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Úvodem

Proběhl tak tradiční Folk-country festival Varta 2020, promítání letního
kina na Kvíčale, povedená Pony
show v areálu farmy u Jiroušků,
další repríza divadelní hry Dlouhý,
široký a krátkozraký, Bartolomějská
pouť s Pouťovým pětibojem a
venkovní projekcí na Klondyku a
dětský pochod Varťánek, tentokrát
na téma olympijských her.
Zvýšenou
pozornost
si
letos
rozhodně zaslouží naše knihovna a
100 let její existence samozřejmě
bez povšimnutí nenecháme. Proto
bych vás rád srdečně pozval na
Oslavy 100. výročí jejího založení,
které nás čekají v nejbližších dnech
(15.-18. září). Na ně v sobotu 19.
září naváže Strašidelný les, tentokrát
se zbrusu novou trasou. Na podzim
nás čeká Setkání se seniory a
všechny tradiční prosincové akce.

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
máme za sebou podivné, náročné
období. Výjimečný stav ovlivnil více
či méně život každého z nás.
Neustále jsme informováni ze všech
médií o nástupu druhé vlny pandemie a o negativních ekonomických a
sociálních dopadech krize. Já si
však myslím, že se ukázala hlavně
spousta pozitivního. Školáci se ze
dne na den naučili komunikovat se
svými učiteli online, mnozí odložili
plánované dovolené v zahraničí a
vydali se poznávat krásy naší země.
Především se však v této těžké době
projevila solidarita a snaha pomáhat
všem, kteří pomoc potřebovali a
potřebují. Dovolte mi tedy ještě
jednou poděkovat vám všem, kteří
jste chodili do práce, ačkoli to
v žádné z nich nebylo jednoduché a
zcela bezpečné. Děkuji všem, kteří
se navzdory vlastním problémům
postarali i o někoho dalšího. Děkuji
všem zdravotníkům a zdravotnicím,
prodavačům a prodavačkám, učitelům a učitelkám, kuchařům a
kuchařkám, dobrovolníkům a v neposlední řadě i přetíženým rodičům a
všem, kteří se chovali zodpovědně a
ohleduplně. Pro nikoho daná situace
nebyla jednoduchá, vše bylo poprvé
a pevně doufám, že naposledy.
V prázdninových měsících se již některé akce uskutečnit mohly.

foto: Ctibor Košťál

Pevně věřím, že podzim a konec
roku proběhnou již bez nutnosti
mimořádných opatření. Ale i kdyby
ne, nepochybuji, že vše zvládneme.
Petr Horák, starosta obce
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Změna je život….

Změn a různých překvapení jsme si
během minulého školního roku
všichni užili opravdu hodně. První
polovina probíhala celkem klidně,
druhá byla naopak plná nečekaných
výzev jak pro děti a pedagogy, tak i
pro rodiče.
Nečekaná situace nás zastihla se
školáky
na
týdenním
pobytu
v Krkonoších na Benecku. Zatímco
jsme si užívali běžkování a sněhu,
v Batňovicích se musela škola
uzavřít.
Začali jsme komunikovat s dětmi a
rodiči pomocí telefonů, emailů a
webových stránek, kde paní učitelky
zadávaly úkoly svým žáčkům. Snažili
jsme se zajistit i online výuku, to se
ale podařilo pouze částečně. První
zkušenosti s nástrahami techniky
máme za sebou. Většina školáků
byla se svými učitelkami ve spojení a
plnila zdárně všechny zadané úkoly,
aktivně
komunikovali,
posílali
vypracované úlohy a třeba i fotky.
Nebyla to vůbec jednoduchá práce.
Děkujeme
všem
rodičům,
prarodičům i známým, kteří dětem
trpělivě pomáhali, podporovali je,
radili jim s technikou. Vaše děti
získaly mnoho nových zkušeností a
dovedností, musely se chovat
zodpovědně. Učit se sám je
rozhodně složitější nežli s kamarády
ve třídě. Díky společnému úsilí se
nám podařilo nezvyklou situaci
dobře zvládnout.

