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Uzavírka silnice č. II/325 v Bílé Třemešné

V červenci začala Správa a údržba silnic
Královéhradeckého kraje s opravou silnice
II/325, která prochází naší obcí. Královéhradecký kraj jako vlastník silnice a investor
této stavby rozhodl oproti původním předpokladům, že provádění oprav proběhne
za úplné uzavírky místo uzavírky částečné.
Tato změna byla zdůvodněna technologií
stavby, která má být levnější a vzhledem
k absenci střední vozovkové spáry má mít
i větší životnost.
A nebyla to jediná změna. Dále došlo
k přesunu jednotlivých etap. Původně se
měl v termínu od 9. 7. do 31. 8. 2018 provádět úsek od křižovatky na Doubravici
(„U Kaiserů“) po křižovatku na Třebihošť.
Tady byla změna zdůvodněna provozem
školních autobusů. V případě původního
plánu by totiž školní autobus musel od 1. 9.
jezdit po nynější dlouhé objízdné trase, kterou by dopravce zřejmě nebyl schopen pokrýt, a děti by se do základní školy musely
dopravovat individuálně.
Tyto změny mají samozřejmě značné dopady na provozovatele všech služeb v naší
obci. Na některé menší, na některé dosti
významné. Prostřednictvím obce se proto
můžete obracet na zhotovitele s vašimi připomínkami a námitkami, ale zároveň dodá-

váme, že obec není vlastníkem ani investorem stavby, a proto jsou některé vznesené
požadavky těžko vynutitelné.
Definitivní harmonogram prací tedy
je následující: V první etapě od 9. 7. do
31. 8. 2018 je prováděna oprava úseku od
křižovatky na Třebihošť po vlakové nádraží. Objízdná trasa na Dolní Brusnici je stanovena přes Miletín, Chroustov
a Horní Brusnici nebo Nemojov, Debrné
a Mostek. V této etapě již byla provedena celoplošná oprava asfaltového krytu objízdné
trasy na silnici III/30010 z Bílé Třemešné na
Třebihošt.
Ve druhé etapě od 1. 9. do 14. 10. 2018 bude
prováděn již zmiňovaný úsek od křižovatky
na Doubravici („U Kaiserů“) po křižovatku
na Třebihošť. Zde je objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t stanovena přes Horní Dehtov
a dále do Bílé Třemešné. Při této uzavírce se
budeme snažit udržet provoz na obecních
komunikacích a zvláště kolem zdravotního
střediska bez výraznějšího omezení. Bude
však velmi záležet na ohleduplnosti všech
řidičů. Konkrétní informace o případných
omezeních budeme dále doplňovat na
úřední desku a webové stránky obce.
Štěpán Čeněk, starosta

Opravená objízdná trasa

Opravovaný úsek silnice

foto: Š. Čeněk

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Informace ze zastupitelstva
Schválená usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce
Bílá Třemešná ze dne 19. 02. 2018.
1) ZO souhlasí se záměrem koupě nemovitosti č.p. 33 v obci Bílá
Třemešná a stanovuje starostovi obce, aby písemně požádal insolvenčního správce o stanovení nového termínu na podání nabídky.
Po ukončení zastupitelstva obce bylo po kontrole náležitostí starostou obce zjištěno, že nebylo dle zákona 128/2000Sb. (Zákon o obcích), dodrženo ustanovení § 93 odst. 1. Zastupitelstvo obce nebylo
řádně svoláno, a proto jsou všechna schválená usnesení z tohoto
jednání neplatná.
Schválená usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce
Bílá Třemešná ze dne 28. 03. 2018
1) ZO schvaluje, že jednání 19. zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze
dne 19. 02. 2018 nebylo v řádném termínu dle § 93 odst.1 zákona
128/2000Sb svoláno, a proto jsou všechna schválená usnesení z tohoto jednání neplatná.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 20. 12. 2017
do 28. 03.2018.
3) ZO souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků v následující výši: Sokol Bílá Třemešná 440 000,- Kč,
Diakonie Dvůr Králové 25 000,- Kč, Farní charita D.K. 15 000,- Kč,
TJ Jiskra Dolní Brusnice 10 000,- Kč, Dechová hudba Podzvičinka
20 000,- Kč, SDH Bílá Třemešná 10 000,- Kč, Domov Sv. Josefa Žireč
10 000,- Kč, Hospic A. Č. Červený Kostelec 10 000,- Kč, MAS Královédvorsko 8 000,- Kč, Pečovatelská služba D. K. 5 000,- Kč, Myslivecké sdružení Zvičina 5 000,- Kč.
4) ZO revokuje usnesení bod č. 4 z 18. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 20. 12. 2017 a nově schvaluje rozpočet na rok 2018 v odvětvovém členění jako schodkový a to ve výši příjmů 18.226.500,-Kč,
výdajů ve výši 35.992.112,- Kč a financování ve výši 17.765.612,- Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků z rozpočtů z předešlých
let. Rozpočet obce na rok 2018 je nedílnou součástí zápisu z tohoto
jednání
5) ZO souhlasí se záměrem dělení a prodeje p.p.č. 1096/12 v k.ú. Bílá
Třemešná a pověřuje starostu obce, aby zahájil kroky potřebné ke
geodetickému zaměření a rozdělení pozemků na jednotlivé parcely
určené k zástavbě.
6) ZO souhlasí s nákupem pozemkových parcel o výměře 2 145 m2,
za cenu 50,-Kč za 1m2 dle geometrického plánu č. 232-229/2017,
který vypracovala Geodézie Dvůr Králové s.r.o. ze dne 21. 01. 2018.
7) ZO
a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. PS 1839311061 se spol.
Profesionálové a.s., Haškova 1714, 500 02 Hradec Králové na zajištění veřejné zakázky „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá
Třemešná“ – sadové úpravy.
b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. PS 1839311062 se spol.
Profesionálové a.s., Haškova 1714, 500 02 Hradec Králové na zajištění veřejné zakázky „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá
Třemešná“ – konektivita školy.
8) ZO ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná bude i nadále probíhat podle
§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je Městský
úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování jako úřad územního plánování.
9) ZO Bílá Třemešná schvaluje přistoupení obce Bílá Třemešná do
Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších před2

pisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání
spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
10) ZO
a) schvaluje snížení plnění sociálního fondu z 3 % hrubých mezd
zaměstnanců a uvolněných zastupitelů na 2,5 %.
b) schvaluje směrnici č. 38 „statut sociálního fondu obce Bílá Třemešná“, kterou se ruší a nahrazuje stávající směrnice číslo 36.
11) ZO schvaluje aktualizaci č. 3 plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle přílohy, která tvoří součást
tohoto zápisu.
Schválená usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce
Bílá Třemešná ze dne 23. 05. 2018.
1) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 1804/2018 na přístavbu pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná, se spol. Stavoka
Kosice, Kosice 130, 503 51 Kosice, která podala nejnižší nabídku ve
výběrovém řízení, a to za cenu 55 230 706,50,- Kč bez DPH.
2) ZO souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výběr poskytovatele TDS a BOZP na zakázku přístavbu pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná, se spol. Profesionálové a.s., Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové.
3) ZO souhlasí s přijetím dotace od MAS Královédvorsko z.s. pro
ZŠ a MŠ Bílá Třemešná ve výši 389 000,- Kč na pořádání letních příměstských táborů a souhlasí se změnou rozpočtu, která je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Bílá
Třemešná a zastupiteli Mgr. Kateřinou Poživilovou a Jiřím Žižkou
na rok 2018.
Schválená usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce
Bílá Třemešná ze dne 27. 06. 2018.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 28. 03. 2018. Nedokončený úkol prodeje pozemku
bude převeden do následujícího zastupitelstva.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 28. 03. 2018
do 27. 06. 2018.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce ke dni 27. 06. 2018 rozpočtovým opatřením č. 3 v takové podobě, jak byla přednesena
a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2017, a to bez
výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění účetní
závěrku obce Bílá Třemešná k 31. 12. 2017, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní závěrky roku 2017, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku hospodaření z účtu 431
na účet 432.
6) ZO nesouhlasí s návrhem prodeje části p.p.č. 325/1 v k.ú. Bílá
Třemešná.
7) ZO bere na vědomí podklady pro porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné
a stočné za kalendářní rok 2017.
8) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na stavbu „Přístavba MŠ
Bílá Třemešná – Sadové úpravy v areálu ZŠ a MŠ Bílá Třemešná“
se Stavební společností Žižka spol. s.r.o., Elišky Krásnohorské 2897,
544 01 Dvůr Králové n.L., za cenu dle výběrového řízení 430 745,Kč bez DPH.
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Osudové osmičky v dějinách Bílé Třemešné a stoleté výročí naší republiky
V historii českých zemí je údajně 40 významných dat končících osmičkou. Zajímalo mne, jak to vypadalo konkrétně s dějinami
Bílé Třemešné, a proto jsem několik osmičkových letopočtů z kronik pro vás vybrala:
1238 – první písemná zmínka o Bílé Třemešné v závěti Zbraslava Vchynic, kde je
Třemešná psána jako „Stremen“.
1628 – ukončen pobyt J. A. Komenského
v Bílé Třemešné.
1778 - v našem okolí bylo vybudováno významné opevnění, rozhodné pro vojenské
operace tzv. bramborové války, prusko –
rakouského sporu o bavorské nástupnictví.
1858 – zahájen provoz na železniční trati
Pardubice – Liberec.
1878 – „15. 3. byl při velikém účastenství
obecenstva zdejšího, slavným způsobem ku
hrobu doprovozen vážený občan zdejší Matěj Žižka, výměník, maje věku svého 90 roků,
4 měsíce a 11 dní. Po 20 roků až do r. 1848
byl rychtářem zdejším, dle svědectví sousedů povždy vynikal přísně mravným životem a zbožností.“ – rychtář Matěj Žižka měl
11 dětí, a tak i díky jemu bylo o pár let později v Bílé Třemešné několik desítek rodin
s příjmením Žižka – pozn. autorky.

