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Knihovna roku 2016
Skutečnost, že naše Obecní knihovna v Batňovicích, zejména zásluhou knihovnice Markéty Tučkové, dosahuje již dlouhodobě výrazných úspěchů, je nám všem dobře známa. A nejinak tomu bylo i letošního roku. V rámci soutěže „Vesnice roku 2016“ v Královéhradeckém kraji získala naše knihovna Cenu hejtmana
za moderní knihovnické a informační služby. Na základě tohoto ocenění postoupila naše knihovna do celostátní soutěže „Knihovna roku“, která probíhá pod záštitou Národní knihovny České republiky. Hodnotící komise navštívila naši knihovnu 31.
srpna. A jaký je výsledek? Naše knihovna získala zvláštní ocenění a diplom
v kategorii „Základní knihovna“. Smyslem tohoto ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro
hodnocení postihují šíři a rozmanitost
práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.
Obecní knihovna v Batňovicích dosahuje dlouhodobě výborných výsledků.
Svědčí o tom i trvale rostoucí počet uživatelů i návštěvníků knihovny. Cílem
knihovny je oslovit a získat postupně
všechny obyvatele obce. Desítky zajímavých a systematicky koncipovaných akcí jsou proto zaměřeny na
jednotlivé cílové skupiny se snahou o jejich vzájemné propojování a spolupráci. Specifickou nabídku služeb má knihovna i pro konkrétní organizace a instituce, kde se knihovnice aktivně zapojuje do výuky, rozšiřuje provozní dobu atd. Aktivity jsou originální, spjaté s lokální historií a reflektující potřeby a zájmy
obyvatel. Cíli odpovídá také promyšlená a systematická propagace knihovny v obci. Tolik tedy
z hodnocení soutěžní komise. Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo 13. října v „Zrcadlové kapli“
pražského Klementina za účasti ministra kultury Mgr. Daniela Hermana.
Dalšího ocenění se naše knihovnice Markéta Tučková dočkala i v rámci Královéhradeckého kraje. Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se již po osmé předávaly ceny nejlepším knihovnicím a knihovníkům našeho regionu. „Ocenění byla udělena v kategoriích knihovník/knihovnice malé veřejné knihovny a knihovník/knihovnice veřejné knihovny. Připomenut byl také úspěch Obecní knihovny v Batňovicích, která v rámci soutěže Vesnice roku získala Cenu hejtmana za moderní knihovnické a informační
služby. V letošním roce se také batňovické knihovně podařilo získat cenu Ministerstva kultury ČR v soutěži
Knihovna roku za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a mezigenerační aktivity v obci“.
Naší knihovnici, paní Markétě Tučkové, blahopřejeme a děkujeme.
Břetislav Novák
Batňovický zpravodaj 2016.01
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Batňovice 2016 a 2017
Vážení spoluobčané.
Čas vánoční je dobou, kdy se ohlížíme a hodnotíme rok, který nás právě opouští, a očekáváme
příchod roku nového. Někdy s nadějí, jindy
s obavami, vyhlížíme, co nám přinese, jaký asi
bude.
Vážení spoluobčané, po čase vánočním, kdy jsme
obdarovali své blízké dárky s přáním všeho nejlepšího a máme za sebou krásný čas vánočních
svátků, mi dovolte, abych i já popřála jménem
svým a jménem celého Zastupitelstva obce vše
nejlepší do nového roku 2017. Přejeme vám
všem mnoho zdraví, štěstí, lásky a osobní spokojenosti. A dovolte mi trochu podrobněji přiblížit
Vám dění minulého roku a seznámit Vás s tím,
co připravujeme na rok 2017.