Nejen školáci dostávali úkoly a
museli se učit. I paní učitelky
z mateřské školky posílaly dětem
nápady a krásná videa na vyrábění a
cvičení. A předškoláčci se pečlivě
připravovali v pracovních sešitech na
přestup do školy s kamarádem
Kuliferdou.
V posledních týdnech jsme se skoro
všichni zase sešli ve škole a ve
školce. Provoz byl trochu jinak
organizován, museli jsme dodržovat
různá hygienická nařízení, ale všichni
si vážili toho, že můžeme být zase
pohromadě.
Připadá nám to jako chvilka, co jsme
rozdali vysvědčení a popřáli žákům,
dětem i rodičům krásné prázdniny,
hodně sluníčka, zážitků a odpočinku.
Už nám na dveře klepe další školní
rok.
Co nás čeká? Doufáme, že klidný a
pohodový rok. Těšíme se na nové
prvňáčky, letos jich máme 12. Budou
mít připravenou krásnou novou třídu,
která se o prázdninách opravovala a
malovala. Všechny žáky čeká
procvičování učiva a získávání
nových znalostí, projektové dny ve
škole i mimo školu, výlety, besedy,
ale hlavně kamarádi, bez kterých se
nikdo z nás neobejde.
Ať se všem v novém školním roce
daří a jsme všichni zdraví.
Pedagogický tým ZŠ a MŠ Batňovice
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100 let obecní knihovny
„Obecní knihovna vznikla r. 1920
sloučením knihovny „Krakonošovy“ a
knihovny „Čtenářské besedy“. Má 749
svazkův a 23 čtenáře. Za rok 1927
přečteno 280 knih. Knihovní rada:
František Kult, Josef Řezníček, Václav
Skalický
a
Lidmila.
Vobořilová.
Knihovník: Václav Skalický, řídící
učitel“. Tolik stručná zmínka ze
„Sborníku Soudního okresu Úpického“
vydaného
v roce
1929.
Výše
prezentované údaje pocházejí však
z roku 1927. Takže, pokud je zde jako
knihovník uveden řídící učitel Václav
Skalický, víme, že tento nastoupil do
školy v Zálesí až 1. září 1926, takže
prvním knihovníkem zcela určitě nebyl.
Bohužel, v době založení obecní
knihovny nebyla psána obecní kronika
(ta byla obnovena až v roce 1920), a
tak musíme zprávy o založení
knihovny hledat jinde. V „Kronice školy
v Zálesí (1919 – 1940)“ nalézáme
tento záznam: „Místní osvětová
komise, zvolená v létě 1919 obecním
zastupitelstvem v Batňovicích se ani
neustavila pro nedostatek zájmu osob
zvolených. Byla pak zvolena nová
místní osvětová komise na širším
podkladě k popudu Sokola místního na
rozhraní roku 1920 a 1921; zároveň s ní
byla zvolena i ustanovena knihovní
rada k vedení nové obecní knihovny, jež
bude zřízena z dosavadní „obecní
knihovny“, knihovny spolku „Krakonoš“,
putovní knihovny N. Jedn. Severočes. a
z knihovny Čtenář. a zabav. Besedy
batňovické, do obecní knihovny
propůjčené“. Z tohoto poněkud nejas-

ného záznamu můžeme soudit, že
nově vzniklá obecní knihovna byla
sloučena s již existující „Knihovnou
spolku Krakonoš“, „Čtenářskou a
zábavní besedou v Batňovicích“ a
„putovní knihovnou Národní jednoty
severočeské“. Bohužel, o žádné
z těchto,
tehdy
již
existujících
knihoven, nemáme bližší informace.
V obnovené kronice batňovické pak
nacházíme stručnou zmínku: „Obecní
knihovna jest umístěna ve školní
sborovně a čítá 700 svazků“.

Ale vraťme se ke školní kronice. V roce
1921 nacházíme tento zápis: „23.
ledna 1921 usnáší se valná výroční
schůze Čtenářské a zábavní besedy
v Batňovicích propůjčiti svou knihovnu
do obecní knihovny. 31. ledna 1921
byla konána v Batňovicích ustavující
schůze Osvětové komise a Knihovní
rady. A v roce 1921 pak nacházíme
další zmínku: „Pořádáme obecní
knihovnu, abychom mohli zde ve škole
půjčovati knihy od 1. 11. 1921*.
Půjčovati bude místo zaměstnaného
knihovníka Adolfa Krause z Batňovic
učitel František Melichar. Půjčováno
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bude vždy v neděli dopoledne 10 –
11:30 ve sborovně naší školy, kde
knihovna jest umístěna“.
Z těch několika zmínek ve školních
kronikách, můžeme soudit, že obecní
knihovna byla umístěna ve škole a
funkci knihovníka vykonávali zdejší
učitelé.
V roce 1959 byla knihovna přemístěna
do nově upravené místnosti bývalého
hostince „U Donátů“. V té době již
měla 1.200 svazků a 50 čtenářů.
V roce 1961 zemřel knihovník Josef
Pavlínek a jeho funkci převzala
manželka ředitele zdejší školy Anna
Hamerníková. V roce 1978 (to už
funkci knihovníka vykonával František
Novák) prodělala budova MNV (sídlo
knihovny) rozsáhlou místní přestavbu
a knihovna tak získala nové prostory.
V roce 1983 se novou knihovnicí stala
p. Lednová, která měla velkou zásluhu
na rozvoji celé knihovny. V roce 1984
byla místní knihovna vyhodnocena
jako vzorná knihovna a postoupila i do
krajské soutěže knihoven ve své
kategorii.
V roce
1993
byl
na
základě
restitučního nároku Obecní úřad nucen
opustit budovu bývalého hostince “U
Donátů“ a nad místní lidovou
knihovnou se začaly stahovat mraky.
Knihy nakonec skončily na půdě
budovy nového sídla OÚ (bývalá stará
škola) a činnost místní knihovny tak
byla přerušena.
Po dlouhých osmi letech, kdy došlo
k přestěhování obecního úřadu do
nově
zrekonstruovaného
objektu
bývalé prodejny „Jednota“ byla dne

