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Krajské dotace

Dotace z programu obnovy
venkova

V souvislosti s „Přístavbou pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ požádala
obec Královéhradecký kraj o poskytnutí
dotace z programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na „Sadové úpravy
a pochůzné plochy“. Prostředky z dotace
měly sloužit na spolufinancování venkovních a zahradních úprav školní zahrady
včetně venkovní učebny a technického
zázemí. O poskytnutí dotace ve výši 1 226
000,- Kč bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje na zasedání konaném dne 06. 05. 2019.

Dotace na individuální účel

Při zakládání stavby nového pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná se objevily nepředvídatelné problémy s geologickým
podložím stavby, čímž vznikly vícenáklady
přesahující částku 3,4 mil., které by musela obec uhradit sama ze svých prostředků.
Vzhledem k takto vysoké částce se obec
obrátila na Královéhradecký kraj s žádostí
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Vítězná fotografie fotosoutěže, zaslala S. Morávková

o poskytnutí individuální dotace na dofinancování nepředpokládaných víceprací.
V rámci projednávání žádosti navštívil dne
16. 05. 2019 naši obec i Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
který si v doprovodu starosty, místostarosty
a ředitele školy prohlédl stavbu ZŠ a seznámil se přímo na místě z důvody žádosti a
dalším postupem prací. Dne 17. 06. 2019
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na

svém zasedání rozhodlo o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 19RGI02-0410 na „Základy stavby a
přístavby pavilonu odborných učeben u ZŠ
Bílá Třemešná“ ve výši 2 500 000,- Kč.
Jménem obce Bílá Třemešná bych tímto
chtěl poděkovat Královéhradeckému kraji
za jejich podporu a poskytnutí uvedených
dotací.
Štěpán Čeněk, starosta obce

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Odpady

Nově od srpna budou v obci umístěny
svozové kontejnery na tříděný papírový odpad (modré). Kontejnery budou
umístěny na stálých svozových místech
(Mezihoří, za Obecním úřadem, U Kaiserů, v Nových Lesích).
Upozorňujeme občany, že do těchto
kontejnerů na papír nepatří: použité
dětské pleny, vlhčené ubrousky, použité
papírové kapesníčky, mokré a mastné
papíry, obvazy a vložky, obaly od chipsů
a polévek, znečištěné kartónové obaly…
Znovu připomínáme, že v létě se potýkáme se zvětšeným množstvím plastového odpadu a následně přeplněnými
kontejnery. Této skutečnosti by se však
v mnoha případech dalo jednoduše předejít správným ukládáním a tříděním.
Ukládáním je myšleno zejména zmenšení objemu odpadu sešlapáváním PET
lahví apod. Tříděním je pak myšleno,
co ještě do kontejneru patří a co už ne.

Do kontejneru nepatří velkoobjemové
plasty typu zahradní nábytek, sušáky na
prádlo atd., které však můžete bezplatně
odevzdat ve sběrném dvoře. V žádném
případě pak do kontejnerů ani plastů
obecně nepatří automobilové prvky,
jako jsou nárazníky, palubní desky atd.

Stejná pravidla platí i pro sklo. Velkoobjemový skleněný odpad typu akvárium,
okenní tabule, nebo celá okna opravdu

do kontejnerů nepatří a každý občan je
může odvést do sběrného dvora.
Prosíme, neodkládejte odpady okolo
kontejnerů. Děkujeme

Dále Vás prosíme, v případě, že uvidíte
nějaké osoby (i z vedlejších obcí), které
odkládají nebo vhazují do kontejnerů,
co tam nepatří, nebojte se přijít na Obecní úřad a tuto situaci oznámit.
Š. Čeněk

Kam s ní?
Ne, nebojte se - nejedná se o matraci z Nerudovy povídky, ale o oponu divadelního
spolku Havlíček z Nových Lesů, který byl
založen r. 1900.

Opona dlouhá léta ležela bez povšimnutí
na půdě v Kampeličce. Na jaře letošního
roku se ji podařilo opatrně vytáhnout oknem ven a na trávě rozbalit. Opona je 6 m

široká a 2,5 m vysoká, takže manipulace s
ní byla opravdu náročná.
Ovšem právě pro její rozměry bylo obtížné
sehnat nějakou instituci, která by se jí ujala
a zajistila její opravu, nebo alespoň konzervaci tak, aby nadále nedocházelo k jejímu poškození. Přes Národní informační a
poradenské středisko v Praze, Muzeum ve
Dvoře Králové, Oblastní archiv v Trutnově se nám nakonec podařilo domluvit její
umístění do muzea amatérského divadla
v Milétíně. Obec připravuje ke schválení darovací smlouvu. Podle pana Milana
Lánského, který v muzeu provází, bude
postup následující: oponu opatrně očistí,
zbaví ji prachu apod. Studenti ze Střední
kamenické a sochařské školy v Hořicích
(kde studují i restaurátorství) slíbili, že ji v
rámci výuky opraví v místech, kde je potr-

Rozšíření vodovodu Nové Lesy Filířovice

V posledních letech dochází k poklesu
hladiny spodních vod, což se začíná projevovat v nedostatku pitné vody v částech
obce, které jako zdroj využívají vlastní
studny.
Zastupitelstvo obce proto na svém jednání ze dne 26. 06. schválilo záměr pořízení studie, která má řešit výstavbu nového vodovodu do části obce Nové Lesy a
Filířovice. Studie bude sloužit nejen jako
podklad pro projektovou dokumentaci,
ale zároveň bude sloužit jako materiál k
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podání žádosti o dotaci na budoucí realizaci díla. Součástí studie a dalších stupňů
dokumentace, bude i nezbytné posílení
kapacity vodojemu v „Mezihoří“, na který budou obě části primárně napojeny.
Termín dokončení studie je do 31. 08.
2019. Průběžné informace o průběhu
prací budeme zveřejňovat na jednání
zastupitelstva obce a na webových stránkách obecního úřadu.
Pokračování na další straně.
Š. Čeněk

haná a poté ji v muzeu vystaví. Na odbornou opravu zatím nejsou prostředky, ale
toto je opatření, aby se stav opony alespoň
nezhoršoval.

Takže pokud se vypravíte do muzea v Miletíně, tak novoleskou oponu s vyobrazením K. H. Borovského budete moci v brzké době vidět na vlastní oči.
Text a foto.: P. Morávková

Ordinace praktikého lékaře

Návštěvníkům zdravotního střediska
jistě neuniklo, že se v prostorách bývalé
lékárny něco děje. Ano, obec se začátkem
dubna pustila do rekonstrukce prostor
bývalé lékárny, která úspěšně proběhla,
byla zkolaudována a v této době se již
místnosti vybavují novým nábytkem. Do
opravených prostor se po prázdninách
přestěhuje ordinace MUDr. Aleny Pušové. Pacienti MUDr. Pušové jistě ocení
nové, moderní a prostornější prostředí
ordinace. 		
Š. Čeněk

www.bilatremesna.cz

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Situace Nové Lesy

Situace Filířovice

Podrobná situace bude umístěna na webových stránkách obce.
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Obec Bílá Třemešná se loučí s panem Jiřím Blinkou

