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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
vítám vás u prvního zpravodaje v roce
2021. Je za námi jímavé období adventu,
Vánoc a vítání nového roku. Loňský
adventní čas byl bohužel v ýrazně
ovlivněn pandemií a následnými vládními
opatřeními. Bohužel jsme během roku
museli odvolat spoustu akcí, včetně
tradičního večera stráveného s batňovickými seniory a také dětmi velmi oblíbený
Strašidelný les. Stihla však proběhnout
Bartolomějská pouť, Varťánek, zvládli
jsme obě promítání letního kina a i
Mikulášskou nadílku pro děti jsme si
dokázali alespoň v omezené míře užít.
Připravili jsme ji venku a děti kolem
Mikuláše procházely při cestě do školky a
do školy. Absenci tradičního adventního
setkání u školy a na Kvíčale jsme se snažili
alespoň částečně nahradit záznamem od
ozdobeného obecního stromu a programem, který pro vás připravily děti ze
základní a mateřské školy. Věřím, že se
vám líbí částečné obnovení osvětlení
našeho vánočního stromu.
Před koncem roku vláda schválila daňový
balíček a zákony, které se výrazně
dotknou všech obcí. Zejména jde o Zákon
o odpadech. Cílem tohoto zákona je
odklon od skládkování odpadů. Naši
zákonodárci však uchopili celý problém s
odpady takzvaně od konce. Namísto toho,
aby efektivně tlačili výrobce ke snižování
produkce plastových a ostatních obalů,
pouze výrazně navyšují poplatky odváděné státu za nevytříděný odpad uložený na
skládky. Již při nákupech potravin a
dalšího spotřebního zboží bychom se tedy
měli zamyslet, zda si domů nepřinášíme

nadbytečné množství obalů – odpadu,
který se následně musí vytřídit, aby
neskončil na skládce. Vládní daňový
balíček ovlivní příjmy obecních rozpočtů.
Zastupitelstvem schválený rozpočet pro
rok 2021 počítá oproti loňskému roku se
snížením daňových příjmů o 1.290.000,Kč . C e l k o v é p ř í j m y j s o u v e v ý š i
11.384.562,- Kč a výdaje 10.228.398,- Kč.
Přebytek ve výši 1.156.164,- Kč bude
použit zčásti na úhradu úvěru obce
Batňovice u České spořitelny (538.464,Kč) a zbývajících 617.700,- Kč bude
převedeno na fond hospodářské činnosti
obce. O připravovaných investičních
záměrech obce se podrobněji dočtete
uvnitř tohoto vydání.
Rád bych zde dále zmínil možnost až do
21. ledna přispět na každoroční
Tříkrálovou sbírku Oblastní charity v
Červeném Kostelci. Ta letos probíhá pouze
formou pokladniček umístěných v naší
obci na obecním úřadě, ve škole a ve
školce. Více informací najdete na webu
www.trikralova-sbirka.cz. Děkujeme vám,
že i v této pohnuté době myslíte na
ostatní.
Kalendář kulturně-společenských akcí na
rok 2021, na který jsme již byli zvyklí,
bude vydán až po rozvolnění vládních
opatření. Vydávat jej dříve nemá smysl.
Sychravé zimní dny se však již pomalu
prodlužují, a co nevidět přijde předjaří.
Věřím, že s přibývajícími slunečními
paprsky přibude i dobré nálady a celý
letošní rok bude pro nás všechny
přívětivější. Přeji vám v něm hlavně
hodně zdraví.
Petr Horák, starosta
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Opsáno z batňovických kronik ... Španělská chřipka anebo COVID-18
Uplynulý rok 2020 bude do budoucna již
neodmyslitelně spjatý s koronavirovou
pandemií, která zasáhla prakticky celý
svět. Na prahu roku 2021 se nezdá, že by
se na tomto stavu mělo v brzké době
něco zásadně měnit. Již jsme si zvykli
na roušky, na povinnou desinfekci,
zavřené restaurace a obchody, zákazy
vycházení, shromažďování a pořádání
čehokoliv. Právě probíhající pandemie
bývá často porovnávána s pandemií
takzvané „Španělské chřipky“, která
postihla Evropu na sklonku první
světové války. Pojďme se vrátit o sto let
nazpět a připomenout si, jak se tato
epidemie promítla do života lidí v naší
obci.
První zmínku o chřipkové epidemii
nacházíme ve školní kronice: „9. října
1918, oznámeno obvodnímu lékaři a
obecnímu úřadu hromadně se vyskytnuvší
onemocnění chřipkou, jež se v místě i v
okolí povážlivě šíří.“
Již následujícího dne (10. 10.) dochází k
uzavření školy v Batňovicích: „V tento
den jest nepřítomno ve škole 35 dětí
nemocných chřipkou, také stihla ta nemoc
třídní učitelku I. třídy. Nemoc ta, zvaná
Španělská chřipka, řádí mezi osobami
každého věku, namnoze se smrtelným
zakončením. Na zdejším hřbitově
pochovány jsou týdně 2 - 3 mrtvoly, jeden
týden bylo tu dokonce 5 pohřbů, ač
pravidelně nebývá tu ani 1 pohřeb za
týden. Ve staré škole č. p. 1 v Zálesí zemřel
chřipkou Stanislav Šrůtek, dvacetiletý
tovární dělník, takřka bez znatelného
smrtelného zápasu. Po oznámení epide-

mie nařízeno 10. října 1918, aby škola byla
uzavřena do 23. října 1918 pro těžký
nebezpečný ráz onemocnění.“ Během
uzavření školy zaznamenává školní
kronika ještě úmrtí katechety Josefa
Astera: „Za prázdniny nastalé zemřel v
Úpici chřipkou tamní kaplan, Josef Aster,
zdejší katecheta. Zúčastnili jsme se jeho
pohřbu s dětmi dne 21. října dopoledne, s
vědomím, že odešel člověk dobrý, jenž
ochotně zachovával jednotný ráz vyučování
na škole naší.“
Výuka ve škole byla zahájena 24. října
1918, ovšem již následujícího dne bylo
uzavření školy opětně prodlouženo.
Nicméně tehdejší řídící učitel školy v
Zálesí Antonín Blümel toto nařízení
zřejmě příliš nerespektoval: „24. října
1918 začali jsme vyučovati. Zjistili jsme, že
z našich žáků není nikdo nemocen, také
členové sboru učitelského jsou všichni
zdrávi. Když 25. října 1918 bylo prodlouženo uzavření škol do 4. listopadu 1918,
protože prý chřipky neubývalo, shledali
jsme, že tu není příčiny vyučování znova
přerušovati a uváživše, jak velké újmy
doznaly již děti školní stále přerušovanými
pravidly vyučování, učili jsme dále, aniž by
se byl dobrý zdravotní stav žactva někde
změnil k horšímu.“ Jak by s tímto
přístupem pan řídící učitel dopadl dnes,
se můžeme jenom dohadovat.
A jak to nakonec se „Španělskou chřipkou“ v Batňovicích dopadlo? Tak o tom
už naše kroniky mlčí. Pondělní ráno 28.
října 1918 přivítalo všechny občany
jasnou oblohou. Nikdo netušil, že
nadchází den, o němž bude napsáno tolik
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slov jako o žádném jiném, Den vzniku
samostatného československého státu.
A i téma kronik a veřejného života v
Batňovicích se v tu chvíli obrátilo zcela
jiným směrem. Ale na závěr – je dobré si
uvědomit, že nejsme první, kdo něco
takového prožívá. Neb jak říká klasik:
„všechno už tu někdy bylo“.