4. března v prostorách bývalého obecního úřadu (stará škola) znovu
otevřena
Obecní
knihovna
v Batňovicích. Novou knihovnicí se
stala paní Jaroslava Trýznová. Do
nových regálů bylo zařazeno 1.500
knih, které byly do té doby uloženy na
půdě místní základní školy. Současně
s tím
byla
uzavřena
smlouva
s knihovnou v Trutnově, z níž bylo
zapůjčeno 800 knih, které byly pak
pravidelně obměňovány.
Tento stav vydržel až do roku 2008,
kdy budova staré školy (sídlo místní
knihovny)
prodělala
rozsáhlou
rekonstrukci. Z prostoru, kde sídlila
obecní knihovna, se stala školní
jídelna a knihovna se přestěhovala o
patro výš.
A tak v roce 2009 začala zatím
poslední etapa historie naší knihovny.
Paní Trýznovou ve funkci knihovnice
vystřídala Markéta Tučková, která tak
svou funkci vykonává již 11 let. Za tu
dobu získala naše knihovna mnoho
ocenění, ale to už je vlastně
současnost. A tak o tom zase někdy
jindy.

Popřejme proto naší knihovně do další
stovky spoustu čtenářů a spoustu
takových knihovnic, jako je naše
„Markéta“.
Břetislav Novák
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Program oslav 100 let činnosti naší knihovny
pátek 18. září - 17 h

úterý 15. září

Dopoledne proběhne v knihovně čtení Naši dětští čtenáři se již
dětem. Jde o neveřejnou akci určenou nyní mohou těšit na hru TITANIC.
Přeneseme se do roku 1912, kdy se
pro děti ze ZŠ a MŠ.
slavnými pasažéry a posádkou
nastoupíme na největší loď své doby a
středa 16. září - 16.30 h
na vlastní kůži zažijeme noc na
V tělocvičně školy se uskuteční
Titaniku. Čekají nás úkoly i filmové
slavnostní zahájení oslav. Promluví
ukázky. Celá akce začíná poslední
paní knihovnice, starosta obce a pan
večeří před potopením, následuje
Břetislav
Novák
s
historickým
přednáška o stavbě lodi a vyplutí,
shrnutím činnosti knihovny. Dále se
seznamování s pasažéry a posádkou a
můžeme těšit na krátké pásmo žáků
hlavně osobní prožitek noci ze 14. na
ZŠ a moc se také těšíme na pana
15. dubna 1912. Každý z účastníků má
Vlastimila Klepáčka a jeho vystoupení
palubní lístek a vystupuje pod jménem
s tajemným názvem DEPO. K
člověka, který se na Titaniku
nahlédnutí budou kopie obecních
plavil. Nemělo
by
chybět
ani
kronik.
Originály
kronik
jsou
zachraňování trosečníků z vody. Část
uschovány ve Státním okresním
akce se odehrává potmě.
archívu v Trutnově, budeme však mít
jedinečnou možnost archiv osobně Představení je určeno dětem od 2.
navštívit,
více
informací
při třídy ZŠ, které již umí číst a nebudou
slavnostním zahájení. Pan Novák dále se potmě bát. Děti, které se budou
připravil výstavu historie knihovny, chtít hry zúčastnit, si s sebou přinesou
která bude k vidění na chodbě v 1. trochu jídla (na poslední večeři),
patře u knihovny. I ta bude veřejnosti reflexní vestu a alespoň týden předem
otevřena. V mateřském centru jsme nahlásí den a měsíc narození (kvůli
palubním lístkům). Děti ze ZŠ
pak připravili zajímavou dílničku.
dostanou během prvních dnů ve škole
lísteček s možností se na tento večer
čtvrtek 17. září - 17 h
přihlásit. Ostatní rodiče prosíme, aby
Nenechte si ujít hned dvě atraktivní
své děti v případě zájmu přihlásili na
besedy. Jako první vystoupí český
emailu obec@batnovice.cz. Kapacita
historik a spisovatel MARTIN NODL.
akce je omezena na 45 dětí. V případě
Druhým účinkujícím bude český herec,
velkého zájmu dostanou přednost
autor, režisér a filmový producent a
aktivní čtenáři batňovické knihovny.
rodák
z
Náchoda,
TOMÁŠ
MAGNUSEK. Program proběhne v Na všechny akce (st-pá) si s sebou pro
tělocvičně ZŠ.
jistotu přineste roušky. Děkujeme.
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Česká pošta v Batňovicích

Výdejní místo České pošty bude
zřízeno od 1. 10. 2020 v budově
Obecního úřadu a provoz bude
zajišťován
našimi
zaměstnanci
v rozsahu:

Všichni jste již určitě několikrát za
poslední
roky
zaslechli
o
optimalizaci sítě České pošty s. p., a
s tím související rušení poboček.
Bohužel i naše obec se po několikáté
dostala na seznam, kde jsme
zařazeni mezi pobočky České pošty
na uzavření. I předchozí starostka
naší obce bojovala za zachování
pošty v Batňovicích a podařilo se
toto uzavření oddálit. Zcela záměrně
jsem využil slov „podařilo oddálit
uzavření,“ neboť již loni opět Česká
pošta vstoupila do jednání s naší
obcí o možnosti zdejší poštu zrušit
nebo její služby převést na obec či
soukromý subjekt.
Začali jsme tedy zjišťovat možnosti,
abychom nebyli zaskočeni po
udělení nové poštovní licence České
poště, s. p. nebo jinému subjektu
v roce 2022, jakým způsobem
nejlépe tuto skutečnost vyřešit.
Rozjeli jsme se do okolních obcí, kde
již poštovní služby poskytují a
vytvářeli si obraz o fungování „Pošta
partner“ nebo „Výdejní místo ČP.“
Zároveň s tím jsme obdrželi i
statistiku poskytovaných poštovních
služeb na zdejší pobočce pošty. Po
zvážení všech dostupných informací
jsme jako zastupitelstvo obce zvolili
model „Výdejní místo ČP,“ které již
několik let funguje například v
Havlovicích nad Úpou.

● Příjem a výdej Obyčejných psaní, příjem a
výdej Obyčejných zásilek do/ze zahraničí,
příjem a výdej Obyčejných slepeckých zásilek
vnitrostátních a do/ze zahraničí

● Příjem a výdej Doporučených psaní, příjem
a výdej Doporučených zásilek do/ze
zahraničí, příjem a výdej Doporučených
balíčků, příjem a výdej Doporučených
slepeckých zásilek vnitrostátních a do/ze
zahraniční, příjem a výdej Cenných psaní
vnitrostátních a do/ze zahraničí

● Příjem a výdej Obyčejných balíků
vnitrostátních a ze zahraničí, příjem
Standartních balíků, příjem a výdej Cenných
balíků vnitrostátních a do/ze zahraničí, výdej
Balíků Do ruky, výdej zásilek EMS

● Příjem Poštovních poukázek A, C, složenek
a platebních dokladů SIPO

● Převzetí stvrzených dodejek a vybraných
peněžních částek od příjemců poštovních
zásilek, odesílatelů poštovních zásilek,
odesílatelů poštovních poukázek

● Prodej cenin a zboží
● Příjem reklamací a žádostí adresátů
v souvislosti s dodáním zásilek
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Kulturní dům má nové
sociální zařízení

Výplatu starobních důchodů budou
zajišťovat motorizovaní doručovatelé
z pošty v Úpici přímo do domů
našich seniorů.
Noviny, časopisy apod. lze již nyní
zakoupit v potravinách u Rudolfů.
Závěrem spousta lidí může položit
otázku:
proč
k tomuto
kroku
přistupujeme, když nová poštovní
licence bude udělena až v roce
2022? Již dnes není v právním řádu
zakotvena nutnost souhlasu dotčené
obce
s přesunutím
poštovní
provozovny jinam. Česká pošta
může provést takových změn až 96
za rok, naše pošta je bohužel na
seznamu těchto poboček. Tento
model jsme vybrali na základě
jednání se zástupci České pošty s.
p., kdy máme možnost zachování
alespoň částečných poštovních
služeb v obci za adekvátních a
realizovatelných podmínek, které
jsme schopni zaručit.
Miloslav Šrejber, místostarosta obce

Jarní měsíce letošního roku byly ve
znamení mimořádných opatření
vlády proti šíření onemocnění
COVID-19. Mimo jiné byl na několik
týdnů téměř zastaven provoz všech
restauračních zařízení v celé republice a tím pochopitelně i v naší obci.
Zastupitelé využili toto mezidobí
k naplánování a schválení rekonstrukce prostor sociálního zařízení
v Kulturním domě, které se již
nacházelo v žalostném stavu. Byla
provedena výměna rozvodů elektrické energie, vody a odpadů.
Všechny místnosti byly obloženy
moderním keramickým obkladem a
dlažbou a osazeny novými umyvadly
a závěsnými toaletami.

Zasílání faktur emailem
Pro zjednodušení a snížení nákladů za
poštovné preferujeme zasílání faktur
za vodné a stočné prostřednictvím emailu. Pokud s tímto postupem
souhlasíte,
zašlete,
prosím,
na podatelna@batnovice.cz
e- Doufám, že se vám nové prostory,
mailovou adresu, na kterou vám které přispějí k daleko vyššímu
komfortu při pořádání obecních akcí,
budeme faktury zasílat. Děkujeme.
plesů a setkávání, líbí stejně jako
mně.
Petr Horák
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Rekonstrukce části vodovodu na Kvíčale
V pondělí 11. května se na Kvíčale
objevilo nezvyklé množství zemní
techniky a započaly přípravné práce
pro
výměnu
části
zdejšího
vodovodního řádu. Stávající vodovod,
jehož část pocházela již z roku 1930,
nevyhovoval dnešním požadavkům na
kvalitu a množství dodávané pitné
vody. Výkopové práce probíhaly od
č.p. 272 směrem k čerpací stanici
Karbanka a dále podél cesty
k Suchovršicím. Bylo
provedeno
celkem 12 vodovodních přípojek a
umístěny dva nadzemní hydranty pro

dodávku požární vody. V rámci stavby
se podařilo položit nový asfaltový
povrch o délce 250 metrů v celé šíři
rozkopané komunikace a další úsek o
délce 200 metrů byl zrekonstruován
technikou Patchmatic. Dodavatelem
projektové
dokumentace:
byl
RECPROJEKT s. r. o. Pardubice,
dodavatelem stavby pak Z&D stavby
Trutnov.
Děkuji za trpělivost všem obyvatelům
Kvíčaly, které stavba po několik týdnů
částečně omezovala.
Petr Horák