1918 – na jaře byl sejmut z kostelní věže zvon
Josef, který byl však bohužel ve věži rozbit a v kusech shazován dolů. V říjnu 1918
onemocnělo 76 žáků školy tzv. španělskou
chřipkou, takže bylo přerušeno vyučování až
do 5. 11. 1918. Dne 8. 11. byla uspořádána
školní slavnost na památku slavného vzkříšení a osamostatnění národa českého. Školní
budova byla po celý den ozdobena prapory
zemských barev. O posvícení se konala sbírka na národní účely, přebytek této sbírky ve
výši 20,53 Kč byl odevzdán na školní potřeby. Obec přikoupila školní obrazy prezidenta
Masaryka (na tyto obrazy byly použity rámy,
které zbyly po odstranění obrazů bývalých
panovníků). Ceny všech životních potřeb,
zvláště potravin, nejenže nepoklesly (jak
bylo po státním převratu očekáváno), ale
naopak se značně zvýšily. Byla velká nouze
o potraviny, zvláště o mouku a tuky. Záso-
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bování nefungovalo, lidé nakupovali „pod
rukou“, ceny byly vysoké.
1938 – v září byl prostým způsobem odhalen pomník prezidenta T. G. Masaryka.
24. 9. 1938 je vyhlášena mobilizace, která je
občany přijata s nadšením. Mobilizací byla
místní jednota Sokol částečně vyzbrojena,
domobrana ze Dvora Králové n. L. byla ubytována v obci a střežila viadukt i přehradu
v Tešnově. Každý dům musel být vybaven
hasicím přístrojem a plynovými maskami.
10. 10. nastává první zábor až po lávku ve
Verdeku, přestává fungovat vlaková doprava.
V obci se objevili přistěhovalci ze zabraných
území, naopak z místní školy ubyly děti ze
Sudet.
1948 – mírná zima způsobila, že rozkopaná
cesta k nádraží byla těžko sjízdná pro auta
a velké potíže působila i chodcům. Únorové
události se promítají i do života Bílé Třemešné. Nejvíce je to patrné
u Sboru národní bezpečnosti, vrchní strážmistr Fr. Jedlička je zbaven všech služebních
požitků. Je vytvořen akční výbor ze všech
složek, z učitelského sboru měšťanské školy
odchází J. Řízek, který se stává osvětovým
inspektorem ve Dvoře Králové n. L. V dubnu začíná opět práce na silnici k nádraží, je
však málo kvalifikovaných pracovníků, na
práci proto do Bílé Třemešné přicházejí celé
rodiny „cigánů“.
V létě je dána do provozu veřejná prádelna
v domě čp. 247. Zpočátku byla velká nedůvěra k pračce, do konce r. 1948 bylo však již
70 členek družstevní prádelny a ještě mnoho
žen by chtělo prát, ale kapacita prádelny již
nestačila. Na podzim KSČ pořádá ve třech
organizacích školení svých členů – strana se
stává stále více hybnou pákou vesnice. Mnozí členové bývalé strany národně sociální
a lidové se veřejné práci vyhýbají, s komunisty nechtějí spolupracovat. Na schůzi místního národního výboru je v listopadu zvolen
čestným občanem Bílé Třemešné Klement

Gottwald. Do prezidentské kanceláře je
v prosinci odvážen obraz Bílé Třemešné
a jmenovací diplom. Obec se uchází o to, aby
v bývalé Pickově továrně (majitel odjel do
Anglie), která je pod národní správou, byla
zřízena výroba textilního zboží. O rok později se tento záměr podařil.
1968 – v únoru naši občané slavili 20. výročí
„Vítězného února“ v sále Osvětové besedy.
V hudebním programu zazněli revoluční (!)
klasikové jako např. Mozart a Hayden. Politické události jara 1968 se Bílé Třemešné nedotkly. Lidé si po straně o tom šuškají, Místní
národní výbor a funkcionáři nic neslyší, nevidí, místní rozhlas se ani slovem nezmíní.
Měsíc červen byl ve znamení příprav sjezdu
rodáků Bílé Třemešné, kterých bylo pozváno
590. Sjezd probíhal ve dnech 19.-21. 7. 1968.
Kanaďan Čeněk Nádvorník zaslal veršovaný
dopis své rodné obci a finanční dar, za který byla pořízena pamětní deska k 50. výročí
založení republiky a upraveno prostranství
před tehdejší národní školou.
V noci z 20. 8. na 21. 8. 1968 projížděla naší
obcí většinou polská vojska bez těžkých
zbraní. Na několik týdnů byly položeny kabely od Tešnova přes pole do Mezihoří. Jinak
obec byla v klidu a nejevila zájem o situaci.
Nápisy (provedené mládeží?) na viaduktu
brzy zmizely.
28. 10. 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku
naší republiky zasadili místní včelaři lípu
svobody před katolickým kostelem a druhou
lípu zasadili žáci základní školy před tehdejší
národní školou v parku. Lípa před kostelem
již není a lípa v parku není zrovna v dobré
kondici.
Pro nadcházející 100. výročí vzniku naší
republiky chystá Obecní úřad výsadbu tzv.
stromu republiky, měla by to být opět lípa
a tentokrát bude slavnostně zasazena před
budovou Základní školy v Bílé Třemešné
28. 10. 2018.
Text: P. Morávková, foto: archiv obce
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28. Pochod třemešenskými lesy 2017

Dne 3. června se na srazu u prodejny
– koloniálu – sešlo 49 zájemců o letošní pochod, spojený s oslavou Dne dětí,
který se vrátil k tradici odpovídající
názvu – opravdu procházel třemešenskými lesy. Celkem na čtyřech stanovištích soutěžilo 14 hlídek, složených
většinou z dospělých a dětí. Po splnění různých úkolů, spojených převážně
s poznáváním přírodnin, dostaly vždy
děti sladkou odměnu. Pochod byl nenáročný, trasa vedla k lesu, přes trať
na horní cestu – svážnici, po ní doleva
k přejezdu. Za přejezdem sešli účastníci krátký kousek po silnici a zabočili
doprava do lesa podle fáborků. Došli
k hornímu zálivu Dubiny a pokračovali
cestou kolem rybníka až nad hráz, sešli
k potoku a po druhé straně Dubiny došli na hřiště.
Letos nebyl pochod spojen s pokračováním oslav na hřišti, jako v minulých
letech, ale děti se v příjemném počasí
samy na hřišti dobře bavily. Dostaly
poukázku na limonádu a párek v rohlíku a po příchodu všech hlídek a po
vyhodnocení dostali všichni účastníci
tradiční diplomy a ještě něco sladkého
navíc.

Pochod třemešenskými lesy má již velice dlouhou tradici. Zaměřujeme se na
poznávání jak nejbližšího, tak i vzdálenějšího okolí. Organizujeme Pochod
rády, ale vzhledem k vyššímu věku
členek ČSŽ máme občas problém se
zajištěním vzdálenějších stanovišť, ke
kterým je nutné dojít pěšky nebo dojet na kole. Pokud by se našli zájemci,
kteří by nám v dalších letech s organizací pochodu pomohli, velice by nás to
potěšilo. Občas se obracíme i na školu
a již na dvou pochodech zpestřily stanoviště děvčata převlečená za čertíky
na Čertových hradech nebo vodníky
na Zátlukách.
Z počátku byl start i cíl pochodu v Bílé
Třemešné, později jsme připojili i odvoz autobusem na vzdálenější místa. Šli
jsme ze Zvičiny, z Debrného, z Hájemství, z Miletína, ze Zálesí na Čertovy
hrady, z Pokladu na Zátluky, z Borovnice do Horní Ždírnice. Během let některé osvědčené trasy opakujeme. Jsme
velice rády, že můžeme zájemcům ukázat, že za krásnými místy není nutné
jezdit daleko od naší obce.
Za ČSŽ Jana Dobroruková

Vystoupení ochotníků slavilo úspěch
Pálení čarodějnic a lampiónový průvod organizuje pravidelně Sdružení
přátel Bílé Třemešné, z. s. ve spolupráci s OÚ Bílá Třemešná.