Vážení jubilanti,
přijměte alespoň touto formou naše
srdečné blahopřání k životnímu
jubileu. Do dalších let vám přejeme
pevné zdraví, štěstí a životní pohodu.
Bc. Viktor Pavel, sociální výbor obce

Břetislav Novák

Připravované a probíhající investiční akce
V loňském roce proběhlo osázení
prostranství vedle Úsvitu na Kvíčale,
samotnou realizaci tohoto budoucího
dětského a sportovního hřiště bylo
bohužel kvůli kapacitním problémům
na straně dodavatele nutné posunout z
podzimu 2020 na jaro 2021. Hned jak
nám však počasí dovolí, vyrostou na
prostranství vedle Úsvitu dvě věžové
hrací sestavy a jedna sestava pro
workoutový sport. Hřiště bude
doplněno pružinovými houpadly a
lavičkami.
V březnu a dubnu proběhne plánovaná
rekonstrukce chodníků v Sídlišti za
školou. Na tuto rekonstrukci postupně
naváže vybudování chodníkového pásu
podél školní jídelny a dále směrem k
hlavní silnici, aby děti nevbíhaly do
vozovky, ale od aut odcházely opačným
směrem. Z důvodu přibývajících vozidel
je kapacita současného parkoviště u
školy již bohužel nedostatečná, před
školní jídelnou proto vznikne několik
dalších parkovacích míst.
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Další zakázkou, která bude realizována v
jarních měsících, je výměna dožilého
zábradlí na Cestě bratří Čapků v části
obce hraničící s úpickým katastrem (nad
stavebninami).
V budoucnu nás čeká také rekonstrukce
střechy budovy základní školy. Ke konci
roku 2020 proběhl stavebně-biologický
průzkum stavu střešní konstrukce. Na
jeho základě necháme v tomto roce
zpracovat projektovou dokumentaci.
Záměrem je rekonstrukce střechy a
zároveň vestavba učeben pro základní
školu. Uvolněné prostory v přízemí školy
by potom mohly sloužit pouze potřebám
mateřské školy.
Parkoviště u kulturního domu – probíhá
řízení o udělení stavebního povolení.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr
realizace v případě přidělení dotační
podpory. Byla tedy podána žádost o
podporu z dotačního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj, dále připravujeme
žádost o podporu z Královéhradeckého
kraje.

náhled projektu parkoviště u kulturního domu
Bylo dokončeno zhotovení projektové
dokumentace nového mostu „u Šafářů“
na místní komunikaci Hájecká. Finišují
práce i na související inženýrské
činnosti, tak abychom mohli podat
žádost o stavební povolení a žádost o
podporu do vhodného dotačního titulu.
V rámci stavby nového mostu bude
zrušeno nevzhledné torzo vodního díla
– náhonu k bývalé vodní elektrárně.
Areál Klondyke – zastupitelstvo obce
schválilo záměr postupné rekonstrukce
budovy pivnice a zároveň revitalizace
přilehlých venkovních prostor. V jarních
měsících bude hotov návrh řešení

sportovně-společenského venkovního
areálu. Tento návrh bude zveřejněn,
následně budou zapracovány případné
připomínky a návrhy občanů. Velkých
změn doznala i pivnice, která má od
prosince 2020 nového nájemce, který
obnovu Klondyku posunul správným
směrem.
Současná epidemiologická situace
samozřejmě negativně ovlivní výši
přiděleného rozpočtu na další roky.
Doufejme společně, že se situace co
nejdříve zklidní a umožní tak realizaci
plánovaných akcí, brzké otevření všech
našich zařízení a postupný návrat k
běžnému životu.
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Zprávy z batňovické školy a školky
1. září 2020 naše škola opět ožila a třídy
se zaplnily dětmi ze školky a žáky ze
školy. Slavnostní uvítání jsme připravili
pro 12 nových žáčků – prvňáčků a pro
jejich blízké. Třídní učitelka Markéta
Hejnová všechny přivítala, starší
kamarádi jim zazpívali, promluvil pan
starosta Petr Horák. Jejich třídu, která je
letos po mnoha letech dole v přízemí
školy, jsme oblékli do úplně nového
hávu. Stěny mají nové barevně
vymalované omítky, okna jsou znovu
natřena, nová podlaha, starý tmavý
nábytek zmizel a nahradil ho moderní a
krásně barevný. Stejně tak se vylepšila i
počítačová učebna a šatna s novými
omítkami a parapety. Prvňáčkům
přejeme šťastné vykročení do další
etapy života.

Mateřská škola má nové paní učitelky,
Karolínu Kulovou a Janu Růžičkovou.
Velmi oblíbená paní učitelka Ivana čeká
miminko a předala jim na chvíli štafetu.
Rychle se vše zaběhlo a děti chodí do
školky velmi rády. Paní učitelky, za
p o m o c i p a n í a s i s t e n t k y, p r o n ě
připravují krásné aktivity – výrobu

dráčků, projektový den s pejsky, barevný
týden, zdobení dýní, poznávání materiálů,
návštěvu krmelce, pečení perníčků… Děti
také malovaly obrázky zdravotníkům, aby
je potěšily v jejich těžké práci.

I základní školu navštěvuje v letošním
školním roce nejvíce žáků za poslední roky
– je jich 53. Všichni se těšili, že se zase
potkají, někteří se ve škole neviděli od jara.
Hned od začátku září jsme začali s
opakováním učiva, ale také s projektovými
dny ve škole – beseda o horninách a
minerálech, přednášky Malý technik – žáci
si zahráli na projektanty měst, seznámili
se osvětlením ulic, dozvěděli se o
vodovodních a elektrických sítích. V
divadle se nám představila Liška
Bystrouška a v Etických dílnách jsme řešili
lidské vztahy a zjistili zajímavosti o životě
J. A. Komenského. Přírodu máme moc rádi,
učíme se, jak ji chránit, a proto jsme v
rámci projektových dnů mimo školu vyjeli
za lesníky do Trutnova a do KRNAPu ve
Vrchlabí. Všechny tyto akce mají žáci
zdarma, protože čerpáme peníze z dotace
EU – Šablony II. Od ledna 2021 budeme v
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dotacích moci pokračovat v rámci titulu
Šablony III., ze kterých budeme hradit
nákup nových počítačů a programů pro
výuku, další projektové dny, školení
pedagogů, školního asistenta či
doučování žáků.
„Běžnou“ docházku do školy a plánování
akcí nám komplikuje covid-19. Museli
jsme školu a školku uzavřít a přejít na
distanční vzdělávání. Žáci se s novou
situací vyrovnali dobře. Těm mladším
museli s počítačem trochu pomáhat
rodiče, někdy zlobila technika, ale byli
jsme rádi, že se můžeme vidět a učit.

Některých společných zážitků se musíme
vzdát. Rušíme tradiční týden na horách s
běžkami a lyžařskou školičku pro školku.
Ohrožený je i každoroční kurz plavání,
snad nám ho během jara povolí, protože
všem sport chybí. I tělocvična je prázdná.
Chceme zákaz sportování využít k
rekonstrukci podlahy a doufáme, že
budeme moci brzy tělocvičnu opět
otevřít dětem i veřejnosti.

