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Ohlédnutí za rokem 2015
Vážení spoluobčané!
Neúprosně plynoucí čas nás opět posunul o rok dále a máme zde opět Vánoce a s nimi blížící se konec
roku. Jak ten čas utíká. Vánoce, to není pouze shánění vánočních dárků pro naše děti, vnoučata, naše
přátele a blízké, pečení cukroví a generální úklid v našich domácnostech. Je to také čas klidu. Ten klid
by si měl najít každý sám v sobě, ve své duši. Oprostěme se od ustavičného shonu a zastavme se na
chvíli. Udělejme si čas na své nejbližší, známé a přátele. Vánoce a celý advent vůbec je dobou návštěv
koncertů, divadel a dalších společenských akcí, jejichž návštěva nám dává alespoň částečně zapomenout na nostalgické vzpomínky, které provází toto období. Čas vánoční je také dobou, kdy se ohlížíme
zpět a hodnotíme rok, který právě končí, a s nadějí očekáváme příchod roku nového. Někdy s nadějí,
jindy s obavami vyhlížíme, co nám přinese, jaký asi bude.
Vážení spoluobčané, blíží se čas, kdy budeme obdarovávat své blízké dárky s přáním všeho nejlepšího. Dovolte mi proto, abych i já jménem svým i jménem celého Zastupitelstva obce, Vám všem popřála krásné prožití svátků vánočních, hodně sváteční pohody a do nového roku 2016 mnoho zdraví,
štěstí, lásky a osobní spokojenosti. Uplynulý rok byl velmi náročný. A to jak pro zastupitelstvo obce,
tak i pro Vás občany. Budovala se nová kanalizace v obci, jistě nejnáročnější a nejnákladnější akce
v historii naší obce. Všude bylo rozkopáno, horké léto způsobilo velkou prašnost, která Vám občanům znepříjemňovala život. Ale vše jsme nakonec ustáli - kanalizace je zkolaudována, propůjčené
plochy vráceny do původního stavu a navíc bylo vybudováno i několik nových komunikací. Dovolte
mi proto na stránkách našeho zpravodaje podrobněji přiblížit dění minulého roku.
Vladimíra Pátková, starostka

Spokojené,
láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky,
v novém roce 2016 všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Děkujeme za podporu a spolupráci.
Starostka, místostarosta
a zastupitelé obce
Batňovický zpravodaj 2015.01
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Dostavba kanalizace
V polovině roku 2015 byla dokončena dostavba
splaškové kanalizace v obci Batňovice. Šlo o projekt realizovaný v letech 2014 – 2015. Projekt byl
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životního prostředí,
Královéhradeckým krajem a obcí Batňovice. Obec
Batňovice získala na tento projekt dotaci z Fondu
soudržnosti v hodnotě 11,24 mil. Kč, příspěvek ze
SFŽP v hodnotě 0,66 mil. Kč a z rozpočtu Královéhradeckého kraje 1,5 mil. Kč. Celkově Obec Batňovice na dotacích získala 13,4 mil. Kč.
Z rozpočtu obce Batňovice byly hrazeny tyto neuznatelné náklady a spoluúčast obce k dotacím:
 Přípojky po veřejných částech, neuznatelný náklad (691.474 Kč)
 Oprava stávající kanalizace, vyčištění a kamera
a chybějících přípojek z I. etapy (601.930 Kč)
 Celkové neuznatelné náklady (1.586.361 Kč)
 Nákup materiálu pro občany, včetně firem
(šachty, zpětné klapky, čerpací stanice) a zajištění povolení stavebního úřadu, včetně projektové dokumentace (551.203 Kč)
 Komunikace (224.241 Kč)
 Spoluúčast obce (1.910.538 Kč)
Celkové náklady z rozpočtu obce dosáhly částky
5.565.720 Kč (úvěr od České Spořitelny 3.000.000
Kč). Celkové náklady I. etapy Dostavby kanalizace činí: 18.960.148 Kč bez DPH.
Projektovou dokumentaci vypracovala firma JIKA
Smiřice za cenu 380.000 Kč bez DPH. Manažerem
projektu se na základě výběrového řízení stala firma SINDLAR Group z Hradce Králové za cenu
1.106.750 Kč bez DPH. Výběrové řízení na zhotovitele stavby provedla firma RTS Brno v ceně
79.000 Kč bez DPH. Do soutěže podle zákona o
veřejných zakázkách se přihlásilo celkem 12 firem
a vyhrála firma VHS Teplice s cenou 14.715.145
Kč. V rámci projektu Dostavba kanalizace Batňovice byla vybudována kanalizace v celkové délce
2,185 km. Realizací tohoto projektu je možno odstranit znečištění 20,33 t/rok CHSKCr a 9,53 t/rok
NL a zároveň byl vytvořen předpoklad pro napojení
502 ekvivalentních obyvatel. Splaškové vody
z jednotlivých nemovitostí jsou zaústěny do gravitační splaškové kanalizace, část obce je řešena výtlakem zakončeným revizní šachtou. Součástí kanalizace je i areál, ve kterém jsou umístěny objekty
lapáku štěrku, dešťového oddělovače DO1 a měrného objektu. Tento areál je umístěn bezprostředně
před napojením batňovické kanalizace na stokovou
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síť města Úpice. Provoz kanalizace bude zajišťovat
obec Batňovice.
V současné době je napojeno 170 domácností,
včetně místních firem. Ráda bych poděkovala Vám
občanům obce, kterých se stavba bezprostředně dotýkala. Nebylo to vždy jednoduché a velmi horké
léto sice pomohlo stavbě, ale ne občanům, kdy se
hlína změnila v prach. Zastupitelstvo obce Batňovice schválilo na zasedání Zastupitelstva obce dne
18. 11. 2015 usnesením č. 11, bod č. 12 vodné a
stočné v celkové výši 45 Kč/m3.

Vodovod Batňovice
V rámci akce „Dostavba kanalizace Batňovice“ byla řešena i otázka obecního vodovodu. Byla vypracována projektová dokumentace, a tím vyřešeno
napojení místní části obce nad Nyprem na vodovod
Batňovice. Do této doby byli naši občané napojeni
na vodovod města Úpice. Tak jako kanalizaci, i
rozšíření vodovodní sítě nad Nyprem realizovala
firma VHS Teplice, a to za cenu 1.339.022 Kč bez
DPH. Projektovou dokumentaci vypracovala firma
AKVOPRO Praha za cenu 56.250 Kč bez DPH.
Smlouva na stavební dozor byla uzavřena s firmou
SVS Malé Svatoňovice za cenu 48.000 Kč bez
DPH. Celkové náklady, včetně úpravy části stávajícího vodovodu 1.661.455 Kč byly hrazeny
z rozpočtu obce Batňovice.

