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Soutěž „Vesnice roku 2010“ Královéhradeckého kraje

Cena hejtmana za vedení obecní knihovny
Letošního ročníku soutěţe „Vesnice roku 2010“ v Královéhradeckém kraji se zúčastnilo 37 obcí. Oceněno
jich nakonec bylo 17. Vítězem letošního ročníku soutěţe se stala obec Nepolisy. Vítězná obec přesvědčila
hodnotitelskou komisi svojí profesionálně připravenou prezentací, komplexním
rozvojem obce, bohatým společenským a
kulturním ţivotem, který je udrţován
formou venkovských lidových tradic. A
které obce se letos dočkaly ocenění:
Nepolisy - Zlatá stuha za vítězství
v krajském kole, Dolní Kalná – Modrá
stuha za společenský ţivot, Sovětice –
Bílá stuha za činnost mládeţe, Lovčice –
Zelená stuha za péči o zeleň a ţivotní
prostředí a Boţanov – Oranţová stuha za
spolupráci obce a zemědělského subjektu.
Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje
získaly obce: Miletín – za provázanost
krajiny s historií, Velké Petrovice – za
spolupráci spolků, Batňovice – za vedení knihovny, Libčany – za naučnou stezku, Dobrá Voda – za vedení
kroniky.
Diplomy Královéhradeckého kraje se mohou pochlubit Vysoká nad Labem – za úctu k historii, Vrbice – za
péči o sakrální památky, Ţďár nad Metují – za originální zpracování historie a Dolní Přím – za vytváření
podmínek pro vyuţívání volného času. Věcnou cena hodnotitelské komise soutěţe „Vesnice roku“: Dřevěnou zvonici získala obec Studnice – za trvale udrţitelný rozvoj venkova
Cenu naděje pro ţivý venkov pak obdrţela obec Pšánky.
Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěţe proběhlo na půdě vítěze v obci Nepolisy. Nás můţe
těšit, ţe se ani při letošním klání batňovice neztratily. Cena hejtmana Královéhradeckého kraje za vedení
obecní knihovny je oceněním práce jak naší knihovnice paní Markéty Tučkové, tak i práce celého obecního
zastupitelstva. Jako vítěz krajského kola byla naše obecní knihovna nominována na udělení ceny Ministerstva kultury „Knihovna roku“ v kategorii „Základní knihovna“ pro rok 2010. Hodnotící komise navštívila
naši knihovnu 1. září. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 30. září v Nostickém paláci v Praze –
sídle Ministerstva kultury ČR. Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví
v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních sluţeb, a to ve dvou
kategoriích: "Základní knihovna" a "Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Na nejvyšší ocenění jsme sice nedosáhli, ale uţ samotná nominace do celostátního klání a
účast na slavnostním vyhodnocení soutěţe je velkým úspěchem naší. Ceny vítězným knihovnám předával
ministr kultury Jiří Besser. Vítěznou knihovnou v kategorii "Základní knihovna" se stala Obecní knihovna v
Petrůvkách (kraj Vysočina).
Břetislav Novák
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Takový malý…

…ÚVODNÍČEK
Váţení čtenáři,
Uplynulo jiţ patnáct let od chvíle, kdy jste měli moţnost drţet v ruce první číslo „Batňovického zpravodaje“. Stalo se tak krátce po druhých svobodných volbách v roce 1995. Jiţ v samém počátku si zpravodaj
dal za cíl zlepšit informovanost Vás občanů o dění
v naší vesnici. Ze stránek prvního čísla jste se dozvěděli o záměru plynofikace obce, řešení kanalizace,
opravě silnice, moţnosti výstavby bytů na „Buchtově
kopci“ i o snaze a odhodlání nového zastupitelstva obce řešit pořádek, bezpečnost, čistotu a vzhled obce. Jiţ
při letmém pohledu je zřejmé, co z toho se za uplynulá
léta podařilo a co zůstává vykonat některému z příštích
zastupitelstev. Ale to není předmětem tohoto úvodníčku. Spíše bych chtěl poukázat na skutečnost, ţe náš
malý zpravodaj byl po celých patnáct let vaším průvodcem, komentátorem a glosátorem veškerého (anebo
alespoň většinou) batňovického dění. Je s podivem, ţe
ani v době televize, mobilů a internetu neztratilo toto
archaické médium své kouzlo a potřebnost. Svědčí o
tom i nevinné poznámky (nebo to byly záměrné provokace?) typu „…už dlouho nevyšel zpravodaj“, nebo
„…tak kdypak vyjde nový zpravodaj?“. Nechci zde
obhajovat potřebnost či nezbytnost tohoto plátku, ale
jsem rád, ţe se nám jiţ zmíněných patnáct let daří tvořit, vydávat a distribuovat tento zpravodaj. Pravda, byly doby, kdy se to dařilo i čtyřikrát do roka. Pak jsme
slevili na „dvakrát ročně“ a poslední dobou jsme rádi,
kdyţ to vyjde alespoň jednou za rok. Nevím, jestli za
to můţe únava, málo času či něco jiného, ale pravdou
zůstává, ţe nás během těch let ani jedinkrát nenapadlo
vydávání zpravodaje ukončit. Jen těch spolupracovníků a přispěvatelů kdyby bylo víc. To by se to panečku
psalo a vydávalo. Ale zanechme nářků a pohlédněme
směle do budoucnosti…
Toto číslo „Batňovického zpravodaje“ se vám dostává
do rukou na konci dalšího volebního období obecního
zastupitelstva. Za pár dní půjdeme k volbám a začne
další etapa ţivota naší obce. A tak není (myslím) na
škodu se trochu zastavit, zbilancovat, zavzpomínat a
zhodnotit. To vše se vám snaţíme přinést na stránkách
tohoto zpravodaje.
A tak na závěr snad jen jedno přání – zachovejte nám
přízeň. Děkujeme.
Za všechny, kteří pro vás 15 let připravovali tento zpravodaj
Břetislav Novák
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Slovo starostky
Váţení spoluobčané,
čtyřleté období se blíţí ke konci a já bych velice ráda
krátce zhodnotila toto období. V tomto období jsme se
museli potýkat s mnoha změnami. Ať jiţ to bylo zavedení
sluţby CzechPoint do obcí, datové schránky, podstatné a
zásadní změny v účetnictví i negativní dopad hospodářské krize, která nezasáhla pouze rozpočty státu, krajů, ale
i rozpočty obcí. Daňové příjmy prozatím spíše stagnují,
neţli rostou a současná krize ještě zdaleka není za námi a
musíme se uskromnit všichni. Chtěla bych poděkovat
současnému Zastupitelstvu obce Batňovice za jeho aktivní činnost a odvedenou práci. Ne všechno se nám podařilo dotáhnout do zdárného konce. Mám na mysli především otázku získávání dotací. Dvakrát jsme podali ţádost
o dotaci do Regionálního operačního programu a dvakrát
jsme neuspěli. Na druhou stanu se nám ale podařilo,
kromě menších dotací získat 13.500.000,- Kč
z Ministerstva financí ČR na výstavbu tělocvičny a školní
jídelny. Nebudu se dále rozepisovat, co se podařilo a nepodařilo, to je na Vás (občanech), abyste hodnotili uplynulé čtyři roky. Ráda bych se na tomto místě spíše pozastavila nad mezilidskými vztahy – to, jak se chováme jedem k druhému a jak vnímáme své okolí. Je velmi jednoduché přijmout vyhlášku obce a pak jenom hrozit pokutami. Současné zastupitelstvo toho není příznivcem a
tak se obecních vyhlášek přijalo minimum. Spíše se upozorňovalo a věřilo, ţe právě náš občan „to pochopí“.
Souţití není jednoduchá záleţitost a tak výčet některých
z nich: volné pobíhání psů (stále stejná situace a stále
stejní psi!), venčení psů na veřejných prostranstvích (cedulka - necedulka, ať se pejsek proběhne a vykálí na dětském hřišti u motorestu Klondajk, ještě, ţe to u školy je
oplocené), další nešvar „pálení“, ač stále upozorňujeme
na nedovolené spalování domovního odpadu, někteří nevidí - neslyší a dále sekání trávy, řezání dřeva – nejlépe
v neděli. Co na tom, ţe někteří z nás si chtějí neděli proţít
v klidu třeba u kávy? Ne, opravdu Vás jiţ nebudu trápit,
co by se mělo a nemělo udělat, třeba se některý z Vás
zamyslí a budeme zase o krůček blíţe k tomu, abychom
v Batňovicích byli spokojeni všichni, aby se nám zde
dobře ţilo. Díky Vám všem občanům a spolkům to u nás
“ ţije“ a já jsem hrdá na to, ţe jsem byla toto volební období starostkou obce Batňovice. Děkuji ještě jednou celému zastupitelstvu obce, všem spolkům a základní škole
za jejich činnost, knihovnici a kronikáři a především Vám
občanům Batňovic.
Vladimíra Pátková
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Obecní knihovna
informuje…
19. března 2009 se naše knihovna přestěhovala (doufejme, ţe uţ definitivně) do nově zrekonstruovaných
prostor v objektu bývalého obecního úřadu. A toho
dne, naše nová knihovnice paní Markéta Tučková přivítala i svého prvního čtenáře
Za rok 2009 se vypůjčilo 1.607 knih a 165 periodik.
Registrovaných čtenářů bylo 76. Za celý rok zrealizovala knihovna 15 akcí, z toho 7 besed pro mateřskou
školu a základní školu a 8 dalších akcí. V loňském roce se poprvé knihovna připojila k celostátním akcím,
jako jsou „Den pro dětskou knihu“, „Týden knihoven“
a „Noc s Andersenem“. Děti se uţ těší na další ročníky.
Ve spolupráci se základní školou byla pro děti připravena „Výprava hradních skřítků za pokladem“. Skřítkové ten večer dobyli knihovnu, kde se pustili do psaní
Rytířského desatera. Ohořelou listinu dobře zapečetili.
Po výrobě strašidélek a čtení o Karlu IV. se vydali na
krátkou stezku odvahy, cestičky byly lemovány svítícími strašidélky. Při čtení příběhů z dávných časů se
děti ukládaly ke spánku.
Začátkem roku 2010 proběhla výměna knih doplňkového souboru z Trutnova. Během února a března
knihovnu navštívily děti ze základní a mateřské školy.
Putovali jsme z pohádky do pohádky, povídali si o spisovatelích blízkého okolí, nechybělo ani seznámení s
ilustrátory dětských knih a soutěţ v poznávání pohádek z krátkých úryvků. Děti si odnášely „Večerníčkové“ čepice a lízátka v podobě Večerníčka. Zájem nad
očekávání měla únorová čtvrteční dílnička, která proběhla ve dnech 18. a 25. února 2010, děti si vyráběly
"Kofoláčky".
Jiţ po druhé jsme v knihovně proţili i „Noc s Andersenem“ (26. března), při níţ jsme si připomněli i 120.
výročí narození významného českého spisovatele Karla Čapka. Prohlédli jsme si dům jeho otce - doktora
Antonína Čapka - dnes tam sídlí obvodní oddělení Policie ČR. Při vyrábění robotů nás večer překvapili vodníci, kteří přinesli hrnečky s dušičkami. Děti hádaly
dušičky a odpovídaly na "zvídavé rybičky". Za pomoci
vodníků byla do tmavé noci vypuštěna v podobě lampiónku jedna velká dušička. Ke spánku uléhalo 14 dětí
a 3 dospěláci. Poděkování patří A. Benkové za upečení
dortu, R. Rudolfové za sponzorské dárky a J. Sedláčkovi za dopravu autobusem do Úpice.
Poslední akcí byla beseda se spisovatelkou Ivou

