Batňovický zpravodaj * ročník 25 * číslo 1

Vydává Obecní úřad v Batňovicích

2019

květen 2019

T. J. Sokol Batňovice – 100 let
V loňském roce jsme si do sytosti užili stoletých oslav vzniku samostatné, tehdy ještě československé, republiky. A s těmito oslavami se svezly i další osmičkové roky – 1938, 1948, 1968. Zdálo by
se, že těch oslav už bylo až dost. Ale my jsme si přeci jenom ještě jedno slavné výročí nechali na letošní rok. V březnu tomu bylo přesně sto let, kdy byl v naší obci založen „SOKOL“. Ale tady již nechme promluvit přímého účastníka tehdejších událostí, řídícího učitele záleské školy Antonína
Blümela: „23. 3. 1919 konána byla v hostinci Jana Donáta v Zálesí čp. 26 ustavující schůze nově zakládaného odboru „Sokola“. Je tu v obci postrádán spolek, jenž by soustavnou prací vzdělávací hleděl sloučiti všechny třídy obyvatelstva ke zlepšení sousedských poměrů klidnějšího soužití. Připojil
jsem se k akci založení „Sokola“ k němuž přihlásilo se na 70 občanů všeho věku (dorost, členstvo,
žactvo), všech stavů občanstva, protože v té jednotě vidím prostředek ke scelení mládeže při práci
vzdělávací, při pěstění tělesné výchovy. Přijal jsem též na sebe volbu zatímního starosty, proved práce přípravné (zadání stanov, smlouvu o propůjčení místnosti cvičební atd.). Učiněny hned přípravy k
pořádání akademie dětské
a dorostenecké ve způsobu
sokolské besídky. Byla pro
původní provedení v dubnu dvakrát opakována a
setkala se se značným finančním výsledkem, jenž
přispěl značně uhraditi
značná vydání, v Sokole
nezbytná“. Tak tedy byl
v Batňovicích založen odbor Sokola.
Vůbec první akcí, kterou
nově vzniklý odbor Sokola v Batňovicích uspořádal, bylo vysazení lípy
„Svobody“. Stalo se tak 4.
května 1919. Ale předejme opět slovo řídícímu učiteli Blümelovi: „V neděli byla v obci zdejší pořádána slavnost. Místní Sokol učinil přípravy k zasazení lípy Svobody v den naznačený. Obecní úřad
povolil k zasazení lípy místo na obecním pozemku u zahrady Josefa Nývlta čp. 8 v Batňovicích. Ráno
4. 5. 1919 seřadili se účastníci slavnosti po 8. hodině u tělocvičny Sokola v Zálesí, odkud vyšel průvod o ½ 9 (žactvo, dorost sokolský, dívky v národních krojích s ozdobenou lipkou a zahradnickým
náčiním, členstvo Sokola, lid). Na místě slavnosti za velké účasti zpívána žactvem národní hymna,
Pokračování na str. 2
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dorostenec Fr. Řezníček přednesl vlasteneckou
báseň, slavnostní řeč pronesl starosta Sokola,
Ant. Blümel, po zasazení lípy zapěna sborem
žactva III. třídy píseň „Lípo naše“ a společným zpěvem hymen „Nad Tatrou“ a „Hej Slované“ zdařilá slavnost skončena. Lípa bude
opatřena tabulkou se vhodným nápisem a
obehnána plotem“.
Nicméně, celá událost měla dosti nepěknou
dohru. „Zničení lípy Svobody“. V noci na neděli 21. 3. 1920 uřízl surový a nezjištěný pachatel celý vršek lípy Svobody na návsi batňovické, kterýžto ohyzdný čin vyvolal tu velké
rozhořčení. Zničený stromek byl odstraněn a
počátkem května 1920 na jeho místě zasazena
byla lípa jiná“.
Aktivita nově vzniklého Sokola neutuchala a
tak se místní brzy dočkali i prvního hromadného vystoupení. A tak předejme znovu slovo
(dnes už naposledy) panu učiteli Antonínu
Blümelovi: „31. 8. 1919 pořádal místní Sokol
besídku s přispěním sousedních jednot. Besídka pořádána na volném prostranství na školní
louce před školou. Prostranství to od lávky až
kus za školou ohrazeno bylo koly a drátěnými
lany, oploceno ohradou ze smrčků. Hlavní
vchod – brána – byl proti škole. Na hořejší
části ohrady byla sedadla, u potoka lešení pro
hudbu, na němž umístěn také klavír k doprovodu cviků. Dopoledne byly zkoušky na prostná cvičení, odpoledne veřejné vystoupení
s mnohými atrakcemi. Ač v sobotu před tím
pršelo, vydařila se slavnost za polojasného
počasí nedělního nad očekávání. Cvičení
prostná i na nářadí prováděna chutě, zdařilé
byly smíšené sbory místního pěveckého odboru, líbily se přednášené žačkami básně a veselé deklamace, pozornost vzbudila cvičení puškami vojínů (20 mužů) od dělostřelecké baterie
z Poříčí. Účast byla velmi značná při odpoledním cvičení, jakož i večer při věnečku v hostinci Donátově, což vidno z toho, že bylo celkem vybráno na vstupném a utrženo za prodané požitiny (chléb, pečivo, káva, čaj, likéry,
cukrovinky, květiny, kuřivo, pohlednice atp.)
přes 3.000 Kč, za které koupí Sokol nářadí tělocvičné (bradla i hrazdu)“.
Tak takhle to začalo…a trvá to už 100 let.
Břetislav Novák
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SLOVO STAROSTY
Vážení obyvatelé Batňovic,
dostává se Vám do rukou první povolební vydání našeho zpravodaje. Od loňského léta, kdy
byly zveřejněny kandidátky jednotlivých stran
a nezávislých sdružení, mne mnoho lidí zdravilo slovy: „tak ty ses rozhodl jít do „velké“
politiky?“ Ano, pro mnohé z Vás bylo mé
rozhodnutí a poté i zvolení starostou Batňovic
překvapením. Věřte, že si Vaší přízně velmi
vážím a ještě jednou bych rád poděkoval za
projevenou důvěru, kterou jste ve mě vložili
Vy, voliči, a poté i nové zastupitelstvo. Dle
mého názoru není úkolem zastupitelů malé
obce dělat politiku v tom smyslu, v jakém je
obecně vnímána. Po několika měsících ve
funkci starosty již mohu zasvěceně posoudit a
ocenit, jak obrovský kus práce předchozí vedení v čele s bývalou paní starostkou, Vladimírou Pátkovou, odvedlo. Máme tedy na co
navazovat. Chceme se o další rozvoj naší obce
starat v rámci našich legislativních možností a
výše obecního rozpočtu zodpovědně, co zlepšovat je jistě jak v oblasti infrastruktury, kultury, sportu, bezpečnosti či služeb, tak samozřejmě i v rámci společného soužití.
V letošním roce nás čeká například oprava několika částí kanalizace pod silnicí č. I. 14.
Máme zažádáno o dotace na opravu další části
hřbitovní zdi a rekonstrukci vodovodu na Kvíčale. Hasiči se mohou těšit na nový automobil,
který si převezmou ke konci roku 2019. Dořešíme třídění odpadů, umístění nádob na elektroodpad, minerální oleje a kovy. Míříme
k finálnímu řešení modernizace internetového
připojení a televizního vysílání v naší obci.
Novinkou budou také nabíjecí stanice pro
elektrokola v našem regionu. Ve spolupráci s
obcemi Malé a Velké Svatoňovice jednáme s
krajským úřadem ve věci dlážděné silnice do
obou těchto sousedních vesnic – tak snad se
konečně dočkáme. Novinek je zkrátka spousta.
Z nejbližších obecních akcí bych Vás dále
velmi rád pozval na Den obce, který se bude
konat dne 1. 6. 2019 na Kvíčale anebo na tradiční Bartolomějskou pouť v sobotu 24. 8.
2019. Máme se na co těšit!
Jak se již mnozí z Vás přesvědčili, nebráníme
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se také žádnému z vašich podnětů, přivítáme
jakoukoli smysluplnou iniciativu nebo nápad,
který přispěje ke zlepšení života v naší obci.
Věříme, že každý z nás může svým pozitivním
přístupem ovlivnit místo, ve kterém žije.
Těším se na další spolupráci s kterýmkoli
z vás.