Komunikace
V rámci akce „Dostavba kanalizace Batňovice“,
byly opraveny i místní komunikace. V sídlišti za
školou, pod Donátovým kopcem a nad Nyprem a to
v plné šíři. V lokalitě nad Nyprem byla ještě zpevněna část komunikace frézovanou drtí k č. p. 168 a
k č. p. 248. A pod Donátovým kopcem upraveno
stání pro automobily. Z rozpočtu obce byla na komunikaci, nad rámec rozpočtu kanalizace, doplacena částka ve výši 224.241 Kč. Dále musela být u
místní komunikace u č. p 154 vybudována opěrná
zeď. Vzhledem k úzké místní komunikaci, nebylo
možné s těžkou technikou pracovat, v tomto úseku
byla narušena přilehlá stráň, aby nedocházelo
k sesuvu půdy, byla vybudována gabionová zeď za
cenu 299.766 Kč bez DPH firmou REPARE Trutnov.

Komunikace Pod Vartou
Obec Batňovice podala žádost o dotaci do Programu obnovy venkovy Královéhradeckého kraje – Komplexní
úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací na projekt „Komunikace pod Vartou
pro 6 RD“. Získali jsme dotaci ve výši 440.000 Kč.
Celkové náklady činí 1.087. 836 Kč. Smlouva o díla byla uzavřena s firmou REPARE Trutnov. Stavební dohled
vykonala firma SVS Malé Svatoňovice za cenu 19.360
Kč.
Vladimíra Pátková, starostka obce
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Co nás čeká v roce

2016
Do rozpočtu obce na příští rok Zastupitelstvo obce
naplánovalo tyto menší i větší finanční akce.

Dostavba kanalizace II. etapa.
Byla podána žádost o dotaci na Dostavbu kanalizace – II. etapa na Ministerstvo zemědělství ČR. Zde
se postupuje ve dvou kolech. V prvním kole byla
naše žádost schválena a postoupili jsme do kola
druhého, kde již bude nutné doložit výběrové řízené na zhotovitele stavby. V současné době již probíhá výběrové řízení – zakázka malého rozsahu na
prováděcí projektovou dokumentaci, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Bylo provedeno poptávkové řízení na stavební dohled kanalizace II. etapy, ve které zvítězila firma SVS Malé
Svatoňovice za cenu 280.000 Kč. V případě získání
dotace z MZ bude odkanalizováno celkem 1,8 km
kanalizačních stok, trasa A7 a A8 a celá trasa B,
která se nachází za potokem Rtyňka.

Hřbitovní zeď
Od zadní brány hřbitova zůstává stále ještě neopravená část zdi, která se pomalu sesouvá. Dá se říci,
že to je, počínající havarijní stav. Proto se zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci ve výši
170.000 Kč do Programu rozvoje venkova Královéhradeckého kraje – dotační titul 1. Obnova venkovské zástavby. Předběžný rozpočet na opravu
kamenné hřbitovní zdi činí 340.000 Kč.

Obecní knihovna
Na Ministerstvu kultury ČR byla vyhlášena výzva
z rozpočtu „Odboru umění, literatury a knihoven
VISK 3“. Obec Batňovice zpracovala žádost o dotaci ve výši 33.000 Kč na dovybavení místní knihovny multifunkční tiskárnou, notebookem, dataprojektorem, keramickou tabulí a flip chartem NOBO. Celkové předpokládané náklady činí 48.128
Kč. Spoluúčast z rozpočtu obce je plánována ve výši 30%.

Úprava komunikace na Kvíčale
Dále z rozpočtu obce zastupitelstvo upřednostnilo
tyto drobnější akce: Úprava komunikace na Kvíčale u č. p. 175. Tato účelová komunikace je již
dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Nepodařilo se vykoupit všechny pozemky pod komunikací,
a proto bude vyasfaltována pouze ta část, která je
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ve vlastnictví obce Batňovice. I tak věříme, že hotová část přispěje ke spokojenosti trvale žijících
obyvatel v této lokalitě.

Úprava cestičky na Záhumení
V současné době je již hodně zarostlá cestička vedoucí od č. p. 219 (rodina Hrubých), směrem k č. p.
29, kterou především používají naši školáci. Cesta
bude rozšířena a upravena štěrkovou drtí na jaře
2016.

Základní škola
Byl posílen i rozpočet naší Základní školy a Mateřské školy v Batňovicích, a to především na vymalování mateřské školky, pořízení nových webových
stránek a úpravu trámů na střeše. Byla z rozpočtu
obce vyčleněna částka na zakoupení prvků na hřiště
u školy.

Veřejné osvětlení
V tomto roce byly položeny kabely pro veřejné
osvětlení u nové zástavby pod Vartou, kde se
v současné době již nacházejí dva nové rodinné
domy. Tato lokalita je již celá rozparcelována a zástavba bude pokračovat. Je vyčleněna částka na
osazení sloupů veřejného osvětlení. Zároveň bude
rozšířeno veřejné osvětlení od č. p. 92 směrem
k chráněné dílně a dále na Hájeckém kopci směrem
na Vartu k dřevěné roubence.
Vladimíra Pátková, starostka obce

Obec Batňovice

informuje
Místní poplatky
Místní poplatek ze psů. 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 tří měsíců. Taktéž žádáme
občany, aby nezapomínaly psa odhlásit v případě
úmrtí!
Sazba poplatku činí za prvního psa 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč.
Poplatek je splatný vždy k 31. březnu každého roku, a to v hotovosti na Obecním úřadu
v Batňovicích nebo převodem na číslo účtu
7328594/0600.
Žádáme občany, kteří poplatek na rok 2015 neuhradili, aby tak učinili neprodleně. Děkujeme.
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Poplatek za odběr vody. Cena vody za odečítací
období od 1. 10. 2015 do 31. 9. 2016 je stanovena
na 20,- Kč/m3 a stočné ve výši 25,- Kč/m3. Platba se
provádí dle fakturace buď bezhotovostním převodem na číslo účtu
201772808/0600
nebo
v hotovosti na Obecním úřadu v Batňovicích, dle
zadaných termínů. Žádáme občany, aby nám vraceli podepsané „Smlouvy o dodávce vody a odvádění
odpadních vod“ zpět na obecní úřad. Děkujeme.
Poplatek za internet a kabelovou televizi. Poplatek za provoz kabelové televize je stanoven ve výši
80,- Kč za omezenou nabídku, 200,- Kč za základní
nabídku a 300,- Kč za poskytnutí internetu prostřednictvím kabelového připojení. Poplatky jsou
vybírány prostřednictvím SIPA nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 201772808/0600.
Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu. Poplatek je stanoven ve stejné výši jako
v minulém roce - týdenní (52 svozů) 2.340,- Kč,
čtrnáctidenní (26 svozů) 1.170,- Kč a měsíční (13
svozů) 640,- Kč. Doplnění svozů lze uskutečnit zakoupením jednorázového žetonu nebo svozového
pytle za 55,- Kč. Termín zaplacení poplatku na
rok 2016 je stanoven na 25. a 27. ledna 2016 od
8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00 na Obecním
úřadě v Batňovicích. Po zaplacení Vám bude předána známka na popelnici. Dále mohou občané Batňovic využívat celoročně služby sběrného dvora
v areálu Skládky pod Haldou s.r.o. Provozní doba
sběrného dvora je ve středu a v pátek od 12:00 do
16:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 (pouze v letních
měsících). Občané zde mohou celoročně odkládat
elektroodpady, pneumatiky, ostatní tříděné odpady
a zelený odpad zdarma.