Letošní „Čarodky“ jsme trošku
pozměnili. Program začal na hřišti vystoupením našich ochotníků, kteří si připravili zábavné večerníčkové pásmo, které mělo
nečekaný úspěch, což nás potěšilo.
Po plánovaném občerstvení buřtíky
a limonádou se děti vydaly do pohád-
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kového lesa. Komu to bylo málo, prošel
si setmělý les s lampiónem za doprovodu dospěláků k hranici s čarodějnicí.
K poslechu i k tanci hrála reprodukovaná hudba pro děti a po ohňostroji si
to užili i dospělí.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
přiložili ruku k dílu a zároveň i všem
sponzorům :-).
www.sdruzeni-pratel-bile.tremesne.eu
Text a foto: D. Pochylá

Za pokladem kapitána Williama Kidda

V půlce května se konala dobrodružná
výprava pro děti i jejich rodiče, Za pokladem kapitána Williama Kidda. Děti
byly nadšené. Na cestě, která začínala na
Dubině a končila v parku v centru obce,
děti plnily netradiční úkoly. Nejzajímavější byla určitě plavba po rozbouřeném
moři plném žraloků, střílení na nepřátelskou loď z obřího praku nebo cesta
lemovaná kostmi mrtvých pirátů, na jejímž konci čekal malý poklad. Kdo přišel, určitě nelitoval. Počasí nám přálo,
a tak i my, pořadatelé, jsme si to v pirátských kostýmech pořádně užili.

Nedávno se konal druhý ročník Nachmeleného pochoďáku (28. 7. 2018),
o kterém jsme se zmiňovali v minulém
čísle.
15. září proběhne už šestý ročník Kotlíkových gulášů. Zájemci o účast mají
poslední možnost. Přihlášky najdete na
našich stránkách – www.stremcha.cz
Přihlášené týmy jsou z Jičína, Hradce
Králové, z Brusnice, Mostku i Bílé Třemešné.

Poslední akcí v tomto roce bude
Halloween (3. 11. 2018) Doufáme, že
vyjde počasí a nebudeme muset improvizovat, jako v minulém roce, kdy
počasí stálo proti nám. Máme pro děti
připravené velké překvapení...
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
nám pomáhají.
Text a foto: STŘEMCHA, z. s.

www.bilatremesna.cz

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Uplynulo 135 let od založení SDH v Bílé Třemešné

Dne 30. 6. 2018 pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Bílé Třemešné oslavy 135.
výročí založení sboru. Akce byla spojena s charitativní sbírkou pro postiženou
Adélku Formánkovou.
Oslavy začaly úderem dvanácté hodiny.
Na pódiu byla připravena kapela Vejlupci z Jablonce nad Nisou. Program dne
představila skvělá moderátorka Marcela Robková, která vyzpovídala starostu
SDH Zdeňka Kramara o historii sboru
a která se ochotně a profesionálně postarala o komentování celého průběhu
oslav.
Návštěvníci oslav mohli zhlédnout
ukázky techniky dopravní služby Policie ČR Trutnov, motocykly zn. SUZUKI
a BMW, Škodu Octavii v civilním provedení, ve které je umístěno měřící
a záznamové zařízení pro dokumentování přestupků řidičů vozidel, a vozidlo
zn. WOLKSWAGEN Transporter sloužící k vyšetřování silničních dopravních nehod. Byla zde k vidění i názorná
ukázka měření rychlosti s následným
zastavením změřeného vozidla.
Po policii přišly na řadu hasiči a záchranná služba. Svá vozidla zde představily Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – požární stanice
Dvůr Králové, Záchranná služba Královéhradeckého kraje Dvůr Králové nad

Labem, ale i Sbor dobrovolných hasičů
Hajnice. Kluci z Hajnice předvedli ukázku vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla. Dále byl k vidění požár vozidla, který likvidovali pro změnu
členové našeho sboru. V této ukázce
návštěvníci viděli, jak mocný a rychlý je
požár vozidla a co způsobí. Jsme rádi, že
členové výjezdové jednotky velice brzy
dostali požár pod kontrolu.

Po těchto ukázkách ještě předvedli své
umění členové Self Defence Teamu při
Městské policii Dvůr Králové nad Labem. Dále se o skvělý zážitek postarala
dívčí kapela The Apples.
Během celého dne v parku probíhal výběr víček pro Adélku, kterých se podařilo vybrat kolem 300 kg. Mezi nejaktivnější sběrače patří žáci naší základní
školy.
Součástí oslav byly i různé soutěže pro
děti a dospělé. Všichni mohli zkusit lanový koutek, skákací hrad nebo malo-

Volejbal v polovině roku

Polovina kalendářního roku znamená
vždy u volejbalových soutěží konec těch,
které začínaly na podzim roku předchozího a po prázdninách začátek nových, těch,
které budeme hodnotit příští rok touto
dobou.
Jak tedy byla úspěšná naše družstva?
Družstvo žen A v krajském přeboru opět
soupeřilo o umístění ve středu tabulky,
neboť současné složení týmu (3 hráčky na
mateřské) nedávalo reálné šance na boj
o „medailové“ umístění. Když se přidalo
ještě několik zranění, je umístění družstva
a počet získaných bodů maximem. Potěšující je i to, že mezi zkušenými hráčkami
se uplatnila i děvčata z B týmu, jejichž výkonnost má takto stoupající tendenci.
Družstvo žen B v krajské soutěži začalo podzimní část impozantně, určitý čas
bylo i na prvním místě. Jarní část soutěže,
která byla nezvykle narušována přesouváním hracích termínů, už nastavila našim
děvčatům tu pravou tvář. Bohužel, minimální počet tréninků v plném počtu (povinnosti děvčat na školách), neumožňují
procvičit sehranost kolektivu, odstranit

www.bilatremesna.cz

individuální nedostatky a to se pak projeví i při samotných utkáních. Přesto však
konečné umístění a hlavně počet získaných bodů je proti předchozím rokům
pokrokem.

Žádné další družstvo už oddíl v mistrovských soutěžích nereprezentovalo. Volejbalová přípravka, která sezonu absolvovala v celém období v početném složení
(účast na tréninku cca 14 – 16 dětí), byla
úspěšná i na turnaji v mini volejbalu ve
Dvoře Králové n. L., měla smůlu v tom,
že ukončení sezony muselo být pro zdravotní potíže trenérské dvojice provedeno
dříve než s koncem školního roku.
Veteráni a neregistrovaní se účastnili tur-

vání na obličej. Pro zdatné zájemce zde
probíhala soutěž Železný hasič. Jako
poslední bod zábavy byla hasičská pěna,
kterou připravili členové našeho sboru.
O zábavu po zbytek dne se postaralo
Duo Arnika.
Za skvělý průběh oslav bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru.
Vřelé poděkování náleží kapele Vejlupci
a Duo Arnika, kteří vystupovali bez nároku na honorář.

Je nutno zmínit, že bez podpory Obecního úřadu Bílá Třemešná a sponzorů
(JUTA a.s., BETA Vidonice, Maso Jičín,
Stránský a Petržík, pan Řehák Bílá Třemešná) by se akce velice těžko pořádala.
V neposlední řadě si velké díky zaslouží
velitel našeho sboru Radek Špůr za obstarání všech ukázek.
Text: Z. Kramar, starosta SDH Bílá
Třemešná a R. Špůr
Foto: R. Špůr, velitel SDH a jednotky

najových klání jak v rámci republiky, tak
především v rámci našeho okresu. Tento
způsob turnajových soutěží dospělým
vyhovuje, přece jenom dát dohromady
družstvo 1x za měsíc nebo ještě déle, je
příznivější než pravidelná mistrovská soutěž. Bohužel, pro motivaci mladých adeptů je třeba mít družstva v soutěžích, aby si
uvědomovali, že nároky na ně v trénincích
kladené mohou jednou úspěšně uplatnit
i v náročných soutěžních utkáních.
Mimo mistrovskou část se družstvo žen B
zúčastnilo v zimní přestávce i Krajského
poháru, kde se dostalo až do finálového
turnaje v Česticích, odkud přivezlo mimo
pěkného umístění i neméně pěkný pohár.
Prázdninová část je ve volejbalovém prostředí věnována celé řadě antukových turnajů, určitě se jich zúčastní i naše družstva. O tom, jak byla úspěšná, se dočtete
ve skříňce TJ nebo ve Zpravodaji na konci
roku. Teď hlavně přejeme hráčkám a hráčům příjemnou dovolenou a aby si užili
i dostatek radosti z volejbalu.
Text: Z. Fiala, foto: M. Senetová
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CO BÍLÁ
SE MŮŽETE
TĚŠIT
OBEC
TŘEMEŠNÁ
25. 08. Procházka do Sejkorníku
Od září cvičení pro rodiče s dětmi s Terezou Dostálovou
01. 09. Pohádkový pochod
15. 09.
03. 10.
20. 10.
28. 10.