Jiří Blinka se narodil 22. 12. 1945, pocházel z Bílé Třemešné.
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Hradci
Králové, kterou ukončil maturitní zkouškou v roce 1963 a nastoupil do Texlenu Trutnov, do závodu Rudník. V letech 1964
– 1966 absolvoval základní vojenskou službu převážně v Plané
u Mariánských Lázní. Dne 26. srpna 1967 se oženil s Milenou
Pušovou z Borovnice. Prožili spolu 52 let, vychovali tři děti a
pomohli jim začít samostatný život.
Po návratu do zaměstnání po skončení základní vojenské služby získal Jiří Blinka výuční list strojní zámečník. V roce 1968
nastoupil do závodu AKORD DK a.s. (bývalé autoopravny)
jako vedoucí materiálně technického zabezpečení. V roce 1995
byl zvolen do funkce starosty Bílé Třemešné a uvolněn z práce.
Pracovitost, svědomitost a zásadovost – s těmito svými vlastnostmi nastoupil Jiří Blinka v Bílé Třemešné po oddělení Dolní
Brusnice do funkce starosty, kterou vykonával 12 let, tři volební období. Obec dobře znal, měl ji rád a uměl naslouchat potřebám občanů. Problémy, které se vyskytly v chodu obce, dokázal
často vyřešit dříve, než na ně občané stačili upozornit. Říkal, že
lidi nezajímá, do kolika hodin on sedí v kanceláři nad papíry, i
když třeba vyplňuje důležité žádosti o dotace. Ale pokud někdo
chodí tři dny kolem rozbitého skla v čekárně zastávky, přijde
mu vynadat, že se o obec dostatečně nestará.
Z větších akcí, které byly pod jeho vedením (včetně jako zastupujícího starosty v r. 2010) v naší obci uskutečněny, uvádíme:
1995 – pokračování plynofikace obce
1996 - další etapa plynofikace, výstavba ČOV
1997 – oprava střechy zdravotního střediska, výstavba garsonky v čp. 247 z bývalé rozhlasové ústředny
1998 – generální oprava požární nádrže „Bagrák“
1999 – oprava starého OÚ (okna + fasáda)
2000 – zprovoznění náhradního vrtu Pekárna
2001 – podlaha v tělocvičně, I. etapa rekonstrukce budovy ZŠ
2002 – II. etapa rekonstrukce budovy ZŠ
2003 – vybudování parkoviště za ZŠ, půdní vestavba v ZŠ, přestavba 1. poschodí Domu služeb na byty
2004 – rekonstrukce hřiště u ZŠ, střecha na školní jídelně
2005 – obnova školní družiny + dílen ZŠ, silnice Nové Lesy +
chodníky, střecha na MŠ
2006 – rekonstrukce kabin + úprava hřiště Dubina, autobusové
čekárny
2007 – kompletní rekonstrukce školní jídelny
2010 – příprava a schválení územního plánu obce
Z dalších akcí stojí určitě za zmínku zřízení knihovny obce,
prostor pro Klub důchodců a vybudování důstojného rozptylového místa na hřbitově. Na značnou část větších akcí se podařilo Jiřímu Blinkovi získat dotace, obec se nikdy neocitla ve
finanční tísni.
Po skončení prvního volebního období se Jiří Blinka rozhodl
znovu kandidovat do zastupitelstva a byl ochoten pokračovat
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v případě zvolení a zájmu zastupitelů v započaté práci starosty.
Chtěl si být ale jist, že o to občané Bílé Třemešné stojí, nechtěl
se dostat do zastupitelstva jen z pozice prvního kandidáta na
kandidátní listině, a šel proto do voleb samostatně. Reakce občanů byla natolik přesvědčivá, že jeho pochyby byly rozptýleny
a pustil se s neutuchající energií do další práce. Jednání s ním,
jak potvrdí nejlépe jeho blízcí spolupracovníci, nebylo ale vždy
úplně jednoduché. Jako každá silná osobnost s přirozenou autoritou byl zvyklý prosazovat své názory, které byly po pravdě v
převážné většině případů ku prospěchu obce. Pokud ale někdo
projevil nesouhlas nebo měl jiný názor než on, došlo často –
ne na veřejnosti – k bouřlivé výměně názorů. Po vychladnutí
emocí byl ale schopen argumenty druhého posoudit a případně přijmout.
K činnostem starosty obce patří i funkce oddávajícího. Ta nepatřila u Jiřího Blinky k těm nejoblíbenějším z jediného důvodu – neměl rád oblek, i když mu – jak je vidět na fotografii –
velice slušel. Proto se po každém obřadu s úlevou co nerychleji
převlékl opět do „civilu“.

Po skončení třetího volebního období se rozhodl dále nekandidovat. Postupně předával práci nové starostce a po jejím
předčasném opuštění funkce dovedl obec v roce 2010 k dalším
volbám. Po předání funkce současnému starostovi odešel, jak
se říká, na zasloužený odpočinek. Nebylo pro něj jednoduché
se srovnat s tím, že po tolika letech, kdy v dobrém slova smyslu
„vládl“ obci, se bude jeho další práce týkat hlavně péče o domek a zahradu a že se bude muset naučit i trochu odpočívat.
Tato nová etapa jeho života byla naneštěstí násilně přerušena
těžkým úrazem. Následná dlouhodobá vážná nemoc ukončila
předčasně dne 14. 5. 2019 jeho bohatý život, věnovaný poctivé,
smysluplné práci a péči o rodinu. Život, který žil tak rád.
Nám nezbývá než poděkovat a vzdát čest jeho památce.
Text.: J. Dobroruková, foto.: archiv obce
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Informace ze zastupitelstva

Schválená usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Bílá
Třemešná ze dne 27. 03. 2019
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze
zastupitelstva ze dne 19. 12. 2019.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 19. 12.
2018 do 27. 03. 2019.
3) ZO
a) schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce a.s. a obcí
Bílá Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-1220016478 - Bílá Třemešná - knn p. č. 241/3 RD.
b) schvaluje dohodu se spol. ČEZ Distribuce a.s. a obcí Bílá Třemešná o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S14_12_8120054205 a
zaplacení částky 43.136,-Kč bez DPH
4) ZO
a) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvků v následující výši: Sokol Bílá Třemešná 400 000,- 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 15 000,- Kč, SDH Nové
Lesy 5 000,- Kč, Domov Sv. Josefa Žireč 10 000,- Kč, Hospic A.
Č. Červený Kostelec 10 000,- Kč, MAS Královédvorsko 2 000,Kč, Pečovatelská služba D. K. 5 000,- Kč, Myslivecké sdružení
Zvičina 5 000,- Kč.
b) schvaluje uzavření darovací smlouvy s SDH Nové Lesy na
částku ve výši 5 000,- Kč.
5) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku spolku Život Srdcem ve
výši 20 000,- Kč na pořádání akce Kulturní léto 2019.
6) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce ke dni 27. 03. 2019 rozpočtovým opatřením č. 1 v takové podobě, jak byla přednesena
a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
7) ZO bere na vědomí, že žádost o prodej byla ze strany paní
Pokorné stažena a jiná nabídka na koupi pozemku nebyla podána.
8) ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled obce Bílá Tře-

