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Batňovické kroniky na internetu
Již několik let probíhá ve východočeských archivech digitalizace archivních fondů, které jsou postupně
uvolňovány pro badatele. Do digitalizace je zapojen i Státní okresní archiv v Trutnově. Tomu se v roce
2011 podařilo digitalizovat 176 městských a obecních kronik (celkem se jedná o 48.815 snímků). Digitalizované dokumenty jsou upravovány v programu F-manager, opatřovány metadaty a zveřejňovány na webových stránkách východočeských archivů. Digitalizované dokumenty jsou zpřístupněny také na počítači pro badatele. Do konce roku 2011 bylo
v SOkA Trutnov digitalizováno celkem 326 jednotlivin (74.993 snímků). Mezi nimi najdeme i dvě
batňovické kroniky – jedná se o „Pamětní knihu
obce Batňovice 1877 – 1954“ a „Pamětní knihu
obce Batňovice 1956 – 1983“. Obě tyto kroniky si
již dnes můžete prohlížet na svém počítači připojeném k internetu v archivu digitalizovaných fondů
východočeských archivů
Archiv digitalizovaných fondů východočeských archivů je webová aplikace, která badatelům on-line
přes internetové spojení zpřístupňuje digitalizované
fondy a sbírky Státních okresních archivů východních Čech (mimo SOA Zámrsk a SOkA Pardubice). Tato webová aplikace je testována na prohlížečích Microsoft Internet Explorer verze 6 a vyšší.
Pro správnou funkci musí být povoleno spouštění
Javascriptu a animací Flash. Optimální rozlišení
monitoru je 1024x768 px a vyšší. Pro prohlížení
snímků je použit program Zoomify. Program je
funkční pouze pod Internet explorerem, nebo pod
prohlížečem Mozilla Firefox s nainstalovaným doplňkem IE Viewer 1.3.7.
A jak na to? Po přihlášení na internetovou adresu
http://vychodoceskearchivy.cz se dostanete na novou úvodní stránku, která je však v této době stále
ještě ve „výstavbě“. Dole najdete odkaz „Původní verze webové prezentace je přístupná zde“. Po odkliknutí vás prohlížeč přesměruje na původní stránky východočeských archivů. Zde najdete odkaz „Digitalizované archivní fondy“ a po přesměrování na další stránku odkliknete záložku „SOkA Trutnov“ a jste
v sekci digitalizovaných fondů Státního okresního archivu Trutnov. Kromě Batňovic, zde naleznete i kroniky dalších obcí (např. Havlovic, Rtyně v Podkrkonoší, Malých Svatoňovic). Kromě toho jsou zde
k dispozici i staré fotokroniky a některé listiny z měst našeho regionu.
Břetislav Novák
Batňovický zpravodaj 2011.02
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Hubertova jízda

Tříkrálová sbírka

Hubertova jízda na Kvíčale patří již k další tradici naší obce. 3. října 2011 se konal již její 30.
ročník. Pro jezdce bylo připraveno 16 přírodních
překážek a trať byla dlouhá přibližně 7 km. Na
polovině cesty čekalo jezdce jako v předchozích
letech občerstvení.
Velké poděkování patří především manželům Jirouškovým z Kvíčaly za celou organizaci Hubertovy jízdy. Oba se rovněž intenzivně věnují naším nejmenším, pro něž organizují již tradiční
soutěž “Ponnyshow“.

Sbírka tříkrálová proběhla v naší obci dne 7. ledna 2012. Po obci se vydali tři skupinky „Tří králů“ se zapečetěnými pokladničkami k Vašim domovům. Výtěžek ze sbírky byl použit jako v minulých letech na účelnou pomoc lidem v nouzi a
pro charitativní účely. Nemalý podíl na zajištění
celé akce měla základní škola v Batňovicích.
Celkový výtěžek letošní „Tříkrálové sbírky“ v
Batňovicích činil 14.912,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.

Vladimíra Pátková

Vladimíra Pátková

Setkání nejen s důchodci

Dětský karneval

Obec Batňovice připravila pro své seniory již
tradiční podzimní setkání v kulturním domě. Své
babičky a dědečky přišli svým vystoupením potěšit naši nejmenší, děti z mateřské školky. Hudební vystoupení si pro Vás připravili žáci a žákyně ze Základní školy Batňovice. Ale i část našich seniorů dokázala rozesmát celý sál. Módní
přehlídka napříč minulým stoletím do současnosti, neměla jedinou chybu. Paní Jana Melicharová
k tomu přidala vtipný komentář a naše „děvčata“
se opravdu „vyřádila“ a celý sál od srdce pobavila. Na ukončení příjemného podvečera vystoupil
pan Šimon Pečenka se zábavným programem
„Večer pro Karla Hašlera“. Toto setkání se konalo 26. 11. 2011.

Dne 11. března 2012 se konal v kulturním domě
dětský karneval. Tuto akci pořádá každoročně
Mateřské centrum Včeličky pod vedením Bohdany Staňkové. Pro naše nejmenší byly připraveny nejrůznější soutěže a zábavné hry a nechyběl
ani tanec.

Vladimíra Pátková

Setkání u vánočního stromu
Setkání u vánočního stromu se konalo v neděli
18. 12. 2011 před budovou obecního úřadu v 17
hodin. Navodit vánoční atmosféru přišli naši školáci, kteří Vám napekli vánoční perníčky. Vánoční koledy zazněly v podání žáků a absolventů
Základní umělecké školy z Úpice. Zastupitelstvo
naší obce Vám připravilo lahodný punč a svařené
víno. Naše seniorky připravili v kulturním domě
vánoční výstavů betlémů. Nejzajímavější byl
bezpochyby historický betlém, který svou velikostí zaplnil celou zeď a patří do soukromé sbírky manželů Melicharových. Dne 22. prosince
2012 se konala předvánoční beseda s herečkou
Květou Fialovou.
Vladimíra Pátková
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Vladimíra Pátková

Den matek
Dne 5. května 2012 se v Kulturním domě
v Batňovicích sešli rodiče, prarodiče, sourozenci
a hlavně všechny maminky, aby se potěšili tím,
co jim jejich děti v květnu nachystaly při tomto
již tradičním setkání ke Dni matek. Všechny naše
paní učitelky v MŠ připravily s dětmi k tomuto
svátku úžasné hudební představení, kterým bylo
zahájeno slunečné sobotní odpoledne. Zároveň
měly děti pro své maminky nachystané i drobné,
vlastnoručně vyrobené dárečky.
V druhé části programu pak obecní úřad zajistil
nejen pro maminky, ale pro všechny občany kulturní vystoupení pana Šimona Pečenky a známé
herečky Uršuly Klukové „Odpolední čaj
s Uršulou“. Během tohoto programu zaznělo několik známých melodií v podání p. Pečenky a
spousta vyprávění nejenom z hereckého života
paní Klukové. Překvapením pak bylo, když sama
herečka začala procházet mezi diváky a rozdávala domácí bábovku ke kávě a čaji. Děkujeme
všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli a těšíme se na další setkání.
Vladimíra Pátková