(ve 13:30 od Základní školy v Bílé Třemešné)

Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a bramborák (Střemcha)
Halloween (Střemcha)
Posvícení (Sdružení přátel BT)
Zasazení lípy na počest 100. výročí vzniku republiky
(od 14:00 na prostranství před Základní školou v Bílé Třemešné)

29. 11. Rozsvěcení vánoční výzdoby

Strom republiky

Slavnostní zasazení lípy k výročí 100 let od vzniku naší republiky
Neděle 28.10.2018 14 hodin
Prostranství před Základní školou v Bílé Třemešné
Zveme příznivce volejbalu
V návaznosti na rozlosování soutěží organizovaných Krajským volejbalovým svazem
mohou příznivci třemešenských volejbalistek
navštívit tato domácí utkání v podzimní části:
Ženy B – krajská soutěž
(antuková hřiště)
Sobota 1. 9., BT - TJ Sokol Plotiště n. L.
Sobota 8. 9., BT - TJ Lánov
Sobota 22. 9., BT - TJ Sokol Smiřice
Ženy A – krajský přebor
(tělocvična ZŠ )
Sobota 13. 10., BT - Sokol Hradec Králové
Sobota 20. 10., BT - VK Hradec Králové
Sobota 10. 11., BT - TJ Hronov B
Sobota 1. 12., BT - Sokol Staré Město Náchod
Soutěž se hraje formou dvojutkání, začátek
prvního je vždy v 10,00 hodin.
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Školní rok 2017/2018 je za námi a byl to dobrý rok:

T
ZŠ
B

- pravidelně se zúčastňujeme znalostních a sportovních soutěží, v letošním roce naši
žáci postoupili z okresních do krajských kol v dějepisu, přírodopisu, matematice a šachách;
- na naší škole je na vysoké úrovni sociální gramotnost, což bylo potvrzeno únorovou
kontrolou České školní inspekce;
- pravidelně srovnáváme znalosti žáků vyšších ročníků pomocí on-line testování, nově
jsme do programu testování začlenili i žáky 3. třídy;
Dobré klima školy přináší své ovoce, to je výsledek dlouhodobé práce a zodpovědného
přístupu pedagogického týmu naší školy, dodržováním nastavených pravidel všemi –
žáky i učiteli. Všem za to děkuji.
Povinná školní docházka a závěr školního roku
V pátek 29. 6. jsme rozdali 197 vysvědčení (z toho 125 na 1. stupni) a povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 15 žáků (všichni přijati na navazující studium, z toho
11 žáků na střední školu).
Pedagogický sbor a práci s dětmi podpořili v ZŠ i MŠ asistenti pedagogů, s jejichž pomocí počítáme i v nadcházejícím školním roce.
Stejně tak počítáme s provozem nově zřízeného detašovaného pracoviště ZUŠ Melodie
Hořice a působením učitelů hudby a tance. Nadále budeme spolupracovat s DDM Jednička při zajištění kroužků.
Podíl dětí a žáků z jednotlivých obcí:

foto: Z. Haman

Září 2018
Do ZŠ nastoupí 204 žáků, z toho 25 prvňáčků a 3 přestupující žáci.
73 žáků bude moci navštěvovat školní
družinu a 24 žáků školní klub.
Do MŠ nastoupí opět 65 dětí, z toho 17
dětí poprvé.
ZUŠ Melodie Hořice pokračuje v naší
škole s výukou hudebních a tanečních
oborů.
Realizujeme a plánujeme
Výuka ZŠ – posílili jsme výuku M, Čj
a Aj půlením hodin i rozšířenou výukou,
dále je nově v provozu klub zábavné logiky.
Příměstské tábory – nově nabízíme
příměstské tábory pro děti od 3 do 6 let
a pro děti I. stupně ZŠ.

Přístavba MŠ byla dokončena – od září
bude k dispozici nová 3. třída MŠ, kapacita MŠ bude navýšena ze 65 dětí na 84
dětí. Tím vznikne rezerva na populačně
silnější roky pro obě spádové obce – Bílou Třemešnou a Dolní Brusnici.
Přístavba ZŠ s cílem zkvalitnit výuku
odborných předmětů byla zahájena (dotace 70 mil. Kč, plánovaná realizace do
června 2019).

Rekonstrukce ŠJ – projektová dokumentace je připravena, čeká na stavební
povolení, nutné navýšení kapacity školní
jídelny ze 300 strávníků na 430 strávníků a zvýšení počtu míst k sezení z 50 na
min. 80 je v plánu nejpozději v roce 2020.
Rekonstrukce hřiště – koncem letních
prázdnin proběhne renovace povrchu
umělého trávníku. V plánu je projekt
na komplexní rekonstrukci sportovního
areálu školy vč. tělocvičny.
Rozvoj je nezbytný proces života, my
v něm pokračujeme.

www.zsbt.cz

Školní rok 2017/2018 k 30. 06. 2018

obec

MŠ

ZŠ

Bílá Třemešná

36

94

Dolní Brusnice

15

26

Horní Brusnice *

-

15

Třebihošť *

-

33

Zábřezí-Řečice
ostatní **

celkem

-

3

14

26

65

197

* obce mají své MŠ
**mohou být zahrnuty i děti s trvalým pobytem odlišným od skutečného bydliště

Meziročně se počet žáků zvýšil díky početnější 1. třídě (oproti odchozí 9. třídě).
Emil Kudrnovský, ředitel

O Bětušce a nešťastném princi
17. května 2018 se v sále Hankova domu
ve Dvoře Králové konala školní akademie,
tentokrát s podtitulem: „O Bětušce a nešťastném princi“. Oproti minulým letům
jsme společnými silami připravili pohádku, ve které se Bětuška, dcera královské
kuchařky, snaží zmařit sudbu jedné poťouchlé sudičky a pomoci princi, kterého
prokletí postihlo.
Přípravy probíhaly pět měsíců, od výběru
tématu, psaní textů, hledání vhodné hudby, návrhů a realizace kostýmů, výroby
kulis, nácviku třídních vystoupení atd.
Textů a jejich dramatizace se ujali žáci navštěvující dramatický kroužek (1.-9.tř.),
většinu tanečních vystoupení pak (kromě
těch třídních) připravily děti z tanečního
kroužku (1.-8.tř.). Do akademie jsme zapojili již tradičně i ty nejmenší z mateřské

školy.
V celkem třech vystoupeních se představilo na 240 žáků, pohádku zhlédlo kolem
tisíce diváků.
Akademii se dostalo velmi pochvalných
recenzí nejenom z řad rodičů, ale též kantorů královédvorských škol, a dokonce
i redaktorů regionálních médií. Můžeme
říci, že to byla jedna z nejzdařilejších akademií za poslední roky a směle konkurovala vystoupením uměleckých škol.
Děti ze sebe vydaly to nejlepší, co mohly,
k úspěchu akademie pomohly i kostýmy
a kulisy.
Velmi děkujeme všem, kteří se na přípravě akademie podíleli. Byla to skvělá spolupráce dětí, rodičů i všech kantorů školy.
Fotogalerie na str. 14.
D. Rejlová, M. Senetová
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rvňáčci zvítězili v projektu Veselé
zoubky. Únor, březen a duben byl
v první třídě ve znamení prevence zubního kazu. Prvňáčci se zábavnou
formou seznámili s projektem „Veselé
zoubky“. Do tohoto projektu se zapojilo
50 000 prvňáčků z celé České republiky.
Stejně jako v minulých letech připravila
společnost dm soutěž o nejlepší projekt na
téma „Prevence zubního kazu“. Odborná
porota vybrala deset vítězných projektů.
Mezi deseti vybranými projekty byl i ten
náš. Vyhráli jsme tak republikové finále
a zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka.
Text a foto: D. Rejlová

ZŠ
B
T

Premiéra v aquatlonu byla
úspěšná

Olympiády

Jako každý rok poměřili naši žáci své síly
s ostatními žáky okresu, popřípadě kraje,
v olympiádách (soutěžích vyhlašovaných
MŠMT) různých oborů.

Jenda Horák obsadil 3. místo v okresním
kole dějepisné olympiády
Ve středu 17. ledna se konalo v Trutnově
okresní kolo dějepisné olympiády. Tématem
letošního ročníku byla první československá
republika.
Jenda Horák obsadil bronzovou příčku
a postoupil do krajského kola. Konečně plně
zúročil svou již pátou účast.
Další kolo se pak uskutečnilo 20. března
v Hradci Králové.
Konečné 23. místo je sice zklamáním, ale
tak to musíme přijmout. Konkurence tentokrát byla lepší, i když získaných 78 bodů
v podstatě odpovídá podobnému okresnímu výsledku.
Text a foto: J. Lux

Ondra Tepera vítězem okresního kola
biologické olympiády
Jako každoročně se v Malých Svatoňovicích
konala 12. 4. biologická olympiáda nejnižší kategorie. Konkurence byla velká. Naši
reprezentanti (Ondřej Tepera a Kristýna
Žižková) se museli utkat nejen s vrstevníky
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Dne 11. 5. se 13 dětí z naší školy napříč
třídami vydalo na netradiční závody
do Trutnova. Aquatlon je sport kombinující plavání a běh. Podle věkové
kategorie na děti čekaly různě dlouhé
vzdálenosti v plavecké i běžecké části.
Časy z obou disciplín se sčítaly - čím
nižší součet časů, tím lepší umístění ve
výsledkové tabulce. I přesto, že nemáme oddílové plavce, si děti vedly skvěle,
někteří závodníci si zajistili i postup do
Finále poháru.

