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Vážení spoluobčané,
doufal jsem, že v tomto roce už budu hodnotit
rok 2021 jako hořkou zkušenost, kterou jsme si
díky nemoci covid-19 prošli a máme ji za sebou.
Opravdu by mě nenapadlo, že budeme muset
i tento rok přivítat s omezeními, která z tohoto
onemocnění vyplývají. Nicméně optimismus a
pozitivní myšlení by nás neměly opouštět ani v
těchto chvílích a já věřím, že tento rok plný dvojek nám přinese štěstí a že se vše začne obracet
k lepšímu. Vážení spoluobčané, přeji Vám hodně
štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2022.
Štěpán Čeněk, starosta obce

Začínáme s rekonstrukcí školní jídelny
Rekonstrukce školní jídelny, která se skládá z rozšíření prostor
pro stravování, úpravu hygienického a sociálního zařízení, vnitřních rozvodů a gastro vybavení,
byla zahájena přípravnými pracemi již v na podzim minulého
roku. Začátkem tohoto roku pak
budou postupně zahájeny práce
ve dvou etapách. V první z nich,
od ledna do března, budou probíhat práce za provozu. Ve druhé
etapě v termínu od 1.6 do 26. 8.
2022 bude provoz jídelny zastaven. Náhradní stravovaní pro

žáky, pak bude provizorně zajištěno v areálu budovy ZŠ.
Ve výběrovém řízení na celou
stavbu, včetně vybavení, zvítězila Stavební společností Žižka
s r.o., za cenu 7,6 mil bez DPH.
Obec na tuto akci na základě žádosti obdržela od Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci ve výši
bezmála 4,7 mil. Na některé neuznatelné části stavby obec požádala o dotaci Královéhradecký
kraj z programu obnovy venkova. Na rozhodnutí zatím čekáme.
Š. Čeněk
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Po třech letech příprav bude vodovod v Nových Lesích
Na přelomu roku proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavby vodovodního řadu Nové Lesy, Filířovice a posílení vodojemu „Mezihoří“. Vítězem
řízení se stala spol. STAVOKA s r.o.,
která nabídla cenu 28,9 mil. Tato významná stavba, na které obec pracovala poslední tři roky, by se neobešla
bez přispění ministerstva zemědělství, které na základě žádosti o dotaci poskytlo naší obci částku 20,5 mil.
Předpokládáme, že práce budou zahájeny ve druhém čtvrtletí tohoto roku
a dokončeny na jaře 2023. O přesných
termínech budou občané dále infor-

mování. Tato druhá největší investiční
akce v novodobých dějinách naší obce
by nemohla vzniknout bez zmíněné

dotační podpory, ale rovněž bez pomoci a ochoty samotných občanů, kterým bych chtěl tímto poděkovat. Není
pro nás jako pro obec větší ocenění,
než když takto velký projekt nakonec

Informace o změně nakládání s odpady 2022
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje jsme Vás
rámcově seznámili s očekávanými změnami v odpadovém hospodářství. Od
té doby došlo k upřesnění změn, byla
vydána Obecně závazná vyhláška č.
3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
s platností od 1. 1. 2022, vyvěšená na
úřední desce. O nejdůležitějších změnách jste byli informováni na stránkách
obce, na vývěsce a formou mobilního
rozhlasu, takže už jsou nejspíš většině
z vás změny v odpadovém hospodářství obce jasné. Ale protože opakování
je matka moudrosti, jak praví přísloví,
dovolila jsem si zde shrnout to nejpodstatnější:
Základní informace:

Od 01. 01. 2022 se při svozu komunálního odpadu již nepoužívají (nevylepují na popelnici) známky. Pokud někomu
po tomto datu nějaké známky zůstanou, obec je vykoupí nazpět.

Svoz komunálního odpadu je nově
hrazen z paušálního poplatku. Sazba
poplatku činí 500 Kč na osobu za kalendářní rok. Vyúčtování poplatku
za komunální odpad bude jednou
ročně, v měsíci březnu budou občanům zaslány složenky.
Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy:
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1) Od poplatku je osvobozena osoba,
které poplatková povinnost vznikla z
důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci v
jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro
děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozuje osoba,
které poplatková povinnost vznikla z
důvodu přihlášení v obci a která
a) se déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců zdržuje mimo území
obce,
b) studuje v denní či prezenční formě
studia (do 26 let), a je v průběhu studia
ubytována mimo území obce,
c) je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem ve věku do 15 let včetně v rodině.
(3) Úleva se poskytuje osobě, které po-

po všech problémech, které ho provází, bude realizován.
Je nutné ještě dodat, že během stavebních prací, jež nás v následujících
měsících budou čekat, bude docházet
jistě k řadě problémů a omezení. Budeme se je sice snažit ve spolupráci
s provádějící firmou eliminovat, ale i
tak vás prosím předem o trpělivost a
shovívavost vzhledem k tomu, že některé faktory neumíme a nemůžeme
ovlivnit.
Š. Čeněk