Batňovický zpravodaj * ročník 18 * číslo 1 2012

Knihovna bilancuje
Za rok 2011 se půjčilo 3.345 knih a 374 časopisů. Knihovna registrovala 82 čtenářů a uspořádala 22 různých akcí (besedy pro MŠ, ZŠ, výtvarné
dílničky, návštěva spisovatele a ilustrátora – přišly i děti ze Základní školy z Velkých Svatoňovic). Internet využilo 124 lidí. Za celý rok knihovnu navštívilo 1.743 čtenářů.
Dne 15. února knihovnu navštívila mateřská
školka. Všichni jsme se těšili, jak si budeme povídat o barvičkách. Venku nám padal sníh, ale
nám v knihovně bylo hezky. Dětem jsem přečetla
Duhovou pohádku od D. Fischerové a duhu jsme
si ukázali na obrázku. Děti se seznámily pomocí
básniček s barvami. Společně jsme vzpomínali
co je v přírodě a venku zelené, hnědé, červené,
žluté, modré… Na děti už netrpělivě čekal chameleon Leon, který se těšil, jak ho děti zamaskují
barvičkami, aby nebyl vidět. Pro děti měl připravený příběh „O chameleonovi Leonovi“. Přečetli
jsme si z knížek, kde chameleon žije, jak umí
měnit barvu kůže a další zajímavosti z jeho života.
V únoru byla pro čtenáře připravena soutěž
„Zimní hádání“. Sněhové vločky byly napadané
po celé knihovně. Úkolem bylo všechny najít a
uhodnout zimní hádanky. Na jedno odpoledne
byla pozvána družina s paní učitelkou Hanou Hoření. Děti hledaly vločky, nahlédly do knih. Kdo
chtěl, mohl si vyrobit záložku do knihy.
Letos poprvé se dětští čtenáři mohli zapojit do
ankety „SUK 2011 – Čteme všichni“, kterou vyhlašuje Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze. Zájemci mohli hlasovat o nejlepší
dětskou knížku vydanou v roce 2011. A jak hlasování dopadlo? Našim čtenářům se nejvíce líbily tyto knihy:
 Nejhorší den v životě třeťáka Filipa P. Braunová
 Anička na horách - I. Peroutková
 Deník malého poseroutky 4 - J. Kinney
V Praze 4. dubna proběhlo slavnostní vyhlášení a
1. místo - Cenu dětí získala kniha: „Deník malého poseroutky 4„ J. Kinney
V březnu do knihovny přišly děti z 3. a 4. třídy
na besedu o V. Čtvrtkovi. Dozvěděly se, kde a
jak prožil dětství. Ukázali jsme si knížky, které
napsal, a přečetli ukázky z nich. Na děti čekala
„Jičínská věž“, les „Řáholec“ a plno pohádko-
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vých postaviček. Děti měly za úkol poznat postavičky, které napsal V. Čtvrtek, ty dávaly na věž a
ostatní do lesa.
Letos již po čtvrté se konala Noc s Andersenem.
V páteční podvečer se v knihovně sešlo 11 dětí.
Za nepříznivého počasí jsme vyrazili do terénu,
jako každý rok. Děti hledaly šipky a ukrytá psaníčka. Cestou plnily dané úkoly. Najití pokladu
jim chvilku trvalo. Poklad byl nalezen a už jsme
se všichni těšili na pizzu. Přesun z vinárny do
knihovny byl velmi rychlý, popoháněl nás vítr a
déšť. Vánočně vyzdobená knihovna už netrpělivě
čekala na spáče. Zlatá rybka chtěla vědět, jaké
mají děti tajné přání. Pak děti vystřihovaly z novin a časopisů, co přejí knihovně oni. Jaký by to
byl vánoční čas bez čerta a anděla. Ti k nám do-

razili po 22. hodině. Děti si musely nadílku
„zasloužit“ a tak odpovídaly na záludné vánoční
otázky. Čerta se děti nezalekly ani při pohybových hrách a soutěžích. (Děkuji paní starostce,
která nás pokaždé navštěvuje v přestrojení a tím
zpestří dětem nocování v knihovně). To už děti
uslyšely zvoneček a mohlo se nadělovat. Každý
měl pod stromečkem dva dárečky. O půlnoci se
děti ukládaly ke spánku, někteří si před spaním
četly. Opět tu byli vytrvalci, kteří usínali až ke
třetí hodině ranní. Po tradiční snídani bábovce a
čaji, dostal každý plyšové zvířátko, (které jim darovala paní A. Benková – děkujeme!!!) a pamětní
pohlednici vydanou speciálně k této noci. Děkuji
Radce Rudolfové, V. Sedláčkové za sponzorské
dárečky a za pomoc s organizací. Paní P. Rýdlové a B. Čížikové za upečené bábovky!
V dubnu do knihovny zavítaly děti z MŠ. Povídali jsme si o pohádkách, jak vznikaly, kdo je píše. Vysvětlili jsme si, co to jsou nadpřirozené bytosti a děti je vyjmenovávaly. Pak si děti poslechly pohádku „ Jak Křemílek s Vochomůrkou
zasadili semínko“ z knihy „Pohádky z pařezové
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chaloupky“. Děti poznávaly pohádkové postavičky z knížek (krtečka, Bobíka, vílu Amálku, Ferdu
mravence, Rákosníčka, Dášenku, Mikeše,…). Po
takové namáhavé práci si děti zasloužily další
pohádku. Za pomoci malovaných obrázků, jsme
společně povídali pohádku „O veliké řepě“. Některé děti se proměnily v řepu, dědu, babičku,
vnučku, pejska, kočičku a myšku. Pohádkové
dopoledne nám rychle uteklo a nastalo loučení.
Holčičky si odnášely zapichovátko Makovou panenku a kluci motýla Emanuela.
Na žáky 4. a 5. tříd čekala beseda o ilustrátorech.
Dozvěděli se o životě Mikoláše Alše, Jiřího Trnky, Josefa Lady, Ondřeje Sekory, Zdeňka Milera,
Zdeňka Smetany, Josefa Čapka, Adolfa Borna,
Heleny Zmatlíkové a Radka Pilaře. Děti nahlédly
do dětských knih, které ilustrovali. Porovnávali
ilustrace od daných ilustrátorů. Děti se rozdělily
do skupinek. Každá skupinka měla za úkol, z
krátkého textu poznat o jakého ilustrátora se jedná a vyhledat knihu, kterou ilustroval. Zkuste to i
vy. Poznáte ilustrátora? : Pocházel z rodiny
chudého ševce. Jako několikaměsíční vypadl z
kolébky a poranil si oko. Byl rozený kreslíř, již
od dětství maloval na každý volný kousek papíru,
okraje novin, sáčků. Dokázal malovat pravou i
levou rukou. Po dokončení ZŠ odchází do Prahy,
aby se tam vyučil malířem pokojů. Nakonec se
stal knihařem. Začal psát své vlastní knihy se
svými obrázky. Narodily se mu dvě dcery, z
nichž se jedna stala také ilustrátorkou. Už víte?
Odpověď najdete na konci článku.
V květnu jsme s žáky ZŠ Batňovice vydali na
Bohdašín. Doprovod nám dělal pan Burdych ze
Rtyně v Podkrkonoší. První zastávkou byl pomník u bývalé školy na Bohdašíně, kde se ukrývala vysílačka Libuše. Pak jsme se přemístili k
rodnému domku pana Burdycha na Končinách,
kde jeho rodiče ukrývali parašutistu, radistu Jiřího Potůčka a vysílačku Libuši. Vyprávění pana
Burdycha bylo velice zajímavé.
Na měsíc červen připravujeme již tradiční „ Pasování prvňáčku na čtenáře“. V knihovně probíhá
celoroční hra „Vydej se s námi do neznáma“.
Od ledna má knihovna rozšířenou výpůjční dobu
a to každý čtvrtek od 15 do 18 hodin. O letních
prázdninách (červenec – srpen) bude knihovna
otevřena od 16 do 18 hodin. Aktuální informace
o naší knihovně najdete na našich webových
stránkách http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/
Markéta Tučková