ale také s o rok staršími žáky ZŠ a gymnázií
okresu Trutnov. Bojovali statečně. Kristýna
vybojovala 19. místo a vítězem celého okresního kola se stal Ondra, který reprezentoval
naši školu také v krajském kole.
Text a foto: J. Balová

Skvělý výkon na olympiádě v anglickém
jazyce
Sabina Mrázková se 22. února účastnila soutěže v anglickém jazyce. Letos se soutěžilo ve
Vrchlabí, kde se na tamějším gymnáziu sešli
ti nejlepší olympionici z okresu. Své znalosti museli prokázat v poslechu, který měl tři
části, v gramatickém testu, v testu z reálií
a hlavně v ústní části. V ústní části soutěžící
mluvili bez přípravy na zadané téma a vedli
rozhovor mezi sebou. Sabina se svým výsledkem 85,4 % úspěšnosti obsadila skvělé
5. místo z celkově 15 soutěžících.
J. Kňourková

V nejmladší kategorii 1. -3. třída (Martina Vanclová, Niky Písecká, Kubík Sychra a Vojta Šolc) na děti čekalo 25 m
plavání a 400 m běhu. Martinka v krajské konkurenci porazila všechny prvňáky, včetně kluků. V kategorii 4. -5.
třída (Kuba Fenik, Tadeáš Pechar, Marek Chovan, Jára Wonka, Kuba Brožek,
Lukáš Poprach a Matěj Skořepa) si závodníci museli poradit s 50 m plavání a
800 m běhu. Nejlépe se vedlo Matějovi
a Járovi. Ve starší kategorii 6. -7. třída
nás jel reprezentovat Jára Hanzl, který
si vedl fantasticky a s 1. místem získal
i titul krajský přeborník. V nejstarší
kategorii 8. -9. třída jsme měli také jen
jednoho koně - Honzíka Zivra, který
plavecký handicap dohnal skvělým během a vybojoval 4. místo! Jára i Honza
plavali 100 m a běhali 1500 m.
Do finále poháru se probojoval Jára
Hanzl, Honzik Zivr a Nikolka Písecká.
Text a foto: J. Kňourková

Jak dopadla olympiáda z českého jazyka
Nejúspěšnější řešitelé školního kola olympiády z ČJ, Jenda Horák a Adélka Janečková,
jeli 29. 1. na ZŠ Rudolfa Frimla v Trutnově
reprezentovat naši školu. Všech 38 olympioniků psalo gramatický test a slohovou část.
Adélka skončila na 10. -12. místě, Jenda obsadil 13. -18. místo.
J. Kňourková

www.zsbt.cz
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Soutěž Úpice bratří Čapků literární část

Z krajského kola v aquatlonu postoupily
tři děti naší školy. Měli jsme necelý měsíc
na trénink, a proto jsme se zaměřili hlavně na plavání, kde byly největší ztráty.
Někdo chodil plavat na Dubinu, někdo
navštívil bazén. Dvoudenní soutěž probíhala 7. -8. června opět v Trutnově.
Začínalo se plaváním, kde naši kluci
prsaři neměli šanci. Konkurence byla neskutečná a žáci ostatních škol předváděli
nádherný kraul. Druhý den na děti čeka-

la běžecká část. Perfektním během sice
naši nesmazali své ztráty, ale rozhodně
si vylepšili pozice hned o několik příček.
Časy z obou disciplín se sčítaly, a proto
jsme potřebovali co nejnižší součet časů.
Ve svých kategoriích skončili Jára Hanzl
a Honzík Zivr na čtvrtých místech. Nikolka Písecká k pěknému času z plavání
připojila i úžasný čas z běhu a odvezla si
bronzovou medaili.
J. Kňourková
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Letos jsme poslali do soutěže několik
prozaických textů i básní. Největšího
úspěchu v kategorii 6. -7. třída dosáhla
Rút Albrechtová, která na téma Velká
policejní pohádka napsala skvělou práci s názvem Ztracená princezna a obsadila 1. místo.
J. Kňourková

Nikol Písecká získala bronz
v republikovém finále v aquatlonu

Mimořádné úspěchy v celostátních výtvarných soutěžích

Druhé místo pro Bětku
Teperovou v taneční soutěži
Dvorská jednička

V letošním školním roce jsme se s výtvarnými pracemi našich dětí účastnili celkem
dvanácti soutěží. Neuspěli jsme pouze v jedné z nich. Nejcennější je umístění v celostátních soutěžích s obrovskou konkurencí (4. místo Elišky Řehákové v soutěži Šťastné
stáří očima dětí, 2. místo Nikoly Lesákové v soutěži Příroda kolem nás, 1. místo Barbory Veselé a 2. místo Nicole Dobré v soutěži Zvíře není věc), ale vážíme si i výsledků
v soutěžích regionálních, do nichž práce posíláme pravidelně již několik let. Celkem
jsme letos získali 7 prvních míst, 5 druhých míst, 6 třetích míst, jedno hodnocené
4. místo a 19 dalších ocenění (čestná uznání, vystavené práce, hlavní cena pro kolektiv
školy). Děkuji dětem za krásné obrázky a přeji hodně výtvarných úspěchů i v budoucnosti.
Text.: K. Poživilová, foto.: D. Rejlová

V neděli 8. dubna reprezentovala Bětka
Teperová naši školu v taneční soutěži
Dvorská Jednička. Pro své sólo zvolila
skladbu s názvem Jarní vánek. Porotě
se její skladba moc líbila a ohodnotila
ji jako druhou nejlepší.
D. Rejlová

Naši zpěváci v okresním kole
pěvecké soutěže

Ve dnech 20. a 21. března 2018 se
v trutnovské základní umělecké škole
konala okresní kola pěvecké soutěže.
Naši školu reprezentovali: Vítek Palán,
Andrejka Jägerová, Pepa Zivr a Bětka
Teperová. Pepa Zivr vybojoval ve své
kategorii krásné 2. místo. Všichni podali úžasné výkony, na které mohou
být hrdí.
Text a foto: K. Bielicová

www.zsbt.cz

Alžběta Vávrová, 3. třída, 1. místo Podzvičinsko
očima dětí

Jan Voňka, 1. třída, čestné uznání Podzvičinsko
očima dětí

Dan Čudejko, 1. třída, Šťastné stáří očima dětí

Jan Janata, 8. třída, 1. místo, soutěž Sněhulák

Dominika Vaisová, 6. třída, Zvíře není věc, vystavená
práce

Kristýna Žižková, 6. třída, Zvíře není věc, vystavená
práce
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David Marek, 8. třída, Zvíře není věc,
vystavená práce

Michal Veverka, 8. třída, Zvíře není
věc, vystavená práce

Tomáš Strkáč, 8. třída, Zvíře není
věc, vystavená práce

Nicole Dobrá, 9. třída, Zvíře není
věc, 2. místo

Kristýna Hrnková, 1. třída, Podzvičinsko očima dětí,
čestné uznání

Barbora Veselá, 5. třída, Zvíře není
věc, 1. místo

Rút Albrechtová, 6. třída, Zvíře není věc, vystavená práce

Anglické království
Na velikonoční pondělí se žáci druhého
stupně vydali na dalekou cestu do Velké
Británie.
Cesta autobusem byla velice dlouhá,
a tak byli všichni moc rádi, když se nastupovalo na trajekt a po dlouhých čtrnácti hodinách sezení mohli změnit polohu. Po ranním příjezdu do Londýna na
děti čekalo zamračené počasí a krásné
památky hlavního města. Během prvního dne se děti pokochaly projížďkou
na London Eye a dalšími památkami
jako jsou Westminster Abbey, Big Ben,
Buckingham palace, Piccadilly Square,
Trafalgar Square a jiné. V odpoledních
hodinách na ně čekalo slavné muzeum
voskových figurín Madame Tussaud.
Večer se děti ubytovaly u svých hostitelských rodin, které pro ně měly nachystané fastfoodové pochoutky, jak je v Anglii
zvykem.
Druhý den na nás opět čekal Londýn.
Procházka po Greenwichském parku
a povinná fotka u nultého poledníku. Následovalo námořnické muzeum
a plavba po Temži až k Tower of London.
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Po prohlídce královských korunovačních klenotů bylo příjemné přejít přes
Tower Bridge a procházet se podél řeky
až ke Katedrále sv. Pavla. Třetí den děti
navštívily nedaleké městečko Windsor.
Konečně lepší počasí, a tak jsme se procházeli po městě a obdivovali krásy anglického stylu. Navštívili jsme také Eaton,
ve kterém studovali na střední soukromé
škole princové královské rodiny a několik britských premiérů. Odpoledne na

děti čekal Legoland plný lego kostiček a
zajímavých atrakcí.
Poslední den jsme trávili v přímořském

městečku Hastings. Překrásný výhled
na moře byl od Hastings castle, který
jsme navštívili po tajemných Pašeráckých jeskyních. Odpoledne děti utrácely poslední libry za dárky pro své blízké
a zejména ti nejmladší se pak nemohli
nabažit mořských vln a krmení racků
na úžasných oblázkových plážích tohoto
městečka.