2016
Dostavba kanalizace Batňovice
V letech 2015 a 2016 byla dokončena dostavba
splaškové kanalizace v obci Batňovice (I. etapa).
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie – Fondem soudržnosti, Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí, Královéhradeckým
krajem a obcí Batňovice. Obec Batňovice získala
na tento projekt dotaci z Fondu soudržnosti v
hodnotě 11.240.000 Kč, příspěvek ze SFŽP v
hodnotě 660.000 Kč a z rozpočtu Královéhradeckého kraje 1.500.000 Kč. Celkem tak Obec
Batňovice na dotacích získala 13.394.428 Kč.
Celkové náklady z rozpočtu obce dosáhly částky
5.565.720 Kč. Na realizaci akce byl obci poskytnut úvěr od České spořitelny ve výši 3.000.000
Kč, který je již v současné době splacen. Celkové
náklady I. etapy dostavby kanalizace dosáhly
částky 18.960.148 Kč (bez DPH). Zastupitelstvo
obce se následně rozhodlo dokončit odkanalizování celé obce, a proto požádalo o další dotaci,
tentokrát na Ministerstvu zemědělství ČR. Zpracování žádosti o dotace na MZe ČR vypracovala
firma ERV Jaroměř za cenu 60.500 Kč. Na základě předloženého projektu byla obci přidělena
dotace v celkové výši 7.287.000 Kč a z rozpočtu
obce 4.858.000 Kč. Pro případ nedostatku vlastních finančních zdrojů má obec sjednaný a připravený úvěr u České spořitelny. Současně s tím
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byla podána žádost o dotaci na Královéhradecký
kraj – odbor životního prostředí na částku
1.000.000 Kč na realizaci této akce.
Realizace projektu „Dostavba kanalizace Batňovice (II. etapa)“ je rozvržena na léta 2016 a 2017.
Projektovou dokumentaci zpracovala firma
„RECPROJEKT s.r.o. Pardubice“ za celkovou
cenu 289.190 Kč. Pro výkon stavebního dozoru
byla na základě veřejné soutěže vybrána firma
„SVS Malé Svatoňovice“ za cenu 352.000 Kč.
Bylo rovněž realizováno poptávkové řízení na
výkon investičního dozoru, zpracování BOZP,
koordinaci BOZP a závěrečné vyhodnocení celé
akce. Zde byla vybrána firma „Ekologický rozvoj a výstavba“ za cenu 179.500 Kč. Výběrové
řízení na zhotovitele stavby provedla firma
„TENDER s.r.o. Ostrov, Zruč nad Sázavou“ za
cenu 80.000 Kč. Do soutěže, dle zákona o veřejných zakázkách se přihlásilo celkem 7 firem a
vyhrála firma „BAK, stavební společnost, Praha
4“ za cenu 12.735.901 Kč.
V rámci projektu „Dostavba kanalizace Batňovice“ bude vybudována kanalizace v celkové délce
1,734 km, včetně dvou čerpacích stanic. Realizací tohoto projektu je vytvořen předpoklad pro
napojení 152 ekvivalentních obyvatel. Celkem
bude realizována trasa B, B1, B2, B3, B4, A7 a
A8. Trasa B, B2, B3 a B4 bude dokončena v letošním roce - jedná se o úsek za Českou poštou s
napojením do hlavní kanalizace u č. p. 130 (u
Melicharů). Kanalizace B1 byla navržena jako
tlaková, jedná se o úsek od č. p. 125 (od Žaludů)
po č. p. 156 (Řezníčkovi). Občané v této lokalitě
nesouhlasili s napojením na tlakovou kanalizaci a
vstoupili v jednání s obcí a projektanty a bylo
rozhodnuto o změně na kanalizaci gravitační. V
současné době se dokončuje zpracování této
změny na gravitační kanalizaci. Bude zde umístěna navíc jedna čerpací stanice. Obec již požádala ČEZ o nové odběrné místo. Po předání projektové dokumentace a přecenění projektu, požádá obec MZe ČR o změnu projektu.
Děkujeme všem občanům za trpělivost, vzhledem k přijatým omezením při vjezdu na místní a
účelové komunikace. U motorestu Klondajk bylo
zřízeno zařízení staveniště pro firmu BAK. A
samozřejmě jako každá stavba, i my bojujeme s
nepřízní počasí, a tak naše komunikace jsou zaneseny bahnem. Omlouváme se za omezení a nepořádek.
Děkujeme.
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Komunikace
V rámci akce „Dostavba kanalizace Batňovice“
byly opraveny i místní komunikace. V sídlišti za
školou, pod Donátovým kopcem a nad Nyprem,
a to v plné šíři. V lokalitě nad Nyprem byla navíc
zpevněna část komunikace frézovanou drtí k č. p.
168 a k č. p. 248. Pod Donátovým kopcem bylo
upraveno stání pro automobily.
V letošním roce Zastupitelstvo obce rozhodlo o
opravě komunikace nad Nyprem (jedná se o jedinou přístupovou komunikaci v této lokalitě).
V letošním roce bylo opraveno celkem 150m povrchu. Oprava, kterou realizovala firma „REPARE Trutnov“, si vyžádala celkové náklady ve výši 188.203 Kč.

Komunikace na Kvíčale
Obec Batňovice realizovala i opravu komunikace
na Kvíčale, a to před č. p. 173 (u pana Kuťáka).
Na základě vypsaného poptávkového řízení byla
vybrána firma „REPARE Trutnov“. Realizovala
se pouze část této komunikace, jelikož se obci
nepodařilo vykoupit všechny pozemky pod komunikací. Asfaltový povrch byl položen na ploše
552 m². Zbylá, dosud nevykoupená část komunikace byla zpevněna frézovanou drtí. Celkové náklady na opravu komunikace činily 523.912 Kč.
Celkové náklady na opravy komunikací (po
opravě vodovodu, opravě po realizaci kanalizace,
po opravě komunikací na Kvíčale, včetně oprav
nad Nyprem) činí 923.894 Kč.
V roce 2016 se Obec Batňovice finančně podílela
i na vybudování nové přístupové komunikace od
Velkých Svatoňovice směrem na Kvíčalu. O dotaci na realizaci této akce žádala obec Velké Svatoňovice, která tuto akci také realizovala. Komunikace byla odvodněna a položeny byly nové asfaltové povrchy. Pro realizaci byla na základě
výběrového řízení vybrána firma „STRABAG
a.s., Praha“. Celkové náklady na vybudování
komunikace činily 1.858.900 Kč (dotace z Královéhradeckého kraje z Programu rozvoje venkova činila 600.000 Kč).

Veřejné osvětlení
V roce 2016 bylo doplněno veřejné osvětlení na
„Vartu“ u č. p. 284 (tři stožáry pro veřejné osvětlení u nově vybudovaných rodinných domků), v
lokalitě za Českou poštou, směrem k bytovému
domu č. p. 116 a tři stožáry byly umístěny u úče-
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lové komunikace u č. p. 3, a to především z důvodu bezpečnosti pro zaměstnance chráněné dílny. Celkové náklady na nové veřejné osvětlení
dosáhly částky 151.833 Kč.

Územní plán
V letošním roce byl dokončen nový územní plán
Obce Batňovice. Pořizovatelem územního plánu
Obce Batňovice je Městský úřad Trutnov. Zpracovatelem územního plánu byla vybrána z tří nabídek firma „TENET s.r.o., Trutnov“. Celkové
náklady na zpracování plánu činily 283.050 Kč
(na pořízení nového územního plánu byla poskytnuta investiční účelová dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 37.000 Kč). Zastupitelstvo obce schválilo nový územní plán na
svém zasedání dne 17. srpna 2016. Cílem nového
územního plánu bylo stanovení základní koncepce rozvoje území a prostorové uspořádání a vymezení zastavěných území, zejména zastavitelné
plochy. Do nového územního plánu byly zahrnuty připomínky a podněty našich občanů.

