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Škola v Batňovicích má nové hřiště
Letošní první září bylo pro naši batňovickou školu obzvláště slavnostní. Ráno v 8 hodin jsme slavnostně zahájili nový školní rok a přivítali nové prvňáčky. A hned na to jsme slavnostně otevřeli nové školní hřiště.
Oslava začala projevem paní starostky Vladimíry Pátkové, poděkováním ředitelky školy paní Miloslavy Pavlové a popřáním mnoha nových talentů
panem Karlem Šklíbou. Po přestřižení
pásky jsme mohli začít běhat po krásné
nové běžecké dráze s umělým povrchem.
K této slavnosti nám přišla zazpívat i
Kamila Nývltová, zábavný program si
pro nás připravila "Taneční školička Bonifác" a nechyběl ani nafukovací hrad, na
kterém jsme si pořádně zadováděli.
Slavnostní dopoledne zdokumentovali
redaktoři z Krkonošských novin i regionální televizní štáb Televize JS Jiřího
Středy.
Finanční prostředky na realizaci výstavby nového hřiště získala obec prostřednictvím Místní akční skupina Království
– Jestřebí hory. „Místní akční skupina“ (dále též MAS) je společenství občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj
region, metodou „LEADER“. Místní akční skupina Království – Jestřebí hory vznikla již v roce 2006 a to na
základě procesu, který v Královéhradeckém kraji fungoval už od roku 2003. Vytvořilo se zde postupně 13
územních celků – regionů – a ty se nazývají místní akční skupiny. „MAS Království – Jestřebí hory“ působí
na velké části okresu Trutnov, nachází se na území dvou mikroregionů: „Společenství obcí Podkrkonoší“ a
“Svazku obcí Jestřebí hory“. A co je to metoda LEADR? Ta v překladu znamená „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. To plně vyjadřuje zaměření Leaderu. Ten je založen na partnerství místních
subjektů a na jejich jednotné rozvojové strategii (v případě MAS Království – Jestřebí hory se jedná o strategii s názvem „Budujeme region se společnou budoucností“). V souvislosti s Místní akční skupinou byla založena Obecně prospěšná společnost Království – Jestřebí hory včele s ředitelem panem Janem Balcarem.
Tato společnost nám velmi pomáhá při žádostech o dotace, velmi složité administraci, s žádostmi o platbu a
konečným vyúčtováním. Vždy se na ně můžeme obrátit
s jakýmkoliv dotazem prosbou a oni nám vždy ochotně
pomohou. Zato jim patří náš dík. Díky těmto lidem se podařilo do našeho regionu získat již 45 miliónů korun
z LEADRU. Tato částka je rozložena do 5 let a právě tento
tým připravuje výzvy pro čerpání těchto prostředků.
pokračování na str. 2
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Naše obec uspěla při čerpání prostředků již v první
výzvě a to na akci “Rekonstrukce zdroje, vodojemu,
přívodního a zásobního řadu Batňovice v roce
2010“. Dotace v tomto případě činila 1.143.153,Kč a celkové náklady stavby dosáhly částky
1.511.002,- Kč. V první výzvě žádalo o dotaci také
Občanské sdružení Chalupění na rekonstrukci objektu „Zemědělské muzeum Radeč II. etapa –
rozšíření
výstavního
prostoru“
ve
výši
465.300,- Kč (celkové
náklady činily 517.000,Kč). Ve druhé a třetí
výzvě obec Batňovice
nepodávala žádný projekt. Do druhé výzvy se
přihlásil TJ SOKOL Batňovice s rekonstrukcí antukových kurtů, kde dotace činila 450.000,- Kč a celkové náklady 500.000,- Kč. Naše obec pak podala
žádost o dotaci do IV. výzvy na projekt „Hřiště u
ZŠ“. Zastupitelstvo obce zadalo vypracování projektové dokumentace firmě Sport Projekting Náchod, projektant pan Vladislav Arnošt. Na konci
roku 2010 pak zastupitelstvo obce schválilo na základě zjednodušeného výběrového řízení na realizaci projektu firmu MARATONSTAV Úpice. Na
začátku roku 2011, kdy byla vyhlášena IV. výzva,
výběrová komise vybrala ze 14 projektů, pouze 4
projekty a mezi nimi i náš projekt „Hřiště u ZŠ“.
Celkové náklady na vybudování hřiště činily
1. 912.360,- Kč a z toho dotace z prostředků programu LEADER činila 1.439.604,- Kč.
V rámci tohoto projektu je vybudována běžecká
dvoudráha v délce 50 m se zastavěnou plochou 200
m2 zakončená doskočištěm, hřiště o rozměrech 11 x
20 m – zastavěná plocha 200 m2, dva přístřešky jeden u běžecké dráhy a druhý nad stávajícím pískovištěm. Dále byly vybudovány přístupové chodníčky podél běžecké dráhy a od hlavního vchodu ze
školy k běžecké dráze. Bylo vybudováno ochranné
oplocení a provedena výsadba zeleně. Výsadbu zeleně provedly technické služby Města Úpice a to
především v prostoru u běžecké dráhy byl vysazen
živý plot. Dále byly dosazeny další túje u stávajícího plotu, habry a 2 vzrostlé solitéry u hlavního
vchodu. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na
vybudování tohoto krásného hřiště podíleli. Bude
velkým přínosem především pro naši Základní a
Mateřskou školu a v nemalé míře ho budou využívat jak mladí hasiči, tak i sokolové a samozřejmě
bude zpřístupněna veřejnosti především část
s herními prvky a hřiště. Ještě u této části hřiště
bych se lehce zastavila. Na herní prvky získala

