelky.

O letních prázdninách naše budova
školy v klidu neodpočívala. Probíhaly
zde opravy ve dvou třídách v prvním
patře. Máme nové stěny a podlahy staré zdi byly oškrábány, nově potaženy
štukem a barevně vymalovány, vrzající
parkety byly vyměněny za linolea. Ve
třídách je krásný nový nábytek.
Snažíme se stále o zlepšování prostředí, ve kterém naši žáci získávají
nové poznatky a vědomosti.
V pondělí 2. září jsme nový školní rok
2019/2020 zahájili uvítáním nových
prvňáčků. Na přivítání jim zahráli a
zazpívali jejich budoucí spolužáci,
promluvil k nim pan starosta Petr
Horák a paní Melicharová a hned první
den si domů odnesli hezké a praktické
dárky, které jim poslouží při výuce.
Nastoupili k nám dvě dívky a dva chlapci. V základní škole je nyní dohromady
42 žáků v pěti ročnících, ve třech třídách.
„120 let nové budovy školy v Batňovicích“ - na tuto akci jsme se připravovali již od června. Bylo třeba zařídit
mnoho věcí – nacvičit program žáků ZŠ
pro diváky, zajistit hudební vystoupení
kapely, občerstvení, program pro děti
„Bonifác na školní zahradě“, malování
na obličej, ukázku indiánského života,
skákací hrad, soutěže pro školkáčky,
připravit výstavu fotografií budovy
školy… a hlavně jsme si stále přáli
pěkné počasí na odpoledne 21. září,
protože se vše mělo odehrávat venku
na školní zahradě.
Budova
školy
vyzdobena,
žáci
připraveni, organizátoři lehce nervózní,
sluníčko krásně svítí - vše je
nachystáno - oslava tak může začít.

Přihlášením se do Výzvy 63 – Šablony II.
jsme pro základní školu, mateřskou
školu a školní družinu získali finanční
prostředky, které můžeme využít na
různé účely. Mateřská škola má paní
asistentku a projektové dny ve školce i
4
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mimo školku, školní družina má paní
asistentku. V základní škole jsme se
zaměřili na projektové dny ve škole a
mimo školu, doučování žáků a další
vzdělávání pedagogů. Projektové dny
organizujeme pro všechny žáky, zveme
si do školy různé odborníky, kteří se
dětem věnují. Snažíme se o akce, kde se
žáci dozví nové poznatky a zkouší nové
věci i prakticky. V listopadu si vyzkoušeli
bubnování na netradiční nástroje,
seznámili se s ozoboty a se základy
jejich programování, pojedeme se
podívat na adventní představení na
zámek Potštejn a na betlémy do
Třebechovic. Od ledna nás čeká Malý
technik – seznámení s technickými
obory teoreticky i prakticky – např.
stavitel, architekt, projektant, … Všechny
tyto projekty a doprava /při projektech
mimo školu/ jsou hrazeny z těchto
zdrojů.

námi mohli zazpívat koledy. Na vánoční
koncert Kamily Nývltové a Leony
Machálkové 20.12. ve Rtyni byli naši
žáci přizváni, aby si vyzkoušeli sborový
zpěv na opravdovém jevišti.
Pak se již rychle přiblížil předvánoční
čas, čas přání a předsevzetí do nového
roku. Chtěla bych za všechny zaměstnance dětem i dospělým popřát do
nového roku 2020 hodně zdraví, pohody,
splněných přání a předsevzetí.
Radomíra Šolcová, ředitelka školy

Zprávy z mateřské školy

Na začátku školního roku 2019/2020
bylo u nás v mateřské školce mnoho
nových změn. Tou největší, troufám si
říci, jsme pro děti a rodiče byly my, nové
paní učitelky – Ivana Kovářová a
Jaroslava Šrejberová. Další změnou,
která proběhla, byla změna provozu MŠ,
od září je školka otevřená od 6:30 do
16:30. Novinkou také je, že si všichni
říkáme motýlci. Do naší party přibylo v
září 10 nových kamarádů. Dohromady je
ve třídě 28 motýlků, z toho je 13 dětí v
předškolním věku. Do školky patří i
hodná a šikovná asistentka pedagoga,
Věra Kmentová, která skvěle doplňuje
celou naši partu, pomáhá nám při
ranních
činnostech,
oblékání
na
vycházku a nespavém režimu.

Na stránkách školy www.zsbatnovice.cz
se můžete podívat na všechny naše
aktivity. Nebo se na nás přijďte podívat
naživo. Máme velké štěstí, že na naší
škole působí paní učitelky, které s dětmi
rády zpívají a hrají na různé nástroje.
Paní učitelka Petra Jarolímová a Jitka
Bartoníčková žáky pečlivě připravují na
pěvecká vystoupení. První proběhlo 15.
12. na předvánočním setkání u stromu
před naší školou, kde jste si společně s
5
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Všichni jsme se sžili velmi dobře, jsme
velcí kamarádi a společně si užíváme
různé akce. Hned v září jsme s dětmi
vystoupili s krátkým pásmem písní a
básní na vítání občánků. V říjnu jsme
mezi námi přivítali našeho nového
kamaráda, motýlka Cestovníčka, který
každý víkend putuje s jedním z dětí
domů a prožívá s ním celý víkend.
Kamarád, který se o Cestovníčka staral,
do něj zakreslí a s pomocí rodičů zapíše,
co společného zažili. V pondělí si
všichni sedneme společně do kruhu,
prohlížíme si Cestovníčka a posloucháme, jak si společný víkend užili. Také
proto bychom chtěli poděkovat rodičům
za skvělou spolupráci, velice si toho
vážíme.
Na podzim jsme se jeden den proměnili
v pekaře a společně jsme si upekli
výborný štrúdl, který si po obědě děti
snědly a malou ochutnávku si vzaly i
domů. Dále jsme pak pořádali podzimní
dílny s tajemstvím, kdy v odpoledních
hodinách přišli rodiče se svými dětmi a
ve třídě si vyrobili krásné lampióny. Poté
jsme se vydali hledat zatoulaného
skřítka Podzimníčka, který se u nás ve
škole ztratil. Děti mu s vyrobenými
lampióny pomohly najít cestu zpátky do
lesa a za odměnu je skřítek seznámil se
svou kamarádkou, lesní vílou, která
dětem na závěr vyčarovala sladkou
odměnu.
Za zmínku stojí i pravidelné aktivity,
které máme v naší školce každý týden.
Vždy v pondělí je vzdělávání předškoláků s pracovními sešity Kuliferda.
Každý předškolák má pět sešitů na celý
školní rok, se kterými postupně
pracujeme. Ve středu zase chodíme do
tělocvičny, kde cvičíme a hrajeme různé
hry. Tyto pravidelné činnosti děti moc