Knihovna informuje …
Začátkem loňského roku přišli do
knihovny žáci 1. a 3. třídy ZŠ Batňovice na
vzdělávací lekci „Moderní autorské
pohádky“. Děti se seznámily s rozdělením
pohádek na lidové a autorské, s jejich
znaky, rozdíly, postavami. Ukázali jsme si
lidové pohádky Boženy Němcové i Karla
Jaromíra Erbena. Pak už jsme se věnovali
moderní autorské pohádce Miloše
Macourka, Mach a Šebestová. Následně
děti pracovaly ve skupinách. Na devíti
stanovištích si ověřily, jak dobře znají
příhody o žácích 3.B, které četly při
hodinách čtení.
V červnu proběhlo pasování prvňáčků na
čtenáře, ovšem tentokrát z důvodu
hygienických opatření v komornějším
stylu. Nechyběl opět pan král Abecedník I.,
který bedlivě sledoval, jak umí číst naši
prvňáčkové, a těšil se, jak bude děti
pasovat na čtenáře knihovny. Při této akci
děti obdržely kromě jiného i knížku „Katka
a klokan ze šuplíku“ v rámci projektu
„Knížka pro prvňáčka“. Napsala ji Lenka
Rožnovská a ilustrovala Andrea Popprová.

Věříme, že omezení normálního chodu
školy brzy skončí a všichni se zase
začneme učit společně ve třídách.
Deštivé zimní dny utečou a jarní sluníčko
dodá energii nám i Vám.
Radomíra Šolcová, ředitelka
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Při své cestě Královéhradeckým krajem
nás v červnu navštívily ředitelky Městské
knihovny v Poděbradech a v Nymburce,
paní Vladimíra Zemánková a paní Helena
Liptáková, které před naší knihovnou
nejprve zavítaly do Městské knihovny ve
Rtyni v Podkrkonoší. Paní ředitelky si s
nadšením prohlédly kroniky knihovny a
zaujal je i prostor dětského oddělení.
Byly mile překvapeny i aktuálním
výběrem titulů pro dospělé a dětské
čtenáře. Ocenily, že i takto malá obecní
knihovna může svým čtenářům
zprostředkovat a nabídnout to, o co je
zájem.

ho souboru jsme za rok 2020 přivezli knihy
v celkové hodnotě 204.822,- Kč. Přestože
byla knihovna několikrát uzavřena anebo
se půjčovalo jen přes výdejní okénko, i tak
se za loňský rok půjčilo 3.666 knih.
S novým rokem nás bohužel uvítal systém
PES na úrovni 5 a dle nařízení Vlády ČR
aktuálně není možné jiné než bezkontaktní půjčování knih, časopisů a jiných titulů.
Jakmile PES klesne na stupeň 4, bude
možné otevřít alespoň výdejní okénko.
Předem objednané knihy vám budou po
domluvě předány.
Markéta Tučková, knihovnice

V září za slunečného počasí se podařila
uskutečnit naučná cesta „Naše tělo“,
určená pro žáky první třídy. Cestou nás
doprovázela kniha „Ilustrovaná
encyklopedie lidského těla“ a na žáky
čekalo deset zastavení. Při procházce
přírodou se zábavnou formou dozvěděli
zajímavé informace o lidském těle.
I v době covidové se knihovna snažila pro
své čtenáře přivážet nové knihy z
Městské knihovny Trutnov. Z doplňkové-

S výběrem knih vám pomůže ON-LINE KATALOG:
https://trutnov.tritius.cz/library/batnovice/
knihy OBJEDNÁVEJTE e-mailem na
knihovna@batnovice.cz
Aktuální informace sledujte na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY:
https://knihovnabatnovice.webk.cz/
nebo na FACEBOOKU
https://www.facebook.com/knihovnabatnovice
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Batňovické seniorky v roce 2020
Ani jsme se nenadáli a kalendářní rok
2020 je téměř u konce.
Tak jak byla minulá období ve Spolku
seniorek bohatá na činnost, tak tento rok
se kvůli koronavirové pandemii a hlavně
kvůli strachu z nákazy a celostátním
zákazovým opatřením členky téměř
nescházely.

V první polovině roku jsme uskutečnily
několik tradičních schůzek s popovídáním a občerstvením v prostorách školní
družiny. Tímto chceme opět poděkovat
vedení školy a vychovatelce Jitce Bartoníčkové za poskytnutí prostor školní
družiny.
V podzimních měsících jsme několikrát
využily posezení v restauraci Klondyke,
ale ani zde jsme nepobyly dlouho a
koronavirus nám naši činnost pro tento
rok ukončil úplně.
Přesto jsme stačily uskutečnit alespoň
dva pěkné výlety, a to do ne tak
vzdáleného okolí. Tím prvním, jarním,
byly Krkonoše z Černé hory s návštěvou
Janských Lázní, Černého Dolu, Stezky
korunami stromů a nenáročnou vycház-

kou po vrcholu Černé hory. Tradiční
zakončení v lázeňské cukrárně bylo
příjemnou tečkou za tímto vydařeným
výletem. Druhý výlet, zářijový, byl za
léčivými prameny a rozhlednami našeho
kraje. Bohatý program začal rodným
domkem Aloise Jiráska v Hronově, pokračoval Čapkovým muzeem a ochutnávkou
léčivé vody v revitalizovaném parku.
Rozhledna Vysoká Srbská byla dalším
místem naší zastávky. Většina seniorek
nezapřela sportovního ducha a zdolala
rozhlednu až na vrchol, odkud byly
krásné výhledy na Broumovsko. Nové
Lázně v Bělovsi nás nečekaně odkázaly až
na příští návštěvu (nešel elektrický proud,
tak jsme nemohly ochutnat vodu z
nových prameníků). Oběd byl v malebné
útulně Peklo. Výlet jsme zakončily v
Novém Městě nad Metují návštěvou
zámeckého parku a u tradiční kávičky a
dortíčku.
V září nás část našich členek statečně
reprezentovala na seniorské olympiádě v
Havlovicích.
O příjemné cestování se nám letos
postarali pan Sedláček a pan Kříž, za což
jim patří velký dík.
Další velké poděkování patří Obecnímu
úřadu v Batňovicích za přízeň a finanční
podporu naší činnosti.
Všem členkám spolku a všem batňovickým občanům přeji zdraví a zase zdraví a
na shledanou v lepších časech nového
roku 2021.
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Za klub seniorek Hana Hoření

Český zahrádkářský svaz

Spolek divadelních ochotníků

V letošním roce se naší organizaci
povedlo uskutečnit jen málo akcí, které
jsme si předsevzali. V první řadě to byl
Zahrádkářský ples, který se i přes
relativně malou účast vydařil a myslím,
že všichni, kteří se ho zúčastnili, se dobře
pobavili.

Po úspěšné premiéře sehrál spolek
divadelních ochotníků reprízu divadelní
hry Járy Cimrmana „Dlouhý, Široký a
Krátkozraký“. Hra byla sehrána znovu v
kulturním domě v únoru 2020. A návštěva
byla opět nad očekávání.

Další akcí měla být výroční schůze s
přednáškou, ale opatření vlády byla
bohužel taková, že se neuskutečnila a je
naplánována na březen 2021.