Děkujeme občanům za spolupráci
při přípravě rekonstrukce silnice
III/30010 „Mezihoří“
Po ročním projednávání majetkových vztahů a mnoha dalších problémech spojených s technickými
předpisy byla dokončena první část
projektové dokumentace na výše
uvedenou stavbu, a to dokumentace
k územnímu řízení. Žádost o vydání územního řízení bude podána v
průběhu měsíce února a následně
se bude čekat na vydání rozhodnutí.
Projektová dokumentace a s ní spojená žádost o stavební povolení by
pak měla následovat ve druhé polovině roku. Pokud nenastanou žádné
neočekávané problémy, mohli bychom se stavebního povolení dočkat
v tomto roce, a pokud Královéhradecký kraj tuto silnici zařadí mezi investiční akce, mohl by rok 2023 být
i rokem její rekonstrukce. Rovněž
u této stavby bych chtěl občanům
poděkovat za spolupráci. Zvláštní
poděkování pak patří těm, kteří se
museli vzdát i nemalé části svých
pozemků a bez kterých by stavba
silnice a hlavně chodníku nikdy nemohla vzniknout. Pro lepší přehled
budou vybrané části PD umístěny
samostatně na webových stránkách
obce.
Š. Čeněk
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platková povinnost vznikla z důvodu
přihlášení v obci a která
a) dovrší v příslušném kalendářním
roce 70 a více let věku, a to ve výši
50 % z celkové sazby poplatku,
b) je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, a
to ve výši 50 % z celkové sazby poplatku.
(4) V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo
zákonem, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.

Z bodu 4 tedy vyplývá, že je nutné, aby
se občané, kteří chtějí uplatnit nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku, dostavili s touto informací do konce
února na obecní úřad.
Pouze v případě bodu 3 a), který se
týká občanů, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let,
bude tato skutečnost automaticky

zohledněna a příslušní občané dostanou složenku ve výši 50 % poplatku.

Pokud dojde v průběhu roku k takové
změně v rodině, která je důvodem k
osvobození nebo k úlevě od poplatku,
je třeba, aby se občané v tomto směru
i v průběhu roku informovali na obecním úřadu.

Další informace, které se týkají chatařů nebo majitelů nemovitostí, které neobývají atd., jsou uvedeny ve
vyhlášce. V případě nejasností navštivte obecní úřad.
Navýšení poplatku:
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo

část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Informace o svozu komunálního odpadu:

Svoz komunálního odpadu bude 1x
za 14 dní, viz přiložený svozový kalendář.
První svoz v novém roce 2022 je středa
5. ledna.
Svozovým dnem pro všechny odpady
zůstává středa.
Plast a papír se bude od nemovitostí
odvážet podle svozového kalendáře až
po dodání nádob, také pytle na plast se
začnou vydávat ve stejném čase jako
nádoby. O dodání nádob a výdeji pytlů vás budeme informovat.
Po dodání nádob na plast a papír ke
všem nemovitostem budou cca do 1
měsíce zrušena všechna kontejnerová
stání na tříděný odpad, mimo nádob na
sklo.
J. Dobroruková

Veřejná sbírka na
opravu střechy kostela
J. A. Komenského
Náboženská obec Církve československé husitské založila transparentní účet, na kterém se budou
shromažďovat peníze na opravu
střechy Sboru J. A. Komenského.
Střecha je v havarijním stavu a hrozí její zborcení do vnitřních prostor.

Fio banka, a.s.
Č.u.: 20 02 03 59 43 / 2010

Při platbě použijte specifický symbol 88101.
Pokud přispějete na tento účet,
údaje o platbě včetně plátce budou
veřejné – nelze tedy přispět anonymně. Zároveň tak můžete sledovat, kolik peněz již na konkrétní
účel bylo vybráno a jak je s penězi
nakládáno.
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Nová výpravná publikace o Bílé Třemešné
Na podzim jsem měla možnost nahlédnout do některých textů pro připravovanou knihu o Bílé Třemešné a
vězte - bude to opravdu zajímavé počtení.
Na knize se podílejí odborníci se znalostmi a zkušenostmi v oboru historie
a archivnictví. Navštívili nejen tuzemské archivy, ale pátrali i v zahraničí. A
aby mohla tato knížka vůbec vzniknout, bylo nutné, aby v archivech bylo
dost materiálů. Naštěstí staré fotogra-

fie, pohlednice, historické dokumenty
a další doklady tam uloženy jsou, takže kniha může vyjít.
A to je věc, kvůli které vlastně píši
tento článek. Aby i nadále bylo možné čerpat informace o životě v obci,
kulturních a sportovních akcí, ale i o
našem rodinném životě, je nesmírně
důležité tyto informace zachovat. Proto vás moc prosím, najdete-li např. při
velkém úklidu něco, co by k těmto informacím mohlo přispět, nevyhazuj-

te to hned! Pokud to je např. listinný
dokument, můžete se třeba zeptat v
Oblastním archivu v Trutnově, zda by
o to nebyl zájem. Jsou tam velmi milí a
ochotní lidé a určitě vám rádi poradí.
A pokud zrovna nemáte nic na práci,
podívejte se na vaše staré fotografie a
pokuste se je alespoň na zadní straně
popsat, protože za pár let, nikdo nebude vědět, kdo, kdy a kde na té fotce byl.
Děkuji vám
P. Morávková