baví a vždy se na konkrétní den těší.
Další akcí, na kterou jsme se s dětmi
připravovali, bylo předvánoční zpívání u
stromu a především vánoční besídka
pro rodiče. Po novém roce se sdětmi
těšíme například na sněhulákový den a
sportovní aktivity - jezdíme plavat do
trutnovského bazénu a jeden celý týden
jsme si užili na horách v Jánských Lázní,
kde nás zkušení instruktoři učili lyžovat.
Na všechny naše společné zážitky, které
s dětmi prožíváme, se můžete podívat
na webových stránkách školy v sekci
MŠ.
Za mateřskou školu Ivana Kovářová

Zprávy ze školní družiny

Školní družina má v letošním školním
roce opět dvě oddělení. Máme zde
zapsáno 42 žáků z 1. – 5. ročníku. Ke
hře a odpočinku slouží žákům místnost
nad tělocvičnou, kterou zároveň jednou
za 14 dní v pondělí využívají ke společným chvilkám seniorky z Batňovic.
Druhé oddělení školní družiny sídlí v
mateřském centru, které v dopoledních
hodinách navštěvují maminky s dětmi
na mateřské dovolené. Družiny máme
vybaveny stavebnicemi Lego, Seva,
společenskými hrami a dalšími didaktickými pomůckami. Žáci mohou využít i
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kterou tam místní hojně pijí. Závěrem
nás chtěla „vypudit“ kadidlem, ale
batňovičtí občané se nezaleknou ničeho.
V květnu do knihovny přišli žáci základní
školy na vzdělávací akci Z pohádky do
pohádky a koncem měsíce se vybraná
čtveřice čtenářů zúčastnila Minisjezdu
dětských čtenářů v Měk v Polici nad
Metují.
V červnu jsme pasovali naše prvňáky na
čtenáře knihovny. Poprvé před pana
starostu P. Horáka - Abecedníka I.
pokleklo a pasováno bylo celkem 13
nových čtenářů knihovny.

počítače, kde si občas zahrají hry. Ve
družině si děti mohou vybrat činnosti,
které je baví. Někteří rádi háčkují, pletou
na prstech, motají bambule nebo šijí
polštáře, dečky, taštičky a další věci.
Využíváme hojně školní hřiště a naši
oblíbenou tělocvičnu. Během pobytu ve
školní družině se žáci mohou učit hrát
na kytaru. Tento rok se přihlásilo 17
žáků a moc je to baví. Často spolupracujeme i s paní knihovnicí a navštěvujeme obecní knihovnu. Máme štěstí, že je
tak blízko, na stejné chodbě jako
družina. Nábytek se v naší družině
postupně obměňuje nebo vylepšuje.
Letos máme nové skříňky na hračky a
stůl. Chystáme se na výměnu starého
gauče a křesel. Přejeme si, aby se našim
žákům v družině líbilo a rádi zde trávili
odpolední čas.
Za školní družinu Jitka Bartoníčková

Knihovna informuje…

Malé ohlédnutí za akcemi v roce 2019
Dubnová cestopisná přednáška „Omán“
měla nečekaně velkou návštěvnost. Paní
Pavla Kalousková nás všechny zaujala
nejen svým vyprávěním, ale i krásnými
fotografiemi s různými postřehy z
arabského světa z pohledu Evropana.
Všem
přítomným
dala
ochutnat
ománskou kávu s příchutí kardamonu,

V měsíci listopadu k nám z Benecka
přijela spisovatelka D. Šárková a
představila nám knihu Alenka a
Krakonoš. Že s čerty můžou být i žerty,
se přišly přesvědčit v předvánoční čas
děti z mateřské školky.
Nabízíme
Zakoupili jsme sadu Kouzelné čtení od
Albi s elektronickou tužkou. Knihy z
edice Kouzelné čtení je zábava pro děti s
interaktivní tužkou, umožňují zvídavým
dětem se rozvíjet. Doufáme, že tímto
„vánočním dárkem“ potěšíme hlavně
nejmenší čtenáře knihovny. Postupně
budeme dokupovat další „mluvící“ knihy.
7
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V nabídce knihovny jsou stále audioknihy a společenské hry. Přijďte se podívat, doma se pak můžete za dlouhých
zimních večerů zaposlouchat do
načtených knih.

Připravujeme
V roce 2020 nás čeká oslava knihovny,
která slouží již 100 let nejen batňovickým čtenářům. Všichni jste zváni na
slavnostní zahájení, které se bude konat
v září 2020. Nahlédnete do historie a
současnosti knihovny, budou připraveny
tvůrčí dílničky, soutěže a občerstvení. Po
celý týden bude knihovna nabízet akce
pro různé věkové kategorie.