Další informace
CzechPOINT
Na obecním úřadě Vám za stanovený poplatek provedeme výpisy z listu vlastnictví, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, insolvenčního rejstříku, z rejstříku trestů právnických osob
výpis bodového hodnocení řidiče a výpis kvalifikovaných dodavatelů. Dále Vám za stanovený poplatek ve
výši 30,- Kč provedeme „ověření podpisu a ověření listin.“

Povolování kácení stromů
Každý vlastník, který se na svém pozemku rozhodne pokácet strom rostoucí mimo les, je povinen
podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č. 395/1992
Sb. podat žádost na Obecním úřadu v Batňovicích.
Ten po provedení místního šetření a posouzení, zda
strom nemá estetickou, historickou nebo jinou hod-
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notu rozhodne, zda povolení ke kácení stromu vydá, či zamítne.
Povolení podléhají všechny stromy (včetně ovocných) o obvodu kmene větším než 80 cm ve výšce
130 cm nad zemí a souvislé keřové porosty nad 40
m2. Tiskopis žádosti získáte přímo na obecním úřadu, nebo si jej můžete stáhnout na internetových
stránkách obce. Povolení je vydáváno zdarma a
stromy lze kácet v termínu od 1. 11. do 31.3. Za
pokácení stromu bez povolení může být udělena
pokuta.

Internetové stránky
Obec Batňovice na podzim spustila nové internetové stránky obce. Stránky fungují na stejné adrese
jako dosud www.batnovice.cz (e-mail:
obec@batnovice.cz).

Volné pobíhání psů
Žádáme majitele a držitele psů, aby zabránili volnému pobíhání psů po obci, kteří znečišťují místní
chodníky, komunikace a jejich okolí. Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 stanovuje pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v obci Batňovice. Psi na veřejných prostranstvích mají být voděny na vodítku, v prostoru základní školy, dětských hřišť a v prostoru hřbitova je „zakázáno přivádět psy“.
Úřední hodiny Obecního úřadu v Batňovicích
Po
St

8:00 – 11:30 12:00 – 16:30 hod
8:00 – 11:30 12:00 – 16:30 hod

Provoz obecního úřadu o vánočních svátcích:
23. 12. 2015 8:00 – 12:00 /odpoledne zavřeno
28. 12. 2015 8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
29. - 31. 12. 2015 - Zavřeno

SDH Batňovice
Každoročně zahajujeme svoji činnost „Výroční
valnou hromadou“ v restauraci „U Bulánka“. K
tanci a k poslechu nám hraje Michal Meisner.
Zhodnotíme celou naši roční činnost a přitom se i
dobře pobavíme. A již o týden později se konal
v kulturním domě již tradiční „Hasičský bál“, který
je hojně navštěvován jak místními hasiči, tak i širo-
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kou veřejností. I letos se nám za přispění sponzorů
(za což děkujeme) akce vydařila.
V březnu jsme připravili pro své členy čtyřdenní
zájezd na Slovensko do Velkého Mederu do termálního koupaliště. Myslím si, že i při menší účasti
než se předpokládalo a za přispění pěkného počasí,
jsme si výlet užili. Pravidelně se zúčastňujeme
„Dne obce“ a svůj stánek stavíme i na tradiční Bartolomějské pouti, kde se snažíme občerstvit naše
návštěvníky.
V letošním roce jsme se zúčastnili další významné
akce našeho regionu. Občanské sdružení Chalupění otevíralo Zemědělské muzeum v Radči. Naši
členové zde zajistili občerstvení pro všechny účastníky celé akce.
A co se týká naší jednotky JPO III? Pravidelně se
zúčastňujeme všech odborných příprav, jak školení
řidičů, strojníků a velitelů jednotek. Ve spolupráci
s obcí Batňovice udržujeme v dobrém technickém
stavu i naši techniku. V letošním roce prošly revizí
tlakové lahve.
V letošním roce jsme měli celkem 9 výjezdů.
V lednu jsme pomáhali při hašení bytového domu
v Úpici, v únoru u rodinného domku v Úpici. Po
kratším klidu jsme zasahovali v červenci v Markoušovicích, v srpnu v Úpici u hvězdárny a na
Dlouhých záhonech a ještě v Havlovicích. A také
jednou doma v Batňovicích. To si na zadní Vartě
udělaly děti ohníček. Poučeny našim velitelem a i s
jejich pomocí vše dobře dopadlo. Největším požárem v našem regionu, byl požár skladu slámy
v Markoušovicích. Naše jednotka byla povolána
jako jedna z mnohých na okolí. Tohoto požáru se
kromě profesionálních hasičů zúčastnily všechny
okolní jednotky. Naše vozidlo Tatra CAS 148 bylo
použito na dovoz vody z Velkých Svatoňovic
z rybníku a celkem najezdilo za celou noc 120 kilometrů. Bohužel po tomto zásahu vypovědělo
službu čerpadlo, které muselo být vyměněno. Poslední a všichni věříme, že opravdu poslední zásah
toto roku se uskutečnil 7. prosince a to v Úpici u
rodinného domu, kde hořelo komínové těleso.
Rád bych touto cestou poděkoval všem našim členům, ale především naší zásahové jednotce, která
se v letošním roce zúčastnila mnoha výjezdů a
ochránila tak majetky mnoha občanů.
Za SDH Batňovice Josef Pich
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Poděkování
Vážení občané, dovolte mi touto cestou poděkovat naší
výjezdní jednotce, která byla v letošním roce takzvaně
„Zvednuta“ a to k devíti výjezdům většinou v našem
okolí. Asi největší, pravděpodobně úmyslně založený
požár, zvedl několik desítek hasičů z celého okolí do
Markoušovic dne 17. 11. 2015 ve večerních hodinách.
Naši hasiči měli za úkol dovážet vodu z blízkého rybníka ve Velkých Svatoňovicích. Zásahu se účastnili nejen
celou noc, ale i druhý den. Všem přítomným hasičům
ještě jednou děkuji. Po tomto zásahu bohužel v naší Tatře CAS148 odešlo čerpadlo. A zase hasiči neváhali ani
chvilku, pustili se do demontáže čerpadla a sehnali firmu, která nám byla schopna čerpadlo opravit. Nebyla to
vůbec levná záležitost, oprava čerpadla stála 31.679 Kč.
Čerpadlo naložili a osobně dovezli do Peček, kde jim ho
na počkání opravili. A pak zase ve svém volném čase
čerpadlo namontovali zpět. V dílně strávili několik hodin
a tím i obci ušetřili nemalé finanční prostředky. Jmenovitě děkuji panu Tomáši a Martinovi Peterkovým, Pavlovi Michelovi, Jirkovi Hofmanovi a ještě při demontáži
čerpadla pomohl Lukáš Michel. Děkujeme, nesmírně si
Vaši práce vážíme.
Vladimíra Pátková, starostka obce