Další akcí byla Batňovická pouť, která se
zdařila ke spokojenosti všech zúčastněných.

V měsíci březnu jsme provedli kompletní
opravu jeviště v kulturním domě. Obec
zakoupila materiál a členové spolku
zdarma provedli montáž podlahy jeviště
včetně vstupních schodů. Také jsme
připravili úpravu vstupu ze šatny, kterou
dokončila firma Stavo-P. Přemístili jsme
také promítací plátno na jevišti a provedli
opravu zavěšení projektoru. Měli jsme
připravenou besedu s Jardou Šímou a Jirkou Jansou o jejich putování Afrikou, opatření v souvislosti s koronavirovou
pandemií nám však bohužel tuto akci
zhatila.

Poslední, co se v letošním roce povedlo,
byl provoz moštárny. I když se neurodilo
tolik jablek, kolik bychom si přáli,
podařilo se vymoštovat přes 5.373 kg
jablek, a to zásluhou pana Viktora
Teichmanna, který se v současné době o
moštování stará. Přestože kvůli
moštování dojíždí, vždy se snaží vyhovět
našim spoluobčanům. Za to bychom mu V našem přírodním areálu jsme pilně
pracovali, abychom vše stihli do 25.
tímto chtěli poděkovat.
V příštím roce, doufejme, bude situace července 2020, kdy jsme měli naplánovaný
lepší a my budeme moci uskutečnit 5. Folk-country festiválek Varta. Práci
plánované akce, odloženou výroční nám neplánovaně stěžovaly vichřicí
schůzi, den obce, pouť, i odložený výlet či vyvrácené stromy, které na jedné straně
přednášku.
Naďa Teichmannová poškodily střechu parketu. Na druhé
straně u objektu WC bylo nutno odstranit
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akát a břízy. Rovněž tyto stromy byly po
vichřici poškozeny a hrozilo jejich
vyvrácení. Tento zásah ovšem musela
provést odborná firma, což nás stálo
neplánované výdaje. Vše se však povedlo
zdárně dokončit.
Nakonec se nám
podařilo včas provést i plánovanou
opravu objektu WC, při níž nám nezištně
pomohl Pavel Mach, náš přítel a ochotník
z Úpice. Dále jsme opravili střechu nad
parketem poškozenou spadlými stromy a
upravili prostranství vedle budovy
restaurace. Na závěr jsme provedli úklid
areálu po stavebních opravách a kácení.
V plném proudu pokračovaly přípravy již
pátého ročníku „Folk-country festiválku
Varta“. Ten se nakonec uskutečnil v
plánovaném termínu 25. července 2020.
Tradičně nám na začátek zahrály skupiny
Silmaril a Chvíle. Od 19 hodin
následovalo vystoupení Míši Leichta,
frontmana 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 nám podaří

zorganizovat další ročník našeho festiválku. Přípravy jsme již zahájili.
V koronavirovém mezidobí ve čtvrtek 20.
srpna od 18 hodin proběhla na Vartě
veřejná zkouška našeho divadelního
představení „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“. V sobotu 22. srpna 2020 jsme
uvedli tuto hru ve Slatině nad Úpou.
Počasí se vydařilo, atmosféra vynikající,
areál zcela zaplněn. Diváci nás nevypískali,
ale odměnili potleskem.
Na podzim jsme měli opakovaně připravenu již jednou zrušenou besedu s Jardou
Šímou a Jirkou Jansou a 14. listopadu 2020
jsme měli odehrát další reprízu našeho
představení ve Velkých Svatoňovicích.
Další restriktivní opatření nám však
bohužel obě akce zhatila.
V příštím roce bychom rádi uskutečnili již
dvakrát zrušenou besedu s Jardou Šímou. V
plném proudu jsou také přípravy na šestý
ročník „Folk-country festiválku Varta“. Ten
by měl proběhnout v sobotu 31. července
2021. Máme i další nápady na pořádání
kulturních akcí, vše se bude samozřejmě
odvíjet od toho, jak se bude vyvíjet
epidemiologická situace v naší republice.
Doufáme, že se situace uklidní a umožní
nám realizovat všechny plánované akce.
Opravy v našem přírodním areálu na Vartě
však budou pokračovat i nadále.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
zastupitelstvu naší obce za podporu i
finanční příspěvek na naši činnost a firmě
Josefa Picha, která nám darovala obklady
na stavební úpravy na Vartě. A Vám
přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost
a štěstí v roce 2021.
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Jan Hanuš, předseda SDO v Batňovicích

Sbor dobrovolných hasičů, Batňovice
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
informoval o činnosti Sboru dobrovolných
hasičů a Jednotky SDH Batňovice v
minulém roce 2020. I když byl tento rok
poněkud zvláštní a poznamenaný
celosvětovými okolnostmi, které jsou nám
všem známy, přesto jsme, byť v omezené
míře, fungovali.

Rok 2020 jsme zahájili v pátek 10. ledna
Výroční valnou hromadou Sboru za rok
2019, která se konala v restauraci U
Bulánka. Zde bylo mimo jiné také zvoleno
nové složení výboru SDH v původní,
nezměněné sestavě.
Následoval Hasičský ples, který se konal v
sobotu 18. ledna 2020 v kulturním domě.
Plesu samozřejmě předcházelo hodně času
s t r á v e n é h o p ř í p r a v a m i t o m b o l y,
občerstvení, výzdoby a dalších drobných,
ale neméně důležitých věcí. To jsme
nakonec vše zúročili, když na plese bylo
celkem 131 platících návštěvníků, což
hovoří o vysoké úrovni a tradici našeho
plesu a současně i o oblíbenosti hasičů.

únoru také proběhlo v Hasičském domě v
Úpici školení řidičů hasičských vozidel. Od
března jsme se začali pravidelně scházet
na praktických cvičení jednotky, kde jsme
se věnovali výcviku, údržbě a opravám
techniky, výzbroje a výstroje. V tom již od
dubna nešlo z důvodu vládních omezení
pokračovat a tak byla pauza. V květnu jsme
odvezli naší Tatru na plánovanou opravu
motoru do firmy Kotyza Česká Skalice. Po
rozvolnění vládních nařízení jsme se opět
sešli 24. června, kdy jsme zorganizovali
netradiční cvičení jednotky na téma
„Práce na vodě“. Dopravili jsme se autobusem Taxi Kříž do České Skalice, kde na
nás u splavu v Malé Skalici již čekal pan
Kleňha, který nám zapůjčil rafty a kánoe.
Po krátké instruktáži jsme se nalodili a na
dvou raftech a čtyřech kanoích jsme po
řece Úpě vyrazili v počtu 17 členů na asi
dvanáctikilometrovou plavbu do Jaroměře,
kde jsme přistáli po třech hodinách v
říčních lázních pana Kamila Macha.
Naložili jsme plavidla a čekalo nás
připravené občerstvení v tamní krásné
letní restauraci.
V půlce července jsme na žádost obecního
úřadu zajistili mytí části komunikace z
Kvíčaly do Suchovršic cisternou, před
pokládkou penetračního povrchu. Dále
jsme prověřili funkčnost čtyř podzemních
hydrantů ve střední a dolní části naší obce.