mešná na rok 2020 až 2022 v takové podobě, jak byl předložen
v písemné formě, která tvoří nedílnou přílohu zápisu z tohoto
jednání.
9) ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi obcí
Bílá Třemešná a zastupitelkou obce Mgr. Kateřinou Poživilovou
na rok 2019.
10) ZO
a) schvaluje návrh spol. Profesionálové a.s. na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků část „Spořilov“ za
cenu 265.000,-Kč bez DPH.
b) schvaluje návrh spol. Profesionálové a.s. na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nového chodníku spojujícího
Bílou Třemešnou a Nové Lesy za cenu 323.000,-Kč bez DPH.
c) schvaluje smlouvu o dílo č. PC 1975310165 se spol. Profesionálové a.s. na zajištění zpracování projektových dokumentací
na rekonstrukci části chodníku „Spořilov“ a nového chodníku
spojujícího Bílou Třemešnou a Nové Lesy a pověřuje starostu jejím podpisem.
11) ZO schvaluje nabídku spol. Profesionálové a.s. na zpracování strategického rozvojového plánu obce Bílá Třemešná za cenu
26.500,-Kč bez DPH.
Schválená usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Bílá
Třemešná ze dne 29. 04. 2019
1) ZO schvaluje návrh smlouvy o úvěru č. 2019004505 mezi obcí
Bílá Třemešná a Československou obchodní bankou a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
2) ZO schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Bílá Třemešná a
městem Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce ke dni 29. 04. 2019 rozpočtovým opatřením č. 2 v takové podobě, jak byla přednesena
a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
4) Zastupitelé do 15. 05. 2019 zašlou své představy o náplni práce
uvolněného místostarosty k dalšímu projednání.

30. ročník Pochodu třemešenskými lesy
V sobotu dne 8. června 2019 proběhl již
30. ročník tradičního Pochodu třemešenskými lesy, organizovaný OÚ Bílá
Třemešná a Spolkem žen Bílá Třemešná.

Vzhledem ke kulatému výročí jsme se
vrátili opravdu do třemešenských lesů,
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trasa vedla kolem rybníku Dubina. K
naší nesmírné radosti se zúčastnilo pochodu 84 účastníků, z toho 51 dětí, což
byla třetí největší účast v třicetileté historii pochodu. Nejvyšší počet – 109 účastníků – jsme zaznamenali v 17. ročníku v
roce 2006, kdy jsme vedli pochod ze Zvičiny do Dolní Brusnice, kde pak pokračovala dalšími akcemi oslava Dne dětí.
Velice náš těší, že se pochodu účastní
často celé rodiny nebo i samotní tatínkové s dětmi. U pěti kontrol děti poznávaly
hmyz, polodrahokamy, větvičky listnatých lesů a luční květiny a házely šiškami
na cíl. Po příchodu na hřiště dostaly děti
poukázku na párek v rohlíku a na limonádu a než byly spočítány a vyhlášeny
výsledky, užívaly si krásného počasí.

Doufáme, že se příští – již 31. - ročník
Pochodu třemešenskými lesy stejně vydaří co do počasí i zájmu dětí i dospělých.

Za spolek žen Bílá Třemešná
J. Dobroruková

www.bilatremesna.cz

Školní rok 2018/2019 je za námi a byl to opět dobrý rok:

T
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- pravidelně se zúčastňujeme znalostních a sportovních soutěží, v letošním roce naši žáci postoupili z okresních do krajských kol v
atletice a šachu, zúčastnili jsme se republikového mistrovství ČR v psaní na klávesnici;
- nadále držíme na vysoké úrovni sociální gramotnost, naše škola se profiluje jako česká tradiční a konzervativní škola;
- pravidelně srovnáváme znalosti žáků vyšších ročníků pomocí on-line testování již od 3. třídy. Josef Zivr ze 7. tř. byl velmi úspěšný v
testu SCIO z matematiky – umístil se na 2. místě v Královéhradeckém kraji.
Dobré klima školy přináší své ovoce, to je výsledek dlouhodobé práce a zodpovědného přístupu pedagogického týmu naší školy, dodržováním nastavených pravidel všemi – žáky, rodiči a učiteli.

Všem za to děkuji. Emil Kudrnovský, ředitel

Září 2019
Do ZŠ nastoupí více než 210 žáků, z
toho 32 prvňáčků (rozděleni do 1. A
a 1. B).
ŠD&ŠK – 73 žáků bude moci navštěvovat školní družinu a 24 žáků školní
klub.
Do MŠ díky nové přístavbě nastoupí
72 dětí, z toho 18 dětí poprvé.
Detašované pracoviště ZUŠ Melodie
Hořice bude v provozu v průběhu
prvního týdne v září.

Pokračujeme
Výuka ZŠ – posílili jsme výuku půlením hodin a novým nepovinným
předmětem Moderní dějiny, nadále
bude pokračovat v provozu klub zábavné logiky a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Příměstské tábory – nadále nabízíme
o prázdninách příměstské tábory pro
děti od 3-7 let a pro děti I. stupně ZŠ.

Povinná školní docházka
a závěr školního roku

V pátek 28. 6. jsme rozdali 203 vysvědčení (z toho 129 na 1. stupni) a povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 12 žáků (všichni přijati na navazující studium, z toho
8 žáků na střední školu). Pět žáků 7. třídy přestupuje na víceleté gymnázium, tj. jedna
šestina „nové primy“ budou žáci třemešenské školy.
Pedagogický sbor a práci s dětmi podpořil speciální pedagog, asistenti pedagogů a chůvy, s jejichž pomocí počítáme i v nadcházejícím školním roce.
Stejně tak počítáme s provozem 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:
Školní rok 2017/2018 k 30. 06. 2018

Obec

MŠ

ZŠ

Bílá Třemešná

46

93

Dolní Brusnice

16

22

Horní Brusnice *

-

15

Mostek*

-

17

Třebihošť *

-

34

Zábřezí-Řečice

-

4

ostatní **

celkem

16

18

78

203

* 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).

Realizujeme a plánujeme

Přístavba MŠ byla dokončena – od září je k dispozici nová 3. třída MŠ, kapacita MŠ byla navýšena z 65 dětí na 84 dětí. Tím vznikla rezerva
na populačně silnější roky pro obě spádové obce – Bílou Třemešnou a Dolní Brusnici. Standardní naplněnost bude 72 dětí (3 třídy po 24
dětech).
Přístavba ZŠ s cílem zkvalitnit výuku odborných předmětů je v plném proudu (dotace 70 mil. Kč). Zahájení provozu je posunuto do roku
2020.
Rekonstrukce ŠJ – projektová dokumentace je připravena, je vydáno stavební povolení, nutné navýšení kapacity školní jídelny z 300 strávníků na 430 strávníků a zvýšení počtu míst k sezení z 50 na min. 80 je v plánu v následujících letech, dle vypsaných dotačních programů.
Rekonstrukce hřiště – renovace povrchu umělého trávníku zatím nebyla realizována, v plánu je projekt na komplexní rekonstrukci sportovního areálu školy vč. tělocvičny.
Rozvoj je nezbytný proces života, my v něm stále pokračujeme.

www.zsbt.cz
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Pepa Zivr úspěšný v národním testování SCIO
Naše škola se již řadu let účastní testování SCIO, což je celorepublikové srovnávací testování v českém a anglickém
jazyce, matematice a dalších předmětech, které slouží především pro získání
kvalitní a nestranné zpětné vazby. Stejně tomu bylo i v letošním školním roce,
kdy byla testována 3., 5., 7. a 9. třída.
Veliký úspěch zaznamenal Josef Zivr (7.