bilancovat, chci pouze popřát, aby všem mým
osmi novým kolegům na obci vydržel zápal,
nadšení a optimismus. Vy, naši občané, přistupujte proto k hodnocení některých přijatých
usnesení vždy nejen z pohledu jedince, ale posuzujte vše i „okem celé naší obce.“
Miloslav Šrejber, místostarosta obce

Petr Horák, starosta obce Batňovice

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané, máme za sebou první
měsíce nového volebního období, které je zároveň zcela novou etapou v životě naší obce.
Na základě výsledků podzimních komunálních
voleb máme nejen po 16 letech nového starostu obce, ale zároveň i téměř celé vyměněné zastupitelstvo obce. Pro mne, jako jediného, který pokračuje v činnosti našeho zastupitelstva a
zároveň i jako místostarosta, se začala odvíjet
nová etapa komunální politiky, na které jsem
se těšil, ale měl i obavy „s kým budu pracovat.“ Na případné hodnocení je v tuto chvíli
velice brzy, ovšem je nutné sdělit, že elán, se
kterým noví zastupitelé přijali své funkce, jim
nelze odepřít. Mnozí vstupovali do nových rolí
jistě plni optimismu a nadšení, který doufám
neopadl s prvními zasedáními zastupitelstva
obce. Rozhodnutí, která byla nutno přijmout,
nebyla v závěru roku nejsnadnější: bylo nezbytné se seznámit se základními principy obce a hlavně schválit rozpočet obce na rok
2019. Ze své pozice mohu zkonstatovat, že
právě seznámení s rozpočtovou skladbou obce
a následné přijaté Usnesení o schválení rozpočtu, ve mně vyvolalo obavy, aby novým
členům nesebral „vítr z plachet“ – zasedání trvalo nekončících 5 hodin. Toto však nebyl během posledních zasedání jediný nejednoduchý
pořad jednání: pro začínající zastupitele obce
se objevila nová témata, která bude nutno řešit. Dovolte mi zmínit například diskusi o bytové jednotce čp. 184, navýšení spoluúčasti
k dotaci na dopravní automobil pro SDH Batňovice, vyhlášku o bioodpadech, pokračování
v realizaci nového vodovodního řadu na Kvíčale a s tím související dotace od Královehradeckého kraje, dokončení akce monitoring,
čištění a oprava hlavního kanalizačního řadu
v silnici I/14, modernizace kabelové sítě a
spousta dalších akcí. Nebudu tedy hodnotit ani
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MATEŘSKÉ CENTRUM
Milí rodiče,
rádi bychom vás seznámili s mateřským centrem v Batňovicích. Jsme centrum pro děti,
maminky a tatínky na rodičovské dovolené,
kde si mohou povídat, inspirovat se a sdílet
společnou radost. Naše obec pro nás zařídila
krásnou společenskou místnost nad školní jídelnou. Mateřské centrum plní hlavně sociální
funkci, jako je začleňování dětí do skupin
(adaptace). Děti si najdou nové kamarády, naučí se dělit o hračky, spolupracovat, hrát si v
kolektivu.
Samozřejmě jde i o nás o rodiče. V centru si
můžeme popovídat, dát si kávu a pohrát si s
našimi dětmi i jinak. Většinou máme volnou
zábavu, kde si každý najde, co by rád dělal, a
na konci se snažíme rozloučit básničkou, písničkou nebo společným tanečkem. V létě chodíme i ven na školní hřiště, vezmeme bábovičky na pískoviště, míč nebo dětské odrážedlo.
Pokud je pěkné počasí, uděláme si i nějaký výlet, například vláčkem nebo autobusem do
cukrárny a na dětské hřiště, to děti úplně milují. Přijďte se na nás podívat a seznámit se.
S pozdravem maminky na rodičovské dovolené

LINIE
Linie, z. s. nabízí cvičení pro ženy a dívky bez
omezení věku. Cvičíme pravidelně po celý
školní rok v tělocvičně Základní školy a Mateřské školy, Batňovice. V pondělí je cvičení
v pomalejším tempu zaměřené na posilování
všech partií těla. K posilování používáme posilovací gumy a expandery. Ve středu je cvičení aerobiku v rychlejším tempu, též
s posilováním. Začátek cvičení je vždy v 19
hodin. Rádi přivítáme i nové cvičenky. Případné dotazy vám zodpovím na emailové adrese: jitkabartonickova@seznam.cz
Za Linii, z. s. Jitka Bartoníčková, cvičitelka
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Nakládání s odpady v obci
Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají pro rok 2019 ve stejné výši jako
v předchozím roce: 52 svozů 2.600,- Kč (červená známka), 26 svozů 1.300,- Kč (žlutá
známka), 13 svozů 750,- Kč (modrá známka) a jednorázový žeton nebo svozový pytel
65,- Kč. Svozovým dnem je vždy čtvrtek.

Nebezpečný odpad
Všichni občané Batňovic mohou využívat
sběrný dvůr na Skládce pod haldou ve Rtyni
v Podkrkonoší. Za tuto službu obec platí bezmála 40.000,- Kč ročně. V této částce jsou
zahrnuty i dva svozy od Obecního úřadu a
Úsvitu na Kvíčale, vždy na jaře a na podzim.
Přehled materiálů, které lze přijímat jako
nebezpečný odpad do sběrného dvora - motorové, převodové a mazací oleje, olejové filtry, brzdové kapaliny, pneumatiky z osobních
automobilů, autobaterie, nikl-kadmiové baterie
a akumulátory, znečištěné čistící tkaniny a
ochranné oděvy, barvy, laky a ředidla, kyseliny a rozpouštědla, fotochemikálie, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, ostatní
organické a anorganické chemikálie, lednice a
mrazáky, televize a monitory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení, elektro šrot.
Tyto materiály nepatří do nebezpečného
odpadu a je možné za poplatek uložit na
skládku - stavební suť, eternit, skelná vata,
lepenka, materiály obsahující asfalt a podobné
materiály v žádném případě nepatří do nebezpečného odpadu, a nebudou přijímány na svozová auta.
Bližší informace ohledně skládkování, sběrného dvora a svozů Vám rád sdělí pan František
Pěkný (skladka.podhaldou@seznam.cz, tel.:
602 114 718).

Novinky pro rok 2019
Svoz bioodpadu
Na základě uzavřené smlouvy na svoz Vám
obec bezplatně zapůjčí nádobu 240 l na bioodpad.
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Svozy probíhají každých čtrnáct dní od 9.
dubna do 5. listopadu. Výše poplatku za 16
svozů je stanovena na 400,- Kč, bílá známka.
Svozovým dnem je vždy úterý. Ke smlouvě
na svoz bioodpadu obdržíte seznam vhodných
materiálů ke kompostování. V prvních svozech se v nádobách objevily například větve o
síle paže a délce přesahující výšku nádoby nebo dlažební kostky. Některé nádoby byly přetížené. Maximální nosnost plastového úchytu
pro vyklopení popelnice je 60 – 80 kg, u přetížených nádob dojde při nakládce k poškození
úchytů. Nádoby jsou konstruovány tak, že dochází k samovolnému kompostování a postupnému slehnutí posečené trávy, není tedy třeba
hmotu násilím pěchovat. Nádoby přetížené a
obsahující nevhodné materiály nebudou vyvezeny
Každý, kdo má uzavřenou smlouvu na svoz
bio odpadu může využít zpětného odběru kvalitního kompostu ze „Skládky pod haldou“.
K 9. dubnu využilo tuto službu 50 domácností.