V srpnu nás opět čekaly přípravy na
stánkový prodej na Bartolomějské pouti.
Ta se konala o víkendu 21.-23.8.2020. V
V únoru a březnu jsme absolvovali povinná prostoru u Klondyku jsme postavili obecní
školení Jednotky SDH, která se konala ve stan, nainstalovali náš prodejní stánek a
rtyňském kině a byla celkem čtyři. V měsíci udírnu. Provoz začal již v pátek, kdy bylo
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na hřišti letní kino, které vysokou
návštěvností zaměstnalo obsluhu stánku
až do pozdních nočních hodin. Další den,
v sobotu a následně v neděli probíhal
tradiční pouťový prodej alko a nealko
nápojů a ohřívané uzeniny z udírny.

Měsíce září, říjen a listopad byly spíše
klidnější a naše činnost se opět kvůli
vládním omezením utlumila jen na
nejdůležitější práce spojené se zajištěním
akceschopnosti výjezdové jednotky. Na
začátku prosince jsme jako již každoročně
zajistili stavění Vánočního stromu u
školy. Ten jsme nejprve pokáceli a
naložili u pana Luboše Macha vedle
Hasičské zbrojnice, který letos strom
obci věnoval. Smrk byl převezen ke škole
a tam pomocí techniky vztyčen a
následně ozdoben.

omezením z důvodu epidemie, stejně jako
mnoho dalších plánovaných akcí a činností během celého roku, včetně okrskové
soutěže Federálův memoriál v Maršově.
V závěru své zprávy musím poděkovat
obecnímu zastupitelstvu za vstřícnost a
výbornou spolupráci v uplynulém roce.
Poděkování rovněž patří Nadaci Agrofert
Hasičský fond, která se podílela finančním
darem nových dýchacích přístrojů a
vyváděcí masky. Výbava hasičů se tak opět
o krok zmodernizovala a naše jednotka je
stále lépe připravena zachraňovat životy a
majetek spoluobčanů.
Na úplný závěr mi dovolte, abych poděkoval všem členům výjezdové jednotky za
odvedenou práci a úsilí při výcviku a
zásazích, všem činným členům SDH za
pomoc a přízeň a jim a Vám všem popřál
do nového roku 2021 mnoho úspěchů a
spokojenosti, ale především pevné zdraví.

Co se týká zásahů Výjezdové jednotky,
bylo jich v roce 2020 celkem šest a
jednalo se převážně o lesní a polní požáry
menšího rozsahu a jednu technickou
asistenci při úniku plynu u firmy NN
Steel Batňovice. Také bylo HZS TU
,
naplánováno jedno taktické cvičení na
téma Evakuace osob a zajištění hořícího
objektu, které se mělo konat v Mateřské
škole v Úpici. To však bylo zrušeno kvůli
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Tomáš Peterka, velitel JSDH Batňovice

stanoviště HZS Batňovice při Varťánku

JSDH Batňovice – nová dýchací technika
Prostřednictvím peněžního daru z
hasičského fondu „Nadace AGROFERT“
se podařilo pro jednotku SDH Batňovice
pořídit 1 ks vyváděcí dýchací masky a 2
ks nové dýchací techniky značky
“Interspiro“.

Nově zakoupené přístroje vystřídají již
dosluhující přístroje „Saturn S7“.
Nová dýchací technika umožní efektivnější nasazení místní jednotky při
hašení požárů, záchraně lidských životů
a majetku, dalších mimořádných
událostech a samozřejmě především
ochrání zdraví zasahujících hasičů.
Celkové náklady na pořízení nové
dýchací techniky činily 61.573,- Kč.
Nadace Agrofert přispěla částkou
50.000,- Kč a 11.573,- Kč uhradila obec
Batňovice ze svého rozpočtu.
Tímto bychom rádi poděkovali Nadaci
Agrofert za poskytnutí finančního daru
a našemu zřizovateli, Obci Batňovice, za
uhrazení doplatku na pořízení nové
dýchací techniky.

Pavel Michel - JSDH Batňovice

Ukončení sběru starého papíru

Linie, z. s. - ohlédnutí
V letošním roce jsme my, ženy, cvičily
v tělocvičně pouze do konce března.
Čekaly jsme na jaro, abychom mohly
cvičit v přírodě pod širým nebem.
Letní cvičení na Kvíčale se nám
vydařilo. Do tělocvičny jsme se
vzhledem k nepříznivým okolnostem s
pandemií vrátit dosud nemohly.
Těšíme se na jaro, a doufáme, že bude
lépe.

Jitka Bartoníčková, cvičitelka

Rádi bychom vás informovali, že
Základní a mateřská škola v Batňovicích
nebude nadále pokračovat ve sběru
starého papíru.
Zisk z odevzdaného papírového odpadu
je v současné době minimální a zdaleka
nevyvažuje úsilí tomu věnované.
Papírový odpad vhazujte, prosím, do
modrých kontejnerů rozmístěných v
obci.
Děkujeme vám za pochopení a veškerou
vaši dosavadní spolupráci se školou.
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Nový krmelec na Homoli
V roce 2020 jsme ve spolupráci s místní
školou a obecním úřadem připravili
zajímavý projekt. Domluvili jsme se na
tom, že na Homoli postavíme krmelec
pro zvěř, do kterého mohou chodit děti
ze školky a ze školy zvěř pozorovat.

Současně si vyzkouší i přikrmování
nejen srnčí zvěře a zajíců, ale i lesních a
zpěvných ptáků, protože na krmelci je
pro ně připraveno krmítko. V krmelci je
přichystáno seno a jadrné krmivo, aby ho
děti mohly zvěři předkládat.

předkládáme, a co naopak v krmelci být
nesmí, abychom zvěři neublížili. Na tuto
přednášku plánujeme navázat dalším
setkání v jarních měsících.

Věřím, že tyto informace jsou a budou
zajímavým zpestřením výuky a snad
pomohou vést děti k lásce ke zvěři a
přírodě.
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu za
finanční příspěvek na výstavbu tohoto
krmelce.

Milan Souček,
Honební společenstvo Batňovice

V pátek 11. prosince 2020 proběhla ve
škole v Batňovicích naše úvodní
přednáška o zvěři a péči o ni. Zazněly
informace o tom, jakou potravu zvěři

Vážení členové Honebního
společenstva Batňovice, z důvodu
epidemiologické situace rušíme
plánovanou valnou hromadu,
která se měla konat dne 29. ledna.
O náhradním termínu budete v
předstihu informováni.
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Sbor dobrovolných hasičů, Kvíčala
Naše činnost byla v roce 2020 z důvodu
pandemie velmi omezená. I přes tuto
situaci se nám ale povedlo několik věcí,
které stojí za zmínku. Před vypuknutím
pandemie jsme stihli v únoru uspořádat
tradiční Masopustní průvod a posezení s
občerstvením, doprovázené hudbou. Další
pořádanou akcí bylo až letní kino na
hřišti. Při promítání filmu Bezva ženská
na krku jsme podávali občerstvení.
Občerstvení jsme zajišťovali i na „PONY
SHOW“ na Kvíčale a poslední kulturní
událostí v roce 2020 byl další ročník
vozatajských závodů „Svatováclavské
spřežení".

na čerpání vody ze zatopeného sklepa
pomocí kalového čerpadla.
Během roku jsme se sešli při několika
brigádách. Při jedné z nich jsme osázeli
budoucí dětské hřiště živým plotem.
Mezi významné novinky v našem sboru
patří také získání plovoucího čerpadla PH
Cyklon 1 BS díky nadaci Agrofert a
v ystrojení jednotky jednovrstv ými
zásahovými obleky FR2 FireSnake Oliver,
zásahovou obuví Lukov a zásahovými
rukavicemi Tiffany z prostředků obce
Batňovice. Za tyto věci bychom rádi touto
cestou poděkovali.
Sbor dobrovolných hasičů na Kvíčale Vám
přeje především hodně zdraví a mnoho
úspěchů v novém roce.