Informace ze zastupitelstva
Schválená usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce
Bílá Třemešná ze dne 22. 09. 2021.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze
zastupitelstva ze dne 23. 06. 2021.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období
od 26. 06. 2021 do 22. 09. 2021.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 4 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto
zápisu.
4) ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,Kč pro obce postižené tornádem, které budou zaslány na
transparentní účet číslo: 123-3116420297/0100, který zřídil Jihomoravský kraj.
5) ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce č.9/60/21/0200/Va/N
mezi Obcí Bílá Třemešná a Správou silnic Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.
6) ZO schvaluje smlouvu o nákupu pozemkových parcel
1059/2 a 1059/3 v k.ú. Bílá Třemešná od paní Aleny Baťové,
a to za cenu 50,-Kč za 1m2. Souhrnná výměra pozemků činí
218 m2 a celková cena je stanovena na 10.900,-Kč.
7) ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 86/1 a 87/3 v k.ú.
Bílá Třemešná. Přesná výměra a cena bude stanovena na základě geometrického plánu a znaleckého posudku.
8) ZO bere na vědomí zprávu ohledně navržených variant
změny způsobu nakládání s odpadem od 01. 01. 2022. Zároveň schvaluje variantu paušálního poplatku (tedy za každého obyvatele) za obecní systém odpadového hospodářství.
Pověřuje starostu vypracováním podkladů pro návrh nové
vyhlášky obce o místních poplatcích a jejich předložením zastupitelům nejdéle do jednoho měsíce.
9) ZO schvaluje vyřazení majetku dle předloženého soupisu
k měsíci září 2021 z evidence majetku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Bílá Třemešná, okres
Trutnov, který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10) ZO schvaluje produktovou nabídku na založení běžného
účtu ve spol. UniCredit Bank a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Schválená usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce
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Bílá Třemešná ze dne 08. 12. 2021.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze
zastupitelstva ze dne 22. 09. 2021.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období
od 22. 09. 2021 do 08. 12. 2021.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 6 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto
zápisu.
4) ZO schvaluje rozpočet na rok 2022 v odvětvovém členění
jako schodkový, a to ve výši příjmů 21.886.800 Kč a výdajů
22.925.659 Kč.
5) ZO souhlasí s plánem hospodářské činnosti obce na rok
2022. Schválený plán hospodářské činnosti je nedílnou součástí zápisu z tohoto jednání.
6) ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Bílá
Třemešná na rok 2022 až 2024 v takové podobě, jak byl
předložen v písemné formě, která tvoří nedílnou přílohu zápisu z tohoto jednání.
7) ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
8) ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 307/1 v k.ú. Bílá Třemešná o výměře 915 m2 společenství vlastníků jednotek č.p.
343 v Bílé Třemešné za cenu 424.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
9) ZO neschvaluje koupi p.p.č. 1 v k.ú. Nové Lesy za navrženou cenu 300,- Kč za 1 m2. Navržená cena je trojnásobkem
ceny v místě obvyklé. ZO pověřuje starostu opětovným projednáním možnosti prodeje pozemku za jiných podmínek.
10) ZO schvaluje návrh na budoucí převod pozemků p.č. 934
a části p.č. 933 v k.ú. Nové Lesy na Město Dvůr Králové nad
Labem. Podklady pro převod pozemků včetně návrhu smlouvy a geometrického plánu na dělení pozemku 933 budou
dále předloženy k řádnému schválení.
11) ZO schvaluje navýšení ceny za publikaci o Bílé Třemešné o částku 172.000,- Kč a schvaluje podpis dodatků smluv o
dílo, ve kterých je zohledněno schválené navýšení ceny.
12) ZO schvaluje nabídku spol. Ekosvětlo s r.o., na zpracování
žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení z programu EFEKT za cenu 87.914,- Kč.

www.bilatremesna.cz

Přehled
Od podzimu 2021 ZŠ navštěvuje
229 žáků z Bílé Třemešné, Třebihoště, Dolní Brusnice, Zábřezí-Řečice, Horní Brusnice, Mostku a dalších obcí. Služeb školní
družiny využívá 75 žáků z 1.-3.
třídy a služeb školního klubu
(ŠK) využívá 24 žáků. Do mateřské školy nastoupilo 61 dětí z
Bílé Třemešné a Dolní Brusnice.

Nadstandardní služby
- detašované pracoviště Základní umělecké školy Melodie Hořice navštěvuje 40 dětí,
- kroužky Domu dětí a mládeže Jednička navštěvuje více než
100 dětí,
- školní kluby zaměřené na podporu logického myšlení navštěvuje 30 dětí,
- příměstské tábory pro děti

Rok 2021 – ohlédnutí

Výuku v našich školách i v roce minulém ovlivnila pandemie šíření
COVID-19, resp. opatření k zamezení šíření tohoto koronaviru. Naštěstí nebyla škola uzavřena plošně,
od října jsme se potýkali pouze s
občasnými karanténami a izolacemi
dětí, žáků i zaměstnanců.
Výuka na dálku (tzv. distanční) se v
roce 2021 stala standardem vzdělávání na základních školách, vyzkoušeli jsme si ji i v mateřské škole. Výjimkou nebyla ani „hybridní výuka“
– kombinace prezenční výuky pro
žáky ve škole a distanční výuky pro
žáky doma.
Opět zmíním výborné technické zázemí naší školy, moderní pomůcky a
prostory, které nám pomáhají kva-

Informace k zápisu
do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve
středu 6. dubna 2022 od 13:00 hod
(registrace na daný čas bude spuštěna v březnu).
Zapsány budou děti narozené od
1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, tedy děti,
které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku
6 let.
S sebou k zápisu přineste:
1) rodný list dítěte,
2) občanský průkaz zákonného zástupce,
3) vyplněnou žádost o přijetí nebo
žádost o odklad školní docházky,
4) vyplněný dotazník pro rodiče
žáka,
5) příp. soudní rozhodnutí (pokud
se jedná o dítě z neúplné rodiny
nebo dítě svěřené do péče jiné osobě).