Sociální komise
Jednou z nejhezčích akcí členů sociální komise je tradiční „Vítání občánků“. V letošním roce se konalo dvakrát.
V sobotu 28. února 2015 jsme přivítali tři nové občánky:
Annu Košťálkovou, Denise Wintera a Nelu Vilemínu
Šulcovou. V sobotu 24. října 2015 pak další čtyři nové
občánky: Tobiáše Seňka, Denise Kulta, Ladislava
Haškovce a Klárku Pavlovou.
Tento obřad je vždy velmi dojemný a krásný. Děti z naší
mateřské školky s paní učitelkou Pavlou Červeňákovou
mají připravené roztomilé básničky a písničky. Hudební
doprovod zajišťuje paní Herta Kultová. Děti pak pohoupají miminka v připravené kolébce. Také vedeme kroniku nových občánků, kde je pro každé miminko namalován originální obrázek a místo pro podpisy rodičů. Autorem obrázků je zdejší občan pan Paděra. Maminky obdrží kytičku a děťátka malý dárek a z celého obřadu malé
fotoalbum a CD.
Další činností sociální komise jsou návštěvy u příležitosti životních jubileí. Věřte, že i tato setkání jsou úžasná!
Naši senioři na nás již většinou čekají a my se na ně
opravdu těšíme! V letošním roce jsme absolvovali 37
návštěv. Již několik let z nich pořizujeme kroniku
s fotografiemi oslavenců. Všechna alba jsou k dispozici
veřejnosti a jsou uložena na obecním úřadu.
Za sociální komisi Jana Melicharová
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM

2014 – 2015

Několik dětí se zúčastnilo minisjezdu čtenářů
v Novém Městě nad Metují.

Ve školním roce 2014/2015 jsme přivítali na naší
škole velký počet prvňáčků, bylo jich 14 a první
třídu jim pomáhala zvládnout paní učitelka Daniela
Řezníčková s asistentkou pedagoga paní Věrou
Škaloudovou. Druhou a třetí třídu si dělily paní učitelky Radomíra Šolcová a Petra Jarolímová, ve
čtvrté a páté třídě učila paní učitelka Sylvie Možišová. Ve školní družině se o děti prvním rokem začala starat paní vychovatelka Jitka Bartoníčková.

Mezi kulturní vystoupení, kterých se žáci zúčastnili, bych zařadila několik hudebních koncertů – setkání s W. A. Mozartem, hra na středověké hudební
nástroje, hudební vystoupení v ZUŠ Úpice, dále
návštěvu divadelního představení v ZŠ Havlovice a
Africké pohádky, které jsme viděli přímo ve škole.
Pěvecké soutěže v Trutnově se zúčastnili Julie Melicharová a Jiří Kult. Naši žáci vystoupili s pásmem
písniček v programu pro seniory a nacvičili malou
vánoční hru se zpěvy na setkání u vánočního stromu.

Celoroční školní projekt „Pomáháme Krakonošovi,
ochránci našich hor“ jsme zaměřili na přírodu a její
ochranu. Krakonoš nás vítal u vchodu do školy,
provázel během vyučování, ve výtvarné výchově,
školní družině, při nacvičování divadla. Navštívili
jsme muzeum v Trutnově, připravili pro nás program
o
Krakonošovi,
jeho
zobrazování
v pohádkách, knihách, filmech a o historii osídlování hor. Projekt jsme zakončili krásným pěším výletem do Krkonoš - z Jánských Lázní do Velké
Úpy.

O historii se učíme ve vlastivědě. Po stopách prusko-rakouské války jsme se vydali do muzea
v České Skalici a do Trutnova k památníku generála Gablenze. Tam jsme načerpali teoretické znalosti, které jsme si ověřili v besedě s panem Prouzou.
Ten nám ukázal uniformy a zbraně nejen z války
1866, ale i z první světové války, když hovořil o
boji českých legionářů. Při praktické ukázce před
školou (střelba slepými náboji) si museli držet uši
nejen žáci naší školy, ale i žáci z Dolní Branné, kteří na besedu přijeli vlakem.

Do prosince se děti účastnily akcí společného projektu na mimoškolní činnost se školou v Dolní
Branné „Život v pohybu“. Líbil se nám dvoudenní
výlet do Strážného a Vrchlabí, navštívili jsme Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci a Barunčinu školu v České Skalici. Poslední předvánoční exkurze byla do malé zoo u Broumova a muzea
papírových modelů. Vyrobili jsme si krásný betlém
a jeden papírový jsme dostali na výstavu do školy.

Během jarních měsíců jsme připravovali naše divadelní představení – Pohádky z Krkonoš. Paní učitelky vytvořily scénář, paní vychovatelka složila
píseň, která celé divadlo provázela a žáky čekala ta
nejtěžší práce – naučit se básničky, písničky, scénky zpaměti, ale také své role umět zahrát. Není to
úplně lehké vystupovat před plným sálem. Myslím,
že se dětem divadelní představení ke Dni matek
opravdu povedlo. Všichni se moc snažili a podle
ohlasu diváků poznali, že se představení líbilo. Děkujeme spolku Chalupění za zapůjčení krásných
rekvizit. Krátkou část divadla děti zahrály i na otvírání muzea v Radči.