2

obec Batňovice dotaci z programu Region servis –
centrum služeb pro samosprávy ve výši 100.000,Kč a na část dopadových ploch pod skluzavkou a
šestihranem nám přispěla finanční dotací ve výši
120.000,- Kč firma MEKRS Úpice.
Vladimíra Pátková, Mgr. Miloslava Pavlová

Vodojem Kvíčala
V roce 2010 požádala Obec Batňovice Ministerstvo
zemědělství o dotaci na výstavbu „Vodojemu na
Kvíčale“. V letošním roce nám byla rozhodnutím o
poskytnutí dotace z Ministerstva zemědělství ČR
přidělena dotace výši 2.178.000,- Kč a z rozpočtu
Královéhradeckého kraje dotace ve výši 436.000,Kč. Celkové náklady na výstavbu vodojemu na
Kvíčale činí 5.227.200,- Kč. Zbylé náklady budou
hrazeny z rozpočtu obce, nebo krátkodobým úvěrem a z příspěvku okolních obcí, které jsou napojeny na kvíčalský vodojem. Výběrovým řízením na
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
byla ze tří předložených nabídek vybraná firma
Z+D Trutnov. Inženýrskou činnost a technický dozor zajišťuje firma SVS Malé Svatoňovice.
S realizací bude započato 1. dubna 2012 dle klimatických podmínek. Ukončení realizace je plánováno
na září 2012. Věříme, že vybudováním nového vodojemu s objemem 75 m3 budou odstraněny nedostatky plynulého zásobování pitnou vodou.
Vladimíra Pátková