Vávrovou. Ţákům 1. - 5. třídy představila svou kníţku
"O čarodějce, která zaspala století". Čarodějka Violeta
se jednoho dne probudí ve své jeskyňce a zjistí, ţe prospala řadu let a ţe okolní svět se zatím změnil k nepoznání. Jak si poradí s nástrahami moderní doby? Bude
vyuţívat své kouzelné hůlky a létajícího koberečku?
To vše a ještě něco víc se dočtete v této knize. Děti
mohly na vlastní oči vidět kouzelný kobereček a čarodějnici Violetu v podobě loutky. Kniha je k půjčení v
knihovně.
Aktuální informace a novinky můţete průběţně sledovat na našich internetových stránkách:
http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/
Výpůjční doba knihovna v Batňovicích je kaţdý čtvrtek od 16:00 – 18:00.
K vypůjčení nabízí naše knihovna něco přes 1.200
knih (romány, historické romány, detektivky, válečná
literatura, cestopisy, ţivotopisy osobností, encyklopedie, knihy pro ruční práce, povídky, pohádky, leporela,
naučné knihy). K dispozici jsou i některá periodika:
Flóra na zahradě, Zahrádkář, Bydlení, Maminka, Dekor, Čas na lásku, Lidé a
země, Živá historie, Válka revue, Méďa Pusík.
Pro děti byla v minulém školním roce připravena stále
celoroční hra "Plavba s pirátem Jednoočkem". Kaţdý
soutěţící měl vyrobenu svou vlastní lodičku a kaţdý
měsíc je čekala určitá překáţka a to v podobě literární
otázky. Vylosovaní kormidelníci pak získali kaţdý
měsíc malou odměnu. Pro letošní školní rok je pro
malé čtenáře připravená obdobná hra pod názvem „Jede, jede mašinka“.

Významným oceněním práce naší knihovny byla „Cena hejtmana Královéhradeckého kraje“ v rám-ci soutěţe Vesnice roku 2010 a nominace do soutěţe
„Knihovna roku 2010“ v kategorii „Základní knihovna“ a účast na jejím vyhodnocení na Ministerstvu kultury ČR v Praze 30. září 2010.
Markéta Tučková, Břetislav Novák
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Vítání občánků
„Příděl“ nových občánků se nezastavil ani na přelomu
roku 2009, ani v roce 2010. A tak jejich vítání ne
Obecním úřadu v Batňovicích plynule pokračovalo.
V sobotu 5. prosince 2009 jsme v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Batňovicích přivítali Natálku Kultovou (Batňovice 60) a Ríšu Pavla (Batňovice 121).

V sobotu 10. dubna 2010 pak Aneţku Miklasovou
(Batňovice 143), Adrianu Součkovou (Batňovice
192) a Michala Pilného (Batňovice 131).

A konečně v sobotu 5. června 2010 se uskutečnilo
slavnostní vítání nových batňovických občánků. Vaška Tesaře (Batňovice 228) a Marušky Paděrové
(Batňovice 120).
Nové občánky tradičně vítala starostka obce, paní Vladimíra Pátková společně s předsedkyní sociální komise
paní Janou Melicharovou. Na slavnostním ceremoniálu
se podílely i děti ze základní a mateřské školy se svým
pásmem básniček a písniček s hudebním doprovodem
paní Herty Kultové. A jen doufáme, ţe „příděl“ nových občánků není zdaleka vyčerpán a milá setkání
v prostorách obecního úřadu budou pokračovat i
v následujících letech.
Břetislav Novák
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Vícemistři světa
z Batňovic
Ve dnech 6. - 11. září proběhlo v Praze mistrovství
světa v silovém trojboji "GPC Worlds 2010". Na
šampionát se kvalifikoval i „Batňovák„ Radek Rosa,
který ve své váhové kategorii v disciplíně Powerlifting
Raw obsadil druhé místo. V kategorii juniorů obsadil
druhé místo i další „Batňovák“ Jan Sedláček.
A tak jsme navštívili Radka, abychom zjistili další
podrobnosti. Dozvěděli jsme se, ţe Radek soutěţil
v disciplíně „Powerlifting Raw“ – coţ znamená asi to,
ţe jde o silový zdvih bez vybavení, tzn. bez speciálních obleků, které umoţňují závodníkům vyšší výkony. Samotný trojboj se skládá ze tří disciplín – „dřep“
(coţ jsme pochopili tak, ţe si musíte dřep-nout, za krk
vám poloţí cirka dva metráky a vy se musíte postavit),
„benchpress“ (to si jen tak leţíte a vzpíráte - mimochodem, a to se Radek přiznal, ţe toto je jeho nejslabší
disciplína) a konečně „mrtvý tah“ (coţ v překladu
znamená něco jako zdvih činky ze země do pasu).