Nejvíce půjčované knihy v měsíci
listopadu a prosinci:
dospělé
Ochutnávačka (V.S.Alexander), Prvok,
Šampón, Tečka a Karel (P. Hartl), Sůl
moře
(Ruta
Sepetysová),
Slepá
mapa/Hotýlek (Alena Mornštajnová), Tři
sestry/Máma (Táňa Keleová–Vasilková)
dětské
Anička na řece (Ivana Peroutková), Nové
pohádky skřítka Medovníčka (Jan
Lebeda), Koník Hvězdička (Ján Vrabec),
Kluci, jdeme vařit!

Výpůjční doba knihovny:
Úterý od 13 do 15 hod.
Čtvrtek od 15 do 18 hod.
Roční poplatky:
Děti do 15 let 20,- Kč
Dospělí
50.-Kč
Senioři
20.-Kč
Markéta Tučková, knihovnice

Zpráva velitele JSDH Batňovice
Výcvikový rok začal jako vždy čtyřmi
okrskovými
školeními
na
téma
bezpečnost práce, předlékařská první
pomoc, taktika a technika hašení a
prevence vzniku požárů. Tato školení se
konala v kině ve Rtyni v P.
V únoru se též konal velitelský den
pořádaný HZS TU na zamrzlém rybníku v
Dolcích u Trutnova a téma bylo záchrana
tonoucího na zamrzlé vodní ploše a
následná předlékařská první pomoc.
Dále jsme absolvovali školení řidičů
hasičských vozidel v hasičárně v Úpici,
které provedl pan Mazal.
V měsíci březnu proběhlo cyklické
školení velitelů na HZS TU s prodlužovacím testem oprávnění a také čtyři naši
členové nově absolvovali

třídenní kurz obsluhy motorové pily.
V těchto měsících jsme se již také začali
scházet na pravidelných praktických
cvičeních, při kterých jsme celoročně
nejen pečovali o techniku, výstroj a
výzbroj, ale také se zdokonalovali ve
znalostech podle bojového a výcvikového řádu.
Od konce měsíce dubna jsme se začali
připravovat na okrskovou soutěž
v Maršově Federálův memoriál, která se
konala 17. května. Naše soutěžní
družstvo se tam umístilo z jedenácti na
krásném čtvrtém místě s časem 45,1
sekund a to nám bronz utekl o pouhých
tři čtvrtě vteřiny. Je to škoda, ale na
druhou stranu je to veliký úspěch když
víme, že jsme byli věkovým průměrem
soutěžících nejstarší družstvo a přesto
8
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„dýcháme na záda mlaďákům“, kteří se
požárnímu
sportu
věnují
téměř
profesionálně a mají daleko lepší
fyzičku. Za to patří můj veliký dík a obdiv
klukům, kteří naši jednotku reprezentují.
Dále jsme pak v červnu byli pozvání na
nácvik součinnosti jednotek s vrtulníkem při hašení pomocí Bambi vaku,
které se konalo a nekonalo na letišti ve
Volanově. Vrtulník sice z Prahy přiletěl,
ale těsně před začátkem výcviku byl
naléhavě
odvolán
do
akce
ve
středočeském kraji. Takže jsme vrtulník
alespoň viděli (byl modrý). Třeba se nám
ještě dostane příležitosti a tento výcvik
se bude opakovat.

jednotky takzvaný strojnický den, kdy se
i naše jednotka dostavila v domluvený
čas na stanici Trutnov se svojí
technikou. Předvedli jsme profíkům svou
výbavu vozidel a oni nám za to nechali
vše vyzkoušet prakticky, u čehož nám
asistovali, radili a pomáhali. Tyto zhruba
tři
hodiny,
které
jsme
strávili
v přátelském, příjemném, ale profesionálním duchu nám a našim strojníkům
daly mnohem více než drahé a rádoby
odborné kurzy v hasičské škole Bílé
Poličany. Děkujeme a bylo by skvělé,
kdyby se takový výcvik mohl opakovat,
nejlépe pravidelně.
Poslední praktické cvičení v minulém
roce bylo tradiční kácení, přeprava a
následné stavění vánočního stromu pro
Obecní úřad v Zálesí u školy.
Tímto se dostáváme k výčtu výjezdů a
zásahů naší jednotky v roce 2019. Bylo
jich celkem devět a jednalo se jak o
klasické hašení požárů, tak o technickou
pomoc a také jedno taktické cvičení na
téma požár a evakuace místní Základní
školy. Z těchto celkem devíti zmíněných
výjezdů bylo šest událostí na katastru
obce Batňovice, což je poměrně dost,
ale ještě štěstí že při nich nedocházelo
k velkým škodám, natož újmám na
zdraví, nebo hůře na životech.
Částečnou zásluhu na tom má i
vycvičenost, vybavenost a kázeň naší
výjezdové jednotky. A tou vybaveností se
právě dostávám k tématu, v loňském
roce nejdůležitějšímu a nejradostnějšímu a to je pořízení nového hasičského
vozidla DA-L1Z Mercedes Sprinter 4x4,
který plně nahradil naší bývalou starou
Avii. Parametry, vybavení a pořizovací
náklady vozidla zde už nebudu podrobně
popisovat, již jsem tak učinil v
minulém článku v Batňovickém zpravo-