třída), a to v matematice. Skončil totiž
jako 2. nejlepší v Královéhradeckém
kraji.
Pepovi gratulujeme a přejeme mu
hodně dalších úspěchů na gymnáziu
ve Dvoře Králové nad Labem, kam od
příštího školního roku spolu s dalšími
čtyřmi spolužáky nastupuje.
H. Škubníková

Matematická soutěž MaSo

MaSo je týmová matematická soutěž pro
žáky šestých až devátých tříd základních
škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, která se koná dvakrát ročně.
Nejde tu ovšem jen o počítání příkladů.
Za spočítané příklady získávají týmy tahy
do hry, která je pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení.
Nám se letos podařilo sestavit dva týmy,
se kterými jsme 14. 5. odjeli soutěžit do
Prahy. I přesto, že na soutěži byli naši žáci
poprvé, nedopadli vůbec špatně. Poradili
si s většinou příkladů a úspěšně se i pohybovali po mapě, na které měli za úkol
prodávat a kupovat maso a vydělat tím co

nejvíce peněz. Množství peněz potom určovalo celkové pořadí.
Soutěž probíhala současně na několika
místech republiky a zúčastnilo se jí více
než 200 týmů. Tým ve složení Jan Ševčík
(8.), Jakub Havlíček (7.), Josef Zivr (7.) a
Richard Kuhn (6.) skončil na 135. místě,
tým ve složení Michaela Drahošová (9.),
Kristýna Žižková (7.), Rút Albrechtová
(7.) a Arnošt Jäger (7.) nakonec skončil
180 místě.
Děkujeme všem zúčastněným, že se odhodlali, přijali tuto velkou výzvu a nasbírali zkušenosti do příštího ročníku.
H. Škubníková

Okresní kolo olympiády
z českého jazyka

Dne 28. ledna se v Trutnově konalo okresní kolo olympiády z českého jazyka. Naše
dvě zástupkyně Bětka Teperová a Anička
Albrechtová se v konkurenci 33 zástupců
ostatních škol a gymnázií rozhodně neztratily.
Obě dívky se na soutěž pečlivě připravovaly. Předem si vyplnily velké množství
testů z předešlých let, a byly tak připraveny na záludnosti naší mateřštiny, jak jen
to šlo. Přesto se fakticky na tuto olympiádu chystat nedá, protože je celá zaměřena na cit pro jazyk a rozsah slovní zásoby,
které jsou u žáků dosti rozdílné.
V mluvnické části se dívky praly například s nástrahami stylistických nedostatků, vícevýznamového sdělení či s motivací pojmenování různých míst. Slohová
část pak byla omezena 35 řádky a časem
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– jednou hodinou. Téma znělo: ,,Co nikde
neuslyšíte a neuvidíte“.
A jak to celé dopadlo? Z 33 účastníků
skončila Bětka na krásném 12. místě s
celkovým počtem 29 bodů. Za vítězem
zaostala jen o 11 bodů. Ani Anička se neztratila a 15. místem s 27 body jen podtrhla naše dobré umístění. Vždyť i za námi
skončila celá řada zástupců gymnázií.
Nezbývá než oběma účastnicím poděkovat za vzornou reprezentaci školy a výsledky v této těžké soutěži, které v posledních letech patří vůbec k těm nejlepším.
Oběma dívkám přeji úspěšné vykonání
přijímacích zkoušek a mnoho dalších nejen studijních úspěchů.
J. Lux

Biologická olympiáda –
okresní kolo

Jarní dny nebyly jen nástupem krásného
počasí, ale i předzvěstí pokračujících kol
mnoha školních soutěží. Nejinak tomu
bylo i v případě biologických olympiád,
kde bojovali naši zástupci v okresních
kolech konaných v Malých Svatoňovicích a Trutnově.
Těchto okresních kol se postupně zúčastnili – Alexandr Chromý (kategorie
D – 6. a 7. třída) a Jirka Přibyl (kategorie
C – 8. – 9. třída). Tak jako tradičně, čekaly na mladé biology 3 disciplíny, jejichž
společným pojítkem bylo téma „Příjem
a výdej látek“. Kromě vědomostního
testu to byla laboratorní úloha a poznávání přírodnin. Nutnou vstupenkou do
soutěže bylo ještě vypracování vstupního úkolu, kterého se oba borci zhostili
znamenitě. A jak si vedli v samotné
soutěži? Nutno říci, že velmi podobně.
Slušné testy vědomostí a poznávačka, a
o něco horší laboratorní úlohy. Celkově
to u obou shodně stačilo na 16. místo z
27 účastníků, což není špatné.
Oběma žákům děkujeme za dobrou reprezentaci školy.
J. Šimek

Matematická soutěž Pangea

V únoru jsme se již potřetí zúčastnili
matematické soutěže Pangea. Soutěž
Pangea pracuje s reálnými příklady ze
života a nabízí možnost zúčastnit se
dětem 4. až 9. ročníků základní školy a
jim odpovídajícím ročníkům víceletých
gymnázií z celé České republiky. Pro
letošní rok byla zvolena témata Hudba,
Příroda a Ekologie.
Ze 4. třídy se na krásném 11. místě v
kraji (207. celkově) umístili Tomáš Kuruc a Tereza Šedivá. Z 5. třídy byl nejlepší Lukáš Poprach, který se ocitl na
21. místě v Královéhradeckém kraji. V
6. ročníku obsadil 31. místo v kraji Richard Kuhn. V 7. třídě se nejlépe umístil
Josef Zivr (28. místo v kraji). V 8. třídě
uspěl Jan Ševčík (33. místo) a z deváté
třídy vybojoval 42. místo Jakub Frýzl.
Přesto, že nikdo nepostoupil do celorepublikového kola, za výsledky se žáci
určitě nemusí stydět. Gratulujeme.
H. Škubníková

www.zsbt.cz
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Co rodiče nevědí o školním
stravování

Ve středu 16. ledna v trutnovské ZŠ
Komenského proběhlo okresní kolo
dějepisné olympiády. Oproti minulým
letům se našim zástupcům příliš nedařilo, přesto neodjížděli se sklopenou
hlavou.
Trojice žáků naší školy – Saša Chromý
a Pepa Zivr ze sedmé a Vojta Žižka z
osmé třídy soutěžili v ročníku věnovaném tématu Cesta jako tepna civilizace. Bohužel obsah testu se s prostudovanou doporučenou literaturou hodně
míjel. Jednalo se nakonec zejména o
práci s textem, zeměpisné, jazykové a

méně dějepisné dovednosti. Konkurence především z řad gymnázií byla
nad naše síly.
Přesto se všem našim reprezentantům
podařilo získat okolo 40 bodů z 80, což
rozhodně nepovažuji za špatný výsledek. Všem patří dík za čas věnovaný
přípravám a ochotu na jedno dopoledne opustit zasněžené svahy Krkonoš,
jelikož i letos došlo k termínové kolizi
s lyžařským výcvikem.
Věřím, že náš výrazně omlazený tým
ještě neřekl poslední slovo.
J. Lux
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Oběd, který dostane dítě ve školní jídelně, je výsledkem jednoho velkého
kompromisu. Určitý názor na jídlo má
vedoucí školní jídelny, která jídelníček a
receptury připravuje. Jinak si jídlo představuje stát, který ho finančně dotuje,
případně ředitel školy, který je nadřízeným jídelny. A své požadavky, často velmi zvláštní, ovlivněné filmy, televizí a časopisy, mají strávníci a jejich rodiče. Do
přípravy jídla vstupují navíc požadavky
odborníků na výživu, hygienu, ale také
finance nebo provozní možnosti jídelny.
D. Pochylá, vedoucí kuchařka ŠJ