Bytový dům č. p. 158
V letošním roce obec Batňovice podala žádost na
MŽP ČR do programu „Zelená úsporám“. Cílem
programu je podpořit vybraná opatření úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, které
povedou k výraznému snížení emisí oxidu uhličitého a dalších znečišťujících látek v oblasti bydlení.
Obec Batňovice požádala o dotaci na výměnu oken
a vstupních dveří a zateplení celého bytového domu. Výměnu oken provedla firma PROPLAST Malé Svatoňovice a stavební úpravy a zateplení firma
STAVO – Josef Pich. Při takto rozsáhlé rekonstrukci vznikly i vícepráce, které nebyly předmětem
dotace (např. podsekání a doplnění hydroizolace,
vybudování plynovodní přípojky, oprava zdiva, nátěr podhledů a plechování, oprava omítek aj. v celkové hodnotě 93.842,- Kč). Celkové náklady dosáhly výše 578.569,- Kč. Poskytnutá dotace činila
175.950,- Kč.
Vladimíra Pátková
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Obecní úřad informuje…
Vážení spoluobčané,
Batňovický zpravodaj Vám přináší pohled do života naší obce i řadu informací o Vašich právech a
povinnostech a další zajímavosti, o kterých si myslíme, že byste měli vědět. Najdete zde i informace o
tom, co nového se v naší obci připravuje. Věříme,
že každý z Vás zde nalezne něco, co ho zajímá a že
tím přispějeme k prohlubování znalostí o obci, ve
které žijeme. Dovolte mi nejdříve, abych Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým popřála
v roce 2012 hodně zdraví i osobních úspěchů a příjemné prožití vánočních svátků.
Měli byste vědět, že pokud se rozhodnete pokácet
strom volně rostoucí mimo les (včetně ovocných),
který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod větší
než 80cm, jste povinni podle zákona 114/90 Sb. a
zákona 395/92 Sb., podat žádost o povolení na
Obecním úřadě v Batňovicích. K tomu je třeba použít formulář vydaný obecním úřadem, který obdržíte přímo na obecním úřadě nebo je ke stažení na
internetových stránkách. Na základě žádosti provede obecní úřad místní šetření a podle jeho výsledku
rozhodne, zda povolení ke kácení vydá nebo zamítne.
Svoz komunálního odpadu v roce 2012 bude v naší
obci zajišťovat firma „Skládka Pod Haldou, Rtyně
v Podkrkonoší“. Svozovým dnem zůstává „čtvrtek“. Pro příští rok platí následující svozové varianty: I. červená známka - 52 svozů (svoz každý týden - 2.281,- Kč), II. žlutá známka - 26 svozů
(svoz 1x za dva týdny – 1.092,- Kč), III. modrá
známka - 12 svozů (svoz 1x za měsíc - 628,- Kč).
Doplnění svozů: svozový pytel a svozový jednorázový žeton (55,- Kč).
Během měsíce ledna dojde k sepsání nových smluv
a vydání svozových známek na popelnice. Pro naši
obec jsou určeny následující termíny: pondělí 23. 1.
2012 (8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30) a středa 25. 1.
(8:00 – 11:30 a 12:00 – 16:30). Uzavřít smlouvu a
zakoupit známku si po tomto termínu můžete ještě
přímo v kanceláři na skládce odpadů (8:00 –
16:00). Jelikož nová firma prozatím nezná přesné
určení Vašich obydlí, žádáme Vás o shovívavost
především v začátcích svozů. Budeme se snažit již
od 1. ledna 2012 navázat na dosavadní svozy.
V případě neprovedení svozu informujte obecní
úřad na telefonních číslech 499 781 521 nebo
602 587 083
Zastupitelstvo obce Batňovice vydalo na základě
§12 zákona 338/1992 Sb., dne 16. 5. 2011 obecně
závaznou vyhlášku č.1/2011 „o stanovení místního