litně vzdělávat vaše děti a bez kterých by to v 21. století nešlo. Nový
pavilon odborných učeben, který
používáme od září 2020, stále dovybavujeme z prostředků provozních, státních i dotačních. Díky dotaci Královéhradeckého kraje máme
nově k dispozici další mobilní učebnu.
Neustálé střídání prezenční, distanční či hybridní výuky bylo náročné zejména pro pedagogy – tímto
jim všem děkuji za odvedenou práci.
Hospodaření
Účetní obrat organizace v roce 2021
přesáhl 33 mil. Kč – stát 25,2 mil. Kč,
obec 4,4 mil. Kč, ost. zdroje (dotace,
dary), stravování a hospodářská
činnost cca 3,4 mil. Kč.

předškolního věku a ve věku
6-12 let.
Organizace poskytující vzdělávání již 290 dětem je funkčně
rozdělena do 5 úseků (MŠ, I. st.
ZŠ vč. ŠD, II. st. ZŠ vč. ŠK, ŠJ a
ekonomicko-správní úsek), celkem 43 stálých zaměstnanců.
Na vzdělávání dětí a žáků se podílí více než 26 pedagogů, 2 asistenti pedagoga a v MŠ chůva.

Moderní venkovská škola
pod Zvičinou

Škola je živý systém osob (děti a žáci, zaměstnanci, rodiče), technického zázemí
(budovy, vybavení, pomůcky), školních
vzdělávacích programů a metod výuky.
Býti konkurenceschopní v 21. století znamená vzdělávat se, inovovat a investovat.
Držíme krok s dobou - „Zvenčí“ jsou patrny investice do budov a vybavení, ale
„zevnitř“ je to nekonečná práce s lidmi. Již
dávno jsme změnili metody výuky a komunikace, pravidelně aktualizujeme školní
vzdělávací programy a stále hledáme nové
nápady, myšlenky i lidské zdroje.
Za posledních 10 let třemešenská škola
ušla kus cesty a dnes již mohu říci, že je
ekonomicky stabilní a moderní venkovskou školou.

Plány pro rok 2022

ZŠ – ve středu 6. dubna proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok
2022/2023. Opět očekáváme počet
okolo 30 žáků, jsme připraveni uspokojit poptávku všech rodičů ze spádové
oblasti školy.
MŠ – začátkem května proběhne zápis
dětí do MŠ, limit bude stanoven do celkového počtu 62 dětí, tj. držíme max.
počet 24 dětí v jedné třídě (a 16 dětí ve
třídě nejmenších).
ŠJ – proběhne rekonstrukce a rozšíření školní jídelny tak, aby byla navýšena
kapacita ŠJ na 420 strávníků a navýšen
počet míst k sezení z 50 na cca 90 míst.
Realizace investiční akce bude mít vliv
na stravování dětí a žáků v období červen – srpen 2022.

Rekonstrukce hřiště – je připravena
projektová dokumentace na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem u ZŠ.

Realizace čeká na zajištění financování
z dotačních prostředků (10 mil. Kč).

Rekonstrukce tělocvičny – v přípravě
je architektonická studie rekonstrukce
tělocvičny, která v letošním roce oslaví 50. narozeniny. Stávající stav nevyhovuje požadavkům dnešní doby a to
zejména na zázemí (šatny pro 2 týmy
a pro rozhodčí, prostor pro veřejnost tribuny, prostor pro stravování, sociální zázemí, posilovna – fitness, malý sál
pro menší skupiny apod.).

Rekonstrukce budovy ZŠ (kotelna, vytápění a sociální zařízení, šatna u tělocvičny, střecha) se zatím odkládá na neurčito – bude nutné celkové posouzení
funkčního využití a stávajícího stavu vč.
napojení na tělocvičnu, školní družinu,
příp. i školní jídelnu.
Třemešenská škola žije! :-)		
Emil Kudrnovský, ředitel

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ

Teplo pomáhá, teplo ničí!
Hned 2 praktické úkoly čekaly v minulých
týdnech na žáky 9. třídy. Společným pojítkem
bylo teplo. Tedy něco, co chceme v zimních
měsících doma udržet, ale i to, co dokáže leccos zničit či znehodnotit. Na chlapce čekal
úkol ryze konstrukční – z dostupných materiálů co nejlépe tepelně zaizolovat plechovku
a vytvořit tak vlastní funkční prototyp termosky. Kvantitativní vyhodnocení pak probíhalo
s pomocí nové digitální techniky – iPad tablet
se softwarem Graphical Analysis a nově i bezdrátové teploměry Go Direct Temperature od
firmy Vernier. Vykreslující křivka grafu teploty jasně ukázala rozdíly mezi jednotlivými
modely. A žáci se přesvědčili, že sebelepší design nejde vždy ruku v ruce s perfektní funkčností.
Druhý laboratorní úkol, tentokrát již pro celou třídu, využíval stejnou techniku a měl za
úkol odhalit zákonitosti funkce termopapíru.
Ano, to je ten, který tvoří každou naši účtenku
či jízdenku. Zde bylo přesné naměření teploty
klíčové, neboť jak se později ukázalo, ne každý materiál fungoval naprosto stejně. Pochvalu za preciznost a obsluhu nové techniky však
zaslouží všichni, kteří pochopili, že i teplo
může být dobrým sluhou, ale zlým pánem.
J. Šimek

iPad tablet se softwarem Graphical Analysis a bezdrátový teploměr Go Direct Temperature od firmy Vernier

Výuka fyziky nejen formou kritického myšlení a s využitím moderních technologií
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Nás už nepodvedou!