Sběr minerálních olejů
Tuky a oleje do kanalizace nepatří! Kuchyňský olej je samozřejmě také biologicky rozložitelný materiál a do kompostu patří, ale ne v
tekuté formě a velkých objemech. Jde o to,
aby se na kompost nelily hektolitry oleje. Tvrzení, že kuchyňský olej nepatří do kompostu,
je založeno právě na tomto důvodu. Dalším
důvodem, proč na kompost nelít kuchyňský
olej je, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy
či spodních vod olejnatými látkami. Tyto látky
mohou znehodnotit vodu i půdu a poškodit
některé mikroorganismy, i přesto že se nejedná o minerální olej. Nejlepší řešení kompostování fritovacího oleje je nechat olej nasáknout
do nějakého přírodního sorbentu - tedy například piliny, kartonový papír, ubrousky a pak
tento materiál dát na kompost. Nasáklý olej se
postupně rozloží v kompostu a nedochází k
uvolnění tekoucího oleje do prostředí. Takto
se tedy může kuchyňský olej kompostovat.
Během druhé poloviny roku budou v obci
rozmístěny nádoby na sběr kuchyňských olejů.
Momentálně vybíráme nejvhodnějšího odběratele této komodity.
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Co čeká pejskaře…
… v roce 2020
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti
vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost
chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon. Většina chovatelů také
ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině je
nutné přeočkovat po třech letech, i tu skutečnost, že pro cesty do zahraničí dnes potřebují
platné očkování proti vzteklině v pase, nikoli
pouze v očkovacím průkazu. Novinku přináší
novela veterinárního zákona. Ta říká, že od
roku 2020 musí být každý pes, který se
k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování
proti vzteklině zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 nebude
moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného
psa a jeho chovatel bude vyzván, aby nechal
pejska očipovat.
Není se, ale čeho obávat. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví
psa. Čip o velikosti rýžového zrna se
z aplikační jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze
přečíst pomocí čtečky, kterou disponuje téměř
každý veterinární lékař či útulek. Přidanou
hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa
lze zaregistrovat do databáze „čipovaných“
psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce
identifikovat a pomocí databáze nalézt jeho
majitele.
Převzato z www.vetkom.cz

Seniorská obálka
Seniorská obálka nebo také I.C.E. karta,
vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a krajské samosprávy. Tento
tiskopis je určen především seniorům a zdravotně znevýhodněným osobám žijícím
v domácím prostředí a to pro řešení krizových
situací, jako je zhoršení zdravotního stavu nebo potřeba naléhavé pomoci. V takových chvílích bývá člověk často rozrušený, nesoustředěný a nedokáže reagovat na otázky záchranářů,
hasičů nebo policie.
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Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc tedy
může být právě dobře vyplněná seniorská
obálka.
Na kartu senioři (i za pomoci příbuzných nebo
svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně
dávkování) a kontakty na své blízké osoby a
praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě - na
dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří. Zdravotníci jsou s kartou seznámeni. Rychle se v ní orientují a díky tomu
mohou efektivněji poskytnout podporu. Zásadní je, aby byla karta vyplněna vždy aktuálními informacemi.
I.C.E. karta a pravidla k jejímu správnému vyplnění jsou ke stažení na webových stránkách
obce nebo Vám bude na vyžádání poskytnuta
na Obecním úřadě.

Zpráva sociální komise
V podzimních volbách v roce 2018 se změnilo
složení sociální komise, novou předsedkyní se
stala paní Pavla Červeňáková. Dalšími členkami jsou Markéta Tučková, Vladimíra Pátková, Jana Melicharová a Jitka Bartoníčková.
Členky sociální komise během roku navštěvují
naše občany u příležitosti jejich životních jubileí. Počínaje dosáhnutím 70 let vždy po pěti
letech. Od 85 let každý rok. V roce 2018 těchto návštěv proběhlo celkem 37. 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 na obecním
úřadě.
Naším nejstarším občanem obce je pan Jiří
Rudolf, kterému bylo 15. listopadu 2018 devadesát tři let. Přejeme mu hodně zdraví a duševních sil při jeho práci s počítačem!
Každoročně se zúčastňujeme zahájení nového
školního roku a vítání nových prvňáčků, kterých v r. 2018 bylo 14.
Členky sociální komise se také zúčastňují vítání občánků a zlatých svateb.
Za sociální komisi - Jana Melicharová.
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WEB NOVINKY

Pomáhají také vozatajům

Na základě častých dotazů ohledně odběru novinek zveřejňovaných na webových stránkách
obce Vám předkládáme jednoduchý a krátký
návod:

Dobrovolní hasiči na Kvíčale mají ve sboru 23
členů a mají tradičně pestrou činnost. Organizují nebo se podílejí na mnoha zdařilých kulturních a společenských akcích. Koncem zimy
pořádají masopustní průvod s posezením u
dobrého občerstvení. Následuje oblíbený „košt
pálenek,“ kdy rozhodčí hodnotí chuť, vůni i
vzhled a mají přetěžký úkol, určit ten správný
vzorek.
Koncem dubna připraví polena, postaví hranici
na tradiční čarodějnický rej. Navíc zajistí nejrůznější občerstvení, postaví velký stan, navozí stoly, židle a lavice. Když nad ránem hranice dohoří, dají se do úklidu.
„Pro místní ženy a samozřejmě i manželky
hasičů každoročně chystají oslavu svátku matek. Umělce není nutné shánět, vystačíme si se
šikovnými hudebníky z obce. K hezké atmosféře přispívá vystoupení dětí základní umělecké školy v Úpici,“ připomněl starosta sboru
Zdeněk Jiroušek.
Hasiči pořádají pro spoluobčany zájezd, vloni
si prohlédli polskou Karpacz, park miniatur
v Kowarech, podle zájmu mohli zavítat do bazénu, prohlédnout si westernové městečko nebo se vydat na pěší túru.
Pravidelně se účastní okrskové soutěže
v požárním útoku a hasičské soutěže „Zlatá
přilba.“ Jsou spolupořadatelé Svatováclavských vozatajských hobby závodů, která je
přehlídkou koňských dvojspřeží i čtyřspřeží.
Na zhruba kilometrové trati spřežení ve dvou
kolech závodu prokazuje své dovednosti,
kde nejnáročnější překážkou je vodní příkop.
Hasiči jsou u toho, když se rozsvěcuje vánoční
strom, pro lidi je připraven zdarma svařák, čaj
a nějaká dobrota na zub. Nechybějí u návštěvy
Mikuláše a čerta v obci.
Jednotce kategorie JPO 5 slouží hasičské vozidlo Avia 31, požární stříkačka, elektrocentrála a motorová pila. Od nadace Agrofert dostali hasiči kalové čerpadlo, které úspěšné
zkompletovali a zprovoznili, udržují si vzorně
hasičskou zbrojnici, výstroj a výzbroj.
„Musím poděkovat členům sboru, vedení obce
Batňovice a příznivcům za dobrou spolupráci
a podporu naší práce. Vážíme si nemalé fi-

1. Vstoupíte
na
webové
stránky
www.batnovice.cz
2. Na obrazovce vlevo uvidíte nabídku
Úřadu obce, která je podbarvena tmavě
zelenou barvou
3. Postoupíte směrem dolů, kde se Vám
objeví „rozšířené vyhledávání“ světle
podbarvené
4. Následuje stejně podbarvený výraz
„INFORMACE E-MAILEM“
5. Zde vyplníte svojí e-mailovou adresu,
opíšete ověřovací kód a potvrdíte oranžové tlačítko „ODESLAT“
6. Následně obdržíte na svůj zadaný email potvrzovací zprávu, která Vás vyzve k dalšímu potvrzení registrace – toto je z důvodu nařízení EU o GDPR
7. Pokud neobdržíte potvrzovací zprávu
uvedenou v přechozím bodě, prosím
prohlédněte ve své e-mailové poště
složku „SPAM“ – některé poštovní
servery potvrzovací e-mail vyhodnotí
jako spam a na místo do doručené pošty jí uloží do této SPAMové složky.
Toto ničemu nevadí, zprávu otevřete a
potvrdíte zde.
8. Následně Vám začnou chodit e-maily
z adresy: noreply@gc-system.cz; za
uživatele; podpora@profesionalita.cz
= NOVINKY Z WEBU OBCE
Dále bych rád upozornil na možnost zveřejnění Vašich informací na webových stránkách
obce. Vaše případné požadavky zasílejte na
emailovou adresu: obec@batnovice.cz nejlépe
ve formátu pdf s případným komentářem ve
zprávě zasílaného e-mailu.
Za OÚ Miloslav Šrejber, místostarosta obce
.