Na konci léta byl opět velitelský den na
Dolcích na podobné téma jako na jaře a
to záchrana tonoucího, tentokrát ze
člunu a také záchrana tonoucího plavcem. Plavcem svlečeným, nebo také
oblečeným v zásahovém obleku, včetně
obuvi. Podotýkám, že vše se odehrávalo
prakticky, ve vodě a na vodě, všichni
jsme vše vyzkoušeli a byli řádně mokří,
ale bylo celkem teplo, takže nám to
nevadilo.
Také musím zmínit věc velmi důležitou a
současně tím pochválit kluky z HZS TU,
kteří postupně a po dohodě uspořádali
jednotlivě pro okolní dobrovolné
9
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zhodnotili uplynulý rok a určili jsme si
úkoly na rok letošní. Na závěr jsme se
podívali na DVD, které natočil na
několika zdařilých akcích v minulých
letech náš člen Pavel Miler.
28. dubna jsme už poněkolikáté vztyčili
v areálu ”Kravína” májku. Tentokrát
nám ji daroval Jiří Hofman.
25. května jsem uspořádali zájezd nejen
pro naše členy, ale i pro ostatní
spoluobčany. Tentokrát jsme navštívili
zámeckou zahradu v Průhonicích,
prohlídku u zámku Konopiště, včetně
prohlídky zámku. Protože jsme se
nacházeli
nedaleko
tolik
médií
probíraného Čapího hnízda, zajeli jsme
se tam podívat. Tento zájezd byl
zúčastněnými
hodnocen
vesměs
kladně.
1. června na Den Obce jsme zajistili v
našem stánku občerstvení. Někteří naši
členové pomáhali při organizaci
dětského dne na stanovištích.
Samozřejmě jsme nemohli chybět s
naším stánkem s občerstvením 24. a
25. srpna na pouti.
15. září jsme zahájili provoz naší
moštárny. Poslední moštování se
uskutečnilo 10. listopadu. Vzhledem k
Vážení spoluobčané,
několika řádky Vás seznámím s naší malému množství jablek v našem
regionu nebyl výsledek moc dobrý.
činností v tomto roce.
Tradičně začínáme zahrádkářským Budeme se snažit i v novém roce
plesem, v tomto roce již 42., který jsme připravit nějaké akce, jak pro naše
uspořádali 16. února. V posledních zahrádkáře, tak i pro všechny spoluobletech nám hraje Michal Meisner. čany.
Protože náš ples je většinou poslední,
tak i návštěvnost bývá velice nízká.
Jedinou výhodou je, že se dá dobře
tancovat. I přes malou účast jsme díky
sponzorským darům do tomboly
neskončili prodělkem. 22. března jsem
Za ZO ČZS Jan Hrubý
na naší výroční členské schůzi zhodnodaji. Pokud bude mít kdokoliv zájem si
vozidlo prohlédnout, získat informace a
dozvědět se o něm více, je to určitě po
domluvě s někým z hasičů možné.
Pomalu se blížím k závěru své zprávy a
tak musím poděkovat za spolupráci
Obecnímu zastupitelstvu, starostovi
obce Petru Horákovi a také bývalé
starostce obce Ladě Pátkové, se kterou
jsme celou anabázi pořízení nového
hasičského vozidla odstartovali. Je to
historicky za 130 let první úplně nové
hasičské vozidlo v jednotce Batňovice.
No a to už se dostávám k úplnému
závěru a tak mi dovolte, abych
poděkoval všem činným členům SDH
Batňovice
za
odvedenou
práci
v minulém roce, které si velmi vážím a
dále bych chtěl do nového roku 2020
popřát všem občanům Batňovic hlavně
zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Tomáš Peterka, velitel
JSDH Batňovice

Zpráva ZO ČSZ
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Zpráva TJ Sokol
V roce 2019 TJ SOKOL Batňovice prošla
velkou změnou a slavila. V lednu 2019
se konala výroční členská schůze.
Dlouholetý předseda Jirka Melichar
ukončil svoji činnost ve vedení sokola a
zůstal již pouze jejím členem. Volil se
nový výbor TJ Sokol a jeho členy se stali:
předsedou Jan Pásler, členy Václav
Melichar, Libor Tuček, Tomáš Winter a
Vladimíra Pátková. Za dlouholeté vedení
TJ Sokol Batňovice patří ještě jednou
velké poděkování Jirkovi Melicharovi.
A nový výbor čekalo hodně práce. V roce
2019 uběhlo právě 100 let od založení
Tělovýchovné jednoty Sokol Batňovice.
Oslavy byly naplánovány na 17. 5. 2019
v kulturním domě. Byla připravena výstava fotografií od počátku po současnost,
beseda s významnými sportovci naší
obce a promítání z mnoha pořádaných
akcí sokola. Úvodem se nám představila
skupina „Ballare“ a všichni jsme se
dobře bavili se skupinou „Pěna“. Jsme
rádi, že jste i Vy přišli s námi oslavit toto
významné výročí.

Řezníček se dokonce zúčastnil legendárního „Vasova běhu“ ve Švédsku. Hodně
úspěchů v soutěži „Strongmanů“ získal
Radek Rosa a Jan Sedláček ml.
TJ sokol se účastní i mnoha
společenských akcí jako je Den obce,
pochod Varťánek a společně s ČZS
Batňovice již tradičního posezení pod
májkou.
Sokolský bál se v letošním
roce koná 1. února.
Rádi uvítáme i nové členy. Přijďte
rozšířit naše řady, vyzýváme hlavně naši
mládež a mladé rodiny s dětmi.
V létě o prázdninách probíhá na tenisových kurtech tenisová školička. Snažíme se, aby se sport v naší obci i nadále
rozvíjel.
Srdečně Vás zveme: na Májový volejbal,
který se koná 8. 5. 2020 na tenisových
kurtech, Country večer pod májkou dne
16. 5. 2020 u restaurace Kravín a na
tradiční Pouťový pětiboj, který se koná
na tenisových kurtech dne 22. 8. 2020.
Vladimíra Pátková

Linie, z. s.