Radek soutěţil ve váhové kategorii do 140 kg a soutěţ
absolvoval s výkonem 640 kg. Jak sám přiznal, je to
asi o 30 kg méně, neţ je součet jeho osobních maxim
v jednotlivých disciplínách, ale i tak je to úctyhodný
výkon.
Radek začínal pod hlavičkou TJ Sokol Batňovice ještě
ve staré tělocvičně v bývalém hostinci „U Donátů“. Po
zrušení tělocvičny odkoupil potřebné vybavení a trénoval doma ve stodole. Dnes se svým parťákem Petrem Hronem trénuje v Úpici. Svůj první závod absolvoval jako dorostenec na mistrovství republiky v roce
1992.
A tak na závěr popřejme Radkovi mnoho dalších (a
nejen) sportovních úspěchů.
Václav Melichar a Břetislav Novák
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Občanské sdružení

Chalupění v roce 2009
Činnost sdruţení na úpické „Dřevěnce“
Vzhledem k probíhajícím opravám byla Dřevěnka přístupná veřejnosti pouze v období od 1. 1. do 30. 4.
2009. Mimo průběţného zajištění veřejného provozu
byly uspořádány tyto kulturní akce:
Tibet - spiritualita, utrpení, pokrok aneb minulost a přítomnost. Doc. PhDr. Jan Klíma, proděkan
Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, afrikanista a odborník na portugalsky mluvící země.
Tento rok jsme si připomněli 50. výročí od velkého
povstání Tibeťanů proti čínským okupantům. Akce
byla pořádána v rámci projektu Vlajka pro Tibet.
Osm rozhodujících faktorů, které ovlivňují naše
zdraví. Lektorka Eva Wagenknechtová. Zdraví je
základ harmonického vývoje člověka. Mnohdy
máme příleţitost ovlivnit naši pozemskou pouť.
Kromě stravy existuje ještě sedm dalších faktorů,
které jsou pro zdraví rozhodující. Toto vše jsme se
dozvěděli včetně ochutnávky jídel zdravé výţivy
Bible, ţivotní prostředí a zdravý ţivotní styl.
Mgr. Tomáš Karel (farář církve Československé
husitské). Nezabiješ! Co se píše v Bibli o vztahu ke
zvířatům, rostlinám a k přírodě jako celku. Jak
vnímá bible zdraví? Jak skloubit zdravý ţivotní styl
s křesťanskou tradicí?
Velikonoce v bibli. P.ThLic. Miroslaw Michalak
(trutnovský vikář církve katolické). Známe pravý
význam Velikonoc? Proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? Týkají se nás
všech - slavíme je všichni…? Setkáním pro širokou
veřejnost nás provedl dlouholetý trutnovský kněz.
Tradiční velikonoční zvyky v Jestřebích horách.
Odpolední dílna, při které jsme se naučili, vyzkoušeli nebo zdokonalili v pletení dynovaček, zdobení
kraslic a vajíček. Ukázali jsme si velikonoční dekoraci a zhlédli ukázky prací našich spoluobčanů.
Kurz paličkování. Lektorkou byla paní Anděla
Králová z Havlovic. Pokračování kurzu pro stávající účastníky.
Hvězdy nad Dřevěnkou 2. RNDr. František Blahák, CSc. Pokračování pásma neformálních besed a
rozjímání o hvězdné obloze, zajímavých úkazech a
akcích na hvězdárně.

Doprovodná akce k vánočnímu jarmarku. Zpřístupnění venkovního areálu Dřevěnky, moţnost
prohlídky nově zrekonstruovaných částí objektu,
velkoplošné promítání dokumentu z oslav 650 let
města Úpice, teplé nápoje, prodej dárků. Projíţďky
na koni pod vedením Tomáše Kuťáka ze Suchovršic.
Další činnost na „Dřevěnce“
Spolupráce s dodavateli oprav objektu (vyklízení a
přesuny materiálu, zajištění objektu, úklid po provedených pracích
údrţba prostranství dvora, budování přírodního
venkovního posezení
budování a údrţba vyhlídkové stezky v břehu nad
řekou
Opravy „Dřevěnky“ - etapa 2009
Předmětem rekonstrukce objektu Dřevěnky v roce
2009 byly stavební práce na pomocném statickém zajištění budovy a opravě roubení přístavku. Práce
byly zahájeny vloţením statického zajištění střední a
východní části objektu. Dřevěnými trámy byly
v interiéru podepřeny stávající konstrukce od přízemí aţ po střechu. Toto vloţené statické zajištění je
nutné pro zásahy na opravách roubení objektu. Zůstane
nainstalováno po dobu oprav. Po provedení statického
zajištění objektu bylo moţno začít s opravou tzv. přístavku v severovýchodní části objektu. Tato část Dřevěnky byla nejvíce poškozená a celkově doţitá. Následovala stavba lešení okolo roubeného přístavku. Bylo
provedeno dokonalé zaměření a zmapování jednotlivých detailů přístavku před jeho demontáţí, aby nově
instalované prvky byly přesnou kopií stávajících částí.
Přístavek byl kompletně demontován a jednotlivé jeho prvky důkladně prohlédnuty a určeny, které jejich
části bude moţné znovu pouţít. Současně s demontáţí
obvodového roubení přístavku byla demontována i
jeho vnitřní roubená příčka a stropní trámy se záklopem. Dále odstraněny rákosové omítky na vnitřní stěně
oddělující přístavek od hlavní budovy (lokálu). Nové
řezivo - smrková kulatina - bylo dovezeno z Krkonoš v
surovém stavu a na staveništi opracováno do poţadovaných rozměrů a profilů. Na návrh statika bylo pro
zaloţení stěn přístavku na zdivu přízemí nutné pouţít
dubových prahových trámů. Poté následovala samotná
montáţ roubení. Všechny části nového i starého roubení byly řádně ošetřeny nátěry proti hnilobě, houbám
a dřevokaznému hmyzu. Nově sroubený přístavek musí nyní řádně vyschnout, aţ poté bude konstrukce dokončena vloţením oken a dveří, vyspárováno roubení a
povrchově upraveno. Veškeré práce byly prováděny
převáţně ručními tradičními technikami a konzultovány s odborníky a pracovníky památkové péče.
Pavel Melichar
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Malé ohlédnutí
za volebním obdobím 2006/2010
Čtyři roky uplynuly jako voda a my za pár dní půjdeme opět k volebním urnám, abychom si zvolili zastupitele na další čtyři roky. Dovolte mi, abych se v následujících řádcích pokusil zrekapitulovat vše, co se za
uplynulé období v naší obci událo.
Začněme v roce 2006. To se realizovala rekonstrukce
místních komunikací – v Batňovicích komunikace u
Romana Tučka a komunikace ke hřbitovu, na Kvíčale
pak komunikace k Hofmanovým a Kostovským a část
komunikace k vodojemu. Celkové náklady na rekonstrukce dosáhly částky 718.730,- Kč (z toho dotace
z POV Královéhradeckého kraje 350.000,- Kč). Dále
byla realizována úprava prostranství u základní školy v
Batňovicích s celkovými náklady 51.086,70 Kč (z toho
dotace z POV Královéhradeckého kraje prostřednictvím Svazku obcí Jestřebí hory činila 14.151,- Kč).
V roce 2007 pokračovala práce na opravách hasičské
zbrojnice. Navázalo se tak na práce započaté jiţ v roce
2005. Obec získala dotaci ve výši 250.000,- Kč z POV
KHK na výměnu oken a nátěr fasády. Celkové náklady
včetně nátěru střechy a ţlabů dosáhly částky 598.319,Kč. Batňovičtí hasiči v tomto roce oslavili 120. výročí
zaloţení sboru. Celá akce byla spolufinancována z dotace „Fondu mikroprojektů regionu Glacensis v rámci
programu Interreg III. A ČR – Polsko“. Zároveň bylo
svépomocí sboru dobrovolných hasičů opraveno a natřeno hasičské vozidlo TATRA. Na tuto opravu obec
přispěla částkou 36.000,- Kč.
V témţe roce byla zpracována projektová dokumentace na výstavbu nového vodojemu na Kvíčale. Na toto
byla získána dotace z programu „Rozvoj infrastruktury
v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000“ ve výši
95.000,- Kč (přičemţ celkové náklady činily 140.000,Kč). V současné době je jiţ vykoupen pozemek na výstavbu vodojemu a probíhají jednání s vlastníky pozemků o vykoupení přístupové komunikace
k vodojemu. Bylo rovněţ jiţ vydáno stavební povolení
a obec poţádala o dotaci od Královéhradeckého kraje
z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního
hospodářství obcí do 2000 obyvatel“. Celkové náklady
na výstavbu vodojemu jsou vyčísleny na 5.227.310,Kč (poţadovaná dotace činí 4.181.848,- Kč).
V témţe roce bylo rozšířeno i dětské hřiště u Motorestu Klondajk. Nově zaloţené Místní akční skupině –
Království Jestřebí hory se podařilo získat dotaci v
rámci programu „LEADER ČR“ ve výši 2.500.000,Kč. Obec Batňovice předloţila svůj projekt “Dětský
koutek u víceúčelového sportovního areálu u Motores-
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tu Klondajk“. Do programu se přihlásilo osm ţadatelů
a náš projekt ve výběrovém řízení uspěl a obec získala
dotaci ve výši 254.000,- Kč (celkové náklady činily
359.750,- Kč, podíl z rozpočtu obce činil 105 750,Kč).
Obecní knihovna v Batňovicích získala dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2007 z Ministerstva kultury
z grantu „Veřejné informační služby knihoven - VISK
3" dotaci ve výši 40.000,- Kč na projekt „Automatizace obecní knihovny“. Dotace byla pouţita na nákup
nového počítače, záloţního zdroje výpůjčního programu REX a stolu pod počítač. Z prostředků obce byla
pak zakoupena čtečka, kancelářská ţidle a tiskárna
(podíl z rozpočtu obce činil 21.500,- Kč).
Opravy se v roce 2007 dočkal i památník obětem fašismu. Obec získala dotaci prostřednictvím Svazku obcí Jestřebí hory. Celkové náklady opravy dosáhly částky 87.393,- Kč (z toho poskytnutá dotace 61.173,- Kč
a podíl z rozpočtu obce 26.220,- Kč).
Obec Batňovice získala půjčku na zpracování projektové dokumentace z dílčího programu PKR – SPD
Královéhradeckého kraje na „Podporu přípravy projektů a zpracování žádostí o podporu“ na zpracování
projektu „Multifunkční dům – rekonstrukce kulturního
domu č. p. 106“ ve výši 390.000,- Kč. Aby se tato
půjčka stala uznatelným nákladem, bylo podmíněno
úspěchem projektu. Projekt byl podán do „Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozvoj venkova“ celkem dvakrát. Poprvé do výzvy č. 2
(kde získal 60,80 bodů) a podruhé do výzvy č. 10 (kde
po zisku 74,7 bodů skončili těsně pod čarou úspěchu –
uspěly projekty, které získaly alespoň 75 bodů).
V případě úspěchu by obec získala dotaci ve výši
17.500.000,- Kč. Ale ne vţdy se vše podaří, a tak obec
musela vrátit i půjčku, kterou získala na zpracování
projektové dokumentace. Obec má přesto připraveno
stavební povolení a zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a v současné době hledá
jiné finanční zdroje.
Dalším z dlouhodobých problémů, které naše obec řeší
je kanalizace obce. Od Královéhradeckého kraje získala obec finanční podporu z dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí
do 2000 EO“ ve výši 238.000,- Kč na zpracování projektové dokumentace kanalizace obce. Celkové náklady projektu na zpracování projektové dokumentace činí 340.000,- Kč. Předběţné náklady na dobudování
kanalizace byly vyčísleny na částku 42.500.000,- Kč.
Dobudování kanalizace obce je plánováno na několik
etap. Obec můţe poţádat o dotaci z evropského fondu
„Osa IV. Rozvoj infrastruktury“, nebo poţádat o dotaci Královéhradecký kraj, Ministerstvo zemědělství či
Státní fond ŢP. Snahou obce je samozřejmě získat do-
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taci pro obec co nejvýhodnější. V současné době je
zpracována projektová dokumentace, včetně stavebního povolení.