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koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti“. Na
území obce Batňovice se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, s výjimkou pozemků uvedených v §5
odst. 1. zákona o dani z nemovitosti (tj. pozemků
orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů
a trvalých travních porostů) ve výši 2 s platností od
1.ledna2012.
Zastupitelstvo obce Batňovice schválilo dne 19. 10.
2011 na svém zasedání ceny vodného a stočného
pro rok 2011/2012 ve výši: vodné 17,- Kč a stočné
15,- Kč. Vodné se v naší obci odepisuje na konci
měsíce srpna a poplatek za vodné se vybírá
v měsíci říjnu. Kalkulace vodného je stanovena
z různých položek např. nákup materiálu (vodoměry), nákup služeb (chlorování), platby daní a poplatků, elektrická energie, nákup vody převzaté
(voda z Velkých Svatoňovic pro Kvíčalu), opravy a
udržování (v každém roce je několik poruch vodovodu) a ostatní osobní výdaje. Na zvýšení vodného
má vliv i DPH.
Stále je v platnosti vyhláška č. 03/2007, kterou je
zakázáno volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích. Přesto, že se majitelé psů snaží volný
pohyb svých chlupatých miláčků po veřejných prostranstvích omezit, stále je mezi námi několik majitelů, kteří své psy nechávají volně pobíhat po obci.
Pokud chodíte svého psa na veřejné prostranství
vyvenčit, neměli byste po něm zapomínat uklidit.
Poplatek ze psů starších 3 měsíců je splatný
nejpozději do 31. března příslušného roku. Sazba
poplatku činí za prvního a každého dalšího psa
téhož držitele 200,- Kč.
Od 1. 1. 2011 vstoupil v platnost nový předpis o
požární bezpečnosti, který nařizuje povinnou kontrolu komínů připojených k funkčním kotlům.
V praxi to znamená, že každý komín, který je připojený k funkčnímu kotli, musí alespoň jednou za
rok zkontrolovat kominík. Povinná kontrola se týká
rodinných a bytových domů a rekreačních chat a
chalup. Kominík po provedené kontrole vyplní
zprávu o kontrole, za kterou si vedle poplatku za
vymetání může účtovat 300,- až 400,- Kč. Tomu
kdo nebude uvedené potvrzení o kontrole mít a vyhoří mu z důvodu špatného stavu komína dům, hrozí pokuta až 25 tisíc korun a navíc se může stát, že
pojišťovna odmítne zaplatit část škody. Nový předpis však znamená pro majitele domů i úlevu,
umožňuje majiteli vymetat si komín sám.
Na Obecním úřadu v Batňovicích je možné získávat ověřené výstupy z příslušných registrů v rámci
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služby CZECHPOINT. Za tyto služby se vybírá
poplatek v hotovosti na pracovišti. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné
správy se vybírá správní poplatek.
Výpis z registru živnostenského podnikání – 15,Kč za každou i započatou stránku, výpis z obchodního rejstříku - 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč
za každou další i započatou stranu, výpis z katastru nemovitostí - 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč
za každou další i započatou stranu, výpis z rejstříku trestů - 50,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence a výpis z bodového hodnocení řidiče - 100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za každou
další i započatou stranu. Dále je na obecním úřadě
možné ověřit listiny a ověřit podpis na listině správní poplatek činí 30,- Kč.
Vladimíra Pátková