Každoroční školení, kurzy a závody byly
také většinou zrušeny. Školení, kterých
jsme se zúčastnili, bylo jen několik.
Například čtyři zimní školení ve Rtyni v
Podkrkonoší, školení řidičů a velitelský
den.
Z vlastní hasičské činnosti bych ráda
ještě zmínila 2 výjezdy. První byl 10.
února ke spadlému stromu přes místní
komunikaci, druhý výjezd byl 30. srpna
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Kateřina Hemalová

Inzerce ve zpravodaji
V dalších vydáních zpravodaje Vám
nabízíme možnost firemní či soukromé inzerce za symbolickou cenu.
Batňovický zpravodaj vychází vždy v
lednu a v srpnu. Více informací na
dotaz na obec@batnovice.cz

Dětský pochoďáček Varťánek
S prázdninami jsme se 29. srpna 2020
rozloučili již tradičním pochodem
Varťánek. Ten se letos nesl v duchu
olympijských her a tomu odpovídaly i
úkoly připravené pro děti.

Některé byly ve smyslu letních, jiné pak
zimních olympijských radovánek.
Startovalo se v odpoledních hodinách z
areálu Klondyke, kde děti čekalo několik
disciplín, pokračovalo se na zahradě
školy a v cíli, na Vartě, děti čekala
tombola o ceny. O večerní zábavu se
postarala kapela Bez obav.

Počasí vyšlo téměř na jedničku a užili
jsme si spoustu zábavy. Se zajištěním
jednotlivých stanovišť nám pomáhali jak
jednotlivci, tak batňovické spolky. Za
jejich ochotu ke spolupráci jim velmi
děkujeme, stejně jako Davidu Škodovi za
krásnou fotodokumentaci celé akce.

tým Varťánku

Podzimní dlabání dýní

I dlabání dýní letos na podzim proběhlo
takzvaně distančně. Abychom se
zbytečně nepotkávali, každý si mohl
svou dýni vyzvednout na obecním
úřadě, doma ji vyzdobit a do 31.10. ji
vystavit na jednom z určených stanovišť
(u školy, u obecního úřadu anebo u
Úsvitu na Kvíčale).
V Batňovicích díky vaší účasti vzniklo
několik parádně strašidelných zákoutí.
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Děti z Trutnovska podpořily zdravotníky v první linii
Výzva „COVIDU TO OSLADÍME!“ měla
v Podkrkonoší velký ohlas. Do akce na
podporu zdravotníků z covidového
oddělení trutnovské nemocnice se
zapojilo třináct mateřských škol.
Předškoláci vyrobili tři stovky dárků,
vzkazů nebo obrázků. Pořadatelé z
Místní akční skupiny (MAS) Království –
Jestřebí hory předali zdravotníkům v
první linii také poukazy na nákup
dobrot v trutnovské Cukrárně a Kavárně
Promenáda.

Do akce na podporu zdravotníků se
aktivně zapojily i děti z naší
mateřské školy
Vedení Oblastní nemocnice v Trutnově
akci přivítalo. „Tlak na naše zdravotníky
je velký a takováto forma podpory je pro
ně velmi příjemná a vítaná. Uvědomí si,

že v tom nejsou úplně sami. Až se situace uklidní, rádi bychom do školek
zapojených do projektu zajeli, poděkovali osobně a věříme, že bude také
prostor si o všem popovídat,“ těší se na
setkání s předškoláky ředitel trutnovské
nemocnice Miroslav Procházka. Třeba v
Havlovicích se do tvoření pro lékaře,
sestřičky a další zdravotnický personál
zapojilo dvacet malých umělců. „Reakce
dětí jsou přirozené, často neočekávané.
Sedli jsme si do kroužku, kolem sebe
dali vyrobené dárečky pro zdravotníky a
povídali si o aktuální situaci. Některé
děti se s touto nemocí setkaly v rodině,
samy v sobě to prožívají. Čím jsem
starší, tím víc tyto věci prožívám,“
přiznala Yvona Friebelová, ředitelka
havlovické Mateřské školy Hastrmánek.
Velký kus práce odvedli také předškoláci
v Žacléři. „U nás se do akce zapojilo asi
třicet dětí, tvořily s nadšením a radostí.
Přišly s tím, že chtějí něco vyrobit i pro
policii nebo vojáky, protože také
pomáhají. S dětmi o aktuální situaci
mluvíme, mají přehled, doma sledují
zprávy nebo mají informace od rodičů.
Vědí třeba, že koronavirus měl i
vicepremiér Jan Hamáček. Na procházce
se zasmály příjmení tohoto politika,
přišlo jim humorné,“ prozradila s
úsměvem Jana Nagyová, ředitelka
Mateřské školy v Žacléři.
Akce se uskutečnila v rámci projektu
Místní akční plán, který se na
Trutnovsku snaží přispět ke zvýšení
kvality vzdělávacího procesu.
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Mgr. Petr Záliš, MAS KJH, o.p.s.

Památník obětem fašismu
Batňovický Památník obětem fašismu
je dnes již v podobném stavu jako před
rekonstrukcí, která proběhla v roce
2007. Po konzultaci s odborníkem, který
tentokrát navrhuje zpracování z tvrdého
křemičitého pískovce, aby se výrazně
zvýšila životnost celého díla, zastupitelstvo obce schválilo zpracování restaurátorského záměru.
Restaurátor přišel s návrhem otočení
památníku o 90 stupňů čelem k
prostranství před hasičskou zbrojnicí,
tak, aby se prostor více otevřel a aby k
památníku byl bezpečnější přístup.
Památník by byl od stále frekventovanější silnice odstíněn zelení. Restaurátorský záměr dále navrhuje mírné
zmenšení hmoty památníku se zacho-

váním původní mosazné desky. Rádi
bychom také k památníku umístili
lavičku s informační tabulí, abychom
události konce 2. světové války v tomto
místě přiblížili i mladším generacím,
případně turistům.
Jsme si vědomi toho, že památník je
zejména pro pamětníky a žijící příbuzné
obětí citlivé téma. Právě proto bychom
chtěli v rámci jeho nutné renovace
zachovat velmi důstojné pietní místo.
Než dojde k finálnímu rozhodnutí o
rekonstrukci a podobě památníku a
přilehlého okolí, budeme rádi za jakékoli
připomínky a návrhy, případně i
historická fakta, která by se mohla
objevit na plánované informační tabuli.
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Petr Horák, starosta