Další z velkých akcí, která se nakonec povedla, byla
„Přestavba školní jídelny a přístavba tělocvičny“ I.
etapa byla zahájena jiţ v říjnu 2007, kdy se obci poda-

řilo získat dotaci z Ministerstva financí ČR z programu
298210 „Podpora základny regionálního školství“ na
akci „Stavební úpravy objektu č. p. 161 na školní jídelnu s kuchyní a tělocvična“ ve výši 8.000.000,- Kč.
Jídelna s kuchyní byla dokončena v červenci 2008
s celkovými náklady ve výši 9.468.237,- Kč (podíl obce činil 1.468.237,- Kč). Je důleţité připomenout, ţe
dotaci se obci podařilo získat ve spolupráci
s poslancem parlamentu ČR panem Ing. Jiřím Hanušem, který měl i velký podíl na získání druhé dotace
v roce 2008.
II. etapa celé akce „přístavba tělocvičny“ byla zahájena v říjnu 2008. Obci se podařilo získat další dotaci
z Ministerstva financí ČR z programu 298220 – „Podpora základny regionálního školství“ na akci „Stavební úpravy objektu č. p. 161 na školní jídelnu s kuchyní
a tělocvična“ ve výši 5.537.000,- Kč. Tělocvična byla
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dokončena v květ-nu 2009 s celkovými náklady ve výši 6.480.094,- Kč (podíl obce činil 943 094,- Kč). Stavební práce na propojovacím krčku mezi ZŠ a školní
jídelnou, včetně projektové dokumentace činily
254.449,- Kč. Postupně se upravují chodníky v okolí
tohoto areálu. Všichni jsme moc rádi, ţe se podařilo
získat tyto finanční zdroje a naše děti jiţ nemusí dojíţdět na cvičení do Malých Svatoňovic. Tělocvična je
také hojně vyuţívána občany, jak dětmi, tak i našimi
spolky.
V roce 2008 pokračovaly další práce na opravě hasičské zbrojnice. V tomto roce obec získala dvě dotace účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výměnu oken v zadní části hasičské
zbrojnice a opravu a nátěr venkovní omítky ve výši
107.600,- Kč a investiční dotaci na dostavbu hasičské
zbrojnice (školící místnost pro hasiče ve výši)
250.000,- Kč. Celkové náklady dosáhly 791.572,- Kč
(podíl obce činil 433.972,- Kč). Celkové náklady na
opravu hasičské zbrojnice (která se opravovala od roku
2005) dosáhly částky 1.622.097,- Kč.
V roce 2008 byla navíc získána ještě účelová neinvestiční dotace z Královéhradeckého kraje na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, na věcné vybavení, na výdaje na odbornou přípravu a na uskutečněný
zásah jednotky SDH ve výši 40.230,- Kč.
Opravy se v témţe roce dočkala i „Boží muka na Kvíčale“. Z Královéhradeckého kraje získala obec finanční příspěvek na podporu objektů historické hodnoty umělecko – řemeslných děl na projekt: „Batňovice –
Boží muka na Kvíčale“ ve výši 50.000,- Kč. Celkové
náklady na opravu dosáhly částky 123.000,- Kč.
V roce 2008 se zásadní opravy dočkalo i hřiště u základní školy. Regionservis, centrum sluţeb samosprávy vyhlásilo III. kolo grantů centra sluţeb samosprávy
dotovaný částkou 100.000,- Kč. Naše obec se zapojila
projektem na obnovu dětského hřiště u základní školy
a tento projekt se podařilo obhájit (ze 17 uchazečů
z Královéhradeckého, Plzeňského, Pardubického kraje
a kraje Vysočina) a získat dar ve výši 100 000,- Kč.
Hřiště u základní školy bylo vybaveno novým pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a prolézačkami. Následně, v roce 2009, zafinancovala firma Mekrs Úpice
vybudování nových dopadových ploch pod některými
druhy prolézaček, čímţ byla zvýšena bezpečnost dětí a
zároveň vzhled hřiště. Celkové náklady na vybudování
dopadové plochy činily 120.000,- Kč
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obec v roce 2009 dotaci ve výši 60.515,- Kč (spolupodíl obce činil 24.806,- Kč). Z této dotace byly
upraveny tři lípy v lokalitě Kvíčala. Navíc získala obec
i účelovou dotaci z Královéhradeckého kraje na výdaje
Sboru dobrovolných hasičů na svolávací systém a radiostanice ve výši 21.000,- Kč a 3.465,- Kč na odbornou přípravu velitelů a strojníků SDH Batňovice.