Okresní kolo dějepisné olympiády

Celoroční projekt Příběhy našich sousedů byl završen
slavnostním večerem a společným výletem

Ve čtvrtek 25. dubna se v Hankově domě
ve Dvoře Králové konala závěrečná prezentace projektů vzniklých v rámci akce
Příběhy našich sousedů. Pětice našich
žákyň deváté třídy se v ní rozhodně neztratila a jejich vystoupení patřilo k těm
nejlepším. Následná odměna v podobě
návštěvy kláštera v Broumově pak už znamenala pomyslnou tečku za téměř ročním
snažením.
Žákyně deváté třídy Anička Albrechtová, Janča Holzknechtová, Barča Vlčková,
Míša Drahošová a Bětka Teperová odprezentovaly před zaplněným sálem příběh
babičky Aničky - paní Evy Vávrové. Zejména se jednalo o znárodnění jejich malého podniku, když byly paní Evě pouhé
dva roky, a pak o odsouzení jejího strýce
na dlouhá léta za pomoc rodinám politických vězňů – dostal 18 let za velezradu,
amnestován byl v roce 1960.
Děvčata na podzim opakovaně paní Evu
navštívila. Vyzpovídala ji a vše nahrála.
Pak vše upravila do jejího životopisu a
tříminutové rozhlasové reportáže, kterou
bez problémů a ,,na první dobrou“ nahrála v Českém rozhlase Hradec Králové.
Pak už je čekala ,,jen“ ona závěrečná prezentace za účasti odborné poroty, zástupců organizace PostBellum a pamětníků
samotných. Jako jediná z deseti týmů se
rozhodla naše skupina pro krátké hrané
ztvárnění zásadních momentů ze života paní Evy. Všechny ostatní týmy pouze
více či méně četly a komentovaly promítanou prezentaci.
Naše žákyně tak krátkou scénkou ztvárni-

www.zsbt.cz

ly znárodnění firmy i emočně velmi silný
autentický okamžik, kdy paní Eva jako
malá dívka četla své babičce, matce Evina
strýce, jeho dopisy z vězení plné naděje,
že se všichni brzy setkají. Myslím si, že během této ukázky nezůstalo mnoho očí v
sále suchých.

Závěrečné prezentace nebyly soutěžní, možná bohužel, protože nejen podle mého názoru, ale i od řady dalších
jsem slyšel, že jsme zkrátka byli nejlepší.
Děvčata dala do projektu všechno – mnoho hodin času navíc, své nervy, ale hlavně
svá srdce, ta se nakonec projevila nejvíce
v ostrém kontrastu k jiným vystoupením,
mnohdy svým rádoby vtipným improvizovaným komentářem velmi nevhodným
vzhledem k dramatickým osudům přítomných pamětníků.
Celého projektu se děvčata účastnila velice aktivně s naprosto minimálními mými
zásahy. Žádná z nich nelitovala, naopak,
shledaly v něm spoustu pozitiv. Žákyně se
naučily spolupracovat, zdravě si vyměnit
názory, mluvit na veřejnosti, komuniko-

vat, sblížily se se členy ostatních týmů,
více si začaly vážit starší generace a navázaly s ní pravidelný dialog a hlavně prakticky poznaly dopady našich složitých
moderních dějin. Teoretická nudná výuka
je jedna věc, ale až konkrétní příběh teprve může navodit jisté pochopení.
9. května pak všichni účastníci ze všech
škol za odměnu odcestovali do Broumova,
kde navštívili zdejší benediktýnský klášter. Dopoledne si žáci vyzkoušeli filmařskou práci, kterou třeba někdo v budoucnu použije, když bude chtít pamětníka
nejen nahrát, ale i natočit, odpoledne pak
někteří navštívili expozici papíru ve skriptoriu, jiní dali přednost klasické prohlídce
s průvodcem, během níž jsme mohli vidět
velice zdařilou kopii turínského plátna, do
něhož měl být zabalen Ježíš a která se 300
let zde skrývala, než byla náhodně objevena, velkou knihovnu, kde se točil díl seriálu F. L. Věk a mnohé další pamětihodnosti.
Celý více než půlroční projekt, na němž
se podílela skupina MAS Královédvorsko a společnost PostBellum a který měla
na starost paní Mgr. Flídrová z gymnázia
Dvůr Králové, se nejen mně moc líbil a
vydařil se. Poprvé se podařilo na takovéto akci propojit všechny ZŠ města Dvora
Králové, Dubenec a nás. Naše žákyně jistě
velmi obohatil. Pevně doufám, že se podaří i příští školní rok v tomto projektu
pokračovat a že poskládáme opět báječný
tým, jež zmapuje další regionální osud z
nedávných velmi pohnutých našich dějin.
Text a foto.: J. Lux
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Fantastický výkon žáků na juniorském
mistrovství ČR v psaní na klávesnici

„Výkony dětí, jejich chuť a nadšení nás
zcela odzbrojily“, tvrdí o žácích z třemešenské školy Helena Zaviačičová, několikanásobná mistryně světa a držitelka světového rekordu v psaní na klávesnici.
Žáci 4. a 6. tř. naši školu poprvé reprezentovali na juniorském mistrovství ČR
v psaní na klávesnici, které pořádala ve
dnech 30.-31 května 2019 ZŠ Ilji Hurníka
v Opavě.

„Žáci se skvělou motivací a na slepých
klávesnicích dokonale ovládají hmatovou
metodu, mají vzorný posed u klávesnice,
oči nespustí z obrazovky, píší s radostí.
Klobouk dolů!“, dodává Jaroslav Zaviačič,
vicemistr světa v psaní na mechanickém
stroji, autor programu ZAV, který se metodice individuální výuky psaní všemi deseti prsty věnuje celý život.
Naši žáci se v konkurenci zkušenějších

soupeřů z jiných škol neztratili, ačkoli se
učí psát všemi deseti prsty teprve od září
(tedy 8-9 měsíců) a jejich soupeři byli
starší, o „1-2 hlavy“ větší a píší několik let
(i od 3. třídy).