2017
A co nás čeká v roce 2017?
Dostavba kanalizace (II. etapa) - předpokládaná realizace je srpen 2017. Celkové náklady na
akci jsou plánovány ve výši 12.145.000 Kč (z toho dotace MZe ČR činí 7.287.000 Kč).
Oprava komunikací v důsledku budování kanalizace – termín předpokládané realizace je
červen – září 2017. Plánované náklady na opravu
komunikací jsou 800.000 Kč.
Výměna svítidel veřejného osvětlení – realizace
je plánována na období květen – září 2017. Předpokládané náklady jsou 150.000 Kč.
Výměna části vodovodního řadu na Kvíčale –
výměna by měla proběhnout v období duben –
květen 2017. Předpokládané náklady jsou
100.000 Kč.
Výměna vodovodního řadu za poštou (pro č.
p. 118, 117, 99 a 143) - výměna by měla proběhnout v období duben – květen 2017. Předpokládané náklady jsou 180.000 Kč.
Doplnění sběru separovaných odpadů v obci realizace je plánován na podzim 2017. Celkové
náklady na akci jsou plánovány ve výši
2.716.450 Kč (z toho dotace Státního fondu životního prostředí činí 2.444.805 Kč).
Podpora hasičské techniky pro obce JPO –
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Celkové náklady na akci jsou plánovány ve výši
1.315.971 Kč (z toho dotace Královéhradeckého
kraje činí 1.000.000 Kč) – akce bude realizována
pouze v případě získání dotace.
Úprava cestičky na „Záhumení“ - termín předpokládané realizace je léto 2017. Plánované náklady činí 20.000 Kč.

Nakládání s odpady v obci
Nakládání s odpady je téma, které řešíme téměř
denně. Víme, že žádný z dosud využívaných systémů sběru není optimální a už vůbec ne spravedlivý. Jsou v obci občané, kteří poctivě třídí veškerý odpad a do popelnice odkládají opravdu již
jen to, co nelze dále využít. Tito občané zasluhují
uznání a poděkování. Jsou však občané, kteří si
starosti se tříděním nepřipouští a veškerý odpad
odkládají do popelnic. A poslední kategorie jsou
občané, kteří „žádný odpad nemají“ a nevlastní
ani popelnici. V naší obci není zaveden poplatek
na občana, ale ponechali jsme systém dobrovolnosti na občanech, jaký svoz jim nejlépe vyhovuje. Likvidaci komunálního a separovaného odpadu v obci Batňovice provádí firma „Skládka pod
Haldou s.r.o., Rtyně v Podkrkonoší“.
Svozovým dnem komunálního odpadu je čtvrtek.

Ceny platné pro rok 2017.
Týdenní svoz
Čtrnáctidenní svoz
Měsíční svoz

2.340,- Kč (červená známka)
1.170,- Kč (žlutá známka)
640,- Kč (modrá známka)

Doplnění svozů lze uskutečnit zakoupením jednorázového žetonu nebo pytle za 55,- Kč.
Poplatek bude vybírán na obecním úřadě v Batňovicích:
23. ledna 2017 od 8:00 hod. do 16:00 hod.
25. ledna 2017 od 8:00 hod. do 16:00 hod.
V naší obci je dvakrát ročně prováděn sběr nebezpečného odpadu, a to zpravidla na jaře a na
podzim.
Na jaře je přistavován na určená místa velkoobjemový kontejner. Byla posílena i místa na tříděný odpad (celkem již máme v obci 5 modrých
kontejnerů na papír, 5 kontejnerů na bílé sklo, 5
zelených kontejnerů na barevné sklo a 8 žlutých
kontejnerů na plast). V prostoru těchto sběrných
míst je, ale často velký nepořádek. Prosíme ob-
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čany, aby si tato místa nepletli se skládkou,
opravdu sem patří pouze tříděný opad. Komunální odpad patří na skládku. Dodržujte zde pořádek
a čistotu. Děkujeme!!

Vodné a stočné pro rok 2017
Zastupitelstvo obce Batňovice schválilo na zasedání Zastupitelstva obce dne 26. 10. 2016 usnesením č. 21 (bod č. 8) výši poplatku za vodné a
stočné ve výši 45,- Kč/m³
Kalkulace vodného a stočného na rok 2017
Položka
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Voda převzatá/předaná
Elektrická energie
Nákup služeb
Opravy a udržování
Platby daní a poplatků
Odpisy
Celkem
Příjem
Zisk /ztráta
Množství fakturované vody (m³)
Cena za 1 m³ bez DPH
Cena za 1 m³ včetně DPH (15%)

Vodné (Kč)
30.000,00
12.000,00
140.000,00
60.000,00
70.000,00
50.000,00
70.000,00
251.980,00
683.980,00
627.760,00
-56.220,00
38.000,00
16,52
19,00

Stočné (Kč)
30.000,00
0,00
350.000,00
1.000,00
10.000,00
100.000,00
0,00
661.975,00
1.152.975,00
361760,00
-791.215,00
16.000,00
22,61
26,00

Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatníkem je
fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem
nebo sídlem na území obce. Poplatník je povinen
do 15ti dnů ohlásit držení psa staršího třech
měsíců. Taktéž žádáme občany, aby nezapomínali psa odhlásit v případě úmrtí!
Sazba poplatku činí za prvního psa 200,- Kč,
druhého a každého dalšího psa téhož držitele
200,- Kč. Poplatek je splatný vždy k 31. březnu
každého roku (v hotovosti na Obecním úřadu
v Batňovicích nebo převodem na číslo účtu
7328594/0600).
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek
na rok 2016, aby tak učinili neprodleně.
Děkujeme.
Poplatek za internet a kabelovou televizi
Poplatek za provoz kabelové televize je stanoven
ve výši 80,- Kč za omezenou nabídku, 200,- Kč
za základní nabídku a 300,- Kč za poskytnutí
internetového připojení prostřednictvím kabelu.
Poplatky jsou vybírány prostřednictvím SIPO
nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu
201772808/0600.
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Informace z Obecního úřadu
CzechPOINT
Na obecním úřadě Vám za stanovený poplatek
provedeme výpis z „Listu vlastnictví“, výpis z
„Obchodního rejstříku“, „Živnostenského rejstříku“ a „Rejstříku trestů“. Dále pak i výpis
„bodového hodnocení řidiče“, výpis z „Insolvenčního rejstříku“ a výpis z „Rejstříku trestů
právnických osob“ a výpis „Kvalifikovaných
dodavatelů“.