V roce 2008 byla na Obecním úřadu v Batňovicích zřízena sluţba CzechPoint. Na zřízení pracoviště a vybavení získala obec dotaci ze státního rozpočtu ČR
z Ministerstva vnitra ČR ve výši 52.000,- Kč.
Z poskytnuté dotace byl zakoupen počítač, monitor,
software, notebook a certifikáty.
V soutěţi vesnice roku 2008 získaly Batňovice „Modrou stuhu“ - ocenění za společenský ţivot v obci, která
byla dotována částkou 600.000,- Kč z Ministerstva pro
místní rozvoj. Tato částka byla rozdělena na dvě akce.
„Oprava schodiště ke hřbitovu včetně zábradlí“ – pouţitá dotace činila 360.000,- Kč (celkové náklady pak
480.910,- Kč). Další část dotace byla pouţita na rekonstrukce WC a nátěry oken a dveří v základní škole –
pouţitá dotace činila 240.000,- Kč (celkové náklady
330.014,- Kč).
V následujícím roce (2009) jsme v soutěţi vesnice
roku získali cenu Hejtmana Královéhradeckého kraje a
dar ve výši 30.000,- Kč. Dar byl pouţit na výstavbu
chodníků v okolí základní školy.
V roce 2009 proběhly v obci oslavy – 1000 let od zaloţení obce. Prostřednictvím Euroregionu Glacensis
získala obec ze zdrojů EU – ERDF z operačního programu příhraniční spolupráce ČR – Polsko dotaci ve
výši 7.305,54 EUR (184.059,-Kč). Z těchto finančních
prostředků bylo zakoupeno ozvučení, dataprojektor,
venkovské posezení, propagační materiály DVD, reklamní tabule, zaplacen kulturní program a občerstvení.
Na rozšíření pracoviště CzechPoint byla v roce 2009
poskytnuta dotace z Integrovaného operačního programu E-Government v obcích ve výši 58.259,- Kč
(spolupodíl obce činil 10.281,- Kč). Z poskytnutých
prostředků bylo zakoupeno multifunkční zařízení Kyocera, barevná tiskárna a monitor.
Z programu pro zlepšení dochovaného a krajinného
prostředí z Ministerstva ţivotního prostředí získala
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Tématem roku 2010 se stala oprava vodovodu
v Batňovicích. V rámci programu osy IV. „LEADER
z Programu rozvoje venkova - Obnova a rozvoj vesnic“ prostřednictvím MAS Království Jestřebí hory,
získala obec dotaci ve výši 1.103.185,- Kč. Celkové
náklady na opravu vodovodu dosáhly částky
1.511.502,- Kč (vícepráce ve výši 73.301,- Kč). Dotace bude obci proplacena aţ po ukončení projektu a podání ţádosti o platbu na SZIF a ukončených kontrolách. V rámci této akce bylo vyměněno vodovodní potrubí z vrtu do vodojemu, rozvod i výtlak. Byly provedeny úpravy ve vodojemu a vrtu. Věříme, ţe tímto
opatřením dojde ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou a budou tak odstraněny časté poruchy. Další etapou pokračovala i oprava hřbitovní zdi u kostela
svatého Bartoloměje. Z programu rozvoje venkova
Královéhradeckého kraje získala obec dotaci ve výši
124.500,- Kč (celkové náklady na opravu dosáhly
částky 249.000,- Kč).
Obec Batňovice kaţdý rok uzavírá dohodu s Úřadem
práce v Trutnově o vytvoření pracovních příleţitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a o poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Maximální výše příspěvku
na jedno pracovní místo pomocného nekvalifikovaného dělníka dosahuje 13.500,- Kč. Většinou jsou u nás
zaměstnáni občané s trvalým pobytem v obci Batňovice. Díky této moţnosti je obec udrţována. V letošním
roce zaměstnává obec pět našich občanů, kteří se starají o
nátěry, sekání trávy, čištění kanálů, zametání obce, a
mnoho jiných drobných prací ke zlepšení vzhledu obce. Dotace poskytnutá v roce 2009 činila 632.193,- Kč.
Rokem 2010 ovšem ţivot obce zdaleka nekončí. A co
vše je připraveno pro další realizaci a co čeká na zastupitelstvo obce v následujícím období (2010-2014)?
Tak alespoň namátkou - kanalizace obce, vodojem na
Kvíčale, kulturní dům, vybudování komunikace
k rodinným domkům u Hrubých, dokončení dětského
hřiště u základní školy, včetně běţecké dráhy a doskočiště, hřiště pro seniory, rekonstrukce komunikace na
Kvíčale směrem na Velké Svatoňovice u č. p. 214 a
kdoví co ještě.
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ale nejen budováním ţiva byla (a je) obec Batňovice.
V uplynulém období se naše obec pravidelně účastnila

Setkání ke dni matek
V neděli 9. května se v Kulturním domě v Batňovicích pod záštitou Obecního úřadu uskutečnilo
slavnostní odpoledne u příleţitosti dne matek. Se svými dárečky pro všechny mámy, maminky, ale i babičky přišly děti z mateřské i základní školy. Závěr velice

„Soutěţe vesnice roku“. V roce 2006 získala obec cenu
„Hejtmana Královéhradeckého kraje“ za úctu
k venkovským tradicím, v roce 2007 diplom za koncepční rozvoj obce, v roce 2008 Modrou stuhu za společenský ţivot obce, v roce 2009 cenu „Hejtmana Královéhradeckého kraje“za vzdělávání, kulturní činnost a
sport a konečně v roce 2010 cenu „Hejtmana Královéhradeckého kraje“za vzorné vedení knihovny. Naše
obecní knihovna byla nominována na udělení ceny
Ministerstva kultury „Knihovna roku“ v kategorii základní knihovna pro rok 2010.
V uplynulém období se úspěšně rozvíjel i kulturní a
společenský ţivot v Obci. Pravidelně pracovaly jak
„staré“ spolky – Sbor dobrovolných hasičů v Batňovicích a na Kvíčale, TJ Sokol Batňovice, Spolek divadelních ochotníků v Batňovicích, Český zahrádkářský
svaz Batňovice, občanské sdruţení „Chalupění“, občanské sdruţení „Linie“ na Kvíčale, spolek „Batňáčci“ a jezdecký oddíl na Kvíčale, tak i „nová“ sdruţení,
která vznikla v letošním roce - Mateřské centrum
„Včeličky“ a Klub seniorů v Batňovicích.
A při hodnocení kulturního a společenského ţivota
v obci nemůţeme opomenout ani naší Základní školu a
Mateřskou školu Batňovice. Kaţdoročně nacvičují divadelní představení a před nimi vystupují se svým programem i ti nejmenší. Pravidelně se účastní akcí pořádaných obcí Batňovice, např. „Setkání nejen
s důchodci“, „Vítání nových občánků“, „Setkání pod
vánočním stromem“ aj. I celému vedení školy a všem
učitelům patří náš dík. Bylo by toho mnoho, neţ bychom popsali ţivot v naší obci za uplynulé čtyři roky.
Svá výročí v té době oslavil SDH i mateřská škola,
obec si připomněla 600. Výročí od první písemné
zmínky… Nezbývá, neţ si přát, ať je ţivot v naší obci i
dalších letech tak zajímavý, jako tomu bylo v tomto
volebním období.
Ve spolupráci s obecním úřadem připravil B. Novák
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příjemného odpoledne pak obstarala zbrusu nová úpická kapela "Průměr 60".
Vladimíra Pátková

Výlet seniorů
Obecní úřad Batňovice připravil zájezd pro seniory na
pátek 14. 5. 2010. Navštívili jsme dřevěný kostelík
Panny Marie a klášter Benediktinů svatého Vojtěcha
v Broumově. Potom jsme zajeli do blízkého Polska do
kouzelného městečka Wambeřice prohlédli si Baziliku,
mini ZOO a místní expozici starých předmětů. I přes
nepříznivé a uplakané počasí jsme výlet zakončili
v lázeňském městečku Kudowa- Zdrój v místní rybárně, kde si všichni pochutnali na opečených rybách. Věříme, ţe i přes nepříznivé počasí se výlet všem zúčastněným líbil.
Vladimíra Pátková