V hodinách finanční gramotnosti (8. třída) jsme využili nového ICT vybavení ve škole a posvítili si na české bankovky.
Díky aplikaci České národní banky si žáci mohli prohlédnout veškeré ochranné prvky, včetně těch, které jsou vidět
pouze pod UV zářivkou.
H. Škubníková

Robotí závody
Výuka robotiky je pevnou součástí školního vzdělávacího programu naší školy – žáci osmé třídy postavili
v hodině informatiky malé roboty ze stavebnic Lego
Mindstorms EV3 pomocí jednoduchého návodu.
Poté jsme je zkusili naprogramovat ve speciálním programu, kde se neprogramuje kódem, ale hravými bloky,
některé bloky řídí motory, další blok snímá barvu, další
dotyk a mnoho dalších... vše se skládá za sebe, krok po
kroku. Proto bylo pro nás základem, aby si žáci vyzkoušeli pohyb robotů dopředu, dozadu, otočka doleva, otočka doprava, nastavení rychlosti a počet otoček.
Když se blížil konec hodiny, napadlo nás udělat závody. A tak jsme dali motory na plný výkon a vyrazili na
chodbu. Bohužel jsou po chodbě dlaždice, takže roboti
trochu ve spárách zahýbali, ale všichni jsme si to nakonec hodiny dokonale užili :)
L. Kulhánek

Využití mobilní učebny při výuce finanční gramotnosti v kmenových třídách

Modelujeme Afriku

Ž

áci 7. ročníku si v rámci opakování povrchu Afriky vytvořili
svůj vlastní model tohoto světadílu. Stačila jim k tomu jen modelína a
obrys Afriky.
Práce jim šla krásně od ruky a přestože na to měli pouhou jednu vyučovací hodinu, všechny modely vypadají
opravdu moc hezky. Přesvědčte se
o tom sami ve fotogalerii na našem
webu.
H. Škubníková

www.zsbt.cz

Příklad kombinace skupinové a projektové výuky ve výuce zeměpisu
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Mikulášská nadílka ve škole

Hříšníci, ale i ti poctiví, s očekáváním
vyhlíželi pátek 3. 12. Ani přísná epidemiologická opatření nezabránila bandě
čertů vtrhnout, pod precizním Mikulášovým vedením, do všech tříd naší základní školy.
A jelikož tu minulý rok nebyli, přiletěla
letos opravdu posílená čertovská jednotka. Přesila čertů působila až hrůzostrašně, proto vše zachraňoval spravedlivý Mikuláš a jeho dva andělé. Žáci tak

na poslední chvíli zpytovali svá svědomí. Mnozí slibovali a omlouvali se. Ne
u všech to ale stačilo na jejich školní
hříchy, a tak přišly na řadu pytle a čertovské malování. Našlo se ale i spousta
těch, kteří byli pochváleni a mnohdy zachránili celou třídu od mnohem horších
trestů, které byly připraveny v knize
hříchů.
Spolupráce jednotlivých tříd pak vrcholila společnými písněmi, kterým tleska-

lo ve stoje i celé čertovské komando.
Malá odměna tak neminula nakonec
žádnou třídu, přestože je to s některými na příští rok hodně nahnuté. Poděkovat mohou i svým učitelům, kteří se
za ně zaručili slibem na čertovské poleno. Záhadou tak už jen zůstává, kam
se v tento sváteční den poděli všichni
deváťáci?
J. Šimek

Pečeme cukroví a hodně nás to baví!
Letos, stejně jako jiné roky, na nás dolehla vánoční nálada a celý prosinec se
o pracovních činnostech věnujeme pečení cukroví v naší krásné kuchyňce.
Letos si děti vybraly hlavně perníčky,
ale také linecké a jiné speciální druhy
cukroví, které má tajnou domácí recepturu.
Zapojily se oba stupně, od prvňáčků
po deváťáky. A jelikož Žákovský parlament letos vyhlásil soutěž o nejkrásnější vánoční cukroví, tak se všichni
snažili, aby právě jejich ochutnávkový
talířek byl ten nejkrásnější.
T. Dostálová
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Výuka pracovních činností – příklad učení v životních situacích
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Pochod od pohádky k pohádce

28. 8. 2021 se konal 14. ročník pochodu Od pohádky k pohádce, kterého se
letos zúčastnil i přes občasný déšť rekordní počet 214 dětí.
Na cestě bylo připraveno šestnáct zastavení, od kterých si děti po zdolání
úkolů odnesly drobný dárek nebo
sladkost.

V cíli pak čekalo občerstvení, další hry
a tombola. Podle reakcí dětí a jejich
doprovodů se všem pochod moc líbil,
stejně jako v minulých letech
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat
sponzorům a to: Obci Bílá Třemešná,
firmám Allmo profil, Špůr – truhlářství, Stavební spol. Žižka, Stránský

a Petržík, Kupkolo, Vánoční ozdoby,
Vacek – truhlárna, Vít a vnuk, Amadea
a Wave Logistic, panu Zvárovi a panu
Křížovi.
Za ženy ze Sokola Bílá Třemešná
E. Jiříková a H .Sedláková