6

Batňovický zpravodaj * ročník 25 * číslo 1 2019
nanční podpory obce na vybavení jednotky a
veškeré akce.“ dodal Zdeněk Jiroušek.
 SDH Kvíčala má 23 členů, z toho je 17
členů z výjezdové jednotky
 Sbor byl založen 29. března 1913, první stříkačka byla zakoupena o rok později. Zbrojnice byla postavena svépomoci v roce 1922 a financována sborem.

MUZEUM CHALUPĚNÍ RADEČ
Vážení spoluobčané,
Děkujeme všem našim občanům a skupinám,
kteří navštívili naše Muzeum Chalupění
v minulém roce nebo nám darovali historické
předměty do našich expozic. Stále se objevují
nové a nové pamětihodnosti,
které doplňují a zpestřují sbírkový fond muzea.
Pro letošní sezonu připravujeme novou expozici papírových
modelů z časopisu ABC. Darovala nám je rodina Miroslava
Kopeckého z Trutnova. Rozšířili jsme expozici zpracování mléka, tedy různé máselnice, odstředivky, lisy na tvaroh, formy na máslo a mnohé další. V recepci muzea
můžete využít nápojové občerstvení, případně
si zakoupit dárky nebo hračky. Srdečně zveme
k návštěvě!
V rámci oprav a investic jsme museli zahájit
celkovou výměnu střechy na druhém objektu
muzea (původně odchovna mladého dobytka
postavená v roce 1960). Stávající dožitá eternitová krytina byla zásadně poškozena krátkou, ale účinnou letní vichřicí v roce 2017.
Dožitý eternit na ploše 1 600 m2 jsme vyměnili za trapézový plech. Rekonstrukci nyní dokončujeme montáží nových žlabů, svodů a
montáží hromosvodů. Tyto finančně nákladné
práce nám pomáhá financovat Královéhradecký kraj a Nadace ČEZ. Na financování muzea
se dále podílejí města a obce našeho regionu
včetně obce batňovické a nasmlouvané firmy
v rámci reklamního sponzorství (billboardy).
Všem těmto donátorům děkujeme za pomoc a
spolupráci.
Pavel Melichar
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Otevírací doba muzea: červen až září: denně
mimo pondělí 10 – 17 hodin, říjen - listopad a
březen - květen: úterý - pátek 9 – 15 hodin.
Prosinec - únor: zavřeno.
Nebo po domluvě na chalupeni@chalupeni.cz
nebo telefonu 776 780 414
Chalupění sdružuje od roku 2002 členy a dobrovolníky, kteří se zajímají o kulturní památky, historii, tradici a vzhled krajiny pod Jestřebími horami i okolí a chtějí se podílet na
záchraně a oživení těchto hodnot. Sbírkový
fond historických exponátů obsahuje téměř
čtyři tisíce kusů starých předmětů, darovaných
od dárců. Historickou sbírku neustále doplňujeme a rozšiřujeme. Předem děkujeme všem,
kteří nám mohou věnovat další historické
předměty ze života našich předků. Společně
s našimi příznivci, členy sdružení a dobrovolníky se snažíme naplnit slova našeho motta:
„Hledáme starou krásu, nacházíme nový užitek

Výbory obce
Kontrolní výbor
Pavel Melichar – předseda
Miloslava Pavlová
Marta Winterová
Finanční výbor
Miloš Hemala -předseda
Zdeněk Jiroušek
Pavel Michel
Sportovně - kulturní výbor
Lucie Kudlejová - předsedkyně
Bohdana Janovská
Petra Pichová
Iva Horáková
Jana Paděrová
Sociální výbor
Pavla Červeňáková – předsedkyně
Jana Melicharová
Vladimíra Pátková
Jitka Bartoníčková
Markéta Tučková
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Knihovna informuje …
Za rok 2018 se půjčilo 3.548 knih, počet
registrovaných čtenářů byl 99, internet v
knihovně využilo celkem
294 návštěvníků. Knihovna
uspořádala celkem 33 akcí.
Nejžádanějšími knihami pro
dospělé za loňský rok byly:
Někdo cizí v domě (Shari
Lapena), Hana a Hotýlek
(Alena Mornštajnová), Smrtící byznys (Hana Hindráková), Bábovky (Radka Třeštíková), Modrý
dům (Keleová-Vasilková), V šedých tónech
(Ruta Sepetys), Malý pražský erotikon a
Okamžiky štěstí (Patrik Hartl), Záhada zlaté
štoly a Dračí náhrdelník (Vlastimil Vondruška) a Kameník (Camilla Lackberg).
Děti si nejvíce půjčovaly: Tom a Jerry, Našlo
se koťátko, Deník malého poseroutky,
Medovníček, Ledové království, Poník
Pepíno a leporela ze série „Objevujeme
svět“.
Nemůžete číst? Nevadí, od února půjčujeme i
audioknihy. Co to je? Knihy různých žánrů
jsou načtené na CD profesionálními herci.
Vybírat můžete z padesáti titulů. Audioknihy
se budou průběžně obměňovat.
Aktuální nabídku knihovního fondu a i
audioknih najdete na odkaze:
https://trutnov.tritius.cz/library/batnovice/
Knihovna

má

i

nové

webové

stránky:

https://knihovnabatnovice.webk.cz/
V měsíci březnu se konala oblíbená Noc s
Andersenem. Na palubu knihovny se nalodila
posádka složená z 14 dětí, jedné knihovnice a
učitelky Sylvie Možišové. Po vyplutí na širé
moře jsme museli překonávat různé nástrahy.
Prozkoumali jsme neznámou pevninu, podle
indicií jsme zjistili, že je to Dánsko. Seznámili
jsme se s životem H. CH. Andersena a jeho
pohádkami. Do lodního deníku jsme si
zapisovali poznatky z plavby. Bez mořské
nemoci jsme se všichni vrátili a v sobotu ráno
po výborné snídani jsme se rozloučili.