První den se soutěžilo v minutovkách
(hodnocena rychlost psaní textu za jednu
minutu, za chybu se sráželo 10 úhozů).
Z našeho družstva dosáhla nejlepšího
umístění Andrea Jägerová ze 4. tř. – byla
NEJLEPŠÍ ve věkové kategorii 10-12 let
s počtem čistých úhozů 267,1 za minutu
(celkově 20. ze všech účastníků ZŠ).
Ani ostatní žáci z Třemešné nezůstali pozadu: všichni z týmu nad 200 úhozů za
minutu, většina mezi 230 - 260 čistými
úhozy za minutu, tj. fantasticky vyrovnaný
tým 4 tř. (Adéla Rozinková, Adéla Herbrychová, Karolína Žižková, Tereza Šedivá,

Sára Vojtíšková) a 6. tř. (Kristýna Hájková,
Richard Kuhn, Daniela Kulhavá).
Druhý den se soutěžilo v náročnější disciplíně - desetiminutovky s penalizací 10,
50 a 100 úhozů za chybu. Opět se nejlépe
dařilo Andrejce Jägerové ze 4. tř. (2492,
1991, 2079 čistých úhozů za 10 minut, celkově 21. místo) následované našimi šesťáky Ríšou Kuhnem a Kristýnou Hájkovou.
Třemešenská škola patří ve výuce psaní na
klávesnici v tomto školním roce mezi 20
nejlepších škol v ČR z více než 500 škol
(aktuálně se drží na 13. místě), na kterých
výuka psaní na klávesnici v ČR probíhá.
Děkuji našim žáků za skvělou reprezentaci naší školy, za trpělivou přípravu v průběhu školního roku a přeji všem pohodové léto.

E. Kudrnovský

Nové personální posily v třemešenské škole …i díky
profilaci naší školy jsme měli z čeho vybírat
Letošní květen byl ve znamení „draftů“
nových posil našeho týmu. Personální
potřeby rozvoje naší školy se i v době rekordně nízké nezaměstnanosti podařilo
naplnit. Významnou měrou (zejména
mezi pedagogy) tomu přispěla pověst
školy a její profilace jako tradiční a konzervativní venkovské školy. Po 25 pohovorech (z toho 19 na pedagogické pozice) jsme se domluvili na spolupráci se 7
uchazeči o zaměstnání (z toho 5 pozic
pedagogických).
Kvalifikovanost pedagogů naší školy =
100 %.
I od září 2019 bude pedagogický sbor ze
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100 % kvalifikovaný podle zákona o pedagogických pracovnících. Což v rámci
České republiky není obvyklé, průměrná
hodnota kvalifikovanosti v ČR se pohybuje okolo 93 % (nejhůře je na tom Praha, Středočeský a Karlovarský kraj v průměru 88 % kvalifikovaných pedagogů ve
školách) a Královéhradecký kraj je na
počtu 94,6 % kvalifikovaných pedagogů.
Průměrný věk učitelů naší školy = 39-40
let.
Průměrný věk pedagogů se drží pod
hranicí 40 let, což do budoucna zajišťuje
personální stabilitu a udržitelnost naší
organizace. Pozn.: Podíl mužů mezi uči-

teli ZŠ je 25 %. Opět to není v ČR obvyklé: průměrný věk učitelů je poměrně
vysoký a dosahuje 47,2 let („nejmladší
sbor“ je v Jihomoravského kraji o průměrném věku 46,6 let a „nejstarší sbor“
je v Karlovarském kraji 48,7) a Královéhradecký kraj je lehce nad republikovým
průměrem (průměrný věk učitelů je 47,4
let). Věřím, že nové posily přispějí k dalšímu zkvalitňování a rozšiřování služeb
poskytovaných naší školou.
E. Kudrnovský, ředitel
Pozn.: Zdroj údajů – MŠMT: Mimořádné šetření ke stavu učitelského sboru v
regionálním školství z jara roku 2019.

www.zsbt.cz

NA
CO BÍLÁ
SE MŮŽETE
TĚŠIT
OBEC
TŘEMEŠNÁ
09. 08. Pavel Dobeš (Štěrbova vila)
23. 08. Vladimír Merta, Jan Hrubý
a Ondřej Fencl (Štěrbova vila)
31. 08. Oceán (Štěrbova vila)
06. 09. Jakub Vágner beseda
„Rybí legendy“ (Štěrbova vila)
14. 09. Buty (Štěrbova vila)
24. 08. Vlastivědná procházka
31. 08. Pohádkový pochod
14. 09. Kotlíkové guláše
21. 09. Posvícení v Dolní Brusnici
28. 11. Rozsvícení vánoční výzdoby

Obecní úřad informuje

Na Obecním úřadě jsou v prodeji nové pohledy Bílé Třemešné a brožura k 780. výročí první písemné zmínky o naší obci.

Cena brožury je 100 Kč.

Nové pohledy Bílé Třemešné.
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Mladá autorka z Nových Lesů vydává vlastní knihu, navštivte
internetové stránky www.knihahodinky.cz.

www.bilatremesna.cz

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Rok 1939 v Bílé Třemešné

Za největší výročí letošního roku lze považovat 30 let od Sametové revoluce. Ale
já bych vám ráda touto cestou přiblížila
rok 1939, který byl (nejen pro naši obec)
důležitým mezníkem. Zřízením Protektorátu Čechy a Morava a německou okupací
českých zemí došlo v Bílé Třemešné k zásadním změnám v životě našich občanů.

Podkladem pro tento článek jsou zápisy ze
zasedání obecních rad a obecního zastupitelstva. Musím ale začít trošku ze široka…
V tehdejší době bylo volební období 6leté,
počet členů rady obce byl 8 a členů zastupitelstva dokonce 24, po rozpuštění Komunistické strany na začátku roku 1939
dva členové odstoupili. V zastupitelstvu
bylo zastoupeno 6 stran, a to strana Národně sociální (nejvíce členů), strana
Republikánská, strana Lidová, Občanský
blok, strana Sociální demokracie a strana
Živnostenská. Rada obce se scházela 1x za
14 dní a zastupitelstvo 1x za měsíc, a to
vždy v neděli v 10 hod. dopoledne.
Nejvíce projednávaných záležitostí se
týkalo uplatňování vládního nařízení č.
301/1938 Sb., kterým se prováděla smlouva mezi Československou republikou a
Německou říší o otázkách státního občanství. Protože Bílá Třemešná sousedila
přímo se Sudety, docházelo v té době k
velkému přesunu obyvatel, a to jak ze Sudet k nám, tak i obráceně. O každé nově
přistěhované rodině muselo zastupitelstvo
rozhodnout, zda jí bude přiznáno domovské právo v naší obci, a to přezkoumáním,
jestli v Bílé Třemešné nežije (nebo nežil)
nějaký příbuzný z této rodiny, nebo jestli
zde nemá nějaký majetek. Starosta si při
této příležitosti stěžuje, že kancelářské
práce je stále více a více, takže musí přes
10 hodin denně pracovat a proto je nutné
přispět z rozpočtu obce 100,-Kč/měsíčně na písařskou práci na dobu, dokud se
agenda nezmění. Zastupitelstvo dále rozhodlo i o koupi psacího stroje.
V předchozím roce došlo v okolních krajích ke zvýšenému počtu nemocného
dobytka slintavkou a kulhavkou. Proto
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bylo nařízeno úřadem ve Dvoře Králové,
aby v každé obci byl zřízen tzv. ohledatel
dobytka a tím se zamezilo šíření i jiných
nakažlivých nemocí domácích zvířat. Dle
tohoto nařízení musela obec zakoupit
soupravu razítek na označování dobytka
před porážkou (s dvojjazyčným textem) a
zastupitelé rozhodli i o pořízení trichinoskopu, což je něco jako mikroskop se žhavící lampou s až stonásobným zvětšením,
který umožní ve vzorku masa najít různé
larvy cizopasníků. (Cíp neúrodné pastviny v severní části obce u Labe s místním
názvem Na Mrštníku byl používán k zahrabávání mršin a utracených zvířat –
pozn. autorky).
Vzhledem ke stoupající nezaměstnanosti
a i jinak neutěšené životní situaci obyvatel v této době dochází také v hospodaření
obce ke ztrátám. Ke krytí schodku v hospodaření zastupitelé rozhodli o vypsání
přirážek k daním, a to 60% k dani domovní a 260% k ostatním daním a dále ke zřízení mimořádných dávek z nápojů, z masa
a ze staveb. Na druhou stranu je chvályhodným počinem rozhodnutí zastupitelstva začít v příštím roce s opravami obecních cest a na tuto práci zaměstnat místní
občany, kteří přijdou o práci u firmy Pick,
která přešla pod národní správu a činnost
musí ukončit. V září byly zavedeny potravinové lístky, na konci roku i šatenky na
textil a poukázky na obuv.(Postupem času
byly příděly potravin snižovány a ceny
na černém trhu se vyšplhaly závratným
tempem nahoru, během 6 let i o 2000% pozn. autorky).