Hlavní náplní školního roku je samozřejmě vzdělávání našich žáků, snažíme se pro ně připravit zajímavé a podnětné hodiny, ale i další vzdělávací akce, které podporují jejich tělesný, kulturní a sociální
rozvoj. Při práci s dětmi se specifickými poruchami
učení a chování spolupracujeme s rodiči i
s pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově.
Každý měsíc zařazujeme do výuky Etické dílny,
kde se žáci učí řešit svoje problémy se spolužáky,
vysvětlují si různé situace ze života.
Často a rádi spolupracujeme s paní knihovnicí
Markétou Tučkovou. Připravuje pro prvňáčky
„Malého čtenáře“, to jsou různé programy
v knihovně, zakončené pasováním na čtenáře, kde
děti musí před vílou a králem prokázat, jak se naučily v první třídě číst. Pro starší žáky zajistila několik besed – autorské čtení pana spisovatele Lukáška, besedy s ilustrátory A. Dudkem a M. Vydrovou.
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Tělesná výchova a sportování vůbec naše žáky
velmi baví a dosahují dobrých výsledků
v soutěžích. Nejvíce diplomů a pohárů dovezli žáci
z přespolního běhu (1. až 5. ročník) v Dolní Branné
– dvě první místa (Kryštof Pásler, Joseph Melichar), dvě druhá místa (Ondřej Souček, Pavel Melichar) a jedno třetí místo (Karolína Škodová).
V atletickém víceboji družstev i ve vybíjené mezi
Havlovicemi a Velkými Svatoňovicemi jsme obhájili držení putovních plyšáků (housenky a sluníčka)
na další rok. Na zimním týdenním soustředění jsme
procvičovali hlavně běh na lyžích. Máme velmi
zdatné lyžaře, někteří v závodech porazili i zkušené
horaly z Dolní Branné. Největší výkon podal náš
prvňáček Šimon Souček, který ač byl nejmladší,
jezdil s prvním družstvem dlouhé a náročné trasy.
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Přednáška o životě ježků s panem Bílkem
z KRNAPu byla prvním seznámením s tímto zajímavým zvířátkem. O tom, jak se malý ježek chová,
co žere, jak se o něho přes zimu musí starat, se žáci
mohli přesvědčit během prosince až května. Měli
jsme totiž „našeho ježka Karla“ přímo ve třídě.
Děti se celou dobu o něho staraly, čistily mu domeček, měnily vodu, krmily ho a vážily. V květnu
jsme mu udělali domeček na Vartě a pustili ho do
přírody, snad se mu tam líbí. Cestou do školy jsme
uklidili část lesa v rámci „Dne Země“. Další zvířata
jsme mohli pozorovat v ZOO Dvůr Králové, kde
jsme pomáhali s jarním úklidem.

Electronics EC Trutnov, s.r.o.). Pomáhali nám i
další - paní Miloslava Pavlová s panem Břetislavem
Novákem, kteří se nám starali o webové stránky,
pan Pavel Miler zajišťoval natáčení akcí,
o ozvučení našich vystoupení se staral pan Aleš
Bartoníček, pan Čížik nám dopravil zavazadla a
běžky na hory a zpět, pan Pavel Jarolím vyrobil
domeček pro ježka. Všem bychom chtěli moc poděkovat za jejich pomoc.
Posledního června jsme rozdali vysvědčení, děti si
začaly užívat prázdnin a sluníčka, ale ve škole se už
připravoval další školní rok.

O správném složení našeho jídelníčku se učíme
v prvouce, pomáhá nám přitom celostátní akce
„Ovoce do škol“. Žáci dostávají několikrát za měsíc zdarma ovoce. V říjnu nás družstvo z Dolan
pozvalo na ukázku péče o jablka v jejich třídírně
s ochutnávkou ovoce a ovocných moštů.

NOVINKY

Po vyučování mohou žáci trávit čas ve školní družině. Původní družina byla v malé místnosti
v prvním patře školy a využívala i první třídu. Za
podpory zastupitelů obce se nám podařilo vybudovat novou družina na galerii u tělocvičny. Galerie
se uzavřela posuvnými okny kvůli bezpečnosti dětí,
tím vznikla krásná a velká místnost pro školní družinu. Od prosince mají děti dostatek prostoru na
hraní, odpočinek, ruční práce. Často také využívají
tělocvičnu nebo školní zahradu ke sportování.
Z prostoru staré družiny jsme vytvořili kabinet
učebnic, pomůcek na vyučování a školní knihovnu.
Ve škole nabízíme žákům po vyučování i zájmové
kroužky. Počítačový kroužek vede pan učitel Mičola a paní učitelka Možišová, zdravotnický kroužek
paní učitelky Jarolímová a Možišová. Tyto kroužky
jsme nabízeli zdarma, protože jsme získali dotaci
z Královéhradeckého kraje. Žáci se opět zúčastnili
soutěží Mladý zdravotník v Havlovicích a
v Trutnově. Angličtinu pro začátečníky i předškoláky vede paní Francová a paní Filípková, keramiku paní Kostková. Na náboženství chodí děti k paní
Melicharové. A přibyl nám nový kroužek – Hra na
kytaru - s paní Bartoníčkovou.
Vzdělávací a výchovnou práci v mateřské a základní škole přišla v listopadu zhodnotit Česká školní
inspekce. Kontrola dopadla výborně, v inspekční
zprávě nemáme žádné výtky.
V letošním roce se nám podařilo získat sponzorské
dary, peněžní i materiální, od různých firem na
hračky a vybavení školní družiny (Kimberly-Clark
s. r. o.), na didaktické pomůcky na výuku (Agroservis Batňovice s. r. o.), na vybavení počítačové
učebny (Královéhradecká provozní a. s., Tyco
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PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 2016
Oproti loňskému roku jsme přivítali ve škole menší
počet prvňáčků, první den přišli do první třídy dvě
dívky a jeden chlapec. Do druhé a třetí třídy k nás
přešli tři žáci, takže tento školní rok máme ve škole
39 žáků. Začaly u nás učit dvě nové paní učitelky,
Lenka Fantová a Michaela Viskotová, protože paní
učitelka Petra Jarolímová je na mateřské dovolené a
Daniela Řezníčková odešla učit do jiné školy.
Letošní celoroční školní projekt se nazývá „Čtení,
to nic není“. Zaměřuje se na zlepšení čtenářské
gramotnosti. Většinu našich aktivit směřujeme na
tento projekt. Čtení s porozuměním textu je velmi
důležité nejen pro český jazyk, ale i pro ostatní
předměty. Získali jsme pro školu dotaci, která podporuje rozvoj čtení. Nakoupili jsme 200 ks knih na
mimočítankové čtení, didaktické pomůcky na český
jazyk, počítačové výukové programy. Pro žáky
jsme vytvořili čtenářské dílny, které probíhají
v rámci vyučování českého jazyka. S paní knihovnicí jsme zorganizovali dvě besedy se spisovatelkami – s paní Hindrákovou, která píše příběhy o
dětech z Afriky a paní Březinovou, dětskou spisovatelkou, její knihy jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Besedy s paní Březinovou se zúčastnili i žáci
z Dolní Branné, kteří měli odpolední program
v naší knihovně a přespávali u nás v tělocvičně. Do
Úpice jsme si zajeli na besedu o Grónsku. Přednášeli nám manželé Klempířovi, novináři žijící
v Grónsku už 20 let.
Školní kolo recitační soutěže nám pomáhaly hodnotit batňovické babičky. Žáci si připravili básničky a snažili se o nejlepší přednes. Nejlepší žáci a
žákyně postupují do okresního kola v Trutnově.
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Letos slaví Večerníček 50 let, hledali jsme některé
večerníčkové postavičky na procházce s paní knihovnicí Markétou Tučkovou.
I tento školní rok pokračují Etické dílny, které máme naplánovány na leden. V rámci dílen si už na
podzim žáci vyslechli povídání o Janu Husovi, připomněli jsme si 600. výročí jeho úmrtí.
Od začátku listopadu nacvičovaly paní učitelky
Viskotová a Jarolímová s dětmi vánoční koledy.
Využili jsme totiž nabídky zpěvačky Kamily Nývltové, aby si děti společně s ní a Mariánem Vojtkem
zazpívaly na předvánočním koncertě. Vystoupení
před plným sálem v divadle v Úpici zvládli žáci
výborně, všichni jsme jim drželi palce.
Začátek adventu jsme přivítali na vánočně vyzdobeném ratibořickém zámku. Služebnictvo nám ukázalo, jak se žilo na zámku, ve svých komnatách nás
přivítala i paní kněžna. Ve mlýně jsme si zazpívali
koledy a sledovali hru o svaté Barboře.
Na „Den otevřených dveří“ ve škole jsme připravili
vánoční dílny pro děti a jejich rodiče. Všichni si
mohli prohlédnout nově vymalovanou školu, nakoupit si drobné dárečky vyrobené při pracovním
vyučování a ve družině. Děti si vyrobily svíčky z
vosku, zdobily perníčky, skládali vánoční ozdoby a
zažehlovací obrázky. Ve družině si děti pohrály a
byl zde na posilněnou připraven čaj, káva a koláče.
Do vánočních svátků nám zbývá už jen pár dní.
Přejeme všem klidný předvánoční čas a doufáme,
že se všichni sejdeme u vánočního stromečku, kde
si společně zazpíváme koledy.
Mnoho štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2016
přejí všichni zaměstnanci školy.