Děkuji všem maminkám za upečené
dobroty, manželům Bartoníčkovým za
organizaci stezky odvahy a firmě Agroservis
Jan Hanuš za sladkosti pro děti.
Knihovnice Markéta Tučková

Upozornění!
Dne 30. května bude knihovna uzavřena z
důvodu školení.
Výpůjční doba:
Úterý:
13:00 – 15:00
Čtvrtek:
15:00 – 18:00
Roční poplatky:
Děti do 15 let 20,- Kč
Dospělí
50,- Kč
Senioři
20,- Kč

Tříkrálová sbírka 2019 překročila dvacetitisícovou hranici
Již po devatenácté proběhla v prvních lednových dnech Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou v Červeném Kostelci. V Batňovicích jste mohli 5. ledna potkat celkem
sedm skupinek koledníků se zapečetěnými pokladničkami, do kterých vybírali drobné příspěvky. Zazpívali tříkrálovou koledu, obdarovávali kalendáříky a cukříky, psali na dveře
tradiční K+M+B 2019. Díky rekordnímu počtu sedmi skupinek a štědrosti dárců se letošní
sbírka může pochlubit i rekordní částkou
23.154,- Kč.
Oblastní charita Červený Kostelec letošní
sbírkou získala celkem 988.324,- Kč. Tyto
prostředky budou rozděleny především na
podporu charitativních projektů a hospicovou
péči v regionu. Malá část výtěžku je určena
také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí
v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.
Oblastní charita Červený Kostelec touto cestou děkuje dětským koledníkům a dospělým
vedoucím skupinek za ochotu a čas věnovaný
potřebným. Děkujeme také štědrým dárcům za
solidaritu a stálou důvěru v tuto sbírku.
Jana Melicharová, Oblastní charita červený Kostelec
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Naše škola…
Školní rok 2018/2019 se nám pomalu chýlí ke
konci, dva měsíce utečou jako voda a žáky čekají zasloužené prázdniny. Po
celý školní rok jsme jim kromě učení připravovali zajímavé programy, které prohlubují jejich vědomosti, seznamují je s výukou jiným
způsobem a žáci si mohou informace ověřovat i prakticky.
Na všechny naše aktivity se
můžete podívat na webových stránkách školy
(www.zsbatnovice.cz).
Od ledna 2019 jsme se zapojili do Výzvy 63.
Získali jsme finanční podporu na organizování
projektových dnů ve škole i mimo školu a na
další aktivity. Během týdenního pobytu
v Krkonoších na Benecku jsme se zdokonalovali v běhu na běžkách, na přednáškách jsme
se dozvěděli, jak se zachovat v nebezpečných
situacích, jak se chovat na horách a při hudební dílně jsme se učili relaxovat. V březnu nás
ve škole navštívila paní Lucie Seifertová – ilustrátorka a autorka knihy „Dějiny udatného
českého národa“. Celé dopoledne s žáky vyráběla obdobu této knihy a vyprávěla jim o
vzniku knih a ilustrací. Čekají nás oblíbené
Etické dílny - nikdy není na škodu si zopakovat pravidla slušného chování. Bezpečnost na
silnicích si připomeneme na dopravním hřišti,
kde se budou žáci snažit získat průkaz cyklisty. Zdravotníci se připravují na soutěž
v Havlovicích a v Trutnově. V soutěži v běhu
„Čokoládová tretra“ máme za sebou školní kolo a těšíme se dál.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili matematické
soutěže Pangea. Jakub Filípek se umístil na
vynikajícím 1. místě v Královéhradeckém kraji a na 17. místě v celé České republice
z 10.930 zúčastněných žáků. Pokračuje do finále v Praze. Gratulujeme a budeme mu
všichni držet palce.
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Batňovice
jsme letos spojili s jarními svátky. Žáci předvedli malé hudební vystoupení a ve třídách si
9

všichni mohli vyzkoušet svoji zručnost ve
dvou výtvarných dílnách na jarní téma.
V pátek 10. května se uskutečnilo tradiční divadelní představení žáků ZŠ – „Letem, světem
s řemeslem“.
Zveme Vás na oslavu 120. výročí otevření
„nové“ školy v Batňovicích. Společně budeme
slavit v sobotu odpoledne 21. září. Atrakce pro
děti, občerstvení, možná i hudební vystoupení
– máme se na co těšit. A večer čeká děti Strašidelný les.
Ke konci roku máme ještě naplánované výlety
a soutěže. Jaké? To je zatím tajemství, protože
nejdříve musí žáci zvládnout učení a výlety
jsou až za odměnu. O prázdninách čeká žáky
zasloužený odpočinek, ale škola se už bude
připravovat na nový školní rok – budeme malovat a třídy v prvním poschodí dostanou nové
podlahy a nábytek.
Přejeme Všem krásné jarní dny, hodně sluníčka v létě a v září se budeme těšit na nové prvňáčky.
Za ZŠ Radomíra Šolcová

…a mateřská škola…
„Dobré ráno, dobrý den, my dnes zlobit nebudem. Ty jsi kluk a ty jsi holka, dohromady celá školka. Pěkně se tu vítáme,
básničku si říkáme“. Takto
začíná každý den v naší školce, kdy si společně sedneme
v kruhu a přivítáme se.
Na začátku školního roku
2018/2019 jsme přivítali mezi nás 12 nových kamarádů.
Je nás dohromady 26 dětí.
Máme 11 nejmladších „berušek“, 10 starších
„včeliček“ a 4 nejstarší děti, kterým říkáme
„motýlci“ a čeká je zápis do ZŠ.
Již 12. rokem u nás také vždy v září vítáme
nového velkého celoročního kamaráda. Letos
je to prasátko Proužek podle jeho pruhovaných
kalhot. Proužek ale není prasátko – špindíra,
naopak je čistotný a tyto správné návyky učí
také děti.
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A když zrovna není ve školce, má kouzelné
kukátko, kterým vše vidí. Nejen Proužek chystá dětem překvapení, v listopadu to byl i skřítek Podzimníček a jeho kamarádka Šípalka,
kteří pozvali do školky děti se svými rodiči.
Všichni si užili zábavné odpoledne. Cestou do
tělocvičny plnili různé úkoly, vyráběli barevné
ježky v jídelně. Nakonec všechny čekalo ve
školce občerstvení od ochotných maminek a
dětmi upečený štrúdl.
Kalendářní rok se pomalu blížil ke svému
konci a my jsme se začali těšit na nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. A co jsme prožili
v adventu? Vydali jsme se neobvykle v zimě
na výlet za zvířátky do ZOO. Zapojili jsme se
totiž do jejich akce: vytvořit ve školce společnou ozdobu a ustrojit zvířátkům vánoční stromeček. Vyrobili jsme tedy velkou hvězdu a
pověsili ji na stromeček v pavilonu slonů. Zima nám vůbec nebyla, protože nás hřálo u srdíčka, že jsme mohli udělat dobrý skutek a vánočně vyzdobit prostředí ZOO zvířátkům i návštěvníkům.
Těsně před Vánocemi jsme se ve školce opět
sešli s rodiči a jejich dětmi. Prožili jsme příjemné odpoledne plné nezapomenutelných
chvilek, které končilo u stromečku a výborného cukroví od šikovných maminek. Vánoční
svátky si děti užily v kruhu rodiny a
s příchodem nového kalendářního roku 2019
už na ně čekaly nové zážitky. Třeba jeden
zimní týden v lyžařské školičce v Janských
Lázních, kam dojížděly přihlášené děti a pod
vedením zkušených lyžařských instruktorů se

učily lyžovat. A jak jim to skvěle šlo, jsme
mohli vidět na závěrečných závodech. Každý
rok v lednu také začínáme jezdit do plaveckého bazénu v Trutnově. Děti se v 10 lekcích učí
dovednostem, potřebným ke správné technice
plavání. Se zimou se ve školce již tradičně
loučíme vyrobením a vynesením „Smrtky“ a
přivítáním očekávaného jara.
Děkujeme všem rodičům dětí z batňovické
školky za bezva spolupráci, moc si toho vážíme. Přejeme všem hodně sluníčka, jarní pohody a těšíme se na nové kamarády, které jsme
přivítali u zápisu do MŠ.
Za MŠ Pavla Červeňáková