Všechny hostitelské rodiny děti chválily
a celkově s dětmi nebyly žádné kázeňské
problémy. Zpáteční cesta utekla rychle
a všichni jsme se vrátili domů s úžasnými zážitky.
Text a foto: J. Ballová

www.zsbt.cz
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100 let Československa se připomínalo i v naší škole

29. května navštívili osmáci a deváťáci
Pražský hrad, aby zhlédli dvě výstavy
ke stoletému výročí vzniku Československa.
První expozice se věnovala osudům
státních symbolů a věcí s tím souvisejících. Prohlédli jsme si návrhy státní
vlajky i její cestu až do vesmíru, neboť
náš první a stále jediný kosmonaut Vladimír Remek, jehož skafandr byl taktéž
k vidění, ji měl samozřejmě s sebou.

1158. Mnohé z těchto listin včetně poslední jmenované byly takto poprvé
vystaveny vedle sebe jako originály.
Velmi zajímavá interaktivní expozice
tak řešila formou dobových tištěných,
filmových a obrazových dokumentů
rozdělení Československa, Sametovou
revoluci včetně demonstrací, normalizaci, okupaci ČSSR vojsky Varšavské
smlouvy v roce 1968, politické procesy
50. let, nacistickou okupaci i první republiku.
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Letos si naše země připomíná stoleté výročí vzniku Československa. Při příležitosti těchto kulatin uspořádalo Národní
muzeum v Praze soutěž pro žáky základních škol.
Ta spočívala v pátrání po rodinou opečovávaných předmětech, na které by se
vázal příběh spojený nějakým způsobem
s československými dějinami. Poté jsme
vše shromáždili ve škole a uspořádali výstavu.

Osmáci a deváťáci navštívili dvě výstavy
ke sto letům republiky

Jen tři žákyně vytrvaly v dlouhém projektu od září až do konce. Nikola Uherková ze 7. třídy shromáždila neuvěřitelné
množství fotek a novinových výstřižků
o svém pradědovi, který šel na štaflích 93
km až do Liberce. Bětka Teperová z osmé
třídy pak pátrala po smutném osudu
svého vzdálenějšího příbuzného, který
se stal jako velmi mladý obětí komunistické perzekuce v padesátých letech. Nicol Dobrá z 9. ročníku sepsala osudy své
prababičky za 2. světové války nahlížené
přes dochovanou pracovní knížku. Dozvěděli jsme se, že jen se štěstím unikla
totálnímu nasazení.

Věřím, že tato výstava i soutěž s ní spojená přinesla tolik potřebný mezigenerační dialog. Děti by jistě měly klást otázky
svým rodičům a prarodičům, byť jsou
často dotazy sebeméně příjemné. I díky
této činnosti mají žáci historii skoro ,,na
dosah“.
Text a foto: J. Lux
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Zejména na listinách a obrazech pak
byly založeny i části starší - od 1. světové války po vraždu sv. Václava. Zde
jsme zhlédli zejména originál Zlaté
buly sicilské z roku 1212, což byl i pro
mne velký zážitek.

Další částí byly projevy prezidentů
promítané na zeď, vedle níž se nacházely pověstné hodiny známé zejména
z Husákových novoročních vystoupení. Zhlédli jsme i originál lafety, na níž
vezli rakev TGM i prezidenta Havla.
Obdivovali jsme motorky Jawa i staré
Tatry, které vozily první komunistické
pohlaváry. Vystavené byly i sportovní
věci - první naše olympijské medaile
či boty Jana Železného. Nemohly zde
chybět ani originální výtisky všech našich ústav. Při prohlížení poškozeného
saka Jana Kubiše, který ho měl na sobě
v době, kdy spáchal úspěšný atentát na
Heydricha, se v nás mísily pocity hrdosti i obdivu k tak odvážnému činu.
V neposlední řadě tu byla vystavena
i všechna naše nejvyšší státní vyznamenání. Samostatný oddíl se věnoval
našim prvním dámám - nechybělo oblečení Olgy Havlové.
Druhá výstava se jmenovala Labyrintem českých dějin a postupovala proti
proudu času. Provedla nás od podepsání přístupových dohod do EU a NATO
až po Vladislavovo privilegium z roku

Nečekané setkání a krátký rozhovor
s autorkou výstavy byly již pověstnou
třešničkou na dortu povedené akce.
Pevně doufám, že žáky obě výstavy něčím obohatily, že zjistili, jak bylo těžké
vybudovat samostatný stát a udržet jej
a jak vůbec není samozřejmé žít ve stále ještě tak klidné době.
Text a foto: J. Lux
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Deváťáci vypustili ježka do přírody
Cílem projektu Bodlinka u nás je postarat se o ježka ze záchranné stanice
pro hendikepovaná zvířata Správy
KRNAP ve Vrchlabí a pomoci mu
přečkat zimu. Náhradní domov jsme
ježkovi poskytli zhruba na 3 měsíce.
V lednu do školy přijel garant celého

projektu pan Bílek, který děti proškolil o tom, jak se o ježka starat, čím ho
krmit, že je třeba ho pravidelně vážit
a zapisovat informace do „ježčího deníku“. Děti se v péči o ježka pravidelně střídaly, ale více se o něj zajímaly
hlavně dívky. Samozřejmě k tomu
patřilo i čištění výběhu, do kterého
se zejména chlapcům moc nechtělo,
a rádi na to zapomínali. S příchodem
jara a výrazným oteplením jsme se s
ježkem rozloučili a společně ho vypustili do třemešenských lesů vstříc
novým dobrodružstvím. Tento projekt se realizuje již po třinácté, pro
naši školu to byla první zkušenost.
Děkujeme Martinovi Hlavatému a
jeho rodičům za zajištění ježčího
výběhu a ostatním dětem za skvělou
spolupráci.
Text a foto: J. Kňourková

D

en Země v letošním roce připadl
na neděli 22.4. Také devátá třída
k tomuto dni přiložila ruku k dílu.
Ve středu odpoledne 25.4., vybaveni rukavicemi, reflexními vestami a dobrou náladou, jsme se vydali sbírat odpadky příkopů ve směru Bílá Třemešná - Třebihošť.
Všichni spolupracovali, sbírali a třídili
s plným nasazením a dobrá nálada vydržela po celé odpoledne. Výsledkem bylo
pět naplněných pytlů, stejně jako v loňském roce. V porovnání s jinými roky to
je již podstatně méně. Nejvíce mě potěšilo
ekologické myšlení žáků, kteří emotivně
kritizovali znečišťování přírody v době,
kdy již jsou kontejnery rozmístěny po každé obci.
Text a foto: P. Minářová

Návštěva 5. třídy v domově důchodců
V prosinci a v lednu navštívila 5. třída
Domov důchodců ve Dvoře Králové nad
Labem.
Při první návštěvě vyráběly děti společně
s babičkami a dědečky adventní věnce.
Někteří důchodci se pouze dívali, ale bylo
i pár takových, kteří s dětmi věnce společně tvořili, či si vyráběli vlastní výrobky.
Minulý týden jsme se do domova důchodců po měsíci vrátili. Společně jsme
vyráběli masky na karneval a děti již připravovaly i pomůcky na výrobu velikonočních věnečků.
Děti byly při obou návštěvách úžasné,
hezky tvořily a se seniory si povídaly.
Text a foto: M. Žižková
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26. března se děti z první třídy vypravily
do Dvora Králové do Městské knihovny
Slavoj. Tentokrát je nečekalo povídání
o knížkách, čtení příběhů nebo hledání
v encyklopediích, ale velká slavnost –
Pasování na čtenáře.
V dětském oddělení knihovny Slavoj se
v poslední době děly podivuhodné věci.
Z knih se ztrácela písmenka!

„Co to má znamenat? Postihne zhoubná nákaza všechny knihy, časopisy
a komiksy v knihovně?“ volal čtenářský
skřítek. Sám na takový úkol nestačil,
proto povolal všechny šikovné prvňáčky, aby mu pomohli vyřešit záhadu mizejících písmen a prázdných stran.
Jak to dopadlo? Knihy se podařilo zachránit! Aby ne, když pro naše prvňáčky je čtení hračka :-)! Král Abecedník I.
osobně poděkoval všem statečným prvňáčkům za odvahu a všechny slavnostně pasoval na čtenáře.
Text a foto: D. Rejlová

Noc s Andersenem

V pátek 23. března 2018 se u nás ve škole konal druhý ročník celorepublikové
přespávací akce Noc s Andersenem. Letos jsme zvolili téma Rychlých šípů, od
jejichž vzniku uplynulo letos 80 let. Odpledne jsme se vydali po stopách kluků z
Rychlých šípů. Zjistili jsme zajímavé informace, které jsme předali do vlastních
TAM-TAMů. Také se nám do ruky dostala šifra Vontů ze stínadel, která mluvila o Janu Tleskačovi a záhadném ježku
v kleci. Nakonec jsme se do Stínadel vydali a na vontské radě jsme měli možnost
zkusit si vyndat ježka z jeho klece. Velký
Vont nás poté propustil a my mohli jít
vesele spát. Ráno jsme se nasnídali a v
9 hodin vyrazili domů.Celá akce se moc
vydařila.
Text a foto: K. Bielicová
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Zachránili jsme 275 stromů