4

Poděkování
Dovolte mi poděkovat paní Markétě Tučkové za
vzorné vedení knihovny. Její aktivita v počtu akcí, které připravuje pro naše děti a dospělé, nemá
v celém regionu konkurenci. Jen pro Vaši informaci v roce 2010 navštívilo naši knihovnu 2.311
návštěvníků a v roce 2011 o trochu méně celkem
1.882. Počet akcí pořádaný paní Tučkovou však
nikdo nepřekonal. V roce 2010 uspořádala 17
různých akcí především pro děti a v roce 2011
dokonce 22 akcí. Přitom v okolních knihovnách
podobného typu maximálně uspořádali 10 akcí za
rok.
Vyzýváme občany - navštivte naši knihovnu, nebudete zklamáni. Čeká vás příjemné prostředí a
ještě příjemnější obsluha.
Vladimíra Pátková

Na linii s Linií
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 především na posilování všech partií těla.
Ve středu je cvičení aerobiku v rychlejším tempu. Začátek je vždy v 19 hodin.
Od září 2012 vás všechny srdečně zveme na naše
cvičení, každé pondělí a středu v 19 hodin.
Za O S Linie Jitka Bartoníčková, cvičitelka.

Sportovní aktuality
Jan Sedláček a Radek Rosa z Batňovic bodovali
na Mezinárodním mistrovství České republiky v
silovém trojboji. Na soutěži konané v Trutnově
ve společenském centru UFFO ve dnech 5. - 6. 5.
2012.
Jan Sedláček získal zlatou medaili v kategorii junior do 100kg za použití speciálních dresů
(equip) výkonem 210 kg ve dřepu, 105 kg v benchpressu a 220 kg v mrtvém tahu. Radek Rosa
vybojoval bronzovou medaili v kategorii open do
140kg bez použití speciálních dresů (RAW) výkonem 270 kg ve dřepu, 150 kg v benchpressu a
240kg v mrtvém tahu.

Batňovický zpravodaj * ročník 18 * číslo 1 2012

Činnost zahrádkářů v roce 2011

si vyzkoušeli hru na dvou bowlingových drahách.

Začínáme tradičním plesem, který se uskutečnil
19. února 2011. Hrála nám kapela FOKUS z
Úpice. Ples se vydařil, až na malou účast.
25. března 2011 jsme se sešli na výroční členské
schůzi, na které jsme zhodnotili rok 2010. Po
schůzi jsme vyslechli cestopisnou přednášku paní
Jarmily Olivové. Ve dnech 15. - 17. dubna jsme
uspořádali velikonoční výstavu v místním "Kravíně". Oslovili jsme místní i přespolní výrobce s
velikonoční a jarní tématikou. Nedílnou součástí
byla výstava fotografií s jarní tématikou z našeho
okolí autorů Jany Kejzlarové a Oldřicha Nermutě. Samozřejmě velkou měrou přispěli svými výrobky žáci z místní mateřské školky a základní
školy. Pokračovali jsme v tradici stavění májky a
posezení pod ní opět v areálu "Kravína". 25.
června se uskutečnil jednodenní autobusový zájezd do lázní v sousedním Polsku. V lázních
Dušniki zdrój jsme si prohlédli pěkně upravený
lázeňský park. Další zastávkou byly lázně Polanica zdrój. Po chutném obědě jsme opět pokračovali prohlídkou lázeňského areálu a většina z
nás relaxovala v solné jeskyni. Poslední zastávkou na území Polska byla prohlídka soukromé
japonské zahrady. Celý výlet jsme zakončili večeří v Jiráskově chatě na Dobrošově.
Jako každý rok se podílíme na prodeji občerstvení na naší pouti. Již tradičně pečeme bramboráky,
točíme pivo a prodáváme alkoholické a nealkoholické nápoje.
I přes výraznou neúrodu jablek byla i tentokrát v
provozu moštárna, kde se vymoštovalo celkem
2.057 kg jablek.
Dne 7. října se uskutečnil další jednodenní autobusový zájezd. První zastávkou byla prohlídka
třídírny a skladu ovoce v České Skalici, které
patří ZD Dolany. Ovoce z těchto skladů kupujete
i vy v pojízdné prodejně. Po prohlídce náměstí
v Novém Městě nad Metují následoval oběd v
Bartonově útulně v Pekle. Hlavním cílem tohoto
zájezdu byla prohlídka výstavy "Zahrada Východních Čech" v Častolovicích a exkurze v automobilce Škoda, a.s. v Kvasinách. Rozdělili
jsme se na dvě skupiny, jedna si prohlížela výstavu a druhá byla na exkurzi v automobilce, pak
se skupiny vystřídaly. Překvapením zájezdu byla
prohlídka zrekonstruovaného a znovu otevřeného
pivovaru v Dobrušce. Po prohlídce provozu jsme
povečeřeli v pivovarské restauraci. Někteří z nás