Pojďte se podívat do divadla
V říjnu minulého roku se uskutečnilo
v sále restaurace U Kaiserů divadelní představení Zvonohrady v podání ochotnického Divadelního spolku
Vrchlabí. Hra Zvonohrady je volně
inspirována slavným románem Zvonokosy od francouzského autor G.
Chevalliera z roku 1934. Na pozadí
původní zápletky, která se týká sporu o veřejný pisoár, je postaven příběh o moci, podvodu a trestu. Každý
člověk má své chyby a změna nemusí
vždy znamenat obrat k lepšímu. A už
vůbec ne ve funkci veřejného činitele.
V druhé části představení je příběh
cesty místního dona Juana do manželského chomoutu. Představení vtipnou

www.bilatremesna.cz

formou vypráví o lidských osudech
jednoho městečka. Vrchlabští ochot-

konstruovaný Divadelní klub Vrchlabí.
V Bílé Třemešné jsme měli možnost
zhlédnout zatím představení Hoří má
panenko před několika lety.
P. Holzhauserová

níci hráli jako vždy velmi dobře, s
nadšením a plným nasazením. Škoda
jen malého zájmu Třemešňáků. Divadelní spolek byl založen roku 2009 a
jeho domovskou scénou je nově zre-

9

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Ivoš na kole do Moskvy a zpět
V říjnu loňského roku jsme mohli opět
přivítat cestovatele a fotografa Ivoše
Janečka z Třebihoště v Hospůdce na
Dubině, kde měl přednášku Na kole do
Moskvy a zpět. Ivoš má za sebou několik
výprav na kole po celé Evropě, na svoji
první cestu se vydal v roce 2006. Za tu
dobu najezdil desítky tisíc kilometrů,
poznal spousty krásných míst Evropy a
setkal se mnoha zajímavými lidmi.

V období od 2006 do 2015 podnikl 10
cyklovýprav. Na svých cestách navštívil
39 států, projel 35 hlavních měst. Celkově našlapal úctyhodných 37 167 km, což
znamená 2 177, 5 hodin v sedle kola. Své
výpravy podnikl do Chorvatska, Francie,
Itálie, Velké Británie, Švédska, Španělska, Řecka, Turecka, Finska a Ruska.
Nejraději cestuje do slovanských zemí

jako je Rusko, Ukrajina, Bělorusko, kam
se vrací velmi rád, líbí se mu zde především vřelost a obětavost místních lidí.
Ze svých výprav má nespočet různých
a zajímavých příhod, které mnohdy zní
až těžko uvěřitelně. Na cestu do Moskvy
vyrazil Ivoš na celkem obyčejném kole,
naloženým veškerým vybavením, které
na své cesty potřebuje. V zadní části kola
je zabudovaný solární panel, kterým si
dobíjí mobil a fotoaparát. Naložené kolo
je často těžší než sám cestovatel, ale prý
stačí něco málo kilometrů jako trénink
a člověk si zvykne. Ivoš je nejen velký
cestovatel, ale i zdatný fotograf.
Noci tráví Ivoš zpravidla pod širákem,
často u polních cest, na autobusových
zastávkách, v příkopech a v křovinách,
ale výjimečně také u pohostinných lidí,
což představuje určité nebezpečí, ale
přináší i nevšední zážitky. V Ivošově výbavě nechybí přenosný vařič, lahev na
pití, mytí, celta jako stan, nářadí i „falešná“ peněženka pro návštěvu případného zloděje.
Ivoš se na své cesty vydává sám, ale jak
říká, často sám není. Mnohdy potkává
někoho ochotného a s ním prohodí pár
slov. Při cestě do Moskvy strávil na kole

téměř 260,5 hodin a najel neuvěřitelných 4 394 km. Naložené kolo vážilo 85
kilogramů a Ivoš 66 kilogramů.
Cestovatel přejel 4 státy, 6 hraničních
přechodů. Za svou cestu vypil 132 litrů

vody. Technické obtíže ho také potkaly,
když se mu ulomil držák na zadní světlo,
hák, který jistí zavazadla a napraskl rám
kola. Náklady na tuto výpravu vyčíslil
na 8 650 Kč bez suvenýrů, vízum zhruba
6500 Kč. Nejdelší den měl 22. 7. 2015,
kdy vstával ve 4:45 h a spát šel až 23. 7.
ve 3:35 h, poté vstával v 4:45 h. Nejvíce kilometrů, ujel třetí den výpravy, a
to 216 km, a 21. den, kdy ujel 206 km.
V současné době Ivoš připravuje cyklovýpravu po České republice pro charitativní účely.
P. Holzhauserová

Volejbalové soutěže opět zahájeny, podaří se je dohrát ?
Přesto, že poslední dva ročníky krajských volejbalových soutěží nebyly
dohrány pro problémy s epidemií koronaviru, byl nový ročník 2021/2022
v létě opět připraven a v závěru prázdnin rozehrány venkovní soutěže. Za
dodržování hygienických opatření se
dokonce podařilo tuto část soutěží
odehrát a na začátek října bylo připraveno i zahájení nejvyšší krajské
soutěže – krajského přeboru. Jak jsme
informovali v minulém čísle Třemešenského zpravodaje, v tomto ročníku
máme zastoupení pouze družstvem
žen A. Soupiska tohoto družstva se po
delší době zaplnila po pauze o některé maminky, na přestup byla získána
hráčka Horová a opět na hostování
startovala i nadějná juniorka Hošková.
Vstup do soutěže se našim hráčkám
povedl, v prvních sedmi utkáních neztratily ani bod, dostaly se do vedení
v tabulce a to si udržely až do závěru
10

podzimní části soutěže! Krok s nimi
zatím drží pouze tým Orel Hradec
Králové, ostatní už mají určitý odstup.