Batňovický den
Dne 4. 6. 2011 se konal první „ Batňovický den“
spojený se slavnostním otevřením upravených tenisových kurtů a dětským dnem. Této akce se zúčastnily všechny složky z naší obce. Účast byla bohatá
a každý si z připravených atrakcí a zábavného programu vybral, co mu nejlépe vyhovovalo. Naše nejmenší určitě zaujal kouzelník a mnoho různých
atrakcí. Ti starší se rádi poslouchali písničky
v podání skupiny „Průměr 60“. Tuto zdařilou akci
bychom rádi zopakovali a spojili ji tentokrát
s oslavami 125 let od založení SDH Batňovice a
s dětským dnem. Předběžný termín je naplánován
na 9. 6. 2012. Těšíme se na Vaši hojnou účast a zapojení všech místních složek
Vladimíra Pátková

„Vesnice roku 2011“
I v letošním roce se obec Batňovice zapojila do
krajského kola soutěže „Vesnice roku Královéhradeckého kraje roku 2011“. A i když ani
v letošním roce nedosáhla na ocenění nejvyšší,
s prázdnou jsme ze slavnostního vyhlášení výsled-

Strašidelný les
V sobotu 17. září 2011 se již tradičně konal Strašidelný les, který pořádají Batňáčci. Akce se vydařila, přišlo asi 130 dětí. Na startu pro děti byly připraveny atrakce, například malování na sádrové figurky, poznávání rostlin, hub a zvířat. Největší radost dětem však udělala projížďka na koňském povoze. Trasa vedla směrem na Vartu a byla lemována strašidly.

ků letošního ročníku soutěže, které se konalo na
půdě vítěze, neodjížděli. Obec Batňovice byla hodnotitelskou komisí oceněna „Diplomem za rozvíjení lidových tradic“.
Do letošního ročníku soutěže se zapojilo celkem 38
obcí z Královéhradeckého kraje a celkovým vítězem a nositelem Zlaté stuhy pro rok 2011 se nakonec stala obec Nový Hádek. Modrá stuha za společenský život letos putuje do obce Mokré, Bílá
stuha za činnost mládeže do Bystřice. Oranžovou
stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu
získala obec Dobrá Voda u Hořic a Zelenou stuhou
za péči o zeleň a životní prostředí se může pyšnit
Ždár nad Metují.

Děkujeme Obecnímu úřadu Batňovice za finanční
příspěvek a všem, kteří nám pomohli - paní Dušičková z ČSOB, pan Kuťák s koňmi, rytíři ze Rtyně v
Podkrkonoší, paní Hemalová se sádrovými figurkami, Sokolové z Batňovic a spousta našich kamarádů a kamarádek.

Břetislav Novák, Vladimíra Pátková

Za Batňáčky Jitka Čermáková a Iveta Štěpánová
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Co nového v naší knihovně
Dne 22. září nás pozvala Městská knihovna v Úpici
na "Setkání dětských čtenářů regionu Jestřebí hory". Dorazili i čtenáři z Malých Svatoňovic, Rtyně
v Podkrkonoší, Červeného Kostelce, Úpice a Batňovic. Po vzájemném přivítání se děti usadily a
každá skupinka si vylosovala obrázek postavičky z
pohádek V. Čtvrtka. Naše družstvo ve složení A.
Červeňáková, N. Škaloudová, O. Rudolf, M. Tuček
a B. Šitina si vylosovalo obrázek Amálky. Každá
skupinka si připravila krátké ukázky z děl V. Čtvrt-