V naší činnosti chceme pokračovat i nadále a
proto bychom rádi přivítali na našich akcích
všechny občany Batňovic.
Výbor ČSZ Batňovice

125 let SDH Batňovice
Vážení spoluobčané,
dne 11. září 2012, tomu bude přesně 125 let, kdy
naší předkové v Batňovicích založili Sbor dobrovolných hasičů. V životě každého místního hasiče je to významný den a důvod k oslavám. Velice
si této krásné tradice vážím a pevně věřím, že
v ní budeme stále pokračovat.
Všichni víme, jak je práce hasiče důležitá, co obnáší a také víme, že k ní musí být odpovědný přístup, disciplína, ale především velký kus lásky.
Spojením těchto několika zásad vyplyne, že práce hasiče je vlastně poslání, které velice zavazuje. Snad právě ta tradice je základem toho, že se
v Batňovicích jedná o velmi dobrý a odpovědný
kolektiv, na který je vždy spolehnutí, jak při zásahu, tak i při ostatní činností. A právě při příležitosti tak krásného jubilea místního sboru, musím poděkovat všem hasičům za jejich práci a za
vše, co pro náš sbor vykonali. Věřte mi, že si to
určitě zaslouží. Hlavně musím poděkovat členům
místní zásahové jednotky, která vznikla právě
z tohoto sboru a je jeho hlavní a nosnou součástí.
Velice si jich vážím. Jsem velice rád, že i členové našeho sboru takto přistupují ke svým úkolům, kterých bylo v poslední době nemálo a že
přes veškeré problémy, kdy současná doba nám
není příliš nakloněna a my se snažíme být stále
lepší a lepší. Konečně o tom jste se již mohli sami několikrát přesvědčit a to nejenom nyní, ale i
zpětně za několik posledních let. Stačí se podívat na výstroj a vybavení jednotlivých členů jednotky, na jejich techniku i na spojovací a signalizační vybavení, ale i na tak velice důležitý morální přístup jednotlivých členů k plnění všech
náročných úkolů. Velká slova díků jsou zde na
místě.
Jsem velice rád, že jednotka je na této úrovni a
jsem přesvědčen i o dalších úspěšných létech, do
kterých přejí hasičům pevné zdraví, nadšení,
mnoho obětavých členů a především co nejméně
zásahů.
Velitel jednotky SDH Batňovice, Tomáš Peterka
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Zprávičky z naší školičky
Základní školu v Batňovicích navštěvovalo v tomto
školním roce 38 žáků. Ročník neopakoval nikdo,
byla snížená známka z chování. Bylo uděleno několik třídních důtek z důvodu neplnění školních
povinností. Několik žáků naší školy trpí specifickými poruchami učení nebo chování. Tito žáci podle potřeby školy nebo rodičů navštěvují „Okresní
pedagogicko-psychologickou poradnu“ v Trutnově.
Při vyučování i po vyučování je jim věnována zvýšená individuální péče a jejich klasifikace je upravena podle metodického pokynu MŠMT k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo
chování č. j. 13711/2001-24.
Nejlepší žáci
1. třída – Zuzana Karásková
2. třída – Jakub Čížik
3. třída – Anna Červeňáková
4. třída – Bohumil Šitina
5. třída – Lucie Melicharová, Natalie Škaloudová
Mimoškolní činnost
V letošním školním roce jsme se zapojili do nové
celoškolní motivační hry s názvem "Poznáváme
náš kraj". Projekt začali žáci 5. třídy exkurzí do
Krkonoš. Z této exkurze připravili pro ostatní zajímavý test. Pokračovali jsme poznáváním podniků v
naší obci. První exkurze se uskutečnila v podniku
NN Steel, následovala firma Iris. Poté jsme se vypravili do historie, nejprve při besedě s panem Šolcem, kronikářem z Červeného Kostelce, potom výletem na Bohdašín po stopách vysílačky Libuše
s panem Burdychem. Spolupracovali jsme s místní
knihovnou a zabývali se ilustrátory a spisovateli
našeho kraje i spisovateli dětských knížek. Bylo to
hraní s pohádkami, soutěže, kvízy, hledali a poznávali jsme pohádkové hrdiny a jejich kladné a záporné vlastnosti. Děkujeme naší knihovnici paní
Markétě Tučkové za spolupráci při realizaci celoškolního projektu.
V říjnu jsme běhali již tradiční orientační běh na
Vartě. Z prvňáků se nejlépe umístil Marek Cabalka,
Pavel Přibyl a Anna Kultová. Kryštof Pásler, Kamil
Hebelka a Jan Šesták z kategorie 2. a 3. třídy, Tomáš Winter, Martin Tuček, Jan Souček a Jakub
Ptáček z kategorie 4. a 5. třídy.
V letošním roce jsme nacvičili divadelní hru „Perníková chaloupka“. Sehráli jsme ji pro okolní školy, školky i rodiče v kulturním domě. Pohostinsky
jsme s tímto představením vystoupili v Trutnově
pro dvě mateřské školy. Pro naše občany jsme také
vystoupili s vánočním pásmem písní a veršů u vá-
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nočního stromu i při setkání s důchodci. Pokaždé
jsme naše spoluobčany obdarovali buď perníčkem,
nebo kytičkou.
Již se stalo pěknou tradicí pomáhat při organizaci
Tříkrálové sbírky v naší obci. Tři skupinky dětí pod
vedením Věry Matouškové, Petry Rýdlové a Radky
Rudolfové vybraly přes 14.000,- Kč. Podzimním a
jarním sběrem papíru jsme si vydělali přes 9.000
korun. Peníze jsme si rozdělili se školkou a použili
na nákup odměn pro děti a na školní výlet a dopravní hřiště.
Zdravotní kroužek vedla opět paní učitelka Eva Karajanisová a Petra Jarolímová. Naše zdravotní hlídka ve složení Bohumil Šitina, Natalie Škaloudová,
Dominik Hebelka, Lucie Melicharová a Daniel Koliska se účastnila zdravotního víceboje v Havlovicích, kde se umístila na 2. místě. Gratulujeme! V
okresní soutěži v Trutnově obsadila naše hlídka
pěkné 5. místo.
Navštěvovali jsme různé výstavy v našem okolí,
divadelní představení a koncerty. Zúčastníme se
ještě v červnu lehkoatletického čtyřboje v Havlovicích a uspořádáme turnaj ve vybíjené pro málotřídní školy.
Dětský den jsme oslavili poznáváním lučních květin při orientačním závodě na Vartě spojeným s
hledáním pokladu. Před prázdninami ještě navštívíme dopravní hřiště a získáme tak průpravu na
cyklistickou sezónu. Výletem do Čáslavi na vojenské letiště a návštěvou cirkusového představení zakončíme tento školní rok.
Nedaří se nám sbírat léčivé byliny a pomerančovou
kůru. Každým rokem sběračů ubývá a tím i peněz
do pokladny školy. Je to škoda, protože byliny jsou
poměrně dobře placeny a na vesnici máme k jejich
sběru dobré podmínky. Ani sušení pomerančové
kůry nedá mnoho práce. A navíc jsou pro dobré
sběrače ve škole připraveny odměny.