Zatímco prvá kola soutěže probíhala
za přísných hygienických opatření a
prakticky bez možnosti účasti diváků,

závěrečná část už byla narušena tím,
že některá družstva neměla k dispozici
dostatek hráček splňující zpřísňovaná opatření, a tak se závěrečné kolo
v polovině prosince ani neodehrálo.
Všichni teď doufají, že po Novém roce
snižující se počty nemocných umožní
uvolnit některá opatření pro sportovní
činnosti a soutěže se na rozdíl od předchozích dvou ročníků podaří dohrát.
Bohužel, nepovedlo se obnovit pravidelnou činnost volejbalové přípravky,
přísná pravidla a prakticky stálé karantény školních dětí nedávaly předpoklad pro takové naplnění tréninkových hodin, které by bylo dostatečně
efektivní a neodporovalo hygienickým
požadavkům. Budeme proto držet palce, aby se situace zlepšila, tělocvična
i hřiště se opět zaplnila vyznavači volejbalu a zprávy o činnosti oddílu byly
dostatečně obšírné a radostné!
Z. Fiala

www.bilatremesna.cz
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Karel Paulus - Volejbalová osobnost

Do historie naší obce
se významnou měrou zapsala celá řada
osobností, velkou část
tvoří sportovci. Dala
by se zde vyjmenovat
řada lyžařů, fotbalistů, hokejistů, ale třeba
i obětavých cvičitelů.
Největší úspěchy však jsou spojeny s
volejbalovým oddílem a především pak
jeho historicky nejúspěšnějším zástupcem – zasloužilým mistrem sportu Karlem Paulusem.
Karel Paulus se narodil v roce 1933 v
Dolní Brusnici, od roku 1935 pak žil v
Bílé Třemešné. Jeho sportovní všestrannost měla své začátky v dětství. Touha
po jakékoli sportovní aktivitě, neustálý
pobyt vesnických dětí na hřištích nebo
v lese, přinesl své ovoce v době, kdy už
se musel rozhodovat, jakému sportu dá
přednost. Obratnost a fyzická kondice
mu byla základem pro náročné volejbalové prvky nejen v době působení v oddíle u nás, ale později i v reprezentaci. Byl
tahounem dorosteneckého družstva naší
TJ Sokol, které v roce 1951 získalo titul
Přeborníka ČR. I s jeho pomocí se podařilo mužům v roce 1953 vyhrát krajský
přebor a postoupit do kvalifikace o II.
ligu. Tu už si ale nezahrál, neboť krátce
před ní obdržel neočekávaně povolávací
rozkaz do ÚDA Praha. A tady už začíná
zcela jiná kapitola jeho sportovního života, skutečně vrcholová, reprezentační.
Jeho hráčské i trenérské působení v armádních týmech i v reprezentaci si zasloužilo řadu ocenění. Za reprezentaci
odehrál přes 300 utkání (!), působil v ní
jako hráč od roku 1953 do roku 1965.
Byl jmenován zasloužilým mistrem sportu, držitelem státního vyznamenání Za
vynikající práci, uveden jako osobnost
do Síně slávy českého volejbalu a v roce
2001 v anketě ČVS vyhodnocen jako třetí
nejlepší volejbalista 20. století.
Karel Paulus na naši obec, ten kraj pod
Zvičinou, jak sám říkával, nikdy nezapomněl. Připomenout je třeba i to, že v době
trénování reprezentace dovedl přivézt k
exhibičním utkáním národní tým, Dukla
Liberec startovala na několika ročnících
letních turnajů. Díky jeho kontaktům se
podařilo uskutečnit návštěvu manželů
Zátopkových a dalších olympioniků u
nás. Nemalou zásluhu měl i na plánech a
realizaci nové tělocvičny.
O Karlovi Paulusovi je samozřejmě řada
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zmínek v několika publikacích, on sám
svěřil své vzpomínky dlouholetému kamarádovi Josefu Plašilovi a spolu je zpracovali do knížky s příznačným názvem
Byl jsem přitom (zlaté roky našeho volejbalu). V letošním roce, jako součást oslav
100 let českého volejbalu, byly v přestávkách volejbalových televizních přenosů
uváděny i krátké filmové šoty z utkání
národních týmů v padesátých a šedesátých letech minulého století a opět jsme
tak mohli zhlédnout Karla Pauluse přímo
v akci.
O Karlu Paulusovi by se dalo napsat ještě
mnoho a mnoho řádků. Třeba i o to, že
byl výborným zpěvákem, bavičem, organizátorem setkání volejbalistů, kteří
prošli naším oddílem. Na závěr této malé
připomínky významné sportovní osobnosti tak dávám přednost údajům o jeho
osobě, jak jsou uvedeny ve Zlaté knize
volejbalu.
Z. Fiala