Technologické centrum HK
V úterý 20. 2. 2018 jsme se s „Klubem zábavné logiky a deskových her“ a dalších
zájemců (převážně z řad páté a šesté třídy)
vydali na návštěvu Technologického centra
v Hradci Králové.
Během této akce jsme si vyzkoušeli hned
několik aktivit. Jednou z nich byla práce
s robůtkem Ozobot. Naším úkolem bylo
robotovi nakreslit cestu a domalovat do ní
různé pokyny (např. zrychli, přeskoč, otoč
se apod), které byli zašifrovány do různých

barevných kombinací. Také jsme si vyzkoušeli práci s elektronickou stavebnicí
Boffin. Dokázali jsme sestavit zabezpečovací systém, detektor lži, větrák, lampičku
atd. Jako poslední aktivitu jsme zažili chvíli
ve virtuální realitě - díky speciálním brýlím
jsme se dostali na vesmírnou stanici, pod
hladinu oceánu i na horskou dráhu.
Byli jsme velmi překvapeni, jak rychle tady
čas uběhl. Snad se sem ještě někdy vrátíme!
Text a foto: H. Škubníková
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V letošním školním roce se uskutečnila dvě kola soutěže ve sběru starého
papíru. Jedno proběhlo na podzim
a to druhé pak na začátku června. Do
této soutěže se letos zapojily tradičně
všechny třídy. Celková účast se pak zastavila na 60 % všech dětí a vyučujících
ve škole.
Na celé škole se podařilo díky dětem,
rodičům a přátelům školy nasbírat za
rok 16,5 tuny papíru. Pro představu
- při tomto množství se podařilo zachránit přibližně 275 vzrostlých stromů před pokácením a využitím jejich
dřeva jako materiálu pro výrobu papírenských produktů.
Nejlépe si za celý školní rok vedli šesťáci, kteří s celkovým množstvím tří tun
a průměrem 112,7 kg na jednoho žáka
obsadili příčku nejvyšší a v jejich držení se teď až do dalšího kola nového ročníku ocitl putovní pohár. Na druhém
místě potom skončili třeťáci (103,5 kg
na žáka), ale jen těsně před druháky
(102,3 kg na žáka).
Všem sběračům moc děkujeme, každý
si za svou účast odnesl menší či větší
cenu dle vlastního výběru.
M. Senetová

Děti malovaly společně s umělci z celého světa
Protože se vedení ZŠ Strž líbil obrázek tygra našeho žáka Michala
Veverky, nabídlo nám spolupráci na výtvarném experimentu organizovaném panem Rostislavem Novákem, hercem a ředitelem
pražského divadla La Putyka.
Kromě Míši a žáků ZŠ Strž se projektu také účastnila pražská ZŠ
pro děti s poruchami učení Na Zlíchově. Společně s dětmi malovali
také akrobati vystupující v La Putyce: Carlos z Venezuely, Mirea ze
Španělska, Sandra z Francie, Sakari z Finska, Mauricio z Argentiny, Vincent a Jonas z Belgie a Emil z Kanady. Žáci se s cizinci při
společné práci dorozumívali anglicky, pokud jazykové znalosti nestačily, použily nonverbální prostředky, což je vlastně i umění. Před
malováním mohli návštěvníci nahlédnout do zákulisí moderního
syntetického divadla, spojujícího různé umělecké druhy a profese. Samy děti si pak vyzkoušely možnosti moderního malířství,
k dispozici měly množství barev, spreje a fixy. Mohly malovat, ale
i psát, třeba svá přání. Mohly se hluboce ponořit do práce, pocítit stmelující, ale i osvobozující sílu umění, zapomenout chvíli na
starosti a být šťastné. Mohly poznat umělce, kteří žijí střídavě na
různých místech světa, i děti z jiných škol. Po celou dobu panovala přátelská a tvůrčí atmosféra a nakonec radost z hotové práce.
Všichni byli usměvaví, spokojení, milí a vstřícní. Každý může něco
úžasného dokázat! Pro hotová plátna velikosti 6 x 4,8 m se nabízejí
různé možnosti využití: buď budou použita na výzdobu interiéru
divadla, při představeních jako součást scény, nebo na kostýmy pro
herce. A na závěr jedno přání ze společně namalovaného plátna:
„Take my hand and I will be your friend“
Text a foto: K. Poživilová

www.zsbt.cz
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Mateřská škola

Mateřskou školu čekala v letošním roce
přístavba nové třídy. Přes ztížené podmínky, hlavně v jarních měsících, jsme zajistili
hodnotnou výuku našich malých svěřenců.
Výchovně vzdělávací plán probíhá každoročně hravou formou a doplňujeme jej
o spoustu zážitků. Například návštěvy divadel ve Dvoře Králové n. L., divadélko
v MŠ Ludmily Frištejnské, které k nám jezdí
s krásnými pohádkami několikrát do roka,
výlety do ZOO, vycházky do okolí, návštěva
zahradnictví v Dolní Brusnici, kde se učíme
starat o květiny.
Děti byly nadšené z návštěvy příslušníků
policie ČR, kteří je naučili chovat se správně
na ulici, předvedli policejní výzbroj, zásah
při chytání „zloděje“, děti si mohly prohlédnout policejní auto i zevnitř, dokonce
zapnout houkačku.
S dětmi jsme zažili spoustu legrace při různých soutěživých dnech, jako byl „Barevný
den“, svátek čarodějnic, karnevalové veselí,
vynášení paní Zimy, oslava Mezinárodního
dne dětí.
Nezapomínáme ani na naše staré české tradice. 5. prosince školku navštívil Mikuláš

s anděly a čerty. Koncem prosince jsme se
sešli s dětmi a jejich rodiči při přátelském
posezení, vyrobili si drobné dárky a potom
se společně zúčastnili slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v obci. Starý rok
jsme zakončili vánočním rozdáváním dárků u krásně prostřeného stolu.

V zimě nezapomínáme ani na lesní zvířátka. Myslivci mají jistě radost, že děti do krmelce přinesou seno, mrkev a jablíčka.
Jaro probíhá ve znamení probouzející se
přírody, Velikonoc a svátku maminek, který
jsme opět oslavili vystoupením nejen pro
maminky.

Nezapomínáme ani na sport – se staršími
dětmi jezdíme do krytého bazénu v Hořicích, využíváme tělocvičnu a hřiště ZŠ,
rodiče mohou své dítě přihlásit do projektu
Sportovní školička, v zimě využíváme sněhu k bobování.

Celý rok jsme završili výletem do Kuksu
a s budoucími prvňáčky jsme se rozloučili
divadelním „Pasováním na školáky“ a nocí
odvahy v kempu zoologické zahrady ve
Dvoře Králové.
M. Jáklová

Fotografie ze školní akademie

foto: archiv školy
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Třemešenské historky
Zuby na kolejích

Kdysi na Staré Pace fungovala nádražní
restaurace. Tam jste v kteroukoli denní
dobu mohli dostat teplé jídlo. Odtud vybíhali na peron pikolíci k přijíždějícím
vlakům a nabízeli pivo, limonádu a horké
párky. V restauraci pracovali dva postarší
téměř prvorepublikoví číšníci, kteří byli
úslužnost sama. Na stolech ubrusy a ve
vázičkách květiny. V rohu byl jeden stůl
bez ubrusu. Zde po službě sedávali zaměstnanci státní dráhy a čekali v příjemné
atmosféře u piva na odjezd svého vlaku.
Sedával tu s kolegy i jeden výhybkář ze
Třemešné. Společně u piva hodnotili průběh směny. Číšníci se činili, jeden točil
pivo a druhý jim to nosil na stůl. Když už
měl na porcelánovém tácku pěknou zahrádku, tak mu vyhládlo. Objednal si tedy
tlačenku s octem a cibulí a k tomu další
pivo. Pak ještě pár piv proložil zelenou.
Potom zaplatil, rozloučil se a odebral se
na vlak.
Na Horkách se mu začalo dělat těžko od
žaludku. „To asi ta tlačenka mi neudělala dobře,“ řekl si. Za Borovničkou už to
nevydržel a musel běžet na záchod. Ani
nestihl zabouchnout dveře a už se skláněl
nad záchodovou mísou. Dírou ještě zahlédl, jak se míhají pražce a už se vydatná svačinka rozprskla v několika dávkách
mezi kolejemi.
Když si vyplachoval pusu zteplalou vodou
z nádržky nad umyvadlem, zjistil, že mu
něco chybí. Dvakrát si přejel jazykem přes
prázdné dásně. Nebylo pochyb, že s obsahem žaludku skončily v kolejišti i jeho
zuby. V ten moment vystřízlivěl a mozek
mu začal pracovat na plné obrátky. To už
sebou vlak házel ze strany na stranu na
výhybkách mosteckého nádraží. Kvapem
se vrátil na své místo, hodil brašnu přes

rameno, kabát pod paždí a pospíchal ke
dveřím. Zaskřípaly brzdy a vlak dorazil
do stanice.
Slezl na perón, počkal, až odjede křižující vlak na Turnov, došel k výpravčímu, stručně mu vysvětlil, co ho potkalo
a oznámil mu, že půjde ztracené zuby najít. Výpravčí, když viděl v jakém je stavu,
tak ho nechtěl pustit. On si však nedal říct,
nechal si u něho v kanceláři brašnu a kabát a vydal se po kolejích zpět.
Nejhorší na cestě po kolejích je to, že pražce mají krátký rozestup. Když si nechcete
zvrtnout nohu na štěrku mezi pražci, tak
musíte buď cupitat, nebo hodně natahovat
nohy. Vzhledem k tomu, že nebyl zrovna
v nejlepší formě, zvolil volnější tempo.
Asi po jednom kilometru objevil kousky
tlačenky s cibulí a mezi nimi i svou zubní protézu. Naštěstí byla neporušená. Zabalil ji tedy do kapesníku, strčil do kapsy
a vydal se nazpět. Za chvíli pak doškobrtal
na nádraží. U výpravčího si zuby pečlivě
omyl a vrátil je na místo kam patří.
Domů dojel v pořádku dalším vlakem. Na
třemešenském nádraží musel ještě všechno vylíčit výpravčímu a protože mu po
předchozích událostech vyschlo v hrdle,
zakončil tento strastiplný den s dobrým
koncem v hospodě U Šmídů.