Linie, z. s. nabízí cvičení pro ženy a dívky
bez omezení věku. Cvičíme pravidelně
po celý školní rok v tělocvičně Základní
školy a Mateřské školy, Batňovice.
V pondělí je cvičení v pomalejším tempu
zaměřené na posilování všech partií
těla. K posilování používáme posilovací
gumy a expandery. Ve středu je cvičení
aerobiku
v rychlejším
tempu,
též
s posilováním. Začátek cvičení je vždy
TJ Sokol provozuje tenisové kurty a v 19 hodin. Rádi přivítáme i nové
Případné
dotazy
vám
lyžařský vlek, bohužel poslední roky je cvičenky.
zodpovím
na
emailové
adrese:
velmi málo přírodního sněhu. Naši
sportovci se účastní “Krkonošské sedm- jitkabartonickova@seznam.cz
Jitka Bartoníčková, cvičitelka
desátky” i “Jizerské padesátky“. Jarka
11
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Jak se vede batňovickým seniorkám…
S novým rokem 2020 se chceme spolu s
vámi, batňovickou veřejností, podělit o
bilancování činnosti našeho seniorského
spolku.
Chceme poděkovat vedení školy a paní
vychovatelce Jitce Bartoníčkové, že
nám propůjčuje prostory školní družiny,
a my se tak můžeme dvakrát měsíčně
scházet ke svým schůzkám.
Počet členek se pomalu rozrůstá. Co
nás táhne dohromady? Jednak je to milé
setkání se známými, popovídání o
novinkách z obce, seznámení se s
nabídkou činností v nejbližším období. A
že o různé akce není nouze, o tom
svědčí i stoupající účast na nich.
O různých činnostech jsme vás
informovali v minulém zpravodaji, teď
jen doplňujeme další uskutečněné akce.
Krajinu jarní přírody, stavební a kulturní
památky jsme obdivovali v kraji
Podorlicka, návštěvou poutního místa
Neratov a zvonařské a hrnčířské dílny v
Deštném v Orlických horách.
Údolím řeky Krounky a návštěvou
Košumberka a Luže jsme na podzim
uskutečnili výlet do Pardubického kraje.

Žáky v základní škole jsme přišly
povzbudit
na
recitační
soutěž,
obdivovaly jsme velmi pěkné výkony v
přednesu.
Obec Batňovice pro nás každoročně
připravuje velmi pěknou akci Setkání s
důchodci, kde máme příležitost se sejít,
popovídat s přáteli, zhlédnout zajímavý a
s velkou péčí připravený program,
konzumovat výborné jídlo, které bylo
předkládáno vzornou obsluhou členů
zastupitelstva. V závěru jsme se potěšili
při poslechu „cimbálovky“ z Červeného
Kostelce.

Na adventně laděném zámku Hrádek u
Nechanic ukončíme letošní výletní
sezonu.
Při této příležitosti bychom rádi
poděkovali našemu dvornímu řidiči
autobusu panu Sedláčkovi za ochotu, se
kterou plní všechna naše přání.
Obecnímu úřadu v Batňovicích chceme
poděkovat za přízeň a finanční podporu
naší činnosti.
Všem členkách spolku a zároveň všem
„batňovákům“ přeji vše dobré v novém
roce 2020.
Za Klub seniorek Hana Hoření
Část našich členek nás statečně
reprezentovala na seniorské olympiádě
v Havlovicích.
12
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Konečně divadlo!

V letošním roce jsme po mnoha letech a
divadelní
nacvičili
úsilí
velkém
představení z dílny divadla Járy
Cimrmana, kterou napsali Zdeněk
Svěrák a Ladislav Smoljak: Dlouhý široký
a krátkozraký. Premiéra byla v pátek 29.
listopadu 2019. Chtěl bych poděkovat
všem divákům za velmi příjemnou
atmosféru, kterou nám vytvořili. Také
bych chtěl poděkovat všem našim
přátelům, bez jejich pomoci bychom
představení
divadelní
nemohli
uskutečnit. Reprízu našeho představení
můžete shlédnout 16. února 2020
(Kulturní dům v Batňovicích – začátek
v 17:00) a v létě na Vartě.

A co dalšího proběhlo v letošním roce?
26. ledna 2019 jsme v kulturním domě
večer,
country-folkový
uspořádali
spojený s besedou s účastníkem
Vasova běhu ve Švédsku Jaroslavem
Řezníčkem, kde nám zahrála kapela
Chvíle. Pěkná návštěva, příjemná
Slávkem
vytvořená
atmosféra
Řezníčkem.
V jarních měsících jsme zahájili v našem
areálu „Na Vartě“ úklidové a údržbové
práce. Byl proveden celkový úklid areálu,
opraven povrch v areálu a parkovišti. Dík

patří Slávkovi Řezníčkovi, který svým
strojem pomohl upravit parkoviště.
Zahájili jsme také opravu WC, kterou
bychom chtěli v příštím roce 2020
dokončit. Dále potřebujeme provést
nátěry plechových střech.

Hodně času jsme také věnovali přípravě
4. „Country-folk festiválku“, který se
uskutečnil 27. července 2019. Myslím,
že vystoupení všech účastníků bylo
velmi příjemné, zejména vystoupení
Mirka Palečka, kterému se u nás líbilo.
Co dále připravujeme?
Na 21. března 2020 připravujeme
besedu s motoristickým novinářem a
dobrodruhem Jardou Šímou
a Jirkou Jansou o jejich cestě Afrikou a
v plném proudu jsou také přípravy
5. ročníku „Country-folkového festiválku“, který se uskuteční v sobotu
25. července 2020 na Vartě.
Jan Hanuš, předseda Spolku
divadelních ochotníků v Batňovicích
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Vozatajské závody

Honební společenstvo

Vážení spoluobčané,
v poslední době v tomto krásném údolí
Rtyňsko-Svatoňovické kotliny dochází
k cílenému poškozování mysliveckého
zařízení. Podřezávání a kácení posedů,
nařezávání žebříků nebo konstrukcí
posedů. Není to jen v batňovické
honitbě, ale i v sousedních honitbách ve
Rtyni v Podkrkonoší a ve Svatoňovicích.
Vzniká tím velké nebezpečí, že se dané
zařízení zřítí i s jeho uživatelem
(myslivcem). Tato zařízení slouží
k odstřelu hlavně černé zvěře (divokých
prasat), která jsou přemnožena a dělají
nedozírné škody na zemědělských a lesních kulturách. Poškozování těchto
zařízení je trestným činem. Zabývá se
tímto negativním fenoménem i Policie
ČR.
Je
to
ohrožování
majetku
Honebního společenstva a ohrožování
na životě spoluobčanů.
Tímto příspěvkem vyzývám všechny
spoluobčany k bdělosti a odhalení
pachatele a tím zabránění neštěstí.
Děkuji všem za jakoukoli informaci o
těchto špatnostech.
Za honební společenstvo Batňovice přeji
všem pevné zdraví a úspěšný rok 2020.
Jaroslav Rosa, místostarosta HS