ka. Postupně se po celý den četlo a ostatní si do
připravených kartiček zapisovali své typy. V Havlovicích si všichni zahráli minigolf. Po malém
obídku jsme se vrátili zpět do knihovny. V knihovně na nás čekalo vyrábění kočičky a na protáhnutí
těl, byly připraveny pohybové soutěže. Na závěr
našeho setkání na děti čekalo překvapení, hledal se
poklad, každá skupinka ho měla ukrytý na jiném
místě knihovny. O jeden bodík nám uniklo vítězství, vyhráli čtenáři z Malých Svatoňovic. Nastalo
loučení a přání dětí opět se někdy sejít.
První říjnový den navštívili obecní knihovnu knihovníci z Náchodska, pod vedením paní Věry
Škraňkové, metodičky Městské knihovny v Náchodě. Po vzájemném přivítání je paní starostka obce
Vladimíra Pátková seznámila s historií naší knihovny až po současnost. Knihovníci si se zájmem
prohlédli knihovnu i mateřské centrum. Při kávě a
malém občerstvení shlédli připravenou prezentaci z
akcí knihovny v uplynulém období. Dále jsem jim
ukázala celoroční hry, pověděla o činnosti knihovny. Knihovníci se zajímali i o statistické údaje, o
návštěvnost naší knihovny, o počtu čtenářů, výpůjček, nákupu knih a časopisů. Při loučení nešetřili na
adresu naší knihovny slovy chvály.
V úterý 4. října za krásného slunečného počasí připravila naše knihovna pro děti z místní mateřské
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školy „Pohádkovou cestu". Na děti čekal Kocour
Daminián, který neuměl spočítat hodiny. Motýl
Emanuel a Maková panenka potřebovali poradit s
názvy kytiček. V lese děti potkaly jelena Větrníka a
hajného Robátka s Josefkou. Na paloučku všichni
zahlédli vílu Amálku. U Pařezové chaloupky čekal
Křemílek a Vochomůrka s pohádkou "Jak šli hledat
poklad". Cestou je překvapil i loupežník Rumcajs
se svým synkem Cipískem, ale chyběla tam Manka.
A už tu byl poslední úkol. Vodník Čepeček poschovával dušičky a tak děti hledaly, až si každý
našel tu svoji dušičku.
V rámci celostátní akce "Týden knihoven" nás 6.
října navštívila spisovatelka Petra Braunová. Napsala jedenáct knih pro děti a mládež. Na besedě
žákům 1. až 5. tříd představila ukázky z knih "Rošťák Oliver", "Kuba nechce číst" a "Ema a kouzelná
kniha". A přivezla i svoji poslední novinku - "Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L". Knížka je psaná formou deníku. Všechny tyto knihy jsou k půjčení v knihovně. Petra Braunová je rovněž i autorkou knih pro dospělé - "Kalvárie" a "Klub radostí
dnešního dne". (I tyto knihy je možné vypůjčit
v naší knihovně). Týden knihoven pokračoval odpoledne a to soutěžemi, amnestií upomínek a zdarma přihlašování nových čtenářů.
V listopadu s dětmi první a druhé třídy základní
školy jsme šli "Pohádkovou cestu Václava Čtvrtka", kterou jsem připravila k příležitosti 100. výročí narození českého pohádkáře. Děti plnily různé
úkoly a postupně se seznamovaly s pohádkami V.
Čtvrtka.
Již po třetí se naše knihovna přihlásila k akci "Den
pro dětskou knihu". Pro děti byla připravena soutěž: “Namaluj svoji nejoblíbenější pohádku". Od
října pak probíhá v naší knihovně celoroční hra:
"Vydej se s námi do neznáma". Děti si vyrábějí
různé rakety a kosmické lodě a každý měsíc hledají
po knihovně hvězdičku, která jim odhalí úkol.
Knihy se pravidelně obměňují z doplňkového souboru městské knihovny v Trutnově - tímto bych
chtěla poděkovat paní starostce V. Pátkové za celoroční odvážení a přivážení knih z Trutnova. Na
výběr mají naši čtenáři více jak 1.500 knih různých
žánrů (románů, detektivek, historických románů,
válečné literatury, cestopisy, životopisy, knihy ručních prací atd.). Knihovna nabízí k prodeji za výhodné ceny dětské knihy z nakladatelství Thovt.
Otevírací doba knihovny je každý čtvrtek od 16:00
do 18:00. Poplatek na rok činí: dospělí 50,- Kč,
děti a důchodci 20,- Kč.
Veselé vánoce a šťastný Nový rok Vám přeje
knihovnice Markéta Tučková
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Školní rok 2011/2012
V letošním školním roce se počet žáků oproti loňsku nezměnil, máme celkem 37 dětí. Do druhého
pololetí přibyde nový žák do 3. třídy, takže nás bude 38. V první třídě je letos 5 nových žáků – Anička Kultová, Zuzana Karásková, Lukáš Hájek,
Pavel Přibyl a Marek Cabalka.
Již druhým rokem čerpáme peníze z Evropských
fondů, z programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Náš projekt se nazývá „Škola hrou“. Projekt
spočívá v tom, že si každá škola mohla vybrat takzvané šablony, které nejlépe vyhovují jejím potřebám. Naše škola zvolila 3 šablony v celkové výši
449.899 Kč. Projekt byl zahájen v září 2010 a trvá
do 28. 2. 2013. Vzhledem k obsahu našeho školního vzdělávacího programu se domníváme, že nejvíce užitečné a prospěšné je věnovat naši energii a
prostředky v rámci projektu „Škola hrou“ do oblastí
individualizace a inovace a zkvalitnění výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti a cizích jazyků. Obě zvolené oblasti účelně
propojíme s využitím ICT. Celkově je tedy záměrem projektu především zlepšení a zkvalitnění výuky cizích jazyků a ICT a posílení čtenářské a informační gramotnosti, a to díky individualizaci výuky a inovovaným materiálům, které mají napomoci vzdělávat žáky v souladu s moderními trendy a
za přispění nejmodernějších IC technologií. Cílem
projektu je tedy rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků a ICT, a to především díky
modernizaci ICT ve škole. Tyto cíle jsou naplněny
jak individualizací výuky v těchto oblastech, tak i
vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Žáci jsou podpořeni téměř rovnoměrně v jednotlivých
ročnících, protože se domníváme, že v souladu s
naším ŠVP je toto rozložení nejefektivnější. Ze
strany podpořených žáků očekáváme kladné reakce
a chuť spolupracovat při realizaci projektu. Aktivně
se na projektu podílejí všichni učitelé. Přínos pro
učitele vidíme zejména v následujících bodech
 učitelé jsou oceněni za nadstandardní práci
navíc – sami ji často vykonávají již teď
zcela bez nároku na ohodnocení nebo za
minimální odměnu,
 učitelé budou mít motivaci zkvalitnit svoji
výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění i
ostatní,
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učitelé získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení
projektu.