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Celkové náklady projektu:
1 890 482,- Kč bez DPH
Dotace Královéhradeckého kraje:
1 160 000,- Kč

Nový pomocník pro údržbu obce
Na začátku května pracovníci obce převzali nový
malotraktor Solis 26 4WD s příslušenstvím pro
údržbu veřejného prostranství - mulčovací
příkopové rameno, zametací kartáč se sběrným
košem, radlice na sníh a rozmetadlo na posyp.
Dodavatel byl vybrán na základě poptávkového
řízení.
Petr Horák
10
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Kulturní a sportovní dění v Batňovicích
Mohlo by se zdát, že od chvíle, kdy se život nás všech před pár měsíci ze dne
na den obrátil vzhůru nohama, se v Batňovicích skoro nic nedělo. Od
minulého vydání Batňovického Zpravodaje toho však málo nebylo, ostatně
posuďte sami.
● Ještě před vyhlášením mimořádné situace proběhla
11. ledna 2020 v Batňovicích a na Kvíčale Tříkrálová
sbírka. Zúčastnilo se jí 15 dětí s rodiči a bylo vybráno
rekordních 24.969,- Kč. Tyto peníze pomáhají
Oblastní charitě Červený Kostelec při zkvalitnění péče
o nemocné. Všem malým králům, jejich rodičům i
těm, kteří přispěli, moc děkujeme.
● Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích uvedl
16. února hru Járy Cimrmana, L. Smoljaka a Z.
Svěráka Dlouhý, široký a krátkozraký. Sál
kulturního domu praskal ve švech a my se dlouho
tak nenasmáli. Repríz tohoto představení spolek
ochotníků zrealizoval v okolí několik, jednu z nich
uvedl jako veřejnou zkoušku 20. srpna na Vartě.
● 20. února jsme měli možnost poslechnout si v kulturním době vyprávění pana
Vladimíra Vondráka o pěším putování s názvem Od Babiččina údolí do Santiaga
de Compostela aneb Z Hostinky až na konec světa.
● Masopust - veselo bylo i 29. února na Kvíčale při tradičním
průvodu masek. Masopust na Kvíčale probíhá každoročně
od obnovení tradice v roce 2015.
● Kouzelné vystoupení žákovského divadelního
spolku Protožepročne z Malých Svatoňovic jsme měli
možnost navštívit 7. března. Představení Na Arše
v šest pod vedením paní Janýrové mělo velký úspěch.
Velmi příjemně jsme se pobavili a shodli se na tom,
že toto dětské vystoupení dalece předčilo naše
očekávání.
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● Po vystoupení bylo připravené Jarní tvoření z proutí
pod vedením Ivy Horákové. Pletení pomlázek měl pod
palcem pan Paděra starší. Vznikla celá řada krásných
dekorací a pomlázek, které si zúčastnění odnesli
s sebou domů. Tento večer byl však bohužel na
dlouhou dobu posledním společným setkáním.
● V době nejtvrdších epidemiologických opatření se
svět tak trochu zastavil a tak i vývěsky v obci zůstaly
prázdné. Děti nás v tom ale nenechaly a nakreslily
spoustu nádherných obrázků, které jsme vylepovali
na prázdné plakátové plochy v celé obci. Zapojily se
jak děti z batňovické školy a školky, tak starší
kamarádi, a dokonce i někteří dospělí. Barevné
výtvory zvedly spoustě lidí náladu, ještě jednou
děkujeme.
● Velkou radost nám během smutných časů při
procházkách dělala a dosud dělá rodinka čápů se třemi
mláďaty, která se usadila na sloupu před hostincem
Kravín. Krásné fotografie čapí rodinky pro obec pořídil
fotograf David Škoda, v plném formátu je najdete ve
fotogalerii na obecním webu.
● Na období od 8. do 30. dubna jsme vyhlásili výzvu
Pojďme společně uklidit Batňovice. Ti, kterým není životní
prostředí kolem nás lhostejné, kolem Batňovic a na Kvíčale
nasbírali 35 pytlů odpadu. Moc děkujeme! Dále jsme
kolem hlavní silnice u kurtů vysázeli levandulový pás.
Pokud se rostlinky ujmou a přežijí zimu, rádi bychom jej
rozšířili.
● Na 25. července připravil Spolek divadelních
ochotníků 5. ročník Folk-country festiválku Varta
2020. Program byl atraktivní a tomu odpovídaly i
velmi pěkné ohlasy diváků. Na festivale vystoupily
kapely Chvíle, Silmaril a trutnovská Pěna. Hlavním
hostem programu byl plzeňský muzikant Míša Leicht.
Očekávání diváků tento večer bezezbytku naplnil.
● V rámci projektu Filmové léto 2020 se pod širým
nebem v Batňovicích promítalo 26. července na Kvíčale
(snímek Bezva ženská na krku) a 21. srpna v areálu
Klondayk (komedie Přes prsty). V šesti obcích pod
Jestřebími horami proběhlo letos celkem 11 projekcí.
Děkujeme za kladné ohlasy.
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● 8. srpna proběhla v areálu rodinné stáje u
Jiroušků na Kvíčale Pony Show. Mohli jste
sledovat jízdy zručnosti a parkurové jízdy
poníků. Počasí vyšlo na jedničku a celkově šlo o
velmi vydařenou akci.
● Prodloužený víkend 21.-23. srpna se nesl v duchu tradiční
Bartolomějské pouti. V průběhu celého víkendu byly
v provozu pouťové atrakce, program v pátek doplnilo již
zmiňované promítání letního kina, v sobotu pak koncerty
kapel Slaveňáci a Asitack. Chtěli bychom speciálně
poděkovat D. Krůtovi a RC Tankáni Česká Metuje a Velké
Poříčí za ukázku modelů na dálkové ovládání. RC show pro
děti i dospělé pro nás připravili bez nároku na honorář.
● Souběžně s poutí probíhal v sobotu na tenisových
kurtech již 18. ročník Pouťového míčového pětiboje,
pořádaný spolkem TJ Sokol Batňovice. Účast na
pětiboji byla hojná, týmy na kurtech soupeřily až do
pozdních odpoledních hodin.
● V sobotu 29.8. se v Batňovicích opět konal tradiční pochod
Varťánek. Rozloučení s prázdninami se letos neslo v duchu
olympijských her. Cestou na Vartu nás čekalo několik
sportovních úkolů, večer pak promítání a pro dospěláky
koncert kapely BEZ-OBAV.
Přišli jsme letos o Pyžamový bál, několik slibných koncertů, besed, tradičních
dětských představení pro rodiče, Velikonoce, pálení čarodějnic, volejbalový
turnaj a Den obce, nadále však pilně připravujeme další akce. Můžete se těšit na
několikadenní Oslavy 100 let Knihovny v Batňovicích (15. - 18. září), kterým je
věnována podstatná část tohoto zpravodaje, dále pak sobotní Strašidelný les
(19. září). Bude následovat listopadové Setkání se seniory (7. listopadu),
Mikulášská besídka na Kvíčale v sobotu 5. prosince, Rozsvěcení vánočního
stromu na Kvíčale v sobotu 12. prosince a u školy v Batňovicích pak v neděli 13.
prosince. Uvidíme, co nám aktuální situace dovolí.
Dovolte mi připojit se k poděkování všem, kteří i přes nepříznivou situaci
pomáhali, kde se dalo a tím, že fungovali dál anebo se nabídli jako dobrovolníci,
pomohli vrátit život do běžných kolejí. Kdo ví, jak to všechno bude dál. Půlku
problémů řeší dobrá nálada a té vám přeji do následujících měsíců co nejvíce :)
Lucie Kudlejová