Ověřování
Dále Vám za stanovený poplatek ve výši 30,- Kč
provedeme „Ověření podpisu a Ověření listin“.

Povolování kácení stromů
Každý občan, který se na svém pozemku rozhodne pokácet strom rostoucí mimo les, je povinen
podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona č.
395/1992 Sb. podat žádost na Obecním úřadu v
Batňovicích. Ten, po provedení místního šetření
a posouzení, zda strom nemá estetickou, historickou nebo jinou hodnotu, rozhodne, zda povolení
ke kácení stromu vydá, či zamítne.
Povolení ke kácení podléhají všechny stromy
(včetně ovocných) o obvodu kmene větším než
80 cm ve výšce 130 cm nad zemí a souvislé keřové porosty nad 40 m². Tiskopis žádosti získáte
přímo na obecním úřadu, nebo si jej můžete
stáhnout na internetových stránkách obce. Povolení je vydáváno zdarma a stromy lze kácet v
termínu od 1. listopadu do 31. března. Za pokácení stromu bez povolení může být udělena pokuta.

Volné pobíhání psů
Žádáme majitele a držitele psů, aby zabránili
volnému pobíhání psů po obci, aby nedocházelo
k znečišťování místních chodníků, komunikací a
jejich okolí. Obecně závazná vyhláška č. 3/2007
stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Batňovice. Psi na veřejných
prostranstvích mají být voděni na vodítku.
V prostoru základní školy, dětských hřišť a
hřbitova je „zákaz pohybu psů“.
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Internetové stránky: www.batnovice.cz
e-mail: obec@batnovice.cz
Hlášení poruch:
Dodávky vody
602 275 806 (Ing. Aleš Bartoníček)
Obecní rozhlas
602 587 083 (Vladimíra Pátková)
Kabelová televize
602 587 083 (Vladimíra Pátková)
Dodávky elektřiny
800 850 860 (ČEZ Distribuce)
Dodávky plynu
800 113 355 (RWE)
Úřední hodiny Obecního úřadu v Batňovicích
Po
8:00 – 11:30 12:00 – 16:30
St
8:00 – 11:30 12:00 – 16:30

Upozornění
Revize kotlů na tuhá paliva
Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012
Sb., stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově
zakoupené kotle. Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání
obecního úřadu tento doklad předložit. Zákon
předepisuje provádět podle odstavce h) § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
(kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly. Doklad
musí být vystavený odborně způsobilou osobou,
která potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20.000 Kč.
V nejbližším okolí provádí revize kotlů pan
Němeček (737 494 422), Petr Vik (606 262 650)
a Pavel Regner (774 689 047).
Vladimíra Pátková, starostka obce
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Základní škola Batňovice
Školní rok 2016 – 2017
V novém školním roce 2016/2017 přivítala naše
škola 42 žáků. Přivítali jsme 10 nových žáčků prvňáčků. Jsme rádi,
že se řady žáků stále
rozšiřují.
Paní učitelky připravily pro svoje žáky
zajímavý celoroční
projekt „…Ten umí
to a ten zas tohle…“, ve kterém se
budou žáci seznamovat se zajímavými povoláními. Už
během září a října jsme měli několik pěkných besed. Poslouchali jsme povídání o včelařích, chovatelích daňků, o práci na poště. S tiskovou
mluvčí policie si žáci povídali o bezpečnosti na
silnicích a starší ročníky také o kyberšikaně. Společně jsme si vyzkoušeli povolání kuchař/kuchařka a žáci si sami uvařili svačinu (dvě
pomazánky a zeleninový salát, někteří pekli jablkovou buchtu). Ve školní družině se zdobily perníčky. Čekají nás ještě další zajímavé besedy,
exkurze a kulturní představení, ale ty zatím nebudeme prozrazovat, je to překvapení.
Naši krásnou tělocvičnu využíváme co nejčastěji,
ale v průběhu prosince a ledna ji vyměníme za
plavecký bazén. Umět dobře plavat je velmi důležité a na plavecký kurz se žáci vždy těší. Sportovat budou žáci také se školní družinou, která
využívá nejen hezké prostory nad tělocvičnou,
kde je nyní nová družina se spoustou možností
odpoledního vyžití, ale i tělocvičnu a školní zahradu s prolézačkami.
K důležitým tématům u nás patří ekologická výchova. Uskutečnili jsme zajímavé výlety do střediska „Krtek“ ve Vrchlabí (KRNAP) a do Maršovského střediska „Sever“. Oba výlety byly spojeny s ekologickými programy, kde si žáci prohloubili své znalosti a získali i praktické zkušenosti. Ve Vrchlabí jsme se potkali i s kamarády
z Dolní Branné, u kterých jsme přespali ve škole.
Kromě ekologické výchovy jsme si procvičili i
správné chování ve vlaku, sbalení spacáku nebo
překonání strachu z cizího prostředí.
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Byla to malá příprava na týdenní sportovněekologické soustředění na Benecku v lednu. Tam
budeme trénovat na běžkách, ale i samostatnost a
péči o své věci.
Toto nejsou všechny aktivity, kterých se mohou
žáci naší školy zúčastnit a něco nového se při
nich naučit. Nejdůležitějším úkolem školy je
vzdělávání a věřte, že žáci musí během prvního
stupně zvládnout velké množství učiva. Není to
jen čtení, psaní a počítání, ale i základy znalostí o
přírodě, dějinách, informatice a kdovíco ještě.
Paní učitelky se snaží s žáky pracovat tak, aby
všichni, podle svých možností a schopností, dosáhli co nejlepších výsledků.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat i paní starostce a zastupitelům obce za velkou podporu naší školy, paní knihovnici Markétě Tučkové za
připravování skvělých besed a her pro naše žáky.
Velké poděkování patří také všem, kteří nám přivezli papír na sběr, dodali materiál na pracovní
vyučování a do školní družiny.
V předvánočním čase vystoupili žáci naší školy
na tradičním „Setkání u vánočního stromu“, kde
spolu s mládežnickým orchestrem ZUŠ Úpice
předvedli své pásmo vánočních koled. Starý rok
skončil a do toho nového přejeme všem hodně
zdraví a pohody.
Mgr. Radomíra Šolcová, ředitelka školy