Zuby v žumpě

Jiná příhoda se šťastným koncem se stala
jednomu chalupníkovi z dolního konce
vesnice.
V hospodě U Kaiserů trochu přebral,
a když si doma lehl do postele, začal se
s ním svět točit. Žaludek se mu rozbouřil, a tak si šel ulevit na záchod. Potom už
spal jako andílek. Když se ráno probudil,
šel se umýt a chtěl si nasadit zuby. Zuby
však nikde. V koupelně ve skleničce ne-

byly. Nebyly ani v kuchyni ani na nočním
stolku. Zoufale se snažil vzpomenout, kde
je mohl nechat. Poslední možnost, která
ho napadla, byla ta, že je nejspíš spláchl
do záchodu a že skončily v žumpě.
Nechat žumpu vyvézt nechtěl, co kdyby
fekální vůz vysál i zuby a on by se s nimi
už nesetkal.
Odtáhl tedy fošny, vzal si šoufek a začal fekálie vylévat vedle žumpy na zahradu. Za
chvíli se už brodil po kotníky v močůvce.
„Takhle to nepůjde,“ řekl si. Zamyslel se
tedy a sestrojil důmyslnou síť rozvodů ze
starých žlabů, které podložil cihlami, aby
měly dostatečný spád. Pak už to šlo hladce. Každou várku cestou žlabem podrobně
zkoumal. Žumpa už byla skoro prázdná
a zuby nikde. Když už začal drhnout o dno
a pořád nic, přestal s vyvážením. Mohly
by se ještě poškodit. Tak si přinesl žebřík,
sestoupil dolů a rukama prohmatával sedlinu, až je konečně našel. Kdyby byl filozofem, tak by jistě zvolal: „Heuréka!“
Když ale vylezl ven a viděl tu spoušť kolem
sebe, tak ho žádné hlubokomyslné myšlenky nenapadaly. Sousedé mu přes plot
nadávali a stěžovali si na smrad. Jakmile
jim ale vítězoslavným úsměvem ukázal,
co drží mezi zaneřáděnými prsty, tak zmlkli a zavřeli si raději okna.
Chalupník si na prahu sundal holínky,
svlékl se donaha a šel se pořádně umýt.
Pak se oblékl, smradlavé oblečení naložil
na kolečko a odvezl je ke hřbitovu do „sovoza“. Pokud se nerozložilo, tak tam pod
vrstvou hlíny spolu s ostatním harampádím odpočívá dodnes.
Když se vrátil domů, tak se naštěstí spustil
liják a všechno spláchl do potoka.
Protože tenkrát ještě nebyl v našich krajích znám výraz ekologie, tak bylo vlastně
vše v nejlepším pořádku.
K. Sybr

Kadeřnictví Jana

Dámské, pánské, dětské

Jana Böhmová

605 571 816
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Krátké informace pro občany

Volby do Zastupitelstva obce Bílá Třemešná se z rozhodnutí prezidenta republiky uskuteční
v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018. Hlasování v pátek začne ve 14:00 hod., skončí ve 22:00 hod.,
a v sobotu bude hlasování pokračovat od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Letos se koná II. ročník „Kulturního léta na Přehradě“ ve Štěrbově vile. Kromě toho nabídne
vila turistům sociální zázemí, posezení s občerstvením nebo prostor pro zábavu dospělých
i dětí a sezonní informační turistické centrum. Více na www.prehradaleskralovstvi.cz.
Pro zasílání zpráv z obecního úřadu pomocí emailu je potřeba potvrdit souhlas dle tzv GDPR,
a to na stránkách www.bilatremesna.cz. Pokud jste k odběru novinek z úřadu již zaregistrováni, přijde vám o tomto automaticky informace, kterou jednoduše potvrdíte.
V parku je instalováno WC, které je v první řadě určené návštěvníkům dětského hřiště a turistům. Prosíme o dodržování čistoty a nahlášení případných nedostatků na obecní úřad.
Nádoby na tříděný odpad (zejména na plasty) jsou v letním období často přeplněny, i když
došlo k posílení jejich počtu. Prosíme o důslednou minimalizaci plastových předmětů, aby
se do kontejneru vešlo co nejvíce odpadu, jinak obec platí drahý vývoz „vzduchu“ a následný
úklid v okolí kontejnerů.
Na stránkách http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html si můžete zjistit
plánované odstávky el.energie v obci na 20 dní. Máte-li zájem o bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem, můžete si na těchto stránkách službu zřídit, navíc si můžete sjednat i zasílání SMS s předpokládanou dobou odstranění zjištěné poruchy.

Upozornění pro
odběratele vody

Pravidelné odečty vodoměrů v domácnostech probíhají na přelomu
měsíců září-říjen a březen-duben.
V případě, že vás pracovník pověřený odečtem vodoměru nezastihne
doma, vloží do vaší poštovní schránky formulář. Do tohoto formuláře si zapíšete stav vodoměru sami
a formulář neodkladně odevzdáte na
Obecním úřadě v Bílé Třemešné. Stav
vašeho vodoměru můžete také nově
nahlásit formou SMS na tel. číslo 722
292 247 nebo na email ucetni@bilatremesna.cz s uvedením vašeho jména a čísla popisného domu, za který
stav hlásíte.
Děkujeme

FOTOSOUTĚŽ - Pomozte nám vylepšit Třemešenský zpravodaj
Uvítáme jakékoli příspěvky v písemné i fotografické formě. Na začátek vyhlašujeme FOTOSOUTĚŽ na téma Naše zahrádka.
Foťte cokoli, co za to stojí, ovoce, zeleninu, květiny (i na oknech). Nejhezčí fotografie uveřejníme v zimním čísle (pro zahřátí
a inspiraci pro novou zahrádkářskou sezonu) a vítěz získá malou odměnu. Nezapomeňte uvést jméno autora. Vaše příspěvky
posílejte na adresu: katerina.pozivilova@seznam.cz.
Děkujeme

Zveřejňování inzerce v Třemešenském zpravodaji
1) Na zveřejnění inzerce, blahopřání, vzpomínky ve zpravodaji obce Bílá Třemešná není právní nárok. Redakční rada může rozhodnout o jejím nezařazení a nezveřejnění.
2) O vhodném způsobu zveřejnění inzerce ve zpravodaji rozhoduje redakční rada.
3) Starosta obce Bílá Třemešná stanovuje ceník zveřejňované inzerce takto:

Ceník inzerce v Třemešenském zpravodaji (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
1) Plošná inzerce
Základní cena plošné inzerce v poměru strany zpravodaje ve
formátu A4:
Inzerát o rozměru cca 1/16 strany: 120,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/8 strany: 170,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/4 strany: 250,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/2 strany: 375,-Kč
Inzerát o rozměrech cca 1 strany: 700,-Kč

3) Další ustanovení
a) Inzerce s nabídkou zaměstnání v okolí do 30 km:
50 % sleva z vypočtené ceny
b) Vkládání letáků do zpravodaje (dle možností vydavatele)
cena za vložení vlastního letáku: 1,50,-Kč/ks
c) Sleva pro osoby s bydlištěm v Bílé Třemešné a pro firmy se
sídlem (nebo provozem) v Bílé Třemešné:
100 % sleva z vypočtené ceny, tj. zdarma

2) Řádková inzerce
Cena za jeden řádek inzerátu i započatého (tj. max. 120 znaků
včetně mezer na řádek): 40,-Kč

Třemešenský zpravodaj
Vydává obec Bílá Třemešná jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází dvakrát ročně.
Náklad: 350 výtisků
Registrováno u MK ČR pod číslem E 23091.
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Poživilová, katerina.pozivilova@seznam.cz
Redaktor, inzerce: Pravoslava Morávková, matrika@bilatremesna.cz
Redakční rada: Bc. Štěpán Čeněk, Ing. Květoslav Sybr, RNDr. Jana
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