SDH Kvíčala a MAN MAT Police nad
Metují,
pořádali
již
6.
ročník
Svatováclavského spřežení na Kvíčale.
Tyto závody se konaly v sobotu 5.října
2019. Tento den opravdu počasí nepřálo,
celý den propršel, ale i tak se závody
konaly v celkem hojném počtu.
Přihlásilo se dvacet závodníků do
kategorií jednospřeží, dvojspřeží a
soutěže pony. Diváci, kterých také
nebylo málo, viděli různé výkony.
Svatováclavské závody jsou jak pro
profijezdce, tak pro amatéry. Každý rok
se snažíme závody něčím pozměnit,
letos to bylo jiné místo konání, atraktivní
vodní příkop nahradil průjezd dřevěným
mostkem a také jsme mohli vidět ukáz-

ku psího spřežení vedené Ondrou
Beranem. Je velmi potěšující, když
můžeme mezi sebou přivítat i takové
jezdce, kteří závodí na mistrovství
republiky nebo na mistrovství světa.
Co říci na závěr? Jen asi děkovat,
děkovat všem sponzonům, všem kdo
nás podpořil i třeba maličkostí. Jsme
ale hlavně moc rádi, že jste nás v tak
špatném počasí podpořili vy a byli jste s
námi až do konce.
M. Jiroušková
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Strašidelný les

Již 11. rokem se 21. září 2019
v Batňovicích konal tradiční Strašidelný
les. I tentokrát jsme měli velkou účast,
pobavit se přišlo 170 dětí a pomáhala
nám úžasná parta 40 strašidel.
Strašidelný les odstartoval tradičně od
Klondyku. V průběhu startu se nám
všude správně setmělo a do tajemného
oparu se zahalila i Varta. Každé dítě
dostalo lísteček se zaříkávadlem “proti
zlým strašidlům” a spolu s rodiči, jinými
příbuznými nebo ve skupinkách s
kamarády vyrazilo na strašidelnou
stezku vyznačenou světýlky. Za odvahu
dostávali účastníci dobroty nebo drobné
odměny.
Po cestě děti čekala jednotlivá
stanoviště se strašidly či pohádkovými
postavami. Někde děti plnily úkoly, jinde
odpovídaly na zvídavé otázky. Některé
bytosti byly na trase jen k postrašení, s
žádnými pocestnými se nebavily a
působily tak ještě tajemněji. Součástí
trasy byla letos nově i efektní odbočka
z hlavní cesty do lesa mezi neonové
sítě. Průchod sítěmi byl doprovázen
děsivými zvuky, ze kterých praštilo v

kostech. Zakončení stezky bylo opět na
Klondyku, kde byla pro děti připravena
další zábava a diskotéka.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat
všem, kteří nám se strašením pomáhali.
Velmi děkujeme i našim milým
sponzorům. A že jich letos bylo:
Roman Hebelka, Kateřina Grünwaldová
Šrámková, Jirka Fox Janiga, Jiří Zima,
paní Kollertová, Renata Komůrková,
Polytex s.r.o, Michal Stodola, Fitness
food menu Jaroslav Jörka, Melichar.cz,
A&T Transport Tomáš Hubený, Jiří
Prouza, Gabriela Homolová.
V neposlední
řadě
bychom
rádi
poděkovali obci Batňovice. Pomohla
nám nejen po finanční stránce, ale i po
té organizační, zejména pak ve chvíli,
kdy jsme byli odhodláni další ročníky
Strašidelného lesa v Batňovicích již
nepořádat.
Příští rok pro vás chystáme novou trasu.
Pokusíme se ji vést poblíž kostela,
hřbitova a možná půjdeme i kolem
rybníka s převozníkem, máte se tedy
s dětmi jako vždy určitě na co těšit!
spolek Batňáčci
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Tříkrálová sbírka

a
organizaci
při
pomocníkům
samotném průběhu sbírky za jejich
nasazení a podporu dobré věci. Jsme
přesvědčeni, že cíl sbírky - šířit radost,
vykoledovat
a
požehnání
Boží
prostředky, které pomohou potřebným se splnit podařilo.
Aktuální výsledky a záměry využití
webu:
na
sledovat
lze
sbírky
www.trikralovasbirka.cz
Jan Kordina, Pavel Melichar, Jana
Melicharová, koordinátoři Tříkrálové
sbírky OCH Červený Kostelec

V sobotu 11. ledna bylo v Batňovicích a
na Kvíčale možné potkat skupinky tří
králů, kteří vyrazili do domácností, aby
popřáli šťastný nový rok, zazpívali
koledu a požádali o příspěvek do
celostátní veřejné sbírky pořádané
Charitou ČR.