13

BATŇOVICKÝ ZPRAVODAJ | ROK 2020 | ČÍSLO 2

Ochotníci v roce 2020
Po únorové repríze divadelní hry Járy

Cimrmana
Dlouhý,
Široký
a
Krátkozraký jsme měli připravenou
besedu s Jardou Šímou a Jirkou
Jansou o jejich putování Afrikou.
Bohužel nám covid tuto akci zhatil.
Doufejme, že proběhne na podzim v
náhradním termínu.

upravit prostranství vedle budovy
restaurace a uklidit areál po kácení.
V plném proudu pokračovaly přípravy
5. ročníku Folk-country festiválku.
Ten se uskutečnil v plánovaném
termínu
25.
července
2020.
Tradičně nám na začátek zahrály
skupiny Silmaril a Chvíle. Od 19
hodin následovalo vystoupení Míši
Leichta, frontmena skupiny Cop s
jeho pořadem: Písně opravdu ze
života. Dále vystoupila dnes již
legendární skupina Pěna, která si s
chutí zahrála na Vartě po dvaceti
letech. O zakončení se postarala
skupina Mazzec.
Počasí bylo nádherné a účastníci
odcházeli spokojeni. Doufáme, že v
příštím roce se podaří zorganizovat
6. Folk-country festiválek. Přípravy
jsme již zahájili.