Sponzoři naší školy ve školním roce 2011/2012
Jiří a Radka Rudolfovi – sběr papíru pro naši školu společně s dalšími mnoha občany
Josef Pich (Stavo-P) – sponzorský dar
Břetislav Novák – tvorba internetových stránek
Jitka Čermáková – pomoc při výrobě školních
pomůcek
Pavel Miler – natáčení a výroba filmů ze všech akcí školy po celý rok
Pan Nývlt a NN Steel – pořízení poliček do školky
a výroba branek na florbal na nové školní hřiště.
Děkujeme!
Mgr. Miloslava Pavlová, ředitelka školy
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JAK TEN ČAS LETÍ…
Není to tak dávno, co jsme v naší školce zahajovali nový školní rok, pak slavili Vánoce a nyní už
je před námi téměř konec tohoto školního roku.
Čas letí jako voda, děti rostou, 12 starších dětí ,,motýlků“ by mělo „odletět“ po prázdninách již
do školních lavic a naopak z mladších dětí - „berušek“ se stanou zase „motýlci“. Též se těšíme i
na nové kamarády, které budeme moci v září
mezi námi přivítat. A že jich nebude málo!
Náš celoroční kamarád „MYŠKA MAŠLIČKA“
nás navštěvovala po celý rok. Děti se na ni vždy
moc těšily a z jejich návštěv byly nadšené, neboť
je pokaždé něčím novým překvapila. Nejen písničkou, básničkou, tanečkem, pohádkou, ale i ráda odměňovala děti medailemi za dobré „věci“například za pomoc kamarádovi, slušné chování,
za sebeobsluhu, pěkné obrázky, pilnost při pracovních činnostech atd. Každý z dětí si přál mít
od myšky medaili, tak věříme, že do konce roku
se toto přání dětem splní. Tento vymyšlený kamarád, který je každý školní rok jiný, má za úkol,
obohacovat dětem běžné dny ve školce, ale hlavně v nich podporovat kladné povahové vlastnosti,
které jsou nejen v kolektivu dětí tak důležité, ale
i v jejich osobním životě, utváří vlastně jejich
charakter. Myslíme si, že tento náš nápad má
každý rok vždy nejen u dětí, ale i u rodičů velmi
kladný ohlas. Daří se tím řešit i nejrůznější nejen
výchovné problémy u dětí ve školce, ale i doma.
Jak nám rodiče často říkají: Je to prostě kamarád
s velkým „K“! I s ním nás brzy čeká loučení, což
je dětem vždy líto. Ale už nyní vědí, že je po
prázdninách bude navštěvovat jiný hodný kamarád, takže se mají na co těšit. A my učitelky o
dovolené zas přemýšlet, kdo to bude!
Kromě tradičních návštěv různých kulturní akcí u
nás pracoval kroužek angličtina hrou a keramika
pro starší děti. Věříme, že oba kroužky zajistíme
i na další školní rok, neboť jsou u dětí i rodičů
oblíbené a žádané. Také na přání rodičů jsme navštěvovali solnou jeskyni s dětmi, aby jejich nemocnost byla co nejmenší. Se všemi dětmi jsme
jezdili na předplaveckou průpravu do bazénu
v Trutnově (10x dvouhodina s malou přestávkou), takže s vodou už jsme kamarádi. Vystupovali jsme na Vítání občánků v obci a v Kulturním
domě v Batňovicích na oslavě „Dne matek“.
Myslím, že děti svou přirozeností, úsměvem a
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radostí něco pěkného předvést potěšily každého,
kdo do sálu zavítal, a věřím, že nelitoval.
Výbornou spolupráci máme stále s místní obecní
knihovnou, kdy nás paní knihovnice Markéta
Tučková během školního roku několikrát pozve a
něčím pěkným, zajímavým nás potěší. Děti vždy
obdaruje sladkostí a nějakým hezkým výrobkem,
z kterého mají děti radost a donesou si ho domů.
Už nyní se těšíme na další setkání. Moc děkujeme!!!
A co nás ještě čeká? Samozřejmě závěrečný výlet, letos k Náchodu na „Babiččin dvoreček“, kde
nás čekají nejen různá domácí zvířátka, ale i něco
dalšího, což nebudeme prozrazovat. Snad nám
bude přát hlavně počasí a sluníčko se na nás bude
usmívat. S předškoláky ještě nyní pracujeme s
„Maxíkem“, což je vypracovaný stimulační projekt pro rozvoj všech důležitých oblastí u dítěte,
které je potřeba mít před vstupem do základní
školy procvičeny. Děti pracují společně dle pokynů učitelky nebo někdy i doma s rodiči
s různými pracovními listy, na kterých plní zadaný úkol. Maxík je vždy za správnost úkolu odmění hvězdičkou, při těžším úkolu pěknou samo-

lepkou. Děti, které jsou na školu zralé, se na tyto
úkoly moc těší a plní je bez větších problémů.
Což je dobrým znamením, že do školních lavic
můžou v září opravdu zasednout.
Máme před sebou ještě slavnostní loučení právě
s těmito dětmi i jejich rodiči. „Každá škola má
svůj konec jako měla začátek, a co skončí, to už
nikdy nejde vrátit nazpátek!!!“ Pamatujete si i
Vy na svou školku? Někdo asi víc, někdo méně… My učitelky si hlavně přejeme, aby děti na
naší školku vzpomínaly rády a pamatovaly si co
nejvíce dobrých zážitků. O to se stále snažíme,
tak doufáme, že se nám to snad daří.
Za Mateřskou školu Batňovice Blanka Suchánková.
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Obec informuje
Daň z nemovitosti
Oprava mostů, vodojemu, ale i další vetší investiční akce, nás přiměli k rozhodnutí zvýšit koeficient daně z nemovitosti, a to na 2, ale je možné
zvýšit daň až na koeficient 5. Daň z nemovitosti
je jediná přímá daň do obce, kterou nám stát nepřepočítává, ale vrací celou obci. Peníze vybrané
za daň z nemovitosti se opět vrací k Vám občanům a to nejen v investicích (vodojem, kanalizace, jídelna s tělocvičnou, hasičská zbrojnice, dětské hřiště aj.), ale i ve službách, kterou obec zajišťuje např. svoz tříděného odpadu a velkoobjemných kontejnerů, včetně nebezpečného odpadu, zimní údržbu, ale i údržbu zeleně, veřejné
osvětlení, úpravu komunikací a jiné. Věříme, že
toto nepopulární opatření naši občané pochopí.