Obec Batňovice vyhlašuje
veřejnou finanční sbírku
pro obec Heřmanice,
která byla zasažena bleskovou
povodní v srpnu 2010.
Pokladnička je umístěna
na Obecním úřadě v Batňovicích
od 15. 9. 2010 do 15. 10. 2010
Jedná se pouze o finanční sbírku
V rámci této sbírky nelze
shromažďovat žádné jiné dary
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Sdružení nezávislých
kandidátů Batňovice
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce
ve dnech 15. a 16. října 2010

Jiří Rudolf
42 let, podnikatel
Batňovice, bez politické příslušnosti

Ing. Aleš Bartoníček
57 let, učitel
Batňovice, bez politické příslušnosti

Iveta Baudyšová
42 let, státní zaměstnanec
Batňovice, bez politické příslušnosti

Pavel Rýdl
40 let, strojní mechanik
Batňovice, bez politické příslušnosti

Stanislav Petráček
47 let, technik
Batňovice, bez politické příslušnosti

Olga Přibylová
32 let, přepážková pracovnice pošty
Batňovice, bez politické příslušnosti

Ing. Oto Prouza
55 let, invalidní důchodce
Batňovice, bez politické příslušnosti

Jiří Hofman
46 let, údržbář
Batňovice, bez politické příslušnosti

Mgr. Miloslava Pavlová
57 let, ředitelka ZŠ a MŠ
Batňovice, bez politické příslušnosti
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Komunální volby 2010
Informace o volbách
Informace
Zastupitelstva obcí jsou volena na dobu čtyř let. Volby
do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 15. a 16.
října 2010 svým rozhodnutím ze dne 18. června 2010,
publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2010
Sb. Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne
25. června 2010. Za den vyhlášení je tak povaţován
25. červen 2010.
Volební strany
Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí jsou volební strany. Volební stranou mohou být registrované politické strany a politická hnutí a
jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdruţení nezávislých kandidátů nebo sdruţení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů.
Kandidáti
Kandidáti do komunálních voleb musí mít trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a
v neposlední řadě se musí jednat o státní občany České
republiky, případně o státní občany jiného státu, jimţ
právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských
zemí Evropské unie).
U kandidáta nesmí být dále překáţka výkonu volebního práva omezení osobní svobody z důvodu výkonu
trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k
právním úkonům.
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdruţení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4
zákona o volbách připojit ke kandidátní listině petici
podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Ke kandidátní listině musí být přiloţeno
vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta.
Poţadovaný počet podpisů pro petici uveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registrační úřad. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, tzn., ţe musí být splněna také podmínka trvalého
pobytu voliče v obci.
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Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě, má-li se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva, můţe volební strana na kandidátní
listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet
členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.
Volí-li se tedy zastupitelstvo obce např. o 7 členech,
lze uvést na kandidátní listinu maximálně 9 kandidátů.
Počet členů zastupitelstva obce na kaţdé volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.
Hlasovací
lístky
Kandidáti všech
volebních stran
jsou uvedeni na
společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební
stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích.
Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny oboustranně, přičemţ pro
označení všech volebních stran i pro údaje o všech
kandidátech musí být pouţito stejných druhů a velikostí písma a pro hlasovací lístky pouţito papíru téţe barvy, jakosti a rozměrů.
Způsob hlasování
Volič můţe volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Volič můţe
na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta kříţkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichţ
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních
stran.
Volič můţe na hlasovacím lístku označit kříţkem ve
čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň můţe
označit v rámečku před jménem kandidáta kříţkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němţ
jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v
jejím sloupci.
Převzato z www.denikpolitika.cz
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Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce
ve dnech 15. a 16. října 2010

Vladimíra Pátková
51 let, starostka
Batňovice, bez politické příslušnosti

Josef Pich
46 let, soukromý podnikatel
Batňovice, bez politické příslušnosti

Miroslav Šrejber
37 let, vedoucí dopravy
Batňovice, bez politické příslušnosti

Jana Melicharová
62 let, důchodce
Batňovice, KDU - ČSL

Helena Zahálková
65 let, důchodce
Batňovice, bez politické příslušnosti

Zdeněk Jiroušek
52 let, soukromý podnikatel
Batňovice, bez politické příslušnosti

Jana Řezníčková
54 let, skladnice
Batňovice, KDU - ČSL

Jan Pásler
34 let, obchodní zástupce
Batňovice, bez politické příslušnosti

Josef Řezníček
36 let, soukromý zemědělecBatňovice,
bez politické příslušnosti
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Bulánek slavil

Krakonošův guláš

„Trochu bouřlivější“ večer mohli náhodní kolemjdoucí
zaznamenat ve středu 22. září před restaurací „U Bulánka“ v Batňovicích. A jak nám prozradil Petr Zach
„…toho dne uběhlo přesně 10 let od znovuotevření restaurace „U Bulánka“. Proto bylo namístě toto výročí
náležitě oslavit“. A oslavy to byly vskutku vydařené.
Pro pozvané hosty, mezi nimiţ nechyběli zástupci
Obecního úřadu v Batňovicích, přátelé, rodina, zaměstnanci a pravidelní návštěvníci restaurace, byl připraven raut a galerie fotografií, která provedla přítomné celými deseti lety novodobé historie restaurace „U
Bulánka“. A nechybělo ani pouštění ohnivých přání-

V sobotu 25. září proběhl v Peci pod Sněţkou jiţ čtvrtý ročník soutěţe ve vaření gulášů. Batňovičtí hasiči
společně s kuchaři restaurace „U Bulánka“ se tohoto
klání účastnili podruhé a letos obhajovali loňské prvenství v ceně veřejnosti. Připravován byl stejně jako
loni tradiční hovězí gulášek se sýrem a křenem, který
se v restauraci „U Bulánka“ podává jiţ více neţ 20 let.
Bohuţel letos jsme na metu nejvyšší nedosáhli, ale i
druhé místo v hodnocení diváků je velmi příjemné a
prestiţní.
Kuchaři společně s velitelem hasičů byli na místě jiţ
v osm hodin ráno a bez ţádného otálení (nepočítáme-li
jeden pohárek slivovice), začala pro všechny soutěţící
tvrdá práce – nanosit z auta suroviny, umýt kotel, roztopit pod kotlem, připravit stánek tak, aby (jak znělo
zadání pořadatelů) byly guláše všech deseti týmů zaloţeny úderem deváté hodiny. Kaţdý tým měl tři a půl
hodiny čas na uvaření svého guláše a přesně o půl jedné začala ochutnávka pro veřejnost. Kaţdý tým vařil
svůj gulášek z 15 kilogramů masa, coţ znamená 300
malých porcí, výdej probíhal přibliţně dvě hodiny a
krátce na to byly vyhlášeny výsledky soutěţe.

ček, či ohňostroj.
Za uplynulých 10 let se „Bulánek“ svým vysokým
standardem poskytovaných sluţeb proslavil a vstoupil
v podvědomí daleko za hranicemi regionu a kraje a
přispěl tak nepochybně ke zviditelnění obce Batňovice.
Pojďme si připomenout základní fakta a události za
poslední desetiletí. Po nepříliš vydařeném roce, kdy
byla restaurace pronajata firmě KPCM, se 22. září
2000 stal novým nájemcem Petr Zach. Začalo období
velmi intenzivních rekonstrukcí, jako první přišla na
řadu přestavba a podstatné zvětšení venkovní terasy,
následovala obnova fasády, výměna oken, úprava prostranství před restaurací a obecním úřadem. Největší
akcí, byla kompletní rekonstrukce kuchyně, hrubé přípravny, salonku a zázemí výčepu za bezmála 2 miliony
korun.
Všechny ty úpravy a rekonstrukce byly nezbytné pro
kvalitní provoz restaurace v 21. století, ale hlavně pro
splnění všech hygienických předpisů a nařízení. Věřme, ţe „Bulánek“ má před sebou ještě mnoho úspěšných let a hodně spokojených zákazníků, coţ je důleţité i pro obec.
Břetislav Novák