V našem přírodním areálu jsme pilně
pracovali
abychom
vše
stihli
dokončit do 25. července, kdy jsme
měli naplánovaný 5. Folk-country
festiválek.
Práci nám neplánovaně stěžovaly
vyvrácené stromy, které na jedné
straně poškodily střechu parketu. Na
druhé straně u objektu WC bylo
nutno odstranit akát a břízy. Tyto
stromy byly po vichřici poškozeny a
hrozilo jejich vyvrácení na tento Ve čtvrtek 20. srpna od 18 hodin
objekt a na sousední zahradu rodiny byla veřejná zkouška
našeho
pana Jirky. Tento zásah musela představení Dlouhý, Široký a
provést odborná firma. Vše se Krátkozraký
před
sobotním
povedlo zdárně dokončit.
vystoupením ve Slatině nad Úpou.
Podařilo se nám včas provést V sobotu 22. srpna 2020 jsme uvedli
plánovanou opravu objektu WC, tuto hru ve Slatině nad Úpou. Počasí
opravit střechu nad parketem,
se vydařilo, atmosféra vynikající,
14
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jednoduché, ale opak byl pravdou.
Naším přáním bylo, aby si děti
mohly zažít pravou atmosféru
závodu, dále vyzkoušely a porovnaly
svoje schopnosti a hlavně si užily
krásný den se svými čtyřnohými
kamarády. Pro diváky jsme si
připravili
krátký
doprovodný
program. Nejdříve jsme sledovali vý-

diváci nás nevypískali, ale odměnili
potleskem.
Na podzim připravujeme zrušenou
besedu s Jardou Šímou a Jirkou
Jansou. Dále herce čeká vystoupení
ve Velkých Svatoňovicích.
Doufáme, že se situace s covidem
uklidní a umožní nám provést
všechny plánované akce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
představitelům naší obce, kteří nám
pomohli uskutečnit pořádání našeho
festiválku.
Všem Vám přejeme
hlavně pevné zdraví.
Jan Hanuš, předseda Spolku
divadelních ochotníků v Batňovicích

Pony Show na Kvíčale
Dne 8. 8. 2020 se na Kvíčale konalo
Pony Show. Za krásného počasí se v
areálu rodinné stáje u Jiroušků
sešlo asi 16 poníku různých velikostí
a asi 18 malých začínajících jezdců.
Soutěžilo se v jízdě zručnosti a v
překonávání
malých
překážek.
Každý se mohl rozhodnout, jestli se
na trasu vydá s vodičem nebo sám.
Možná se na první pohled zdálo vše

cvik policejního psa, který nám
předvedl p. Jan Kulda. Druhá ukázka
byla na téma bezudidlové ježdění a
práce s koněm ze země. Dokonalou
souhru člověka a koně nám ukázala
paní Blanka Kobíková. Andrea
Čudková a Gabrielou Balcarovou si
secvičily zrcadlovou jízdu při hudbě.
Při slavnostním dekorování byl každý závodník odměněn krásnou
kokardou
a
taškou
dobrot.
Nechyběla ani sladká tečka na závěr
v podobě krásných a výborných
dortů. Velmi si vážíme a děkujeme
sponzorům a všem, kdo nám
věnoval svůj drahocenný volný čas.
Opravdu velký dík patří SDH Kvíčala
za vzorné a výborné občerstvení.
Máša Jiroušková
15
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Linie, z. s.

Slovo hejtmana

Milé cvičenky,
dlouho
jsme
nemohly
cvičit
v tělocvičně. Některé z vás chodily
v létě cvičit na Kvíčalu, kde jsme
cvičily pod širým nebem. Doufám, že
v druhé polovině září již zamíříme opět
do tělocvičny.
Linie, z. s. nabízí cvičení ženám a
dívkám bez omezení věku. Cvičíme
pravidelně po celý školní rok
v tělocvičně Základní školy a Mateřské
školy v Batňovicích.
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 v 19 hodin.
Jitka Bartoníčková, cvičitelka

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech
jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České
republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak
se v brzké budoucnosti situace vyvine,
ale přeci jen je nyní trochu prostoru
k vydechnutí a bilancování. Rád bych
tento čas využil také k tomu, abych
poděkoval všem, kteří se podíleli na
zvládnutí epidemie, ať již jako
příslušníci
složek
integrovaného
záchranného systému, zdravotníci,
pracovníci v sociálních službách,
dobrovolníci nebo jako osoby ve
vedení měst, obcí a institucí. Děkuji
také všem prodavačkám, řidičům a
dalším, díky kterým jsme mohli
v minulých měsících fungovat alespoň
trochu
jako
před
vypuknutím
epidemie. Děkuji vám všem za
vstřícnost a součinnost s krajskou
samosprávou
a
především
za
obrovské nasazení a obětavost, jež
jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí
epidemie.