vydaly hledat po škole oříšky. Ty jim ukazovaly,
kam jít a co dělat. Po cestě s oříšky musely plnit
různé úkoly, což je velmi bavilo. V jídelně si ještě
vyrobily (za pomoci rodičů) podle návodu krásnou
veverku. Ve školce je čekala „Lentilka“, která každé z dětí za vše pochválila a odměnila pěknou medailí a upečenými oříšky. Kdo měl chuť a čas, mohl
si ještě ve školce pohrát a pochutnat si na výborných pochoutkách, které ochotně donesly některé
maminky. Moc jim za to děkujeme, jsme rádi, že je
máme.
Nyní se už s dětmi těšíme na Vánoce a naplno prožíváme krásný adventní čas. Návštěvu Mikuláše s
čertem a andělem máme za sebou. Čert si nikoho
neodnesl, neboť zlobení každý nakreslil, zabalil a
hodil do koše. Poprosili jsme čerta, ať to vše v pekle spálí. Mikulášovi děti podaly ruku a slíbily, že
se polepší. Nadílku od něho tedy dostal každý.
Touto návštěvou nechceme ve školce vůbec nikoho
z dětí strašit. Naopak snažíme se zachovat přeci jen
krásnou tradici s tím, aby na ni děti vzpomínaly jen
v dobrém.
Krásným zážitkem bude jistě i vánoční překvapení
pro rodiče. Letos je pozveme na ,,Andělské zvonění“. Máme tedy před sebou spoustu příprav. Děti se
promění v kouzelné andílky. Jistě budou šikovné a
podaří se jim rozdat co nejvíce radosti. Věříme, že
nás to všechny alespoň na chvíli zastaví v tom
předvánočním shonu a naladí na ty nejkrásnější
svátky v roce.
A vám všem přejeme pohodu a zdraví a to nejen o
Vánocích.
Za mateřskou školu Blanka Suchánková.

Mgr. Radomíra Šolcová, ředitelka školy

VEVERKA LENTILKA
Jak už to v naší školce bývá, v září vítáme nejen
nové děti, ale i nového velkého kamaráda. Ten pak
děti navštěvuje po celý školní rok, připravuje pro
ně různá překvapení a učí je hodně dobrých věcí.
Letos přišla mezi nás veverka Lentilka. Děti z ní
nespouštěly oči, pozorně ji poslouchaly a hned si ji
oblíbily. Stále se těší na její návštěvy a nápady, které pro ně vymýšlí.
Často děti vzpomínají na její hru ,,Oříškovaná“,
kterou si ve školce užily společně s rodiči. Bylo to
vydařené setkání a prima podzimní odpoledne.
Školka se zaplnila dětmi i jejich sourozenci a rodiči, kteří vždy na tyto akce ještě rádi zavítají. Veverka „Lentilka“ je přivítala v tělocvičně, kde se
všichni společně vydováděli. Pak se děti s rodiči

8

Základní škola a Mateřská škola,
Batňovice, okres Trutnov

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY SE KONÁ
V ÚTERÝ 2. 2. 2016
OD 15 DO 17 HODIN V ZŠ
PRO RODIČE:
Přineste, prosím, občanský průkaz zákonného
zástupce a rodný list dítěte.
U zápisu odevzdáte vyplněnou
ŽÁDOST O PŘIJETÍ a ZÁPISNÍ LÍSTEK. Formuláře budou od ledna k dispozici ve škole a ve
školce, můžete je vyplnit i během zápisu.
Informace: 499 882 182, 739 067 191
Mgr. Radomíra Šolcová, ředitelka školy
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Strašidelný les

Dne 26. září 2015 od 18:00 hodin se u restaurace
Klondajk uskutečnilo Batňovické strašení – „Strašidelný les“. Akce byla určena pro děti a jejich rodiče. Byl to náš 8. ročník a zúčastnilo se ho okolo
140 dětí.
Úderem šesté hodiny odpolední, když už se všude
správně setmělo a Varta se zahalila do tajemného
oparu tmy, každé dítě dostalo lísteček se zaříkávadlem ''Expecto Patronum'' proti zlým strašidlům a
lísteček na párek a také balíček dobrot. Po zakončení cesty si vyzvedly v restauraci Klondajk párek,
který si zde i mohly opéct. Děti byly po skupinkách
vpuštěny na strašidelnou cestu, která byla osvětlená
jen mihotavými svíčkami ve sklenicích, a vidět tedy nebylo opravdu skoro nic, což dokonale dokreslovalo tu správnou atmosféru. Po cestě je čekala
jednotlivá stanoviště se strašidly a pohádkovými
postavami. Někde děti dostávaly dobroty za odvahu, jinde odpovídaly na zvídavé otázky strašidel a
jiné bytosti tu byly jen od postrašení a s žádnými
pocestnými se nebavily. Také je čekala zastávka u
bubeníků, kde si musely stezku protančit za rytmu
bubnů. Ten, komu se nechtělo čekat ve frontě, nemusel vůbec zoufat, tvořily se příšerky a jezdilo se
na koňském povoze.
A co to obnášelo pro samotná strašidla? Několik
týdnů před akcí probíhaly přípravy v podobě šití
kostýmů, vyrábění kulis, úprava terénu, kupování
cen pro děti, balení stovek balíčků, každoročně se
řeší osvětlení, aby byla strašidla dostatečně vidět.
Ještě jednou moc děkujeme sponzorům (Bohdana
Janovská - Včeličky, Obecní úřad Batňovice, restaurace Klondajk, Leoš Winter, Jan Pásler, Albi) a
všem strašidlům.
S přáním pěkného dne Iveta Štěpánová