Výsledkem projektu bude vytvoření dobrého zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro
dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků.
Výsledkem bude vytvoření řady vzdělávacích materiálů, které budou dostupné všem učitelům ve
škole. Ti je tak budou moci použít nejen přímo pro
výuku, ale zejména jako inspiraci pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů
chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také ostatními učiteli.
Výsledkem individualizace výuky by měla být především získaná zkušenost s tímto typem výuky ve
větším měřítku. Naším cílem je zlepšení podmínek
pro práci učitelů, motivace učitelů k používání moderních forem výuky a zejména pak správné implementace požadovaných výstupů projektu v praxi. Věříme, že projekt naší škole pomůže realizovat
aktivity, na které bychom za běžných okolností
neměli prostředky a že tyto aktivity budou prospěšné a užitečné zejména pro naše žáky.
Mgr. Miloslava Pavlová

Školka plná dětí
V září 2011 nastoupilo do naší mateřské školy opět
28 dětí, což je povolený, možný maximální počet
dětí na jednu třídu. Již několik let je o hodně více
chlapců, letos 20, děvčat tedy pouhých 8. V tomto
roce máme dost starších, předškolních dětí - 12,
čtyřletých dětí - 8, tříletých dětí též 8. Starším dětem říkáme „ motýlci“ a mladším dětem „berušky“.
Každým rokem k nám do školky chodí na návštěvu
nějaký dobrý kamarád (učitelka v přestrojení), který se stane pro děti zároveň velkým vzorem. Hodně
děti naučí a svou přítomností pokaždé hezky obohatí den ve školce. Děti se na jeho návštěvu vždy
moc těší a mile je pokaždé něčím novým překvapí.
Letos je naším prima kamarádem „Myška Mašlička“. Je hodná, laskavá, moudrá. Jmenuje se
Mašlička proto, že na svém dlouhém ocásku nosí
různě barevné mašličky, které ji tam přivazují hodné děti, zároveň je tedy zkouší ze zavazování kliček, z barev a počtu. Myška rozvíjí u dětí kladné
povahové vlastnosti, komunikativní dovednosti,
podporuje důležitost kamarádství a psychickou pohodu v dětském kolektivu. Krom toho, ale i také
hudební schopnosti a dovednosti u dětí – zpěv, pohyb, rytmiku, hru na tělo i na dětské rytmické nástroje. Při své první návštěvě, což bylo v září, hned
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na počátku školního roku, nás přivítala pěknou
básničkou:
„Já jsem myška Mašlička,
líbí se mi každá písnička.
Ráda zpívám, tancuju a s dětmi si často zahraju,
zpívat, tančit vás naučím,
bát se mě nikdo vůbec nemusí.
Šikuláci jste tu všichni,
tak ať je nám spolu vždycky hezky“.
Přejeme si, aby dětem nebylo ve školce hezky jen
s myškou Mašličkou, ale i každý běžný den s námi
všemi navzájem. O to se stále snažíme a doufáme,
že jsou děti u nás ve školce spokojené a rády ji navštěvují.
Kromě návštěv Mašličky máme po celý rok pro děti připraveny různě pestré, zajímavé akce a činnosti.
Nyní si prožíváme krásný adventní čas – navštívili
jsme Vánoční akademii Bonifáce ve Rtyni, vánoční
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v Havlovicích, hudební
pohádku dětí ZUŠ Úpice: Sněhurka a sedm trpaslíků.
Vše se nám i dětem moc líbilo. Také si i zdobíme
naší školičku, abychom se naladili na Vánoce. Vyráběli jsme i vánoční přáníčka a dárečky nejen pro
rodiče, ale i ostatním. Máme za sebou vánoční besídku ve školce, s názvem „Bim, bam – Vánoce
přicházejí“. Při ní se školka naplnila velkým počtem dospěláků, neboť se jistě s radostí přišli podívat, co jim děti předvedou. Vše se vydařilo, děti byly šikovné a každou chvíli si užívaly zaslouženého
potlesku. I nás učitelky potěšila i slova dospělých:
„Bylo to moc pěkné“ nás hřejí a hlavně inspirují
k dalším společným akcím. Děkujeme! Jsme vždy
rády, když k nám na pozvání zavítá s chutí i paní
starostka Vladimíra Pátková, která nikdy nezapomene děti něčím odměnit, obdarovat. Pozvání ráda
přijímá i naše ředitelka školy, která si už zároveň
tak trošku „testuje“ své budoucí žáky.

Poděkování
Děti a učitelky ze školky moc a moc děkují firmě
IRIS z Batňovic, panu Jaroslavu Najmanovi za
kraťasy a trička s potiskem – obrázkem housenky a
nápisem Mateřská škola Batňovice.
Ochotně na náš požadavek vyhověl, ušil, dal potisk
a vše daroval, tedy zadarmo.
Nám učitelkám se tak splnil sen,
mít všichni stejná trička s logem,
že jsme ze školky Batňovice.
Jsou moc pěkná, premiéru už totiž měly na veřejném vystoupení v Kulturním domě v Batňovicích a
měla velký úspěch.
Věříme, že je budeme často užívat na různých
akcích a výletech. Už se těšíme!

Zprávy z Chalupění
Občanské sdružení Chalupění Batňovice a Městské
muzeum Úpice uspořádali v letním období 10. 6. –
31. 8. 2011 výstavu „CHALUPĚNÍ aneb JAK SE
ŽILO DŘÍVE“. Spoluvystavovateli
byli Karel Nývlt z Velkých Svatoňovic se svou sbírkou fotoaparátů a
Jiří Ansorge z Bohdašína se sbírkou
starých rádií. Výstavu dále zpestřily
půvabné obrázky ze staré Úpice z
dílny výtvarného oboru Základní
umělecké koly A. M. Buxton pod vedením Květy
Krhánkové a obrázky amatérských úpických výtvarníků. Na vernisáži zazpíval Jiří Blatník
s vlastním originálním doprovodem na harmoniku a
buben. Za příjemné prostředí městského muzea a
vydatnou spolupráci jejich zaměstnanců pod vedením Marcely Strachotové děkujeme!