Volejbalová přezdívka DĚDEK, nebo též
kaučukový dědek pro jeho mimořádné
pohybové a skokanské schopnosti.
Od roku 1935 žil s rodiči a starší sestrou
v Bílé Třemešné. Ve Dvoře Králové absolvoval textilní průmyslovku, po skončení
základní vojenské služby důstojníkem
čsl. armády. Hráč a od roku 1968 trenér
z povolání armádního sportovního střediska Dukla, v roce 1980 odchod do důchodu v hodnosti podplukovníka. Ženatý,
později rozvedený, manželka Eva rozená
Benešová (čsl. reprezentantka v klasickém lyžování), syn Karel.
Od dětství členem Sokola Bílá Třemešná,
vedle klasické sokolské gymnastiky aktivity a úspěchy v atletice (členem dorostenecké reprezentace Čech v hodu diskem
a koulí), basketbalu, fotbalu (v době studií ve Dvoře Králové kopal za místní tým
divizi), lyžování (členem dorostenecké
reprezentace ČSR v bězích a skocích na
lyžích) a ve volejbalu, se kterým začínal v
15 letech pod vedením prof. Šolce. V roce
1951 získalo družstvo starších dorostenců Sokola B. Třemešná titul přeborníka
republiky (Banská Bystrica), trenér Čestmír Blecha, mezi spoluhráči mj. další člen
Síně slávy ČV Josef Šorm. Od roku 1950
střídavý start za družstvo mužů Sokola B.
Třemešná (přeborníka královéhradeckého kraje v letech 1950 a 1953), na podzim 1953 povolán na základní vojenskou
službu do ASS ÚDA Praha.
Hráčské působení a úspěchy v nejvyšší

domácí soutěži:
1954-1957 hráč ÚDA Praha (od roku
1957 Dukla Praha), 2 x 2. místo v I. lize
(1956 a 1957), dvojnásobný mistr republiky z let 1954 (Sokolov) a 1955 (první ročník celostátní I. ligy).
1958-1967: hráč Dukly Kolín, 3 x 3. místo
v I. lize (1958, 1959 a 1962), 2 x 2. místo
(1964 a 1966), trojnásobný mistr republiky z let 1960, 1961 a 1963.
Hráčské působení a úspěchy v reprezentaci:

Vrcholné soutěže:
1955 – 1. místo a zlatá medaile na ME v
Bukurešti (trenér doc. Josef Kozák)
1956 – 1. místo a zlatá medaile na MS v
Paříži (trenér doc. Josef Kozák)
1958 – 1. místo a zlatá medaile na ME v
Praze (trenér doc. Josef Kozák)
1960 – 2. místo a stříbrná medaile na MS
v Rio de Janeiro (trenér doc. Josef Kozák)
1962 – 2. místo a stříbrná medaile na MS
v Moskvě (trenér Josef Brož)
1963 – 5. místo na ME v Bukurešti (trenér Josef Brož)
1964 – 2. místo a stříbrná medaile na OH
v Tokiu (trenér Josef Brož)
Další významné soutěže:
1953 – 1. místo na Festivalu mládeže a
studentstva v Bukurešti
1955 – 1. místo na Festivalu mládeže a
studentstva ve Varšavě
1957 – 2. místo na turnaji MOV v Sofii
(volejbal zařazen do programu OH)
1959 – 2. místo na turnaji tří kontinentů
v Paříži
1962– 2. místo na Festivalu mládeže a
studentstva v Helsinkách
Trenérské působení a úspěchy u domácích družstev:
1968 – 1969 trenér mužů Dukly Jihlava,
2. místo v I. lize 1969. Od roku 1969 hrána nejvyšší soutěž (extraliga) systémem
podzim – jaro.
1969 – 1976 trenér mužů Dukly Liberec,
3 x 3. místo v extralize (1970, 1971 a
1979), 2 x 2. místo (1969 a 1972), trojnásobný mistr republiky z let 1973, 1975
a 1976, v roce 1976 vítěz PMEZ. 1972 –
1973 trenér mužské reprezentace ČSSR,
funkci převzal od Karla Lázničky po OH
1972 a po roce na ni na vlastní žádost abdikoval (plně vytížen u ASVS Dukla a jak
sám napsal v pamětech: „na dvou židlích
současně se nedalo sedět“).

Zdroj.: ZDENĚK, Vrbenský. Zlatá kniha volejbalu.
Praha: Mladá fronta, 2016, 199 s. ISBN ISBN 97880-204-4063-1.
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Podílejte se na obsahu zpravodaje
Pište nám o zajímavých událostech
a posílejte fotografie naší vesnice a
okolí.
Fotografii označte jménem autora a
pošlete na adresu redakce.
Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.

Další hádanka: Na kterém domě v
obci najdete tento vikýř?

Správná odpověď na hádanku z minulého čísla: dům čp. 245.

Své odpovědi posílejte na adresu redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží malou
odměnu na obecním úřadě.

Společenská kronika
(údaje k 31. 12. 2021)

V roce 2021 se v naší obci narodilo 14 občánků – 7 děvčat a 7 chlapců.
Do naší obce se přistěhovalo 29 občanů a
odstěhovalo se 27 občanů.
V roce 2021 nás opustilo 13 našich spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel je 1330 občanů.
Chybí Vám jména ve společenské kronice?
Pokud máte zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice
(jméno, příjmení a datum narození nebo
datum sňatku), máte možnost se obrátit
na náš obecní úřad a požádat o zveřejnění
těchto podrobnějších údajů.
Zároveň žádáme ty občany, kteří v roce
2022 slaví „kulaté“ výročí sňatku (50 let a
více), aby se přihlásili na obecním úřadě.
P. Morávková, matrikářka

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

Třemešenský zpravodaj
Vydává obec Bílá Třemešná jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází dvakrát ročně.
Náklad: 500 výtisků
Registrováno u MK ČR pod číslem E 23091.
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Poživilová, katerina.pozivilova@
seznam.cz
Redaktor, inzerce: Pravoslava Morávková, matrika@bilatremesna.
cz
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