Od 1. 5. 1939 byl na silnicích zaveden
pravostranný provoz. Postupující německá vozidla totiž jezdila vpravo, což vedlo
ke kolizím s čes. automobilisty. Od září
mohla být motorová vozidla užívána jen
ve veřejném zájmu a současně s tímto byla
omezována možnost získání řidičského
oprávnění pro české občany.
Zastupitelé jsou v létě r. 1939 seznámeni
s přípisem z Ministerstva zdravotnictví,
který navrhuje obec Bílou Třemešnou
zařadit „coby letovisko“. Zabráním Sudet
se naše obec dostala do pohraničí a tudíž
vhodnou k rekreaci občanům, kteří jezdili kdysi na letní byty právě do Sudet. K
tomuto zařazení Bílé Třemešné ale chybí
koupaliště a obec se stále potýká s neukázněnými občany, kteří sypou popel k
obecním cestám a na veřejná prostranství.
Dále se obecní zastupitelstvo usneslo jednohlasně, aby husy a kačky byli napříště
pouštěny na obecní sad pod dohledem
majitele, a sice 1 hodinu dopoledne a 1
hodinu odpoledne. Nedodržení tohoto
usnesení bude trestáno pokutou a dohlížet na pořádek v obci bude strážník, který
bude řádně poučen, jak postupovat.
Ke chmurné náladě ve společnosti přispěla i rychlá porážka Polska a další události
2. světové války, nucené práce, potlačování všeho neněmeckého. Poslední schůze
roku 1939 končí poděkováním starosty
všem členům zastupitelstva za společnou
práci a přáním mnoha zdaru v novém
roce, který bude (dle jeho očekávání) ještě
těžší…
Text.: P. Morávková, foto.: archiv obce
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Hodnocení volejbalové sezony 2018-2019

Volejbalové soutěže se v podstatě kryjí se
školním rokem. Také začínají v září roku
předchozího, mají vánoční prázdniny a
závěrečné duely se odehrávají třeba až v
červnu roku současného. Tak tomu bylo v
tomto soutěžním ročníku.
Družstvo žen A v krajském přeboru začínalo sice až v říjnu (soutěž se hraje v tělocvičnách) a končilo v dubnu, ale prakticky týdenní rytmus je náročný především
v případech, kdy družstvo má problémy
s nedostatkem hráček. To postihlo naše
družstvo, několik hráček bylo zraněných,
některá nemohla nastupovat pro studijní
povinnosti a tak téměř každé dvojutkání
bylo pro ty, které je mohly odehrát, hodně náročné. Přesto naše družstvo usilovalo až do posledního zápasu o umístění na
bronzové příčce, nakonec k ní chyběl jediný bod. I tak se hráčky ve většině utkání
opět projevily jako velké bojovnice, volejbal v jejich provedení je pěkný, k postupu
na vyšší příčky chybí jen širší kádr a větší
úspěšnost v útoku.
Pro družstvo žen B nebyl tento ročník moc
úspěšný. Ne tolik z hlediska výsledků, ale
především proto, že hráčky upřednostnily studijní povinnosti, což je pochopitel-

Na kole do Atén

V měsíci březnu se v restauraci na Dubině
uskutečnila přednáška cestovatele a fotografa Ivoše Janečka z nedaleké Třebihoště. Ivoš
jezdí na kole po celé Evropě už několik let,
svoji první cestu podnikl už v roce 2006. Za
tu dobu najezdil tisíce kilometrů, poznal
spousty nejrůznějších koutů Evropy a setkal
se s mnoha zajímavými lidmi. Své výpravy podnikl do Chorvatska, Francie, Itálie,
Velké Británie, Švédska, Španělska, Řecka,
Turecka a Finska. Projel 39 států Evropy, 35
hlavních měst. Celkem podnikl již 10 cyklovýprav v celkové délce 37 167 km.
Jak sám říká, nejraději navštěvuje slovanské
země jako je Rusko, Ukrajina, Bělorusko,
kam se vrací velmi rád, líbí se mu zde především vřelost a obětavost tamních lidí.
Sám má ze svých cest nespočet zajímavých
příhod, které mnohdy zní až neuvěřitelně. S
námi se podělil o své zážitky z cesty do řeckých Athén, na kterou vyrazil na svém kole,
které je mu věrným společníkem při všech
jeho cestách. Kolo je staré zhruba 14 let a
Ivoš na něm vozí veškeré svoje vybavení,
které na své cesty potřebuje. V zadní části
má zabudovaný solární panel, kterým si dobíjí mobil a fotoaparát. Takto naložené kolo
je často těžší než sám cestovatel, ale prý stačí
něco málo kilometrů jako trénink a člověk
13

né, ale snad by se našel i čas na odehrání
několika zápasů či tréninků a pomoci tak
ostatním spoluhráčkám. Věřme, že v dalších sezonách tomu bude alespoň trochu
lépe. Pomoci týmu tak musela i děvčata
na hostování z VK Dvůr Králové n. L.,
ani přesto se nenašel vhodný termín na
odehrání odvetných utkání s družstvem
Lánova a utkání byla kontumována. Škoda té kaňky, neboť i přes minimální počty
tréninků družstvo dokázalo uhrát oproti
předchozím sezonám slušné výsledky.
Žádné další družstvo už v mistrovských
soutěžích nestartovalo. Volejbalová přípravka se opět na podzim rozšířila o několik malých adeptů, a proto bylo třeba
rozdělit tréninky na další hodiny a upravit
je podle věku a znalostí. To samozřejmě
bylo náročnější i pro trenéry. Docházka
na tréninky byla velice dobrá a hned se to
také projevilo na výsledcích na turnajích
v minivolejbale. Jak na podzim, tak především na jaře už naše družstva dosáhla
na čelní umístění ve svých kategoriích. Na
turnajích ve Dvoře Králové je vždy důležitá i podpora rodičů, kteří pomohou utřít
slzičky po nevydařeném utkání nebo krotit emoce, když se zadaří. Poslední trénink

si zvykne. Ivoš je nejen velký cestovatel, ale
i zdatný fotograf.