Podzim v mateřince
V září do naší školky nastoupilo 27 dětí. Letos
máme 14 mladších dětí (berušek) a 13 starších
dětí (motýlků), které už v novém roce čeká zápis
do ZŠ.
Na začátku školního roku jsme přivítali mezi nás
pět nových malých kamarádů, ale přišel i nový
velký celoroční kamarád zajíček Zoubek. Děti
mají Zoubka moc rády, těší se na jeho návštěvy a
různá překvapení. Kromě jiného, učí zajíček děti,
jak o své zoubky správně pečovat, jak se nebát
lékaře a případně si nechat nemocný zoubek
ošetřit. Vždyť Zoubek přeci všechno vidí a slyší
ve svém kouzelném kukátku.
V říjnu zajíček pozval do školky rodiče a děti na
zábavné podzimní odpoledne. Veselo a živo bylo
po celé škole. Zoubek totiž připravil nabitý program. Děti společně s rodiči podnikali různé aktivity – tvořili podzimní list, hledali po škole ob-

Batňovický zpravodaj * ročník 22 * číslo 1 2016
rázky zvířátek a plnili 13 zajímavých úkolů.
V jídelně si všichni mohli pochutnat na upečených dobrotách od našich ochotných maminek.
Děti si tyto chvíle, kdy aktivně ve školce můžou
společně s rodiči něco tvořit a prožívat, velmi
dlouho pamatují. Proto nás potěší, když velká
většina rodičů si udělá čas a přijme na tyto akce
pozvání. Školka je pak plná dospěláků i dětí, neboť rádi přijdou i sourozenci - naši bývalí žáčci.
Další společné setkání proběhlo tradičně před
Vánoci.
Naplno jsme s dětmi prožili adventní čas a těšili
se na nejkrásnější svátky v roce. Připravili jsme
překvapení pro rodiče, vytvořili, vyrobili nejrůznější dárečky, zazpívali si vánoční koledy, navštívili různé předvánoční kulturní programy.
Objevovali jsme tak skutečné kouzlo Vánoc, tajemné očekávání Ježíška u nás ve školce pod
stromečkem.
Krásný dárek už však naše školka dostala v říjnu
od paní starostky a od zastupitelstva obce. Máme
novou šatnu – nové dětské skříňky, lavičku, skříně, linoleum. Je to moc pěkné a všem nám to
každý den zpříjemňuje pobyt ve školce. Moc
Vám všem za to děkujeme.
V roce 2017 nás čeká výročí – mateřince
v Batňovicích bude 70 let. Věříme, že se uskuteční i veřejná oslava, na které se jistě dozvíte o
školce mnohem více. Čekají nás nemalé přípravy. Zavítejte, rádi vás uvidíme.
Za MŠ Blanka Suchánková

Sociální komise
Členové sociální komise během roku navštěvují
naše občany u příležitosti jejich životních jubileí.
Počínaje dosáhnutím 70ti let vždy po pěti letech.
Od 85ti let každý rok. V letošním roce těchto návštěv proběhlo celkem 36. Jsou to vždy moc milá
a krásná setkání s kytičkou a malým dárkem. Naše setkání také dokumentujeme několika fotografiemi a ukládáme do fotoalb, které jsou kdykoliv
k nahlédnutí.
Naší nejstarší občankou je paní Miloslava Brabcová, která oslavila 6. června 2016 devadesáté
druhé narozeniny.
Další akcí sociální komise je „Vítání nově narozených občánků“. V letošním roce proběhlo 3x a
to v únoru, červnu a listopadu a bylo přivítáno 9
dětí.

7

Toto „Vítání“ je slavnostní událostí, na které vystupují děti ze zdejší mateřské školky se svým
programem, který je velmi pěkný a dojemný.
Hudbou doprovází paní Herta Kultová, za což jí
patří dík.
V březnu letošního roku se poprvé uskutečnil obřad „Zlaté svatby“, který proběhl krásně a důstojně. Zde bych ráda připomněla našim manželským párům, které se v budoucnu dožijí tohoto
společného výročí, že mohou využít tuto možnost k oslavě.
Každoročně se zúčastňujeme zahájení nového
školního roku a vítání nových prvňáčků, kterých
letos bylo deset.
Za sociální komisi - Jana Melicharová