…a školní družina
Školní družina Základní a Mateřské školy Batňovice, okres Trutnov tvoří ve dnech školního
vyučování mezistupeň mezi
výukou ve škole a výchovou
v rodině. Hlavním posláním
školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Provoz školní družiny je od 6:30
do 7:45 hodin a odpoledne
od 11:40 do 15:30 hodin. Od
září 2018 máme kapacitu 44
žáků. V letošním školním roce jsme otevřeli
druhé oddělení ŠD. O prostory se dělíme
s Mateřským centrem. Nově vymalovaná
místnost byla vybavena pohodlnou sedačkou,
hračkami a stavebnicemi Lego. S
dětmi využíváme také tělocvičnu,
školní hřiště a každé úterý navštěvujeme Obecní knihovnu Batňovice.
Před Vánoci jsme pekli a zdobili
perníčky. Také jsme se v rámci družiny podíleli na přípravě kulturního
vystoupení, které se konalo u příležitosti setkání občanů u vánočního
stromu. V únoru jsme měli již tradiční masopustní průvod naší školou.
Do konce roku nás čeká ještě mnoho
zajímavých programů.
Za ŠD Jitka Bartoníčková
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Co nového…
v klubu seniorek
Již několik let se my seniorky scházíme
pravidelně v prostorách školní družiny
základní školy Batňovice. Povídáme si, co je
nového u nás v obci, co zajímavého nabízí
kultura v okolí, kam vyrazíme za poznáním a
zábavou. Za těch několik let jsme uskutečnily
již řadu výletů, zajímavých akcí, veselých
vystoupení s tancem a scénkami pod vedením
paní Heleny Zahálkové. Fotoalba, která velice
pečlivě vede paní Jana Melicharová, svědčí o
naší pestré činnosti. Na společných výletech
jsme navštívily spoustu míst v blízkém i
vzdáleném okolí. Stále je co obdivovat a
poznávat.
Ve významném roce vzniku československého
státu, na podzim 2018, jsme uskutečnily velice
zdařilý výlet do Hořic, města kamenné krásy,
kde jsme se svěřily do rukou profesionálního
průvodce, který nás tímto zajímavým, a pro
mnohé neznámým městem, provedl. Pro naše
mužské účastníky byla připravena návštěva
místního pivovaru Jungberg. Výlet jsme

zakončily v motorkářské kavárně ve Dvoře
Králové.
S československými legiemi a jejich putováním za první světové války jsme se seznámily
na podzimní výstavě v úpickém muzeu.
Nový rok 2019 jsme zahájily exkurzí do firmy
na výrobu vánočních ozdob ve Dvoře Králové.
Protože nám přálo počasí, mohly jsme výlet
zpestřit projížďkou v okolí Dvora Králové a
navštívit známá i méně známá místa přehradu na Labi - Les Království, poutní
místo Kocléřov s kostelem Navštívení Panny
Marie, vesnici Hájemství s krásnými
roubenkami a zajímavým lesním areálem a
největší větrnou elektrárnu České republiky ve
Vítězné.
V únoru jsme zavzpomínaly na naši pestrou
činnost promítáním fotografií z uplynulých
období. V období masopustu část našich
seniorek navštívila s novou členkou, paní
Jiřinou Šepsovou, Prahu. Na výlet využily
výhod cestování vlakem za snížené jízdné.
Navštívily výstavu módní návrhářky z první
republiky Hany Podolské a také výstavu
obrazů pod názvem „Dobrý den, pane
Gogaine“. Na Kampě se zúčastnily
masopustního veselí.
V březnu poctil náš
spolek
seniorek
návštěvou nový pan
starosta Horák. Udělal
nám velkou radost
nejen svou přítomností,
ale také dárkem, každé
přinesl kytičku. Moc
mu děkujeme a přejeme
hodně
úspěchů
a
spokojenosti v nové
práci a kéž nám
zachová přízeň.
Na pravidelná setkání
Vás s radostí uvítá
spolek seniorek v každé
sudé pondělí v 15:30 ve
školní družině.
Za klub seniorek Hana Hoření
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Nepouštějte si domů cizí lidi
Vážení spoluobčané,
na základě podnětů několika z vás si Vás dovolujeme oslovit s důležitým shrnutím praktik,
kterými by různí prodejci mohli ty neopatrnější z nás snadno zneužít. Nabízí-li Vám někdo
jakékoli zboží či službu jinde, než na místě pro
to obvyklém, prosím, zpozorněte. V lepším
případě Vám skutečně pouze nabízí často
předražené zboží či přestup k jinému dodavateli (energií apod.), může se však také velmi
zkušeně snažit odlákat Vaši pozornost.
Nejčastěji se podvodníci cílící zejména na seniory vydávají za plynaře nebo elektrikáře. Do
Vašeho bytu se dostanou například pod často
se vyskytující záminkou vrácení přeplatku za
energie. Vaši pozornost odvedou osvědčeným
trikem, kdy žádají vrátit peníze na větší bankovku. V bytě mezitím pracuje komplic. Vězte, že přeplatky za energie nikdy nevrací fyzická osoba, která by Vás navštívila v místě
bydliště.
I před skutečnými zástupci energetických či
jiných společností by se však lidé měli mít na
pozoru. Podomní prodejci dnes nabízejí nejrůznější finanční produkty, změny dodavatelů
energií a další služby, přičemž je zřejmé, že
neinformovaný spotřebitel se může, překvapen
v bezpečí svého domova, snadno nechat zmást
a uvázat ke smlouvě, kterou by za jiných
podmínek neuzavřel. Stát sice zákaz tzv. klamavých a agresivních praktik prostřednictvím
České obchodní inspekce dozoruje, skutečnost
však může být jiná. Pokud jste již nevýhodnou
smlouvu podepsali, je třeba okamžitě jednat a
do 14 dní po podpisu od takové smlouvy písemně odstoupit. Některé smlouvy vůbec nemusí být nevýhodné, velmi se Vám však může
prodražit odstoupení od smlouvy stávající
(může jít až o desetitisíce korun), proto je třeba takové změny realizovat s rozmyslem a důkladnou znalostí všech souvislostí. Pokud
např. o změně dodavatele uvažujete, nejvý12

hodnější podmínky na trhu lze jistě zjistit objektivnějším způsobem. Pokud Vás nabízené
podmínky zaujmou, před podpisem si vždy
nechte čas na rozmyšlenou, čtěte i všeobecné
obchodní podmínky a i ta nejmenší písmenka
na smlouvě.
Ani po telefonu nesdělujte své osobní údaje a
nedávejte žádný souhlas s uzavřením jakékoli
smlouvy. Ptejte se, jakou společnost volající
zastupuje, případně si telefonní číslo ověřte ve
volně dostupných databázích či v diskusích na
internetu (např. www.muzutozvednout.cz,
www.vyhledatcislo.cz,
www.telforum.cz
www.cislo.info aj.)
Nemusíte nikomu nic vysvětlovat, není Vaší
povinností se legitimovat ani nikomu ukazovat
Vaše stávající smlouvy. Stačí pouze zavřít
dveře či zavěsit telefon, případně dokola opakovat, že o službu, zboží či změnu dodavatele
nemáte zájem a nepřejete si být dále kontaktováni. Buďte, prosím, obezřetní a za žádných
okolností, pod žádnou záminkou nepouštějte
přes práh svých domovů neznámé osoby.
V případě, že neznámý i přes Váš zákaz do bytu vstoupí, okamžitě volejte policii.

FILMOVÉ LÉTO
Obce Batňovice, Malé a Velké Svatoňovice
připravili pro letošní léto celkem šest filmových večerů pod širým nebem. Začátky promítání budou po setmění, po 21:30hod. Filmové
tituly budou upřesněny během června.
Všichni milovníci filmu jsou srdečně zváni.