foto: Ctibor Košťál

S úctou,
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Poděkování
Chtěl bych moc poděkovat zástupcům
Obecního úřadu, kteří mi přišli v červnu
poblahopřát k narozeninám.
Majer Miroslav
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Nakládání s odpady
Odpady - věčné téma do zpravodaje.
Poděkování patří vám všem, kteří
třídíte a začali jste aktivně využívat i
nové nádoby na sběr drobných kovů
a kuchyňských olejů.
Je pro nás zcela nepochopitelné, že
musíme stále dokola řešit černou
skládku podél cesty na Kvíčalu.
Poté, co bylo místo vyčištěno
pracovníky
obce
a
mnohými
dobrovolníky, se opět objevily pytle
s plasty, stavební suť a podobně.
Podobný příběh zažíváme dnes a
denně s kontejnerem u hřbitova
(stará televize do hřbitovního
odpadu opravdu nepatří).
Připomínáme, že všichni občané
s trvalým pobytem v Batňovicích
mohou při dodržení podmínek
provozního řádu zdarma odevzdávat
do sběrného dvora na Skládce Pod
Haldou ve Rtyni v Podkrkonoší jak
nebezpečný odpad, tak kompostovatelný bioodpad.
Přehled konkrétních odpadů, které
skládka přijímá, naleznete na
webové stránce Skládky Pod Haldou
(www.skladkartyne.cz).
Provozní doba skládky:
po - st:
čt - pá:

V loňském roce se v obci podařilo
vytřídit a odevzdat následující
množství jednotlivých druhů odpadů.
Od společnosti EKO-KOM jsme za
využitelné složky odpadů, tedy sklo,
plasty a papír, obdrželi zpětný bonus
ve výši 146 429,- Kč.

Závěrem dovolte ještě několik
provozních instrukcí. Do separačních
nádob nepatří tlakové obaly od
kosmetiky a cestovních vařičů. Dále
sem nepatří nádoby od motorových
olejů, benzinu, barev a dalších
chemických nebo nebezpečných
látek. Kovové obaly nevyhazujte v
plastových či jiných taškách, které
znesnadňují
správné
třídění.
Plechovky a PET lahve před
vhozením do kontejneru, prosím,
sešlapávejte, kartonové krabice
rozložte – do kontejneru se tak vejde
méně vzduchu a více odpadu.
Děkujeme všem, kteří odpad třídí

8–12, 12.30–17 h
zavřeno

+ vždy 1. sobota v měsíci (dubenlistopad)
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Nové webové stránky obce - www.batnovice.cz
S radostí oznamujeme, že jsme od srpna spustili webové stránky
www.batnovice.cz, které dostaly nový, moderní design. Věříme, že se vám
nový web bude líbit, naleznete na něm veškeré rubriky, na které jste zvyklí, a
navíc i některé novinky. Přehlednější je zejména řazení témat do
jednotlivých záložek.

Chcete-li dostávat novinky ze života obce, máte hned několik možností:
1. registrací k ODBĚRU INFORMACÍ EMAILEM (odesláním Vašeho emailu na
stránkách webu obce vždy vpravo dole)
2. přes aplikaci HLÁŠENÍ ROZHLASU (infonajdete v záložce OBEC). Jde o
způsob, jak kdykoli rychle informovat občany o novinkách, upozorněních a
důležitých informacích, tedy i mimo pracovní dobu obecního úřadu.
Veškeré informace vložené do systému se bezprostředně po rozeslání na
registrované e-maily automaticky zobrazují i na webových stránkách.
Starosta obce má možnost v případě potřeby rozeslat registrovaným uživatelům i SMS zprávu, je tedy vhodná i pro ty, kteří
nevlastní chytrý mobilní telefon;
3. prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE (více informací o aplikaci a
stažení do mobilního zařízení najdete na stránkách vždy vlevo dole). Tato
mobilní aplikace je automatickou součástí našeho webu od dodavatele Galileo Corporation s.r.o. Stejně jako Hlášení rozhlasu přináší do mobilního
zařízení přehled aktualit z webu, upozorní vás na nově vložené zprávy,
dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Lze v ní sledovat weby všech registrovaných obcí, kterých
je v tuto chvíli do aplikace přihlášeno již více než 1200.
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K zamyšlení
Na komunikacích významně přibylo aut, (dětských) cyklistů a dětí obecně. Chtěli
bychom poprosit řidiče, kteří projíždějí sídlištěm nad školou a zejména pak kolem
školy, aby odlehčili nohu z plynu. Projíždíte zónou, kde je rychlost důvodně omezena
na 30 km/h a blížíte se ke škole, kde parkují auta příčně a děti mezi nimi není vůbec
vidět. Tato prosba platí samozřejmě pro celou vesnici, rovná silnice z kopce kolem
školy však k rychlejší jízdě přímo svádí. Pro tuto zónu jsou schváleny 3 retardéry, na
silnici jsou pouze dva, ale obyvatelé sídliště čím dál silněji volají po vrácení třetího.
Třaskavé téma, letitý spor. Dopravní policie jiné řešení než občasné měření rychlosti
(v řádu jednotek za rok) či vrácení retardéru nemá. Další retardér však nikomu
z řidičů radost neudělá. Pojďme to zkusit bez něj. Pojďme, prosím, všichni zpomalit
na 30 a uvědomit si, co by následovalo, kdyby mi pod kola skutečně vběhlo malé
dítě. Děkujeme.
Petr Horák

Fotogalerie
(autor fotografií: Ctibor Košťál)

Autoři dalších fotografií v tomto Zpravodaji:
Milan Romančák, Břetislav Novák, David Škoda, Dominik Vít.
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