ZAHRÁDKÁŘI V ROCE 2016
Ve stručnosti vás seznámím s naší činností v
tomto roce.
Jako již každý rok uspořádali jsme i letos zahrádkářský ples, v pořadí již 39. Uskutečnil se
13. února. Tentokrát byla oproti minulým letům
o trochu větší návštěva.
Ve dnech 19. až 24. března jsme uspořádali velikonoční výstavu, na které byly vystaveny výrobky s velikonoční tématikou nejen od našich občanů, ale i z okolí. Nedílnou součástí byly tradičně i výrobky žáků místní školy a školky. Tato
výstava byla zahájena vystoupením žáků ZŠ a
MŠ.
Opět jsme vztyčili májku v areálu restaurace
„Kravín“. Strom na májku darovala paní Šrámková. 30. dubna proběhlo pálení čarodějnic s
opékáním špekáčků a programem pro děti. Účast
však byla velmi malá.
18. června jsme uskutečnili jednodenní výlet.
Navštívili jsme zámek Karlova koruna v Chlumci
nad Cidlinou, Státní hřebčín v Kladrubech nad
Labem a Muzeum motocyklů a zemědělské techniky v Radovesnici. Výlet se vydařil, až na to, že
se nám nepodařilo naplnit celý autobus. Již tradičně jsme prodávali občerstvení na Dni Batňovic dne 11. června.
Někteří naši členové vystavili své výpěstky na
Východočeské zahrádkářské výstavě v Častolovicích ve dnech 6. až 9. října.
Od soboty 11. prosince do neděle 18. prosince proběhla tradiční vánoční výstava v Kulturním domě v Batňovicích.
Za výbor ČZS Jan Hrubý
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Knihovna informuje
Letošní rok byl pro naši knihovnu velmi úspěšný.
V lednu se knihovna přihlásila do programu společnosti „Exiteria“, která pomáhá veřejným knihovnám zlepšovat prostředí pro čtenáře. Požádali
jsme o nákup nových regálů v hodnotě 10.078,Kč. V dubnu nám „MT-nábytek“ opravdu regály
přivezl. Díky sponzorskému daru, tak z malé
podkrovní místnosti vzniklo dětské oddělení. Byl
zakoupen válecí pytel a box na hračky. Z dětského oddělení mají radost ti nejmladší čtenáři knihovny.
Z dotačního programu ministerstva kultury
„VISK3“ získala naše knihovna barevnou tiskárnu, dataprojektor s promítacím plátnem, notebook a keramickou tabuli flipchart. Dotace z ministerstva kultury činila 33.000 Kč a obec přispěla
částkou 15.128 Kč.
V rámci soutěže Vesnice roku 2016, knihovna
získala „Cenu hejtmana – Diplom za moderní
knihovnické a informační služby“ a současně
s tím i šek na 25.000 Kč. Knihovna tak postoupila do celostátní soutěže „Knihovna roku 2016“.
V září k nám dorazila pětičlenná komise, složená
z knihovníků z celé České republiky. Jejich návštěva trvala 2 hodiny. Hodnotící komise se zajímala hlavně o činnost a aktivity knihovny, hodnotila vzhled knihovny, výpůjční dobu, počet
čtenářů, počet vypůjčených knih. Slavnostní vyhlášení celé soutěže proběhlo 13. října v „Zrcadlové kapli“ pražského Klementina. Jaké bylo
naše překvapení, když jsme zjistili, že jsme se
umístili na pomyslném druhém místě. Zvláštní
ocenění a diplom ministerstva kultury naší knihovně předal ministr kultury Daniel Herman. Vítězství v naší kategorii „Základní knihovna“ si
odnášela Obecní knihovna Rapotín z Olomouckého kraje.
I v letošním roce se v březnu konala dětmi oblíbená „Noc s Andersenem“. Nesla se v duchu Malé mořské víly, kterou jsme si připomněli 180.
výročí této pohádky. Ponořili jsme se do hlubin
mořského dna, kde děti uviděly chobotnice, kraba, humra, žraloka, korály a dokonce se nám podařilo vylovit i poklad. V knihovně jsme si vyrobili podmořská akvária a vydali se na stezku odvahy a cestu nám ukazovaly rozsvícené majáky.
Ti nejodvážnější se podepsali husím brkem na
pirátskou listinu. Cesta nebyla pro některé děti
tak jednoduchá, komplikoval ji pirát Jack a jeho
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společnice pirátka Mary Jane. Jakmile však děti
zjistily, že je to paní vychovatelka J. Bartoníčková s manželem, bylo po strachu. Společně jsme
pak poznávali zvuky, které můžeme slyšet na
moři. Kolem jedenácté večer všichni zalehli do
svých pelíšků a usínali u čtení pohádek H. Ch.
Andersena. Ráno jsme posnídali výborné koláče,
upečené od maminek spáčů (tímto všem maminkám děkujeme). Před rozloučením dostal každý
malý dárek, pohlednici vydanou k této příležitosti a kupón ke stažení audio pohádky Malé mořské
víly. Chtěla bych poděkovat paní I. Hanušové za
pomoc při organizování celého večera a velice
děkuji našim pirátům - manželům Bartoníčkovým, byli skvělí.
Knihovna úzce spolupracuje s naší základní školou a mateřskou školkou. Pořádá pro ně pohádkové cesty, besedy, vzdělávací akce. Zve do knihovny spisovatele a ilustrátory dětských knih.
Připomněli jsme si také 700. výročí narození
Karla IV. K tomuto výročí knihovna připravila
besedu pro žáky 4. a 5. třídy. Děti se zábavnou
formou dozvěděly mnoho z života Karla IV. Na
tuto besedu přijeli také žáci ze školy v Dolní
Branné a i přes pokročilou hodinu (akce se konala okolo osmé hodiny večerní), děti pozorně poslouchaly a dobře se bavily.
V měsíci červnu jsme se účastnili minisjezdu
dětských čtenářů náchodského regionu. Setkání
se konalo v Městské knihovně v České Skalici.
Ke konci školního roku proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Malí čtenáři obdrželi knihu
„Knihožrouti“ od K. Smolíkové, kterou knihovna
získala v rámci projektu „Už jsem čtenář - knížka
pro prvňáčka“.
V rámci celostátní akce „Týden knihoven“ se pro
seniory a širokou veřejnost konala přednáška
„Thajsko“. Zážitky z exotické dovolené nám přijela vyprávět P. Kalousková. Povídání bylo doplněno fotoprojekcí - mohli jsme tak vyzkoušet i
náš nový dataprojektor.
Ve spolupráci se základní školou se uskutečnila
recitační soutěž žáků 1. až 5. tříd. Porotou byly
naše seniorky. Na besedu „Je poezie nuda?“ Přišli žáci 3. třídy. Po první adventní neděli do knihovny zavítaly i děti z mateřské školy.
Každou první středu v měsíci je knihovna od
9:00 do 10:00 k dispozici mateřskému centru.
Zvu všechny maminky na rodičovské dovolené,
přijďte se dětmi podívat do dětského oddělení.
Markéta Tučková
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Zprávy z Chalupění
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o dění v „Muzeu zemědělství, řemesel a lidových tradic“, které
budujeme a provozujeme s naším spolkem
Chalupění. Muzeum je
téměř celoročně přístupné veřejnosti a jsme rádi
za stále vzrůstající návštěvnost. V muzeu jsou
k vidění již dokončené expozice v opraveném
bývalém kravínu z roku 1952 a přilehlé dojírně.
Zde je k vidění zemědělská expozice „Od jara
do žní“, expozice nástrojů a náčiní nejrůznějších
řemesel, krejčovská dílna, pro děti hračkárna „U
Pejska a Kočičky“ a „Polská expozice tkalcovství“. Projít si můžete i temné a chladné podzemní jímky. Další samostatnou expozicí je výstava historických kočárků, které zde vystavuje
jejich sběratelka Ludmila Krejcarová. V areálu
bývalého JZD Radeč máme k výstavním účelům
zajištěn i druhý bývalý kravín (z roku 1965), ve
kterém se můžete projít po „tajuplné půdě“, kde
je k vidění vše z domácností 19. a 20. století.
Tento objekt průběžně opravujeme pro umístění
dalších expozic.
Královéhradecký kraj - poskytovatel dotace
projektu „Regionální zemědělské a řemeslné
muzeum Radeč dokončení bezpečnostních opatření“,
č. ev. 16RGI02-0035.
V letošním roce jsme
díky dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 450 tis. Kč s naší
spoluúčastí mohli v objektu muzea dokončit bezpečnostní opatření zejména pro požární bezpečnost. Výsledkem byla celková rekolaudace objektu.
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho muzea
v pravidelné otevírací době nebo individuálně
dle domluvy.
Pavel Melichar, předseda spolku
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Otevírací doba 2016-2017
červen až září
Pondělí:

zavřeno

(o svátcích otevřeno 10:00-17:00)

Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 17:00

Říjen až listopad,
březen až květen:
úterý až pátek: 10:00 – 15:00

prosinec, leden, únor:
Zavřeno
Prohlídku mimo otevírací dobu možno
předem domluvit:
tel: 776 780 414
chalupeni@chalupeni.cz
www.chalupeni.cz
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Strašidelný les
24. září 2016 od 18:00 hodin se u restaurace
„Klondajk“ uskutečnilo Batňovické strašení –
„Strašidelný les“. Akce je určena pro děti a jejich rodiče. Byl to již náš 9. ročník a co se týče
návštěvnosti, ročník nejúspěšnější. Zúčastnilo se
ho okolo 250 dětí a strašilo 30 strašidel. Tato
velká návštěvnost nás ale velice překvapila, a
proto bych se chtěla omluvit, že jsme nebyli
schopni dát všem dětem odměnu. Balíčky s dobrotami a párky, jsme měli připraveny jen pro 160
dětí, svítících tyček bylo 200 kusů. V průběhu
akce jsme vykoupili i restauraci Klondajk, aby
bylo co dávat dětem za odměnu, ale stejně nám
to nestačilo. Jsem velice ráda, že straší i místní,
kteří se účastnili „Strašidelného lesa“, jako malí
kluci a teď jsou to naše nejoblíbenější strašidla,
která nás nikdy nenechají ve štychu. Také nám
pomáhají lidé z Havlovic, Rtyně v Podkrkonoší,
Úpice, Svatoňovic, Kvíčaly, vážím si toho. Přeci
jen je to náročné strašit během 2 hodin 250 dětí a
nespočet dospělých. Strašidla nemají možnost v
průběhu akce se ani napít a dojít si na záchod.
Myslím, že čím více nás bude strašidel, tím lépe
zvládneme nápor lidí, kteří už tuto akci mají jako
oblíbenou. Každý rok se prý děti těší, jak se budou bát u nás ve „Strašidelném lese v Batňovicích“.
Příští rok (23. 9. 2017) se bude konat jubilejní
10. ročník, a proto chci oslovit i místní spolky a
lidi z Batňovic, kteří by nám rádi pomohli, ať po
finanční stránce formou sladkostí pro děti, nebo
se zúčastnit strašení. V případě zájmu mě můžete
kontaktovat na tel. 723045847, nebo na email:
ivetstep@seznam.cz
Ještě jednou moc děkuji sponzorům (Obecní úřad
Batňovice, restaurace Klondajk, Leoš Winter,
Smíšené zboží Radka a Jiří Rudolfovi, Jan
Pásler, DJ David Krůta) i své rodině za podporu
a účast a všem strašidlům, dětem a rodičům.
S přáním pěkného dne Iveta Štěpánová
Batňovice 116, 542 37
email: ivetstep@seznam.cz
mobil: +420 723 045 847
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Sbor dobrovolných hasičů na Kvíčale
Začátek letošního roku se nesl v duchu naší výjezdové jednotky, která byla povolána k požáru
kůlny v Batňovicích. Během února se zúčastnila
čtyř každoročních zimních školení ve Rtyni
v Podkrkonoší. Další využití měla přibližně
v polovině roku při společném cvičení ve Velkých Svatoňovicích a dalším výjezdu k požáru
do Batňovic.
Samozřejmě jsme ani letos nezapomněli na naše
sousedy a uspořádali pro ně několik kulturních
akcí. Jednou z nich byl například tradiční únorový masopust, při kterém nesměl chybět průvod
masek po Kvíčale a zabijačkové pohoštění v naší
klubovně. Mezi dubnové akce patřil sběr železného šrotu a pálení čarodějnic. V květnu jsme
nevynechali naše maminky a na oslavu jejich dne
pro ně připravili posezení s občerstvením, kytičkou a kulturním programem. Mezi poslední akce
patřily vozatajské závody na konci září.
V červenci jsme si udělali výlet do Bystrého
v Orlických horách, kde bydlí náš dlouholetý
kamarád a také hasič. My jsme se také tento rok
zúčastnili okrskové soutěže Federálův memoriál
v Maršově u Úpice, kde jsme obsadili pěkné 6.
místo. Během celého roku se jednotliví členové
podle svého zaměření zdokonalovali na různých
kurzech a školeních.
Za SDH Kvíčala Kateřina Hemalová