Plesová sezona 2020

Dílo Oblastní charity Červený Kostelec
jste podpořili částkou 1.226.242,- Kč.
Z toho v Batňovicích a na Kvíčale se
vybralo 24.969,-Kč. Část peněz bude
využita na projekty Charity ČR, 65 %
z celkové sumy je pak určeno na rozvoj
a provoz středisek OCH Červený
Kostelec – Hospice a Mobilního
hospice Anežky České, Domova sv.
Josefa v Žirči a dalších.
Tříkrálová sbírka letošním rokem
oslavila 20. jubileum. Během těchto
dvou desetiletí se podařilo vytvořit
tradici, která věříme, že bude pokračovat
i v následujících letech. Rádi bychom
poděkovali všem dárcům za jejich
štědrost a podporu charitního díla, ale i
za vlídné přijetí skupinek koledníků.
Veliké díky patří samotným koledníkům
a vedoucím skupinek. Děkujeme všem

Plesová sezóna v Batňovicích je v plném
proudu, na tradiční bály jste srdečně
zváni do Kulturního domu:
11. ledna
Špičkařský ples, Rtyně v P.
18. ledna
Hasičský ples, SDH Batňovice
1. února
Sokolský ples, TJ Sokol Batňovice
15. února
Ples zahrádkářů, ČSZ Batňovice
14. března
Pyžamový bál, spolek Rtykonoš

Sbírka plyšáků
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Filmové léto v Batňovicích a okolí
Vzhledem k velmi pozitivním loňským ohlasům se budou Batňovice i letos účastnit
projektu Filmové léto.
První film letního kina bude promítán na Kvíčale v předvečer oslavy Dne obce, tedy v
pátek 29.5. Druhý termín letního kina bude již tradičně večer před Bartolomějskou
poutí, v pátek 21.8. K projektu Filmové léto se letos přidají i obce Havlovice a
Suchovršice. Vstupné na všechny akce bude opět dobrovolné.

29.5.2020, Kvíčala - hřiště:

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (2016), 97 min, režie: Tomáš Hoffman

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou
charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na
prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak
od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské
vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do
jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil”. Jeho jízlivost a hulvátství
může trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník.

21.8.2020, areál Klondayk:

PŘES PRSTY (2019), 101 min, režie: Petr Kolečko
Příběh českého filmu Přes prsty se odehrává hlavně na beachvolejbalových hřištích.
Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují
beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat
biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To
starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat
na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště
se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).
17
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Připravované Investiční akce v roce 2020
Vodovod na Kvíčale, úsek dlouhý cca půl kilometru. Předpoklad realizace je
v druhé půli roku. Připravujeme žádost o podporu z Královéhradeckého kraje.
Pořízení malotraktoru s vybavením pro letní a zimní údržbu obce – je vyhlášeno
výběrové řízení na dodávku vozidla a zažádáno o podporu z Programu obnovy
venkova, Královéhradeckého kraje.
Parkoviště u Kulturního domu – dojde k rozšíření počtu parkovacích míst,
pracujeme na nejvhodnějším prostorovém uspořádání a projektu.
Dětské a workoutové hřiště na Kvíčale - čekáme na vyjádření z nadace ČEZ
oranžové hřiště, k podané žádosti o podporu
Zkulturnění sběrných míst – kontejnery na tříděný odpad za Obecním úřadem a
na Kvíčale, připravujeme žádost o podporu z Ministerstva životního prostředí.
V roce 2020 bychom chtěli mít jasný koncept, studii pro celý areál na Klodyku,
včetně pivnice.

Dále připravujeme…
Záložní zdroj pitné vody pro obec – s oslovenými odborníky hledáme
nejvhodnější řešení.
V jarních měsících bude hotová projektová dokumentace na stavbu nového
mostu u Šafářů. Vzhledem k předpokládané vysoké finanční náročnosti celé
akce je třeba najít zdroj financování v podobě vhodné dotační výzvy.
Rekonstrukce chodníků na Záduší-sídlišti. Ve spolupráci s MAS Království
Jestřebí hory spolupracujeme na žádosti o podporu z Ministerstva pro místní
rozvoj. V případě přidělení dotace pravděpodobný termín realizace v roce 2021.
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Nakládání s odpady v obci

Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů pro rok 2020
1. Domovní odpad
popelnice 110 a 120 litrů, svozovým dnem je čtvrtek
týdenní svoz
52 svozů ročně
červená známka 3 120,- Kč
2-týdenní svoz
26 svozů ročně
žlutá známka
1 560,- Kč
4-týdenní svoz
13 svozů ročně
modrá známka
840,- Kč
Doplňkový svoz
jednorázový žeton nebo svozový pytel 70,- Kč
2. Bioodpad
popelnice 240 litrů svozovým dnem je úterý
16 svozů: duben-listopad, zelená známka
400,- Kč
Svoz bioodpadu bude zahájen 7. dubna 2020. I v tomto roce mohou noví zájemci o
tuto službu využít nabídky na bezplatné zapůjčení bio popelnice o objemu 240 litrů.
Popelnice byly pořízeny za podpory Královéhradeckého kraje.
Svoz komunálních i separovaných odpadů zajišťuje SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. ve
Rtyni v Podkrkonoší, email: skladka.podhaldou@seznam.cz, tel: 499 787 106
3. Oleje
Od konce loňského roku můžete odkládat minerální, fritovací oleje do zelených
popelnic o objemu 240 litrů. Tyto popelnice jsou na sběrných místech za obecním
úřadem, za školou a na Kvíčale. Použitý olej stačí slévat do PET lahve a poté vhodit
do popelnice. Do těchto popelnic oleje nevylévejte, stejně jako je zakázáno vhazovat
jakékoli syntetické či motorové oleje. Svoz a likvidaci minerálních olejů zajišťuje
firma Trafin oil a. s.
4. Bioodpad vhodný ke štěpkování můžete odkládat na obecní pozemek Na Záduší,
u cesty směrem na Kvíčalu. Místo je viditelně označeno.
5. Na všechna sběrná místa v obci byly dále umístěny černé popelnice o objemu 240
litrů. Tyto nádoby slouží ke sběru drobných kovových a hliníkových obalů od nápojů
a potravin. Nepatří sem obaly od barev a laků, plynové lahve a spreje, nápojové
kartony, zaolejované kovové díly, elektrozařízení a ostatní komunální odpad.
6. Drobné elektrozařízení, které doslouží svému účelu, je možné odložit do
červeného kontejneru za obecním úřadem. Do tohoto kontejneru je možné odkládat i
malé baterie. Velké domácí spotřebiče musí být odloženy do sběrného dvora či
odevzdány při mobilním sběru.
Připomínáme, že systém třídění a sběru odpadů slouží pouze pro občany obce.
Pravidelně bohužel nacházíme v kontejnerech odpady, které evidentně pocházejí od
podnikajících osob či subjektů, např. stavební odpad apod.
Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a odpad třídí.
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Úhrada místních poplatků v roce 2020
Místní poplatek ze psů
Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019.
poplatek ze psů platí držitel psa.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území obce Batňovice. Poplatník je
povinen do 15 dnů ohlásit držení psa
staršího třech měsíců. Poplatek je
splatný
nejpozději
31.
března
příslušného kalendářního roku.
Sazba poplatku za psa: 200,- Kč za
kalendářní rok