Stejně tak, jako loni, byl připraven pro zájemce autobus, který odjíţděl v 10 hodin z Batňovic a v 18 hodin
zpět z Pece pod Sněţkou. Většina diváků z Batňovic
vyuţila čas hlavně k ochutnávce gulášů, ale také k romantické projíţďce vláčkem či jízdě po bobové dráze.
Někteří odváţlivci vyzkoušeli i svoje schopnosti a
otestovali svaly v lano-parku.
Batňovický tým je jiţ teď rozhodnut, účastnit se soutěţe i příští rok a umístit se přinejmenším stejně tak
dobře jako letos.
Petr Zach
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„VČELIČKY“
7. března 2010 bylo v Batňovicích slavnostně otevřeno
rodinné centrum „Včeličky“. V tento den naše centrum navštívili rodiči i prarodiči společně s 22 dětmi.
Děti objevovaly nové prostředí plné hraček. Nejvíce je
zaujal skákací hrad, kde mohly skotačit. Čekaly na ně
však také soutěţe: skládání hrušky či jablíčka a házení
míčků do otevřené pusy „Kašpárka“. Téměř všechny
děti si vytvořily masku včelky. Rodiče zatím hlasovali
nebo vymýšleli jména pro včelku a trubečka, kteří jsou
našim logem. Jmenují se tedy Matylda a Vendelín.
Naše odpoledne plné zábavy skončilo v podvečer. Od
tohoto dne se scházíme kaţdou středu od 9:00 do
11:30 v „Klubu pro rodiče s dětmi“ a ve čtvrtek od
16“00 do 18:00 v „Herně pro děti“.
Od 5. 10. 2010 se koná každé úterý cvičení pro děti od
2 -5 let v tělocvičně od 15:00 – 16:00.

Batňovické babičky
Počátkem letošního roku jsme se začaly scházet v nové
a krásně zrekonstruované budově bývalého Obecního
úřadu v Batňovicích – dnes místní knihovny a dětského centra. Při kafíčku, čaji nebo něčem ostřejším probereme novinky v obci. Čas od času se věnujeme i závaţnějším tématům. Pozvaly jsme na přednášku
MUDr. Hartmana, cenné rady nám předaly finanční
poradkyně, úţasné výrobky nám předvedly ţeny, které
se věnují paličkované krajce. Připravujeme se na návštěvu místní knihovny. A koncem dubna jsme oslavily svůj svátek u ohně na Kvíčale.
V květnu jsme se zúčastnily zájezdu pořádaného obecním úřadem do Broumova, Vambeřic a Kudovy Zdroje. I kdyţ celý den pršelo, jen se lilo, výlet se nám líbil.
V Broumově jsme navštívili klášter, dřevěný kostel ze
14. Století. Vambeřice jsou známé poutní místo
s úţasnou církevní stavbou. Navštívili jsme také skanzen starých zemědělských strojů s malou zoologickou
zahradou. Výlet jsme završili grilovaným pstruhem u
rybníčku v Kudově Zdroji.
V současné době se pilně věnujeme nácviku „České
besedy“ ve stylizované formě. Na dobu adventu plánujeme návštěvu vánočně vyzdobeného zámku
v Ratibořicích.
Patří se poděkovat Obecnímu zastupitelstvu v Batňovicích za podporu činnosti.
Helena Zahálková

Rádi bychom, aby naše rodinné centrum bylo vyuţito,
tak je tu nápad provozovat krouţky pro děti od 2 do 12
let: Píšťalka, Angličtina hrou, Šikulka, Zpíváníčko,
Tvořivá dramatika, Cvičení pro děti.
Pokud máte o některý krouţek zájem, napište nám na
naši e-mailovou adresu

rc.vcelicky@centrum.cz.
Jaké dokumenty lze získat na obecním úřadu
V roce 2008 bylo na obecním úřadu za finanční pomoci MV ČR zřízeno pracoviště Czech Point, kde lze
získat výpis z živnostenského rejstříku, výpis
z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis
z bodového hodnocení řidiče a výpis z katastru nemovitostí. Dále je možné ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů.
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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 potřebných hledisek rozhodne, zda povolení ke kácení stromu vydá či
zamítne.
Povolení podléhají všechny stromy (včetně ovocných)
o obvodu větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí
2
a souvislé keřové porosty nad 40 m . Tiskopis žádosti
získáte přímo na obecním úřadu, nebo si jej můžete
stáhnout na internetových stránkách obce. Povolení je
vydáváno zdarma.
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Společenská kronika
Naši jubilanti…
Jiřina Volhejnová (Batňovice 82)
Libuše Teichmanová (Batňovice 174)
Vlasta Hebelková (Batňovice 132)
Miloslav Brikner (Batňovice 46)
Josef Ott (Batňovice 192)
Jiřina Šepsová (Batňovice 142)
Barbara Burdychová (Batňovice 248)
Jan Šolc (Batňovice 173)
Hana Ţeţulková (Batňovice 16)
Vladimír Nývlt (Kvíčala 76)
Věra Řezníčková (Batňovice 201)
Jarmila Smolová (Batňovice 14)
Helena Zahálková (Batňovice 138)
Miroslav Nývlt (Batňovice 114)
Františka Hubená (Batňovice 48)
Oldřich Hepnar (Batňovice 244)
Jaroslav Stýskala (Batňovice 25)
Marie Stýskalová (Batňovice 25)
Josef Jirka (Batňovice 54)
MUDr. Anna Maňhalová (Kvíčala 189)
Eva Pinkavová (Kvíčala 218)
Júlia Bernardová (Kvíčala 177)
Antonín Souček (Batňovice 42)
Stanislav Kuťák (Kvíčala 175)
Jaroslav Votroubek (Batňovice 188)
Jiřina Šrůtková (Batňovice 185)
Ludmila Nývltová (Kvíčala 76)
Milena Kubová (Batňovice 158)
Zdeňka Matoušková (Kvíčala 89)
Otto Manych (Kvíčala 220)
Jiří Matoušek (Kvíčala 89)
Ing. Bohuslav Rudolf (Batňovice 59)
Josef Tuček (Batňovice 6)
Emilie Kuťáková (Kvíčala 175)
Karel Bernard (Kvíčala 177)
Rastislav Buranský (Batňovice 148)
Jan Vašák (Kvíčala 176)
Soňa Hanusová (Kvíčala 66)
Josef Lévai (Batňovice 184)
Květa Šafářová (Batňovice 242)
Boţena Machová (Batňovice 10)
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Vlasta Pulkrábková (Batňovice 191)
Miloslava Brabcová (Batňovice 157)
Miroslav Majer (Batňovice 19)
Jana Rudolfová (Batňovice 7)
Jan Jiroušek (Batňovice 92)
Jaroslav Rosa (Batňovice 3)
Hedvika Lévaiová (Batňovice 184)
Milena Staňková (Batňovice 215)
Oldřich Eliáš (Batňovice 152)
Olga Eliášová (Batňovice 152)
Josef Čermák (Batňovice 99)
Ing. Otto Prouza (Batňovice 39)
Jiří Matoušek (Kvíčala 81)
Jiří Leden (Batňovice 40)
Jiří Hetfleiš (Batňovice 51)
Věra Teichmanová (Batňovice 200)
Vladimír Balcar (Batňovice 18)
Miloslava Čermáková (Batňovice 152)
Josef Miškovič (Batňovice 210)
Květoslava Nývltová (Kvíčala 239)
Milena Kubová (Batňovice 158)
Ludmila Marečková (Batňovice 204)
Boţena Hofmanová (Batňovice 96)
Ing. František Pinkava (Kvíčala 218)
Luděk Šrůtek (Batňovice 185)
Jiří Zákravský (Kvíčala 229)
Dana Maternová (Batňovice 162)
Eva Šlégrová (Batňovice 217)
Marie Špicarová (Batňovice 198)
Hedvika Matysková (Batňovice 13)
Emilie Vítová (Batňovice 199)
Ludmila Winterová (Batňovice 145)
Helena Karaffová (Kvíčala 115)
Věra Turková (Batňovice 194)
Jana Vacková (Batňovice 21)
Naďa Hejnová (Kvíčala 229)
Ludvík Karvánek (Batňovice 160)
Josef Nývlt (Batňovice 8)
Jarmila Petráčková (Batňovice 87)
Emilie Plánková (Batňovice 172)
Karel Kubeček (Batňovice 49)
Vladimír Vít (Batňovice 234)
Josef Winter (Batňovice 244)
Jana Řezníčková (Batňovice 281)

Všem oslavencům blahopřejeme
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Narodili se…