V nedávné době nás krátce po sobě hluboce zasáhly dvě špatné zprávy. Zemřeli
dva mimořádní lidé. Dne 24. října 2020 nás ve věku 84 let opustil
pan Jiří Vojtěch
a 4. ledna 2021 ve věku pouhých 67 let
pan Jaroslav Řezníček.
Panu Vojtěchovi i panu Řezníčkovi, kteří byli v obecním dění a v reprezentaci
obce velmi aktivní, patří za všechno velké díky. Pozůstalým bychom touto cestou
rádi vyjádřili lítost a upřímnou soustrast.
Pan Jiří Vojtěch vykonával v letech 1994–2002 (2 volební období) funkci starosty
Batňovic. Za jeho působení se podařilo zrealizovat plynofikaci obce a dále projednat
se všemi státními úřady výstavbu nové silnice včetně hlavního kanalizačního sběrače a
všech přípojek. V těchto letech byla provedena i oprava zdejšího kostela sv.
Bartoloměje a oprava části hřbitovní zdi. I po skončení ve funkci starosty obce si jej
všichni pamatujeme jako „správce obecního vodovodu“ a také si jistě vybavíme jeho
návštěvy při pravidelných odečtech vodoměrů. Pan Vojtěch byl dále aktivním členem
místního spolku zahrádkářů.
Pan Jaroslav Řezníček, další úžasný člověk, jak svou pracovitostí, tak i sportovním
zaujetím. Třicet let byl členem TJ Maratonstav Úpice, s jejichž sportovním týmem a s
reprezentačním týmem České republiky objížděl mistrovské soutěže po celé Evropě.
Zúčastnil se s nimi mistrovských soutěží běhů do vrchu, ale i triatlonů v Dánsku,
Belgii, Německu, Itálii, Chorvatsku a v Polsku. V roce 2018 byl účastníkem Vasova
běhu ve Švédsku. O jeho průběhu vyprávěl zájemcům na různých setkáních, která se
všem vždy velmi líbila.
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Jaroslav Rosa - zamyšlení
V jednom předešlém čísle jsem se rozepsal
o místech a jejich místních názvech v
katastru Batňovic. Dnes bych se chtěl vrátit
do historie dění v obci, kterou jsem prožil, a
to poválečná léta, a hlavně léta padesátá,
která byla pro občany a hlavně pro sedláky
hodně krutá. V kronice a novinách se vše
cenzurovalo - jako utváření socialistické
vesnice.
Zemědělství se po válce rozvíjelo, hlavně u
sedláků, kteří hospodařili na rodových
statcích. Začali si zakládat vlastní strojní
družstva, vždy třeba dva, kteří tomu
rozuměli a byli vzorem ve vesnici. Spřahaly
se páry koní, založilo se z vlastní iniciativy
mlékařské družstvo v Polici nad Metují a
někteří Batňováci se stali jejich akcionáři.
Agrární stav sílil a to se nelíbilo po
převratu komunistům. Nejdříve byla
zrušena velmi silná tehdejší Agrární strana,
založená ve dvacátých letech sedlákem
Antonínem Švehlou.
A nyní do Batňovic a okolí. V Batňovicích
kupovali nové traktory (Součkovi a
Nývltovi Škoda 30, Rosovi a Rudolfovi
Zetor 15, Bohouš Hofman Lanz Buldok,
Pavlovi na Písku tuším Zetor). To bylo v
roce 1951. To se však nelíbilo místním
komunistům a byl celonárodní trend tuto
vrstvu rozbít. Nejdříve se vypsaly
nesmyslně vysoké dodávky a přísné sankce
za jejich nedodržení. Na některých statcích
se to nepovedlo splnit, a tak se uzavíralo
(Prouza Josef z Batňovic, Dolfa Lelek
Rtyně).

bránili. Menšinové družstvo vedené
Antonínem Hetflejšem do roka padlo.
Následně se začalo znemožňovat
hospodaření na větších statcích tím, že
se jim zabavovaly traktory a stroje, a to
bez jakékoliv náhrady.
Mnohde byly na jejich nákup úvěry, ale
ty se musely doplácet. Ani to ke zlomení
sedláků ještě nestačilo a tak se začalo
pod smyšlenými záminkami vystěhovávat. Můj otec zemřel v roce 1951 po
dlouhodobé nemoci a 6 dní před jeho
smrtí mu doslova ukradli ze dvora
traktor, na který byl tak pyšný (maminka
mu to ani neřekla). Následně byla
vystěhována rodina Matysova z Velkých
Svatoňovic, rodina Šrejberova a my jsme
byli také na řadě. Tatínkovou smrtí se to
nakonec neuskutečnilo. Rodina Dolfy
Lelka měla k dispozici ve svém statku
jednu místnost. Ani to nezlomilo místní
hospodáře ke vstupu do JZD. Komunisti
již nevěděli, jak tento stav změnit, a tak
je třeba svolali do hostince u Ottů a tam
je drželi až do ranních hodin. Podařilo se
je zlomit až zinscenováním akce Litoboř
na Náchodsku, kde se nastrčil údajný
agent, který se skrýval po stodolách
sedláků několik dní. Tehdejší STB obec
zatáhla a následovala střelba z jejich
řady, načež se agent „ztratil“.

Následovaly represe – 20 sedláků bylo
zatčeno, byly vyneseny 4 rozsudky smrti,
3 z nich se uskutečnily. Další dostali od 4
let do 20 roků vězení. Nakonec pod tíhou
Po vzoru ruských kolchozů se začala t ě c h t o h r ů z n ý c h č i n ů s e d l á c i v
Batňovicích sklonili hlavy a vstoupili
zakládat zemědělská družstva. Sedláci se
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postupně do JZD. O těchto událostech
se nikde v obecních kronikách nepíše,
nebo se spíš psát nemohlo.
Naši předci byli hrdinové. Nevím, jak
bych se sám zachoval, kdyby se vše
mělo vrátit. Tak jako oni, i my si vážíme
rodné hroudy a odkazů předků.

Jaroslav Rosa

Společenská rubrika
V roce 2020 si na Obecním úřadě
v Batňovicích své ano řekly tři
páry.
V Batňovicích se v uplynulém
roce narodili tito noví občánci:

Kalendář Batňovice 2021
Děkujeme vám za všechny kladné
reakce na první vydání obecního
kalendáře.
Posledních několik kousků stolního
kalendáře Batňovice 2021 je k
dispozici na obecním úřadě. Jeho
prodejní cena je 70,- Kč.

- Barbora Hladíková
- Daniel Lukšíček
- Vojtěch Seidel
- Adéla Čvančarová
- Veronika Winterová
- Matěj Brus
- Mia Čižíková
- Martina Macková
- Michaela Macková
- Tadeáš Řezníček

Věříme, že se batňovický kalendář
podaří vydat i v příštím roce.
Vlastníte-li jakékoli historické fotografie (obce), které by stály za
zveřejnění, a jste-li ochotni je
zapůjčit k okopírování, budeme rádi.
Obec Batňovice
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Vz h l e d e m k e s t á l e t r v a j í c í
nepříznivé situaci se v loňském
roce bohužel nepodařilo všechna
narozená dítka přivítat. Nebojte
se však, nezapomněli jsme na vás,
další vítání občánků proběhne
ihned, jak to bude možné.
Obec Batňovice

Odpadové hospodářství v roce 2021
Prvního ledna 2021 vstoupil v platnost
nový zákon o odpadech č. 541 /2020,
který počítá s výrazným navyšováním
poplatků za skládkování nerecyklovatelných odpadů. Původních 500,- Kč za tunu
v roce 2020 se navyšuje na 800,-Kč v roce
2021 a až na 1850,- Kč za tunu v roce
2030. Toto navýšení se bohužel promítá
do navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu.

padů a tím si snížila poplatky za podíl
komunálního odpadu.
Při ukládání odpadů do kontejnerů
dodržujte, prosím, základní pravidla – PET
lahve, plechovky a kartony sešlápněte
nebo roztrhejte – aby se do kontejneru
vešlo více odpadu a méně vzduchu.