Ještě nás čeká, pro děti jistě to nejkrásnější - návštěva Ježíška – stromeček a nadílka. Zda přijde či
ne, to se ještě uvidí! Ale věříme, že dětem to nějaké
zlobení odpustí, překvapí novými hračkami a my si
budeme užívat krásných pohledů do rozzářených
dětských očí, které jsou tak nádherné a nenahraditelné. Zazpíváme koledy, poděkujeme Ježíškovi,
slíbíme, že budeme hodní, k hračkám se budeme
chovat vždy hezky.
A tak i vám všem občanům Batňovic přeji za mateřskou školu krásné Vánoce a do nového roku
2012 hodně zdraví, lásky, pohody a radosti
z čehokoliv!
Blanka Suchánková
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Seniorky z Batňovic
Loni o adventu se nám líbilo v Ratibořicích i přes
velkou zimu, a tak jsme se tam vrátili letos na jaře,
vybrali jsme termín kdy “ Ožily postavy ve mlýně a
na starém Bělidle. V zámeckém parku nás přivítala
paní kněžna, slečna Hortenzie se služebnictvem,
pod velkým dubem také pan myslivec s Vítkem.
V červnu se konalo setkání spoluobčanů ke dni obce, které se setkalo s příznivým ohlasem. Tak bude
jenom dobře, když budeme v pořádání této akce
pokračovat i v příštích letech. S podzimem jsme
pozvali na besedu paní Květu fialovou. Ta náhle
onemocněla. Přislíbila nám nový termín těsně před
vánocemi, těšíme se, že tentokrát přijede. Pro podzimní večery jsme také objednali dvakrát divadelní
představení. Čekali jsme vyšší návštěvnost. Divadla
byla vydařená. Setkání nejen s důchodci se také
vydařilo, děti nás potěšili a pořad o Karlu Hašlerovi
byl bezvadný. Pana Šimona Pečenku pozveme na
jaře znova. Tradičně připravujeme Setkání pod vánočním stromem s koledami a něčím na zahřátí.
V přísálí kulturního domu Pod Verpánem jsme připravili výstavu velkého Melicharova betlému.
Helena Zahálková

Tradiční setkání nejen s důchodci
Dne 26. 11. 2011 se konalo již tradiční setkání seniorů v kulturním domě v Batňovicích. Byl připraven bohatý program. Nejdříve vystoupily naše nejmenší děti z mateřské školky. Jejich vystoupení bylo úžasné a tady patří velké poděkování učitelkám
paní Pavle Červeňákové a Blance Suchánkové. Ani
naši žáci ze základní školy nezůstali pozadu a připravili si pro nás část vystoupení z muzikálu „Louka“. Dalším příjemným překvapením bylo vystoupení našich seniorek. Seniorky se nám představily s
módní přehlídkou dobových kostýmů od 50. let
minulého století do současnosti. Slovem provázela
paní Jana Melicharová. Pionýrka v podání paní
Smolové nebo sportovkyně Tučková vyloudily
úsměv na tváři každého z nás. Jsem ráda, že i naše
starší generace se umí takto dobře bavit a připravit
program i pro ostatní. Jenom připomenu, že
v minulém roce nacvičili taneční vystoupení „ Česká beseda“. Milé seniorky pevně věřím, že Vám
toto nadšení ještě dlouho vydrží a moc děkujeme za
Vaše zábavné vystoupení. Pořadem „ Večer pro
Karla Hašlera“ se Vám představila agentura Šimona Pečenky z Prahy, která Vám vyprávěním a písničkami představila tohoto génia lidové písničky.
Vladimíra Pátková
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Sociální komise
Dne 15. října 2011 se konalo vítání občánků na
obecním úřadě. Do života jsme tentokrát přivítali
pouze jednoho nového občánka naší obce Vendu
Kulta, který se narodil dne 6. 5. 2011 rodičům
Václavovi Kultovi a Petře Jelenové (Batňovice č. p.
60). Přivítat ho přišli děti z mateřské školky svými
básničkami a písničkami, paní Herta Kultová
s hudebním doprovodem, paní Květa Kalášková
s básní a členky sociální komise. Všem zúčastněným patří naše poděkování za skvěle připravený
program.
Po celý rok členky sociální komise navštěvují naše
starší spoluobčany s gratulací k významnému životnímu jubileu (od 70 let každých pět let, od 85 let
každý rok). Předsedkyně sociální komise paní Jana
Melicharová nikdy nechybí s fotoaparátem, aby vše
zdokumentovala. Vytváří pro nás a další generace
pamětní knihy s fotodokumentací. Moc děkujeme!
Vladimíra Pátková

Linie - občanské sdružení
pro sport a tělovýchovu
zajišťuje cvičení pro ženy a dívky
v obci Batňovice již od září 2009.

Cvičení probíhá v obecní tělocvičně
dvakrát týdně.
V pondělí od 19:00
můžete přijít posílit svalstvo v pomalejším
rytmu aerobní hudby.

Ve středu v 19:00
si zacvičíte a zaskotačíte
při "vesnickém" aerobiku s cvičitelkou
Jitkou Bartoníčkovou.

pf 2012…
klidné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví
a osobní spokojenosti
v roce 2012 všem občanům
přeje Obecní úřad a
Obecní zastupitelstvo
obce Batňovice