Linie z.s. - Pravidelné cvičení
Linie z.s. nabízí cvičení pro ženy a dívky bez
omezení věku. Cvičíme pravidelně po celý
školní rok v tělocvičně při Základní škole
v Batňovicích.
V pondělí je cvičení v pomalejším tempu zaměřené na posilování všech partií těla.
K posilování používáme expandery i overbally.
Ve středu je cvičení aerobiku v rychlejším
tempu, též s posilováním. Začátek všech cvičení je vždy v 19:00 hodin.
V letních měsících cvičíme i venku pod širým
nebem.
Jitka Bartoníčková, cvičitelka – Linie z.s.
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Olympiáda pro starší a dříve narozené
Už po osmé se organizátorům „Olympiády pro
starší a dříve narozené“ podařilo zajistit i počasí,
a tak si senioři i jejich doprovod tradiční akci
opět užili. Sportovní klání se konalo ve čtvrtek 1.
září v odpoledních hodinách v havlovickém
„Všesportovním areálu“.
Stejně jako v předchozích letech byly pro soutěžící připraveny čtyři disciplíny – hod válečkem,
respektive paličkou, hod tenisovým míčkem,
skok z místa a minigolf. Na Olympiádu každoročně přijíždějí i lidé, kteří mohou ze zdravotních
důvodů absolvovat třeba jen jednu disciplínu. To
ale vůbec nevadí, protože alespoň mají víc času
fandit ostatním soutěžícím a popovídat si se
svými vrstevníky.
„Opět se nám potvrdilo, že Olympiáda se dostala
do širokého povědomí mezi lidmi z blízka i
z daleka. Letos jsme měli před koncem registrace
přes dvě stě lidí, po registraci na místě jsme měli
tři sta deset účastníků. To je zase více než
v loňském roce. „A také opět soutěžili účastníci
nad 90 let, což je úctyhodné“, prozradil Jan
Balcar z MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.,
jež akci zaštiťuje. Odpoledne svým vystoupením
zpestřili country tanečníci z Velkých Svatoňovic,
kteří se sami Olympiády účastnili, stejně tak jako
tanečnice - pekařky z Hronova. O příjemnou hudební atmosféru se po celou dobu starali Zdeněk
Hušo a Monika Nováková. Pro účastníky bylo
rovněž připraveno občerstvení v podobě koláče a
kávy nebo čaje. Vylosovaní šťastlivci si navíc
odnesli drobný dárek jako vzpomínku.
„I letos jsme viděli, jak se tolik lidí dokáže bez
problémů bavit a přát si jednotlivé sportovní
úspěchy. Už nyní za námi návštěvníci chodí a říkají, že za rok přijedou znovu a že už se moc těší.
„Nicméně pokud to takto půjde dál, budeme
muset posílit organizační tým a udělat i nějaké
organizační změny na místě, aby se chod Olympiády nikde nezaseknul“, uvedl zakladatel Olympiády Miloš Tohola.
Ing. Kateřina Valdová MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
www.kjh.cz
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Společenská kronika…
Narodili se…
Tomáš Hubený (31. 3. 2016, Batňovice 48)
Ondřej Řehák (4. 4. 2016, Batňovice 259)
Andrea Spůrová (14. 7. 2016, Batňovice 194)
Šimon Seňko (25. 8. 2016, Batňovice 290)
Lenka Čvančarová (1. 9. 2016, Batňovice 92)
Jakub Jariabka (13. 9. 2016, Kvíčala 90)
Anežka Turková (13. 9. 2016, Batňovice 52)
Vanessa Westendorpová (26. 9. 2016,
Batňovice 109)
Natálie Řezníčková (14. 10. 2016,
Batňovice 155)
Tobiáš Vít (25. 10. 2016, Batňovice 193)

Matouš Macek (8. 12. 2016, Batňovice 280)

Opustili nás…
Jaroslav Zörkler (2. 1. 2016, Batňovice 134)
Eva Martincová (6. 1. 2016, Batňovice 21)
Miroslava Šolcová (16. 1. 2016, Batňovice 173)
Věra Teichmannová (28. 5. 2016,
Batňovice 200)

Jan Jiroušek (19. 7. 2016, Batňovice 92)
Josef Staněk (28. 8. 2016, Batňovice 37)
Jana Miškovičová (6. 9. 2016, Batňovice 210)
Karel Kubeček (9. 10. 2016, Batňovice 49)
Ladislav Peterka (10. 12. 2016, Batňovice 150)

Poděkování
Děkujeme touto cestou za uskutečnění oslavy naší
„Zlaté svatby“, která se konala dne 26. března 2016
na Obecním úřadě v Batňovicích. Poděkování patří
zvláště paní starostce Vlaďce Pátkové a Janě Melicharové za důstojný průběh a paní Jitce Bartoníčkové a malé Julince Melicharové za hudební doprovod a zpěv.
Moc se nám to líbilo a ještě jednou díky!
Manželé Anna a Lubomír Machovi (Batňovice 10)

Vydává Obecní úřad v Batňovicích,
Náklad 250 výtisků, neprodejné
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Svozový plán na rok 2017
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