Odpadové hospodářství
Obec Batňovice změnila firmu na svoz komunálního odpadu a uzavřela novou smlouvu s firmou
„Skládka ve Rtyni v Podkrkonoší“. Upozorňujeme občany, kteří doposud neuzavřeli s firmou
smlouvu, ať tak učiní v co nejkratším termínu.
V měsíci červnu proběhne kontrola a Ti z vás,
kteří nemají uzavřenou smlouvu a neprokáží, jak
domovní odpad likvidují, se vystavují sankcím
dle zákona o odpadech. Podle zákona jsme povinni likvidovat domovní odpad a v naši obci je
smlouva uzavřena přímo s občany, dle jejich požadavku svozů (týdenní, čtrnáctidenní, měsíční
nebo pytlový či betonový). Ve většině obcí je
stanoven poplatek na občana (v rozmezí 450,- až
500,- Kč). Připravuje se nový zákon, který by
měl být platný až od roku 2013. Podle něj by byl
stanoven pevný poplatek na občana (1.000,-Kč),
který by byla nucena vybírat i naše obec. Prozatím však platí zákon 185/2000 Sb., který nám
umožňuje vybírat poplatky za svoz. Ostatní poplatky na svoz tříděného, směsného komunálního
odpadu (hřbitovní odpad a velkoobjemové kontejnery na jaře) a nebezpečného odpadu jsou hrazeny z rozpočtu obce (vývoz plastů, skla, papíru
a nápojových kartonů činí ročně 121.780,- Kč,
odměna od firmy Ekokom 90.006,- Kč doplatek tak činí 31.774,- Kč). Za svoz velkoobjemových kontejnerů platí obec 70.000,- Kč, za
nebezpečný odpad 3.000,- Kč a za elektroodpad
5.000,- Kč.
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Svoz nebezpečného odpadu proběhl v naší obci
v sobotu dne 12. května. Dne 18. června zavítá
do naší obce „Putující kontejner na elektroodpad“. Dále má obce uzavřenou smlouvu
s technickými službami na celoroční svoz elektroodpadu. Stačí si dojít na obecní úřad pro
známku s razítkem a nalepit na přijímač a odevzdat. Dále obec zdarma nabízí občanů m oranžové pytle na tetrapaky.

Územní plán
V současné době probíhá zpracování nového
„Územního plánu obce Batňovice“ podle zákona 183/2006 Sb. Podněty na změnu využití území
bude obec přijímat do schválení zadání územního
plánu Batňovice. Předpokládaný termín schválení zadání územního plánu bude v období září až
říjen 2012. Proto Vás již nyní žádáme, abyste své
podněty podávali včas např. na plochy zastavěná
území (budoucí výstavba rodinných domků).
Tento proces není na jeden rok, ale nejméně dva
– tři roky. Do té doby platí současný územní
plán.

Zimní údržba
V letošním roce vydala obce Batňovice na zimní
údržbu částku 178.146,- Kč. Pluhování obce zajišťovaly firmy VAPO Batňovice, Technické
služby města Úpice a pan Martinec na Kvíčale.

Hospicová péče
Dobrou zprávou pro všechny naše obyvatele je
zpráva z Hospice Anežky České v Červeném
Kostelci o rozšíření hospicové péče také do domácího prostředí. Hospic vyčlenil speciální mobilní tým, který bude zajišťovat hospicovou péči
také v domovech těžce nemocných. Vychází tak
vstříc stoupajícímu zájmu nemocných a jejich
rodin prožít poslední část života společně
v známém a milém prostředí - ve svém domově.
Všichni jsou zkušení odborníci s dlouholetou
zkušeností z lůžkového hospice a jsou připraveni
i v domácím prostředí zajistit potřebnou péči.
V případě zájmu o mobilní hospicovou péči kontaktujte vrchní sestru Mobilního hospice Anežky
České paní Ivu Valerovou na telefonních číslech:
491 610 342, 491 610 482, 724 094 556.
Další informace získáte na E-mailové adrese
mobilni@hospic.cz, nebo na internetových
stránkách www.hospic.cz/mobilni.
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Akce realizované v roce 2012
Vodojem Kvíčala
Na jaře letošního roku byla zahájena stavba nového vodojemu na Kvíčale. Jeho vybudováním
by měly být vyřešeny dodávky pitné vody do
všech stávajících nemovitostí i pro případné nové
lokality výstavby, zejména pak v letních měsících. Celá akce je financována prostřednictvím
dotace z Ministerstva zemědělství, útvaru Odboru vodovodů a kanalizaci a z rozpočtu Královéhradeckého kraje, dále z rozpočtu Obce Batňovice a z finančních příspěvků obcí Velké Svatoňovice, Suchovršice a města Úpice. Náklady výstavby nadzemního vodojemu o celkovém objemu 75 m3 jsou 5.227.309,- Kč včetně DPH. Vodojem byl postaven na nejvyšším místě na Kvíčale na p. p. č. 774/2 a tím bude zabezpečen dostatek pitné vody pro všechna dotčená katastrální
území. Zhotovitelem díla byla na základě výběrového řízení vybrána firma Z+D Trutnov. Inženýrský dozor provádí firma SVS z Malých Svatoňovic.
Celkové náklady na výstavbu vodojemu činí
5.464.110,- Kč (z toho projektová dokumentace
140.000,- Kč, dotace na zpracování projektové
dokumentace Královéhradecký kraj - 95.000,Kč, rozpočet vodojemu 5.227.310,- Kč, autorský
dozor 100.800,- Kč, ekologický rozvoj a výstavba Jaroměř - zpracovatel žádosti 40.000,- Kč,
Labrys – Praha 6 000,- Kč).
Na výstavbu vodojemu byla získána dotace
z Ministerstva zemědělství ČR 2.178.000,- Kč a
z Královéhradeckého kraje 436.000,- Kč. Dále
byly získány příspěvky z okolních obcí (Město
Úpice 721.962,- Kč, Velké Svatoňovice 91.516,Kč a Suchovršice 71.180,- Kč - celkem 498.658,Kč) Z rozpočtu obce Batňovice je tak hrazena
částka ve výši 1.920.452,- Kč