Vodné a stočné
Cena vody za odečítací období 01.
01.2020 – 31. 12. 2020 je stanovena na
24,- Kč/m3 s DPH 15%. Cena stočného
za odečítací období 01. 01.2020 – 31.
12. 2020 je stanovena na 32,01,- Kč/m3
s DPH
15%.
Není-li
množství
vypouštěných odpadních vod měřeno,
předpokládá se, že odběratel vypouští
do kanalizace takové množství vody,
které odebral podle odečtu na
vodoměru.

Místní poplatek z pobytu
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019
je plátcem poplatku poskytovatel
úplatného pobytu v obci Batňovice.
Plátce je povinen vést v listinné nebo
elektronické podobě evidenční knihu za
každé zařízení nebo místo, kde
poskytuje úplatný pobyt. Sazba poplatku
činí 15,- Kč za každý započatý den
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Plátce odvede vybraný poplatek správci
poplatku nejpozději do 31. ledna
kalendářního roku následujícího po roce,
v němž poplatková povinnost vznikla.

Odečty Batňovice - duben/září
Odečty Kvíčala - září
Pro zasílání faktur na Vaši e-mailovou
adresu kontaktujte podatelnu obecního
úřadu, telefon: 499 781 521, mail:
podatelna@batnovice.cz.
Úhradu faktury lze provést na účet číslo
201772808/0600.

Registrace čipovaných psů

Tato povinnost platí od 1. ledna 2020 a mnoho majitelů už nechalo svého pejska
očipovat. Následným krokem je registrace čipu, bez které je samotné čipování
bezvýznamné. Bohužel v tuto chvíli neexistuje jednotný celostátní registr, ten by
měl vzniknout až v roce 2022. Různé subjekty provozují několik soukromých
registrů, nejpoužívanější z nich je www.narodniregistr.cz. Doporučujeme také
nahlásit číslo čipu na podatelnu Obecního úřadu. Díky mikročipu máte vetší šanci,
že se vám zaběhnutý pes vrátí zpět. V případě krádeže psa mikročip odhalí
pravého vlastníka. Pokud pes vběhne do silnice a způsobí nehodu, mikročip ukáže
na majitele, který za svého psa odpovídá.
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Oprava kanalizace

Jaký byl minulý rok
v Kladském pomezí?

Přelom každého roku je obdobím, které
vybízí ke krátkému zastavení a
ohlédnutí se za rokem minulým.
V Kladském pomezí byl rok 2019 rokem
změn.
V loňském roce se podařilo opravit další Po 22 letech působení naší destinační
úsek páteřní trasy kanalizace, která byla společnosti pod názvem Branka, o.p.s.
vybudována v roce 2003 pod hlavní došlo k jejímu přejmenování na Kladské
silnicí I/14. V květnu byly zmapovány pomezí, o.p.s. Během uplynulého roku
dosud neopravené úseky v celkové délce jsme prošli také velmi náročným
886 metrů, ve kterých docházelo procesem, který vedl k získání
k nátokům tzv. balastních vod. Na certifikátu Kategorizace organizací
základě výsledků monitoringu byl destinačního managementu. Zároveň s
zpracován návrh na opravy zjištěných tím došlo k novému vymezení území.
závad a zastupitelstvo obce vybralo Od května do září jezdily naším
nejvýhodnější nabídku dodavatelské regionem cyklobusy, rodiče s dětmi
cestovali
a
soutěžili
s Toulavým
firmy BMH spol. s r. o. Olomouc.
baťohem
a
téměř
osm
tisíc
návštěvníků
Veškeré práce proběhly bezvýkopovou
metodou za použití kanalizačních se zúčastnilo Festivalu zážitků na téma
robotů v době od 15. října do 5. vojenská historie, která formovala naše
česko-polské příhraničí. Pokračovali
listopadu.
jsme také v projektu Čapek, který
představuje místa spjatá s pobytem
sourozenců Čapkových v celém kraji, a
k nabídce výletů jsme přidali možnosti
stravování a ubytování. Po stopách
slavného spisovatele se vydal rovněž
pořad Výleťák.
V letošním roce se můžete těšit na nový
projekt věnovaný životu Boženy
Němcové, který bude představen
Celkové náklady na monitoring a opravy v březnu. Na každý den letních prázdnin
činily 1 319 987,70,- Kč včetně DPH. připravujeme
zážitky
v podobě
Projekt byl realizován s finanční netradičních prohlídek na téma tradice.
podporou
Královéhradeckého
kraje Více informací vám prozradí naše
v celkové výši 1 000 000,- Kč.
sociální
sítě
a
web
www.kladskepomezi.cz.
Markéta Venclová
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V Batňovicích vítáme tyto nové občánky:
Barbora Hejnová
Alexandr Kostovský
Ondřej Peterka
Sebastian Pejskar
Matěj Jahelka
Kryštof Hapala

Nejbližší akce:
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