Kontejner u hřbitova je určen pouze na
hřbitovní odpad. Plastové obaly od svíček
vhazujte do žlutých popelnic na plast
Velmi zjednodušeně řečeno - cílem je umístěných u vchodů na hřbitov.
zvýšit podíl tříděných, tedy recyklovatelObčas se stává, že nákladní svozové auto
ných odpadů a co nejvíce omezit
kvůli špatně parkujícím nebo odstaveným
skládkování nerecyklovatelných (komuautomobilům neprojede k popelnicím na
nálních) odpadů. Snahou nás všech by
sběrných místech. Myslete na to, prosím,
tedy mělo být důsledné třídění všech
při parkování. V důsledku by na takové
odpadů – plasty, sklo, papír, ale i oleje,
místo nemuselo projet ani vozidlo zákov, bioodpad, oděvy, nebezpečný odpad
chranného systému.
a objemný odpad. Všechny tyto složky
odpadu lze třídit a není třeba je odkládat Obecní systém sběru tříděných odpadů
do obyčejných popelnic. Nový zákon ještě (kontejnery) slouží pouze občanům obce.
letos umožňuje zachování známkového Právnické a fyzické osoby podnikající mají
systému poplatků za komunální odpad. Je za povinnost likvidovat své odpady na
t e d y n a k a ž d é d o m á c n o s t i , a b y základě vlastní smlouvy se svozovou
firmou.
Děkujeme, že třídíte
maximálně navýšila podíl tříděných od-

Poplatky za komunální odpad v roce 2021:
53 svozů (týdenní)

3 700,-Kč

červená známka

27 svozů (čtrnáctidenní) 1 850,- Kč žlutá známka
13 svozů (měsíční)

1 000,- Kč modrá známka

Jednorázový

90,- Kč

BIO odpad

500,- Kč (17 svozů ročně, zdarma odběr 500 kg kompostu)

žeton/pytel

Prodej známek na OÚ: 18. a 20. ledna (8:00 – 11:00 h a 13:00 - 16:00 h)
Svozové dny: komunální odpad – čtvrtek, BIO odpad – úterý
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Obecně závazné vyhlášky obce
V zájmu udržení veřejného pořádku a vytvoření příznivých podmínek pro
život v obci, pokojného bydlení a klidného odpočinku platí po schválení
zastupitelstvem obce několik obecně závazných vyhlášek (OZV).
Všechny platné obecně závazné vyhlášky obce najdete na webových
stránkách obce. Prosíme vás o dodržování těchto pravidel.
1. OZV 4/2020 o nočním klidu
- vymezuje výjimky, při nichž je
zkrácena doba nočního klidu a to na
dobu od 2. do 6. hodiny ranní. Jedná se o
pravidelné společenské akce pořádané
obcí nebo obecními spolky. Pro ostatní
akce, např. oslavy narozenin a svateb je
přestupkovým zákonem
stanovena
standardní doba nočního klidu, kterou
se rozumí doba od 22. do 6. hodiny
ranní.

2. OZV 5/2020 o regulaci
hlučných činností

Úvodní foto do zpravodaje

- zakazuje veškeré činnosti spojené s
užíváním hlučných strojů a zařízení,
například sekaček na trávu, křovinořezů, motorových pil, cirkulárek a
podobných zařízení, a to o nedělích, a
státních či ostatních svátcích.

Hezkých fotografií zákoutí letních či
zimních Batňovic není nikdy dost,
dovolujeme si proto vyhlásit soutěž
o fotografii na úvodní stranu dalšího
batňovického zpravodaje.

3. OZV 6/2020 o regulaci používání pyrotechniky

Je třeba, aby fotografie byla na
výšku a měla rozumné rozlišení.

- zakazuje používání zábavní pyrotechniky na všech veřejných prostranstvích
na území obce. Zákaz neplatí pouze 31.
prosince od 15 do 24 hodin, a 1. ledna
od 0 do 3 hodin.
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Na vaše dílka se
těšíme se na adrese
obec@batnovice.cz

Tříkrálová sbírka letos bohužel bez koledníků
Současná epidemiologická situace nedovolila, aby vaše domovy navštívila
skupinka koledníků. Oblastní charita Červený Kostelec proto připravila
online koledu na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde lze přispět
konkrétní oblastní nebo farní charitě. Váš příspěvek může být zaslán
prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem na účet:
66008822/0800 VS: 777705001.
Kasičky pro fyzické předání daru budou až do 21.1.2021 k dispozici na
obecním úřadě, rodiče batňovických dětí mohou přispět do kasiček ve škole
a ve školce.

www.trikralovasbirka.cz
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Poplatek za psa
Pro rok 2021 se poplatek za psa nemění, zůstává tedy v minimální výši 200,Kč za každého psa, který dosáhl věku tří měsíců. Poplatek platí každá osoba
(držitel psa), která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Batňovice.
Držitel psa je také povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti. Poplatek
je splatný do 31. března 2021.
Další skutečnosti upravuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním
poplatku za psy, která je umístěná na webových stránkách obce.

Vodné a stočné
Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2021 cenu vody ve výši 25,- Kč/m3
(vodné) a cenu za odváděnou odpadní vodu ve výši 33,- Kč/m3 (stočné). Cena
vody zůstává v porovnání s okolními obcemi a zejména pak zbytkem republiky
na velmi přijatelné úrovni. I přes mírné zvýšení cen předpokládáme finanční
ztrátu ve výši bezmála 900 tisíc Kč.
I v letošním roce budeme pokračovat v obnově mechanických vodoměrů za
nové, elektronické s dálkovým odečtem. Letos bude vyměněno dalších 50
vodoměrů.
Odečty a fakturace proběhnou v měsících dubnu a září. Pro zasílání faktur na
Vaši e-mailovou adresu kontaktujte obecní úřad:
podatelna@batnovice.cz
tel. 499 781 521
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Autobusová doprava v Královéhradeckém kraji
Královéhradecký kraj v loňském roce
úspěšně dokončil veřejnou zakázku na
výběr autobusových dopravců, kteří
budou s platností od 7. 3. 2021 po období
následujících 10 let zajišťovat veřejné
služby v přepravě cestujících. Cílem je
zvýšení úrovně a bezpečnosti cestování v
našem kraji. „Postupně budou na autobu-

sových linkách nasazena nová nízkopodlažní vozidla, vybavená venkovními a
vnitřními elektronickými informačními
panely s akustickým hlášením dopravních
informací, platebními terminály, Wi-Fi
atd. Dále proběhne obnova a sjednocení
značení autobusových zastávek“, sděluje
člen Rady kraje, Mgr. Václav Řehoř.

Lhůta pro přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani prodloužena
Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí
a daně silniční. Fakticky se tím termín
podání daňového přiznání k těmto daním
odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1.

února na 1. dubna 2021, a to bez rizika
sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez
rizika sankce posouvá také povinnost
silniční daň uhradit. Splatnost daně z
nemovitých věcí je standardně až do 1. 6.
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