FILMOVÉ LÉTO –
LETNÍ KINA NA DOSAH
Obec

Den promítání

Datum promítání

Malé Svatoňovice

sobota

29. 06. 2019

Velké Svatoňovice

sobota

13. 07. 2019

Markoušovice

sobota

20. 07. 2019

Batňovice Kvíčala

pátek

26. 07. 2019

Batňovice Klondyke

pátek

23. 08. 2019

Malé Svatoňovice

sobota

31. 08. 2019
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INFORMACE
PRO VLASTNÍKY LESA
Vážený vlastníku lesa,
jak jste již možná informován, v současné době jsou smrkové lesní porosty na významné
části území České republiky zasaženy kůrovcovou kalamitou. Na další vývoj této kalamity
budou mít velký vliv kromě jiného také opatření provedená jednotlivými vlastníky lesů
proti dalšímu šíření kůrovců.
Každý výskyt kůrovce kromě přímo způsobených škod vždy hrozí i dalším rychlým rozšiřováním do okolí. Zde je proto na místě zdůraznit jednu ze základních povinností vlastníka
lesa podle lesního zákona, a to hospodařit
v lese tak, aby jeho činností nebyla ohrožena
lesy sousedních vlastníků. Zejména je povinen preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škůdců a při jejich zvýšeném výskytu
neprodleně informovat orgán státní správy lesů a provést nezbytná opatření.
Jsme si plně vědomi obtížné situace drobných
vlastníků lesů, kteří mnohdy nedisponují technickým ani materiálním vybavením a zpravidla ani dostatkem času, potřebného pro průběžné vyhledávání a zpracování kůrovcového
dříví. Z těchto důvodů chceme zaměřit Vaši
pozornost na několik hlavních kroků, které
Vám pomohou se splněním povinností vlastníka lesa stanovených lesním zákonem.

vcem postižených stromů již v počátku napadení, kdy jsou pod kůrou počáteční vývojová
stádia kůrovce (vajíčka, larvy, kukly). Protože,
zjištění napadených stromů vyžaduje určitou
zkušenost, doporučujeme Vám domluvit se
s Vaším lesním hospodářem na součinnosti.
V případě nalezených kůrovcových stromů ve
Vašem lese je nutno přistoupit k co nejrychlejšímu zajištění jejich těžby a asanace buď
vlastními silami, nebo specializovanými firmami. Přehled o možnostech takto postižených stromů Vám poskytne opět Váš lesní
hospodář.
V případě, že těžbou kůrovcových stromů
vznikne ve Vašem lese holina, jste podle lesního zákona povinen ji do dvou let zalesnit.
Vhodný způsob a postup obnovy lesa včetně
návrhu vhodných dřevin a typu sadebního materiálu opět konzultujte s příslušným odborným lesním hospodářem.
V současné době je na celou řadu činností
souvisejících s bojem proti kůrovci a na následná opatření možno čerpat finanční příspěvky, jejichž celková výše pro rok 2019
oproti dřívějším letům výrazně vzrostla. Podrobnosti o postupu jejich čerpání Vám opět
poskytne Váš lesní hospodář a přehledně je také naleznete na internetových stránkách eagri.cz/prispevky.lesy.

Navažte kontakt se svým lesním hospodářem. Tím je revírník příslušné lesní správy
LČR nebo jiná, Vámi zvolená osoba disponující příslušnou licencí. V případ zájmu
lze kontakty na revírníky ověřit na
www.lesycr.cz nebo Vám kontakt na konkrétního revírníka sdělí na příslušné lesní
správě ČR.

Dovolujeme si nabídnout volně zdroje informací prostřednictvím webových stránek:

Pokud možno pravidelně, ideálně jednou měsíčně, provádějte v období duben – říjen venkovní prohlídky stavu Vašeho lesa v případě,
že se zde vyskytují smrkové porosty starší 20
let. Jedině tak lze zjistit případný výskyt kůro-

Pevně věříme, že tyto informace přispějí
k našemu společnému zájmu, a tím je zachování existence lesa pro plnění všech jeho
funkcí i do budoucna.
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www.kurovcoveinfo.cz
www.vulhum.cz/los
www.kurovcovamapa.cz
www.nekrmbrouka.cz
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Svazek obcí Jestřebí hory
rozdělí 80 000 Kč neziskovým organizacím
Dotační program, který Svazek obcí Jestřebí hory každoročně vypisuje, podporuje akce neziskových
organizací z regionu, kterých se pravidelně účastní široká veřejnost. Tyto akce mají nejenom regionální význam, ale věhlas některých podpořených akcí sahá daleko za region.
V letošním roce bylo celkově přijato 20 žádostí. Žadatelé dohromady požadovali přes 170.000 Kč na
akce, které v součtu stojí přes 714.000 Kč. Všichni žadatelé splnili podmínky dotačního programu a
byli podpořeni. Celkem bylo mezi žadatele rozděleno 80.000,- Kč
Žadatel
Název projektu
Havlovický svaz malého fotba- Žákovský turnaj v malém fotbale pro
lu z.s.
všechny obce z území MAS

Rozpočet (v Kč)

přiděleno

27 000

5 000

8 600

5 000

10 000
100 000
135 000

3 000
8 000
9 000

Český rybářský svaz, z.s. HavRybářské závody mládeže
lovice
Spolek divadelních ochotníků Tradiční country - folk festival Varta
v Batňovicích
2019 - 4. ročník

20 000

4 000

15 500

3 000

SULIHARA z.s.

ta naše Země Česká

14 500

4 000

KČT, odbor Malé Svatoňovice

Dálkový pochod Krvavej Čepelka - krajem bratří Čapků

7 000

2 000

ČZS Malé Svatoňovice

Výstava Čapkova zahrádka 2019

7 000

1 000

Jestřábí jezdci z.s.

Dětský den

20 000

3 000

TJ Sokol Velké Svatoňovice

Babička 2019

40 000

3 000

RC Žaltmánek z.s.

Krvavej Čepelka

10 000

2 000

SDH Rtyně v Podkrkonoší
Mikulášské klání 2019
Orel jednota Rtyně v PodkrkoPohádkový pochoďáček Rtyňáček
noší

12 000

2 000

30 000

3 000

Spolek JK Hubert

20 000

5 000

70 000

4 000

136 000

7 000

12 000

5 000

20 000

2 000

SDH Libňatov

Závod požárnické všestrannosti a štafeta dvojic dětí a mládeže

Spolek PRIMA RODINY
TJ Sokol Havlovice, z.s.

Suchovršické slavnosti 2019
42. ročník HAPO 2019

Sdružení pro Vízmburk, z.s.

Vízmburské kulturní léto 2019

VOX Radvanice z.s.

Vozatajské a jezdecké odpoledne

White cup 2019 6. ročník
Koletova Rtyně 2019 - 55. hudební fesKlub přátel Koletovy hudby
tival
SDH Radvanice v Čechách
Memoriál Miroslava Paťavy
Halový turnaj přípravek "O pohár JesTJ Baník Rtyně v Podkrkonoší
třebích hor"
CELKEM
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Výlet do batňovické minulosti
Vážení spoluobčané,
chtěl bych tímto příspěvkem do obecních novin oživit některé názvy v obci a v jejím katastru, které si pamatuji z dětských let a z doby, kdy byla obec rozdělena na zemědělské
usedlosti a živnosti a jak je měli naši předkové
pojmenované, tak jak to bylo po 2. světové
válce. Mnoho názvů našim dětem a vnukům
již nic neříká.
Začněme od Úpice. Pěšinka z Batňovic do
Úpice (Donáťák, nebo dříve Skočkov). Po silnici z Úpice do Batňovic první dům po pravé
straně – „U Mandle“. V Zálesí hospoda („U
Smutných“). Hostinci naproti se říkalo „Ve
Vobloučku“ nebo „U kulaté báby“. Dále je
Šrámova fabrika, dnes Vavřena Zdeněk
(VAPO). Směrem po cestě ke Kvíčale je proti
Zádušnímu lesu Velká a Malá Homole. Pod
kostelem sv. Bartoloměje je hřbitov - východní strana je batňovická, severní strana je svatoňovická. Dole u Teichmanů se říkalo „Ve
mlejně“. Přes potok byla původně Cihelna
(tzv. kruhovka). Cestě od školy k Melicharom
se říkalo „Hájecká“, po levé straně směrem k
Batňovicím za potokem byl Lávecký Řezníček
a na kopečku Vinca Řezníček, dnes Hebelkovi. Po strmé cestě na Vartu byl v lese Prouzův
lom na písek a nahoře Varta. Po silnici lemovanou lipovou alejí se dojelo k čp. 1 Řezníčkovi, okolo nich vedla stará silnice k čp. 127
Řezníčkovi speditérovi a přes Bílý kopec
k Václavu (kaštany v polích pod nádražím).
Socha sv. Václava byla po revoluci přemístěna
k Řezníčkům do zahrádky. Na konci cesty k
nádraží se říkalo „V Hamrech“.
Nádraží bylo původně na katastru Batňovic s
názvem Malé Svatoňovice. Pod nádražím byla
živnost Škodova a potom Linhartova a dále u
podjezdu Kloudova. Můj děda Jaroslav Rosa,
když se vrátil z 1. světové války, ji pojmenoval „V Sarajevě“. Byla tehdy ve zbídačelém
stavu. Děda vsadil na hranicích v poli jasan
(dnes je to stoletý strom). Vedle je Rosův dolce přepažen dvěma hrázemi na zadržování jarní vody. Vrátím se k železniční trati - nad ní je
bývalá dráha pro vozíky s uhlím („Na Bremstě“) a nad silnicí se říkalo „Na horách“ - až k
15