Upozornění pro obyvatele Kvíčaly
Upozorňujeme majitele vodovodních přípojek, aby si své přípojky zkontrolovali, popřípadě provedli opravu, jelikož vhledem
k výšce nového vodojemu (14 m) dojde ke
zvýšení tlaku ve vodovodních řadech, tak
abychom předešli případným únikům pitné
vody. O přepojení vodovodu budete předem
informováni.
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Mosty Batňovice
V minulém roce si Obec Batňovice nechala zpracovat pasport všech mostů v naší správě – vykonáním mostních prohlídek. Byly vytvořeny autorizovanou firmou mostní listy, ve kterých jsou
stanoveny různé parametry např. Zatížitelnost
mostů, někteří z Vás jistě zaznamenali provizorní
opatření, umístěním dopravních značek omezující nosnost mostů. Mostní list obsahuje popis konstrukce, materiál podpěr, délku přemostění, světlost otvoru v bm, šířku, výšku, zatížitelnost, stav
mostu aj. Celkovou prohlídkou bylo zjištěno, že
všechny mosty v naší správě jsou ve velmi špatném stavu a proto přijalo ZO usnesení, že bude
započato postupně s jejich opravami. Obec vlastní celkem 11 mostů. Abychom mohli započít
s opravami, musela obec nechat zpracovat statický výpočet. V současné době ZO rozhodlo o
opravě mostu u pošty a to především z důvodu velké frekvence tohoto mostu (oprava jednoho
mostu činí přibližně 500.000 – 800.000 Kč). Tento most bude opraven ještě v letošním roce.

Oprava místních komunikací
V současné době, tak jako každý rok probíhají
v naší obci úpravy místních komunikací po zimním období. Na základě nabídky firmy REPARE
budou upraveny komunikace na Kvíčale (směrem na Suchovršice, dále od Jiroušků směrem ke
kravínu a u hlavní komunikace budou asfaltovou
směsí upraveny vzniklé díry). Rovněž v Batňovicích budou opraveny komunikace, asfaltovou
směsí, patmatikem a frézovanou drtí. Celkové
náklady oprav místních komunikací činí
120.000,- Kč bez DPH.

Rodinné centrum VČELIČKY
„RC Včeličky“ bylo založeno v březnu 2010. Během dvou let připravilo pro děti několik akcí
Aprílové taškařice, Putování za pokladem 7 trpaslíků, karnevaly a čarodějnice.
Pravidelně se scházíme každý čtvrtek od 16 do
18 hodin v herně pro děti a v pondělí od 16:30
do 17:30 si mohou děti zacvičit v tělocvičně.
O prázdninách můžete mezi nás zavítat každé
liché pondělí od 9 do 11 hodin a každý čtvrtek
od 16 do 18 hodin.
Těšíme se na Vás!
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Akce plánované na rok 2013
Protipovodňová opatření SOJH
Svazek obcí Jestřebí hory požádal o dotaci na
Státní fond životního prostředí, na projekt “Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu
Jestřebí hory“. Náš projekt byl úspěšný a získal
dotaci ve výši 10.749.259,- Kč celkem pro šest
obcí našeho svazku - Batňovice, Jívka, Malé
Svatoňovice, Suchovršice, Velké Svatoňovice a
Radvanice. Pro naši obec činí celkové náklady
1.577.226,- Kč. Celkem bude vyměněno 124 reproduktorů a bude nainstalováno celkem 31 bezdrátových hlásičů, což zabezpečí i průběžné informování obyvatel Kvíčaly a lokality sídliště u
základní školy, které bylo přerušeno zničením
kabelů při výkopových pracích a toto místo nebylo do dnešního dne nalezeno. Bude v rámci
projektu nainstalován srážkoměr, čidlo pro hlídání stavu hladiny, 3 vodoměrné latě, vysílací pracoviště aj.
Dále v rámci projektu bude zpracován digitální
povodňový plán Obce Batňovice. V současné
době nebyly ještě uzavřeny smlouvy se Státním
fondem životního prostředí, nebylo prozatím
provedeno výběrové řízení na zhotovitele celého
projektu. Předpokládaný termín realizace je stanoven konec roku 2012 a jaro 2013.

Kanalizace Batňovice
Další rozsáhlou plánovanou akcí je „Dostavba
kanalizace – I. etapa“. V těchto dnech bude vyhlášena výzva na podávání žádostí do Státního
fondu životního prostředí. Obec Batňovice má již
zpracovanou projektovou dokumentaci a stavební
povolení. V současné době se připravuje žádost o
dotaci na Státní fond životního prostředí. Prozatím nebylo provedeno ani výběrové řízení.
V případě získání dotace by obec realizovala tento projekt v roce 2013. Jedná se o propojení již
dvou stávajících kanalizačních stok na čistírnu
odpadních vod v Úpici a napojení všech rodinných domů u silnice 1/14. Dále připojení části
Hájeckého kopce a sídliště za školou, kde již je
částečně kanalizace vybudovaná. Předběžné náklady činí 19.700.000,- Kč bez DPH. Na tuto
velkou investiční akci bude nutné použít „Dlouhodobý investiční úvěr“ a zároveň „Revolvingový úvěr“ na částečné předfinancování celé akce.
V současné době obec zahájila první předběžná
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jednání s Českou spořitelnou o příslibu bankovního úvěru. Na jaké částky bude nutné uzavřít
úvěry, prozatím není zcela zřejmé. Výběrovým
řízením se cena částečně zlevní a prozatím neznáme, kolik % dotace nám bude přiděleno. Další možným zdrojem financování je i Královéhradecký kraj. Všechna jednání jsou teprve na začátku a obec vás bude průběžně informovat. Jelikož v současné době nám všem bude končit povolení k vypouštění odpadních vod, věříme, že
vybudování kanalizace bude řešením i pro mnohé
obyvatele Batňovic, i když budeme platit stočné.
Je to poslední inženýrská síť, která naší obci
chybí, a věříme, že občané chtějí mít čisté životní
prostředí. Nerada bych někomu sahala do svědomí, ale kdo z vás v posledních letech opravoval septik. Mnozí z vás mají pouze skruže, někdo
pouze dvoukomorové jímky a v jakém jsou stavu? Jsme si vědomi, že to bude další zásah do
vašich financí, ale celé Zastupitelstvo obce Batňovice věří, že jde tím správným směrem a že
nás možná jednou naši potomci i pochválí. Je to i
pro nás velmi těžké rozhodnutí, jelikož jsme si
všichni vědomi toho, že naši obec na několik let
zadlužíme. Přesto věříme, že nám občané Batňovic zachovají svou přízeň i přes tato nepopulární
rozhodnutí, která k naší práci patří.