Knihovna informuje
V současné době má naše Obecní knihovna
v Batňovicích 106 čtenářů a od 1. ledna letošního
roku až do dnešního dne se vypůjčilo 4.439 knih.
Knihovna v letošním roce uspořádala několik besed
pro mateřskou a základní školu. Velmi oblíbené
jsou výtvarné dílny a různé soutěže. Jako každý
rok, tak i letos proběhlo tradiční „Pasování na čtenáře“ žáků 1. třídy. Čtenáři z první třídy obdrželi
knihy „Odemyky zamyky“ od Jiřího Žáčka, které

naše knihovna získala z projektu „Už jsem čtenář knížka pro prvňáčka“.
S dětmi z mateřské školky jsme společně oslavili
výročí 50 let Večerníčku. Vydali jsme se na večerníčkovou cestu do přírody. Letos poprvé nás pozvala Městská knihovna v Novém Město nad Metují na
minisjezd dětských čtenářů náchodského regionu.
Děti si prohlédly nejen městskou knihovnu, ale i
zámecké sklepení, prošli jsme se parkem a dozvěděli jsme se zajímavosti z historie a současnosti
města. Děti po celé dopoledne vyplňovaly vědomostní kvízy. Chtěla bych poděkovat K. Škodové,
L. Tučkové, L. Hájkovi a J. Filípkovi za skvělou
reprezentaci.
Do knihovny zavítaly i známé osobnosti Adolf Dudek, Markéta Vydrová, Ivona Březinová a Hana
Hindráková. V rámci měsíce března - měsíc čtenářů
byly do knihovny pozvány nejstarší čtenářky Batňovic M. Kubová, V. Řezníčková a J. Tryznová.
Každá z nich obdržela kytičku jako poděkování za
pravidelné návštěvy knihovny a výpůjčky knih. V
rámci týdne knihoven se uskutečnila v seniorském
klubu přednáška Dr. K. Řeháka na téma: „Rodný
kraj bratří Čapků“. Každou první středu v měsíci
od 9:00 do 10:00 je knihovna k dispozici mateřskému centru.
Naše obecní knihovna se přihlásila do celostátní
soutěže „Kamarádka knihovna“. Jedná se o soutěž
o nejlepší dětskou knihovnu. Soutěž vyhlašuje Klub
dětských knihoven, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a jejím garantem je Národní
knihovna ČR. Vše probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Posuzuje se výpůjční doba, knižní
fond, počet akcí pro děti, přírůstek fondu, prostředí
a vybavenost knihovny, webové stránky, spolupráce se školou, počet vypůjčených knih, počet dětských čtenářů. Obecní knihovna Batňovice se v
kategorii do 3.000 obyvatel umístila na krásném
7. místě!
Ve dnech poezie byly rozdávány záložky s básničkou. Ve spolupráci se základní školou jsme společně připravili recitační soutěž žáků prvních až pátých tříd, porotou byly seniorky, které hodnotily
výkony našich malých recitátorů. Děkujeme všem
za hojnou účast! Na besedu o poezii přijely i děti z
Dolní Branné. Po první adventní neděli do knihovny zavítala mateřská školka na vánoční povídání.
Přeji všem krásné svátky vánoční, do nového
roku pevné zdraví a těším se na vás v roce 2016.
knihovnice Markéta Tučková
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Obecní knihovna v Batňovicích
bude ve dnech 24. 12., 29. 12. a 31. 12. 2015

uzavřena!
Výpůjční doba:

úterý 13:00 – 15:00
čtvrtek 15:00 – 18:00
Poplatek na rok:
děti do 15 let a senioři 20,- Kč
dospělí 50,-Kč

aktuální informace najdete na:
http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/

LINIE
Cvičení ve školním roce
2015-2016
Občanské sdružení Linie nabízí cvičení pro ženy a
dívky bez omezení věku. Cvičíme pravidelně po
celý školní rok v tělocvičně při Základní škole
v Batňovicích. V pondělí je cvičení v pomalejším
tempu zaměřené na posilování všech partií těla.
K posilování používáme expandéry. Ve druhé části
cvičební hodiny posilujeme především břišní svalstvo, vleže na podložkách. Ve středu je cvičení aerobiku v rychlejším tempu, též s posilováním. Začátek cvičení je vždy v 19 hodin.

Srdečně vás všechny zveme na naše cvičení,
každé pondělí a středu v 19 hodin.
Za o. s. Jitka Bartoníčková, cvičitelka.

Sbor dobrovolných hasičů

na Kvíčale
Letošní činnost byla stejně jako v uplynulých letech
zahájena uspořádáním Masopustu, který byl obohacen obnovením průvodu masek po celé vesnici. Po
tomto procesí bylo přichystáno občerstvení v naší
klubovně Úsvit.
V dubnu začaly přípravy dřeva na čarodějnice, které vyvrcholily postavením hranice a jejím spálením
na hřišti.
Následující měsíc jsme pro všechny ženy uspořádaly posezení ke „Dni matek“. Přítomné ženy od
nás dostaly párek, zákusky a kytičku. Po připraveném programu a vystoupeních následovala
příjemná zábava.
Ještě v květnu jsme si zazávodili v Maršově u Úpice na Federálově memoriálu. Tento rok se nám povedlo postavit 2 družstva, která obsadila velice
pěkné 4. a 6. místo.
V měsíci červnu jsme spolupořádali s obcí, školou a ostatními spolky „Den obce Batňovice“,
který se konal u nás na Kvíčale na louce vedle
hasičské zbrojnice. Zajišťovali jsme po celé odpoledne i večerní zábavu bohaté občerstvení.
Čtvrtého srpna jsme byli povoláni na pomoc při hašení požáru lesního porostu na Dlouhých Záhonech
v Úpici, kde jsme zajišťovali čerpací stanici vody.
Koncem prázdnin se také konalo tradiční opékání
kuřat a krůty. V září nás čekal velký úkol, když
jsme organizovali druhý ročník Vozatajských závodů, kde jsme zajišťovali technické věci a hlavně
občerstvení.
Nyní v prosinci nás čeká ještě Mikulášská besídka
a Rozsvěcení vánočního stromu. Opět bude připraven kulturní program a samozřejmě i bohaté občerstvení. Během celého roku jsme mimo jiné také navštívili spoustu kurzů, školení a schůzí, které jsou
nutné pro vykonávání naší činnosti. Také jsme se
pravidelně scházeli každý páteční podvečer a tento
čas jsme věnovali přípravě jmenovaných akcí,
opravám a údržbě techniky nebo úklidu hasičské
zbrojnice.
Sbor dobrovolných hasičů na Kvíčale Vám přeje
veselé Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce.
Za SDH Kvíčala Kateřina Hemalová