lyžařskému skoku. Dále směrem k dolům byly
tři usedlosti - Horova, Teichmanova a již
zbouraná usedlost Hejnova („Pod Kozincem“). Projdeme zpět pod tratí po panelce
k Batňovicím - tak kopci po pravé straně se říká „Na Rovni“ a po levé straně je „Čerťák“.
Potok, který teče od haldy pod Čerťákem do
Batňovic se nazýval „Jamský potok“ a okolí
se jmenovalo „Dolce“. Cesta k hasičské
zbrojnici - po levé straně byla pole Hozova,
Hofmanova, Matýskova a Nývltova - až po
hranici Rtyňského katastru - taktéž byly louky
okolo Čerťáku. Mnohé hranice zanikly násilnou kolektivizací vesnice a následným rozoráním mezí. Po pravé straně cesty k hasičské
zbrojnici jsou pole Hanušova, Kultova, Tučkova, dříve Hozova dnes Pavlova, Ilšnerova
dnes Čvančarova - až po bývalou sušárnu
brambor postavenou v r. 1965. Přejdeme-li u
„Kulturáku“ silnici směrem k Verpánu (lyžařský vlek), tak pod ním je stráň zvaná „Bartoňka“. Vrátím se k hasičské zbrojnici, přejdeme
silnici a potok Rtyňka u zemědělské usedlosti
u Součků, tak se dostaneme Součkovým úvozem pod kopec Borovina a okolo něho je napravo stráň zvaná „Semeračina stráň“, cesta
vede do úvozu, kde se říkalo „V Hutích“.
Údolí mezi lesem a Hutěma nazývali naši
předkové „V Mošně“. Cesta za Hutěma přetne
cestu ze Rtyně do Úpice zvanou „Trhovka“
anebo jdeme „Horou“ a dál pokračuje okolo
Bártovy zahrady k hranicím úpického katastru.
Vyjdeme-li po Trhovce z lesa směrem k Úpici,
tak po levé straně je les Odňatý (majitel město
Úpice) a proti němu lesík p. Hejny a dostaneme se až k „Důlni“ na hranici s Úpicí. Vrátímli se po Trhovce až k lesu směřujícímu k Úpici, byl na vrcholu mohutný strom jilm a říkalo
se tomu „U jilmu“. Od Trhovky, směrem napravo jsou pole až po parket u divadla Na Vartě.
Pod parketem směrem ke studánce je Petrusova zahrada, dnes Jirkova a pod ní je úžlabí nazvané „V rokli“ - lyžařský ráj nás kluků před
70 lety. Za roklí je bývalé pole zvané Lávecké
od Řezníčka, dříve orná dnes louka, která se
táhne ke Hradu, bývalá tvrz, dnes tam jsou jen
zbytky klenby stropů. Tato tvrz měla údajně
hlídat se Skočkovým cestu údolím do Úpice.
Za tvrzí se nachází les zvaný na Zadní Vartě.
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Mezi Zadní Vartou a divadlem je obecní vodojem. Od pošty vede cesta po záhumení směrem
na Vartu, u křížku po levé straně je bytovka a
kopeček nad ní se nazývá „Buchťák“. Cesta
na Vartu je od zatáčky vysázená lesem, dříve
se na tomto klínu oralo (pan Štejdlar, dnes
Staňkovi). Též se oralo na stráni nad smrkem,
který dominuje uprostřed celé louky, pod cestou Na Vartu od pošty (Hanušovo).
V Batňovicích bylo po válce hodně živností 4 pekaři (Rudolfovi, Vítovi, Půlkrábkovi,
Kuhnovi), 3 řezníci - Vajsarovi, Vikovi, Machovi. Obchod s látkami - Hanušovi. 8 hospod
(U Smutných, V Obloučku, U Donátů, U Otů,
U Kinclů, U Viků, U Vajsarů a v Brně Na Horách). 1 švec (Ferda Řezníček), 2 krejčí (Břetislav Petráš, Antonín Grešl na záhumení), 1 kolář (Nývlt), 1 bednář (Souček), smíšené zboží
(Josef Ota), 1 kovář (Trkal), 1 zámečník (Antonín Hetfleiš), oprava jízdních kol (Pan Horník), 2 zahradníci (Fridolín Hetfleiš a Rosa u
splavu), dále zde byla cihelna, Šrámova (bývalá Rudolfova) továrna, povoznictví a statek Jaroslava Matysky, uhelné sklady Jan Brát, vodní mlýn (Teichmanovi), omítky (pan Karvánek), zelinářství (Bohuslav Rosa), truhlář Jaroslav Rosa, autodoprava a statek (Josef
Prouza – č. p. 2), tkalcovna (Vincenc Kult),
tesařství (Josef Rosa a Václav Petráš).
33 zemědělských usedlostí s výměrou kolem
10 ha a více: Donátovi, Řezníčkovi č. p. 1,
Řezníčkovi 127, Řezníček Lávecký, Vincenc
Řezníček, František Teichman, Kopecký, Jaroslav Unger, Hanuš, Štejdlar, Hofman ve
dvoře, Antonín Souček, Buchtovi, Josef Kult,
Václav Petráš, Josef Nývlt, Norbert Mach, Karel Nývlt, Bohuslav Hofman, Jaroslav Hoza,
Jan Brát, Teichmanova živnost - dnes Luboš
Mach, Antonín Grešl, Jan Hanuš, František
Kult, Josef Tuček, Adolf Rudolf, Hozova živnost, Jaroslav Ilšner, Jaroslav Rosa, Rosa výměnek, Josef Prouza, Jaroslav Řezníček, Josef
Řezníček, Jaroslav Rosa u splavu. V té době
bylo v Batňovicích 36 tažných koní a 3 traktory – Josef Rosa, Antonín Souček a Bohuslav
Hofman.
Pokud si budete přát, mohu pokračovat příště
ve svých pamětech o Batňovicích, ale zase z
jiného soudku.
Sedlák Jaroslav Rosa, Batňovice č. 3
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Kalendář akcí na rok 2019
1. června
Den obce a den dětí (Kvíčala)
26. července
Letní kino Kvíčala
27. července
Folkový festival „Varta“
23. srpna
Letní kino „Klondajk“
24. – 25. srpna
Bartolomějská pouť
31. srpna
„Varťánek“ dětský pochod
21. září
Oslavy 120 let školy
Strašidelný les
5. října
Vozatajské závody na Kvíčale
15. prosince
Setkání u Vánočního stromu

Narodili se…
Mezi nové obyvatele naší obce jsme v
poslední době přivítali:

Adama Trčku
Kryštofa Černého
Jakuba Hubeného
Jáchyma Stodolu
Alfreda Haškovce
Dominika Kulta