Jak se baví seniorky
Pravidelně se scházíme každé druhé pondělí ve
farní kavárně pod kostelem, probereme novinky
z naší obce, vaření, zdraví i politiku. Také ale
slavíme narozeniny každé z nás, vymýšlíme si
činnosti a kujeme různé pikle. S pásmem „Proměny módy v průběhu minulého století“ jsme

mimo setkání v Batňovicích předvedly ještě
v Havlovicích a ve Rtyni, jako zpestření jejich
akcí. Počátkem roku jsme nacvičily taneček na
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píseň „Poupata“ a předvedly se na plese našich
zahrádkářů a také na plese pyžamovém.
S místními zahrádkáři jsme oslavily svátek čarodějnic. Doprovodily jsme průvod dětí od školy,
ohřály se u ohně a došlo i na opečení špekáčků.
Zahrádkáři objednali bezvadné počasí, proto byly
k vidění čarodějnice různého věku a pojetí. Podílíme se i na přípravě programu ke „Dni obce“,
který je spojen s oslavou výročí založení SDH
v Batňovicích.
Aby nás netrápily neduhy, pozvaly jsme si odborníka na přírodní léčbu a zdravý životní styl,
který odpovídá našemu věku. V průběhu června
plánujeme malý výlet, zakončený společnou večeří. Všechny naše akce zaznamenává naše pilná
fotoreportérka paní Jana Melicharová, která nám
také vzorně vede kroniku.

ZOBCOHRANÍ - 8. 6. 2012
s vzácným hostem Radimem Zenklem

Kdo bude naším letošním vzácným hostem? K
jeho jménu bychom našli mnoho přívlastků –
světový, nejlepší, fantastický, virtuózní, báječný,
ale také skromný, nenápadný hráč na mandolínu,
irské flétny whistle, kravský roh, koncovku, fujaru, didgeridoo. S Radimem Zenklem – českým
hudebníkem, který žije v USA a koncertuje po
celém světě, vám zahrají hráči na zobcové flétny

Za klub seniorů Helena Zahálková

Vítání občánků
V roce 2011 jsme na Obecním úřadu v Batňovicích přivítali celkem 4 nové občánky. První „sláva“ proběhla v sobotu 26. března, kdy jsme vítali
Tomáše Filípka (Batňovice 274), Jáchyma Rosu (Batňovice 58) a Davida Dechiniho (Batňovice 211). V sobotu 15. října jsme pak ještě přivítali Václava Kulta (Batňovice 60).

na společném koncertě v divadle A. Jiráska.
Koncert bude velice pestrý. Uslyšíte skladby zahrané nejen na různé druhy fléten – klasické zobcové flétny, irské whistle, lidové nástroje flétnového typu – ale budete mít možnost poznat také
různé druhy mandolín. Koncert je součástí oslav
60. výročí založení ZUŠ v Úpici a uskuteční se
díky grantové podpoře města Úpice. Pokud jste
zvědaví na našeho hosta, můžete se podívat na
jeho internetové stránky www.zenkl.com.
V pátek 8. 6. 2012 v 18 hodin máte v úpickém
divadle A. Jiráska jedinečnou možnost slyšet
koncert hráče, který svým uměním patří ke světové muzikantské špičce. Srdečně Vás zveme a
těšíme se na Vás!
Markéta Vránová, ZUŠ A. M. Buxton, Úpice

V letošním roce se uskutečnilo vítání občánků
v sobotu 26. května. Vítanými občánky byli Michaela Pichová (Batňovice 275), Petr Kodat
(Kvíčala 110) a Matyáš Řezníček (Batňovice
94). Další přírůstky budeme vítat 9. června.
O tradičně hezkou atmosféru se postaraly členky
sociální komise Jana Melicharová a Iveta Baudyšová společně s dětmi z mateřské školy v Batňovicích a paní Hertou Kultovou.
Břetislav Novák
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní starostce L. Pátkové, paní J. Melicharové st. a panu
B. Novákovi za velmi rychlé a vstřícné uskutečnění malé oslavy jedné velké události a to zlaté
svatby manželů Majerových dne 20. 11. 2011.
Velice mile nás překvapil jejich laskavý přístup a
nadšení. Patří jim náš obdiv a velký dík. Byli bychom rádi, kdyby se zlaté svatby ve zdraví dočkalo hodně manželů v naší obci a mohli touto cestou též oslavit tak významný den v jejich společném životě.
rodina Majerova
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POZVÁNKA…

„Batňovický den“
a oslavy 125 let od založení
SDH v Batňovicích
dne 9. června 2012 od 14:00
u Motorestu Klondayk
Program:
 Zahájení – uvítání hostů
 Zdravice jednotlivých zástupců
 Vystoupení seniorek z Batňovic
 Koncert dechové hudby „ZUŠ
Červený Kostelec“ a vystoupení
mažoretek „Refflexive“
 Ukázka SDH
 Koncert dechové hudby „ZUŠ
Červený Kostelec“ a vystoupení
mažoretek „Refflexive“
 Ukázka SDH
 Vystoupení taneční školičky
Bonifác
 Dětský den
 Pohádka o Perníkové chaloupce
 Ukázka SDH
 Taneční zábava - hraje skupina
RELAX z Police nad Metují
Doprovodný program:
 Ukázka rádiem řízených modelů – stavební stroje
 Malování na sádrové figurky a
barvení vlasů
 Jízda kočárem
 Skákací hrad
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Společenská kronika…
Zlatá svatba…
50 let společného života oslavili

Miroslav a Marie Majerovi
Batňovice 19

Bohuslav a Eva Rudolfovi
Batňovice 59

Blahopřejeme…

Narodili se…
Václav Kult (6. 5. 2011, Batňovice 60)
Matyáš Řezníček (30. 12. 2011, Batňovice 94)
Petr Kodat (5. 1. 2012, Kvíčala 110)
Michaela Pichová (29. 2. 2012, Batňovice 275)
Mikuláš Háze (7. 4. 2012, Batňovice 194)
Lucie Tyrychtrová (7. 4. 2012, Batňovice 121)

Opustili nás…
Alena Součková (30. 7. 2011, Batňovice 42)
Josef Řezníček (3. 8. 2011, Batňovice 127)
Helena Petráčková (6. 9. 2011, Batňovice 87)
Vladimír Vít (6. 9. 2011, Batňovice 234)
Jana Pichová (18. 12. 2011, Batňovice 32)
Vladimír Michel (4. 2. 2012, Batňovice 131)
Václav Jindra (5. 2. 2012, Batňovice 159)
Helena Moníková (9. 2. 2012, Batňovice 24)
Josef Kuba (12. 3. 2012, Batňovice 140)
Helena Karaffová (29. 3. 2012, Kvíčala 115)
Bruno Fiedler (10. 5. 2012, Batňovice 166)
Vydává Obecní úřad v Batňovicích,
Náklad 250 výtisků, neprodejné