10

Batňovický zpravodaj * ročník 21 * číslo 1 2015

TJ Sokol Batňovice
Rok 2015 jsme zahájili Valnou hromadou, kde se
hodnotil uplynulý rok. Členskou základnu tvoří 65
členů, z toho je zhruba třetina žáků a studentů.
Poslední sobotu v lednu byl uspořádán tradiční Sokolský ples, který navštívilo 85 spokojených tanečníků a tanečnic. Během večera nám zatancovala
skvělá taneční skupina BADAR a celým večerem
nás doprovázela hudební skupina „Průměr 60“. Po
dvouleté pauze se zásluhou skrovné nadílky sněhu
podařilo alespoň na pár dnů zprovoznit lyžařský
vlek na Verpáně a v sobotu 14. února uspořádat
„Dětský karneval“. I když se lyžařský vlek
v posledních letech využíval naprosto minimálně,
neubráníme se dosti velkým finančním nákladům
na jeho údržbu, obnovování všech revizí a atestů.
Každoročně je lyžařský svah mulčován.
Ani v průběhu zimy nezapomínáme na pravidelný
nohejbalový a tenisový trénink v okolních sportovních halách. První sobotu v březnu jsme změřili síly
v tenisových čtyřhrách s náchodským týmem Lazzy
lions. Odveta proběhla v září na kurtech v Náchodě. Na jaře se uskutečnila každoroční úprava
kurtů pro letní sezonu (na našich kurtech se začalo
hrát zdaleka nejdříve v širokém okolí). Rovněž byly provedeny drobné stavební úpravy v naší klubovně - vybavení kuchyňky teplou vodou apod. Pro
děti jsme připravili prázdninovou tenisovou školičku pod vedením Elišky Kuldové z Červeného Kostelce. Zúčastnilo se 6 dětí. Tato školička bude pokračovat i v příští sezoně a doufáme ve větší zájem
rodičů a dětí o tento sport.

Setkání s důchodci
Tradiční setkání s důchodci proběhlo letos v sobotu
14. listopadu v Kulturním domě v Batňovicích. O
program se tentokrát postarala agentura Šimona
Pečenky, který k nám do Batňovic přivezl herečku
Miriam Kantorkovou.
Večer plný vyprávění o hereckém působení M.
Kantorkové doprovázel známými písničkami i sám
Š. Pečenka. Nakonec zůstal i prostor pro dotazy zúčastněných seniorů.

VARŤÁNEK
Poslední srpnovou sobotu se konal 2. ročník pochodu Varťánek. Tuto sportovní aktivitu asi před
20 lety založil Sokol Batňovice. Tentokrát byl start
u kulturního domu a trasa vedla přes vyhlídku
na Verpáně, oboru daňků u Pavlových, lom u Krákorky zpátky na Borovinu a Vartu. Na cestě turisté
překonali úkoly a v cíli je čekalo občerstvení a také
hudební osvěžení v podobě kapel Tlupa tlap a Sexuell Handgranate.

Mikulášská besídka

Závěrem si Vás dovolujeme pozvat na náš tradiční „Sokolský bál“, konaný dne 6. února 2016.
Těšíme se na shledanou a zdravíme Sportu zdar!!

Sobotní odpoledne 5. prosince se v kulturním domě
Pod Verpánem konala mikulášská besídka. Děti
vstoupily do pekla, kde na ně čekalo šest čertic a
Luciferda. Luciferda je seznámil s programem.
Nejdříve si vytvořili čertovský kornout, který poté
naplnili magnety, záložkami, lízátky, bonbony, balonky a svítícím obrázkem. Tyto odměny získali za
splnění disciplíny, kterými byly hod pytlem ohnivou obručí, chůze s bramborou, prolezením černého pytle, rovnáním sirek do krabičky, chůzí po řetězu a rozluštěním osmisměrky či labyrintu. Čertovský taneček rozhýbal tělíčka dítek. Následovala
soutěž skládání slov a třídění obrázků věnující se
nadcházejícímu vánočnímu času. Děti si zahrály
s Luciferdou hru při které mu škubali kolíčky
z jeho huňatého kožichu. Blížil se čas příchodu Mikuláše a tak jsme si celí nedočkaví poslechli čertovskou pohádku. A zacinkal zvoneček a přišel Mikuláš se svou družinkou čertů a andělem. Mikuláš
s andělem přečetli zprávy o dětech a potom je obdarovali balíčky. Od čertů dostali svíčku, kterou
rodiče můžou zažehnout v případě, že dítka budou
nezbedná. Pevně věř.

Za TJ Sokol Batňovice Jana Melicharová

Za Včeličky Bohdana Staňková

Naše TJ se podílela na pořádání Dne obce a obnoveného pochodu Varťánek. Batňovickou pouť jsme
obohatili tradičním „Míčovým vícebojem“. Letos
již v pořadí 14. ročníkem.
V rámci podzimních údržbových prací jsme se napojili na obecní kanalizaci a opravili vodovodní
šachtu.
Obecnímu úřadu děkujeme za vstřícný přístup k našim starostem a problémům i za finanční podporu
našich akcí! Všem našim spoluobčanům přejeme
klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a
sportovní aktivity v roce 2016.
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POZVÁNKA…
Obecní úřad Batňovice
a ZŠ a MŠ Batňovice
Vás srdečně zvou na

„Tradiční setkání
u vánočního stromu“
dne 20. 12. 2015
od 17:00

Společenská kronika…
Narodili se…
Tobiáš Seňko (2. 4. 2015, Batňovice 290)
Denis Kult (17. 6. 2015, Batňovice 104)
Barbora Petříková (11. 8. 2015, Batňovice 32)
Ladislav Haškovec (12. 8. 2015, Batňovice 230)
Klára Pavlová (15. 8. 2015, Batňovice 121)
František Šafář (5. 10. 2015, Batňovice 232)
Darina Rychlíková (26. 10. 2015, Batňovice 199)

Opustili nás…
Bohumil Šitina (5. 2. 2015, Batňovice 236)
Winterová Ludmila (11. 2. 2015, Batňovice 145)
Emilie Kuťáková (28. 3. 2015, Batňovice 175)
Růžena Vajsarová (22. 4. 2015, Batňovice 44)
Zdeňka Šimková (4. 6. 2015, Batňovice 226)
Vlasta Pulkrábková (29. 7. 2015, Batňovice 191)

u Obecního úřadu v Batňovicích

Vystoupí žáci ZUŠ Úpice
a žáci ZŠ a MŠ Batňovice
Občerstvení zajištěno

Vydává Obecní úřad v Batňovicích,
Náklad 250 výtisků, neprodejné
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