Ochrana ovzduší

Jakub Husák (17. 7. 2009, Batňovice 184)
Natálie Kultová (2. 8. 2009, Batňovice 60)
Richard Pavel (7. 10. 2009, Batňovice 121)
Michal Pilný (10. 1. 2010, Batňovice 131)
Adriana Součková (6. 2. 2010, Batňovice 192)
Aneţka Miklasová (16. 2. 2010, Batňovice 143)
Marie Paděrová (5. 4. 2010, Batňovice 120)
Václav Tesař (18. 4. 2010, Batňovice 228)
Pavla Jarolímová (18. 9. 2010, Batňovice 264)
Daniel Kudlej (14. 9. 2010, Batňovice 241)

Opustili nás…
Miloslava Pavlová (18. 9. 2009, Batňovice 33)
Růţena Ottová (31. 10. 2009, Batňovice 46)
Irena Všetečková (19. 2. 2010, Batňovice 17)
Bohuslav Hofman (28. 2. 2010, Batňovice 96)
Jaroslav Hanuš (26. 5. 2010, Batňovice 21)
Ludmila Krouţelová (14. 8. 2010, Kvíčala 212)
Jaroslav Hejna (6. 9. 2010, Batňovice 122)

Poplatky ze psů
Poplatek za psa činí v naší obci 100,- Kč /rok a za kaţdého dalšího 200,- Kč /rok. Poplatek je na daný rok
splatný vţdy k 31. 3. Ţádáme občany, kteří doposud
nezaplatili poplatek za psa na rok 2010 a tak učiní neprodleně.
Dále ţádáme majitele psů, aby zabránili volnému pobíhání psů. V poslední době se v naší obci zvyšuje počet napadení domácího zvířectva (ovce, slepice, králíci). A ještě jedna připomínka k Vám majitelům psů,
ţádáme Vás, aby jste na veřejných prostranstvích uklízeli výkaly od svých svěřenců. Největší problém, však
spatřuji v bezohlednosti některých majitelů psů, kteří
klidně nechají své „miláčky“ prohánět po dětském
hřišti u motorestu Klondajk. Toto sportoviště a dětský
koutek jsou veřejně přístupné a tudíţ neoplocené a i
přes výstraţné tabule „Zákaz vodění psů“ je zde nechají udělat svou potřebu. V těchto výkalech si pak hrají a
sportují naše děti!!!
Vladimíra Pátková
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Ochranu ovzduší v České republice řeší zákon č.
86/2002 Sb. Nás občanů se týká především § 3 uvedeného zákona, kde je jasně stanoveno, co lze a co nelze
spalovat v kamnech a na otevřeném ohništi.

Je zakázáno spalovat:
Veškeré výrobky z plastů (PET láhve, igelitové tašky a sáčky, polystyren a. p.)
Staré palety, nábytek, natřené či jinak chemicky ošetřené dřevo
Zbytky jídla, tráva a listí
Celobarevné letáky a časopisy
Tetrapakové obaly od mléka a dţusů
Nebezpečný odpad, jako jsou baterie, léky a
barvy
Gumy a pneumatiky
Umělé textilie
Díky nedokonalosti zákonů je však spalování látek
v domácích topidlech (nikoli na otevřeném ohništi)
prakticky nepostiţitelné. Podle zákona o ochraně
ovzduší je sice kaţdý provozovatel kamen, krbu či kotle na uhlí umoţnit osobám pověřeným obcí či Českou
inspekcí ţivotního prostředí přístup k tomuto topeništi,
ale tato povinnost se nevztahuje na provozovatele topenišť umístěných v rodinných domech a stavbách pro
individuální rekreaci s výjimkou těch, které jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
V návrhu nového zákona je jiţ stanovena povinnost
provozovatele domácího kotle úředníka, pověřeného
provedením kontroly do domu vpustit, nebo se prokázat platným protokolem o stavu kotle. Pokud by tak
neučinil, zaplatí stejně, jako kdyby kotel poţadovaným
normám nevyhovoval. To je však pouze návrh. My se
musíme řídit současným stavem.
Ţádáme vás tedy o maximální ohleduplnost ke svým
spoluobčanům. Neobtěţujte proto své okolí kouřem a
zápachem, který vzniká spalováním nevhodných nebo
přímo zakázaných látek. Pro zajímavost uvádíme, ţe
Česká inspekce ţivotního prostředí můţe za porušení
zákona uloţit pokutu od 500 aţ do 150.000 Kč.
Vladimíra Pátková
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naši zahrádkáři…
Chtěl bych seznámit naše členy i ostatní občany o činnosti zahrádkářů v naší obci a uvést několik informací
o činnosti svazu zahrádkářů v loňském roce.
V únoru jsme uspořádali tradiční „Zahrádkářský ples“.
Hrála skupina Fokus z Úpice.
6. března jsme naši činnost bilancovali na výroční
členské schůzi, na které jsme zvolili nový výbor na
další pětileté období. Následovala cestopisná přednáška s promítáním o cestě po Pákistánu paní Jarmily Olivové.
4. dubna jsme zorganizovali zájezd autobusem na vystoupení dvojice Eva a Vašek do Pardubic.
Ve dnech 3. aţ 5. dubna se uskutečnila v místní restauraci Kravín výstava historických kočárků, kterou jsme
zároveň pojali jako předvelikonoční výstavu výrobků
dětí naší školy a školky a některých našich členů. Jiţ
potřetí se uskutečnilo posezení pod májkou opět v restauraci Kravín. Při kvalitním občerstvení a osvědčené
hudbě v podání Františka Číţka jsme strávili pěkný
večer.
3. července jsme zorganizovali celodenní výlet. Záţitkem byla exkurze v automobilce TPCA v Kolíně. Následovala projíţďka lodí po Labi z Poděbrad do Nymburka. Součástí byla i prohlídka Lázní Bohdaneč.
Koncem prázdnin se jiţ tradičně podílíme na prodeji
občerstvení na pouti. Pravidelně zajišťujeme moštování ovoce v naší moštárně. V loňském roce byla však
velmi malá úroda jablek.
10. října jsme zorganizovali ještě jeden zájezd a to na
výstavu Zahrada východních Čech v Častolovicích.
Součástí zájezdu byla i návštěva skanzenu v Krňovicích. Vyvrcholením byla exkurze v pivovaru v Náchodě. Součástí byla ochutnávka výrobků a občerstvení.
28. listopadu se uskutečnilo mikulášské posezení na
Klondajku . Na úvod vystoupily s pásmem básniček
děti z místní školky. Potom jsme se bavili za doprovodu ţivé hudby.
V letošním roce jsme opět zahájili tradičním plesem
17. února.
19. března jsme opět bilancovali naši činnost v uplynulém roce. Následovala cestopisná přednáška známého
skladatele, písničkáře a cestovatele Jana Buriana – Island. Přes naše velké očekávání nebyla úroveň této
přednášky tak dobrá.
7. května jsme opět uskutečnili přátelské posezení
pod májkou v areálu restaurace Kravín. Celé pose-
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zení zahájily svým pěkným vystoupením opět děti z
místní školky. Následovalo posezení při ţivé hudbě
v podání Františka Číţka.
Přidejte se k nám!
Za výbor ČZS Jan Hrubý

…a naše škola
Do „Mateřské školy“ v Batňovicích je na školní rok
2010/2011 zapsáno celkem 28 dětí. Z toho jen 9 děvčat
a 19 chlapců. Předškoláků je letos 9, čtyřletých také 9
a 10 je tříletých dětí. Starším předškolákům říkáme
"motýlci" a mladším dětem říkáme "berušky".
Z kapacitních důvodů nemohly být 4 děti přijaty.
„Základní školu“ navštěvuje v tomto školním roce celkem 37 dětí. Do 1. třídy nastoupilo 7 dětí. Jakub Číţik, Kamil Hebelka, Jakub a Kryštof Páslerovi, Denis Patrný, Kateřina Mokrá a Monika
Součková.
Na zástup za paní učitelku Jarolímovou, která nastoupila na mateřskou
dovolenou, učí paní učitelka Radomíra Šolcová
z Červeného Kostelce.
Mgr. Miloslava Pavlová

Podzimní sběr papíru
Podzimní sběr papíru
proběhne ve škole
v týdnu od 18. do 25. října.
Svázané noviny, časopisy,
letáky i karton
můžete nosit do školy
od 6:30 do 15:30.
Výtěžek bude použit
ve prospěch všech dětí
ze školky i ze školy.
Děkujeme.