Nocleh je také velmi dobrodružný, často u
polních cest, autobusových zastávek, v křovinách, ale i výjimečně u pohostinných lidí,
což přináší určité nebezpečí, ale také nemalé
zážitky. Lidé se často snaží nabídnout to nejlepší ze své kuchyně, což je pro našince často velkým překvapením. V Ivošově výbavě
nechybí přenosný vařič, lahev na pití, mytí,
celta jako stan, nářadí i „falešná“ peněženka
pro návštěvu případného zloděje.
Ivoš na své cesty vyráží sám, ale jak je poznat
z jeho vyprávění, téměř nikdy není osamocen, vždy potká někoho, koho zaujme svoji
dobrodružnou povahou a hned je o čem
povídat. Při cestě do Athén strávil na kole
téměř 268 hodin a najel neuvěřitelných 4363

byl tradičně zakončen na ochutnávce zmrzliny v cukrárně Vít a vnuk.
Veteráni a neregistrovaní se opět účastnili
svých soutěží na různých úrovních v okrese nebo i mimo něj. Těch je pořádáno jak
v zimních měsících, tak především pak v
jarních, celá řada a záleží jen na výběru a
časových možnostech. Těší i to, že se s některými z hráčů dá počítat i při úpravách a
údržbě areálu.
Udržet náš pěkný areál v pořádku je v rozporu s chováním skupinek mladých, kteří
nejen že nectí zásady slušného chování,
ale nemají respekt k cizímu majetku, ani
k lidem, kteří se zdarma o tento majetek
starají. Areál je stále ještě veřejně přístupný
a možná, že k nápravě pomohou i kamery
nainstalované do tohoto prostoru.
Na konec něco optimističtějšího! Prázdniny a léto je pro volejbalovou veřejnost
spojeno s pořádáním celé řady turnajů, ať
už těch s velkou tradicí nebo zcela nových.
Věřím, že se členové našeho oddílu zúčastní hned několika z nich a přeji jim především dobrý pocit z pěkně prožitého dne a
samozřejmě i radost z úspěchů!
Z. Fiala

km. Ivoš přejel 11 států, 9 hlavních měst,
přejel 13 hraničních přechodů. Za svou cestu vypil 160 litrů vody. Technické potíže
naštěstí téměř nepoznal až na jeden prasklý
drát v zadním kole a třikrát píchlé kolo. Naložené kolo vážilo před cestou 67 kg a Ivoš
66,5 kg. Než se vydal na cestu do Athén, měl
Ivoš najeto pouhých 318 km. Náklady na takovouto výpravu vyčíslil na 8900 Kč.

Poslední den cesty dokonce vytvořil osobní
rekord, když najel neuvěřitelných 470 km,
kdy jel od úterního rána 6:15 do středečního
večera 20:00 hod. O svých cestách přednáší
každoročně nejen v Třebihošti, ale i v Hořicích, Hradci Králové a dalších městech.
Text.: P. Holzhauserová, foto.: I. Janeček
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Třemešenské historky

V tomto pokračování historek budu vyprávět dva příběhy o domácích zvířatech
pod vlivem návykových látek nebo spíš o
tom, jak se jejich nelegální samovýroba
někdy může zvrtnout.

Opilé slepice

Kdysi se říkalo, že když jdete po Mezihoří nahoru, pálí se tam slivovice v každém
druhém baráku. Když však jdete zpátky,
zjistíte, že se pálí v každém domě.
Však také silnice od viaduktu nahoru
byla lemována švestkami, větve obtěžkané
ovocem se nakláněly přes ploty. Osázené
těmito stromy byly zahrady i sady. To bylo
předtím, než značnou část této mimořádně užitečné dřeviny zdecimovala šárka.
Už při sklizni se ženské s chlapy dohadovaly, jestli se budou více dělat povidla
a kompoty nebo zda půjdou švestky do
sudu. Většinou zbylo dost pro obě strany.
Na plotnách pak bublala povidla a v sudech kvas. V zimě, když nebylo co dělat,
se Mezihořím linula libá vůně čerstvé pálenky.
Pod lesem u potoka v domácí dílně jeden soused seděl u kamínek, přikládal do
nich dříví a vařil v kotlíku švestkový kvas.
Z něho vedla měděná trubice do chladiče se studenou vodou, kde se stáčela do
spirály. Kondenzované páry se měnily v
životodárnou tekutinu, která slabým pramínkem stékala do demižónu. Vypálené
švestky pak nosil přes lávku za potok na
kraj lesa.
Na dvorku se procházely slepice. Jakmile
viděly, že se z hromady v tajícím sněhu
kouří, zvědavost jim nedala, všeho nechaly a hned tam běžely, aby ochutnaly, co jim
tam hospodář připravil za pochoutku.
Když se slepice dost nazobaly, snažily
se přejít vrávoravým krokem přes lávku
zpátky na dvorek. Tam pak vesele kdákaly,
motaly se, klopýtaly a padaly na zem, kde
usínaly zdravým spánkem opilců. Zbytkový alkohol ve vypálených švestkách v jejich malých mozečcích způsobil delirium.

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas v naší obci funguje aktivně od začátku května, kdy jsme poprvé
rozeslali informace z úřadu zaregistrovaným občanům. V době aktivního využití
mobilního rozhlasu se přihlásilo 72 lidí.
Celkově máme v mobilním rozhlasu registrováno 139 lidí. Ale naším cílem je,
aby byl alespoň z každé rodiny žijící v obci
Bílá Třemešná a Nové Lesy zaregist
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Děti, které hrály hokej se zmrzlými slepičinci, hned měly jinou zábavu. Šťouchaly
hokejkami do zemdlených slepic, ležící kusy pak přenášely z místa na místo a
vřeštěly u toho. Nakonec je vyrovnaly vedle sebe, jako to dělají myslivci při výřadu
na konci honu.
Palič, který musel kontrolovat kvalitu
moku pohledem proti světlu a občasnou
degustací čerstvého destilátu si právě na
stoličce u rozpálených kamínek trochu
zdříml. Žena však zaslechla zvenčí křik
a běžela děti s vařečkou v ruce srovnat.
Když viděla tu spoušť, začala vřeštět ještě
víc, než chudáci děti. Vlítla do dílny, vytrhla spícímu paliči z ruky nedoluštěnou
křížovku a s láteřením ho vyhnala ven.
On pak musel podroušené slepice posbírat a uložit je do sena pod kurníkem. Ještě
je přikryl dekami, aby neumrzly a pak jen
trnul, jak to dopadne.
Slepice dopadly dobře, do kurníku sice
nešly, ale spaly celou noc a až při rozednění se začaly opět trousit na dvorek.
Jediná škoda vznikla paliči. V tom blázinci zapomněl na pálení a přetekl mu
demižón.

Zfetovaný pes

Zákonodárci se po mnoha letech konečně
dohodli, jak to bude s využitím marihuany
pro lékařské účely. Ze zákona vznikl jako
obvykle jakýsi polotovar. Lékaři mastičky
mohou předepisovat jen na některé choroby a v omezeném množství. Nemocný
mastičku vyplácá raz dva, a zatímco musí
čekat, než mu lékař předepíše novou dávku, obvykle se nedoléčená choroba zase
vrátí. Kromě toho konopí, pěstované pro
lékařské účely, má nízký obsah účinné léčivé látky THC, což je další problém.
Proto se jeden chlapík z Brusnice rozhodl,
že si vyrobí léčivou mast sám. Přes známé
si opatřil několik kvalitních semínek a na
internetu si přečetl něco o pěstování marihuany. Na jaře nechal semena vyklíčit, zakoupil si tři velké květináče a půdní sub-

rován minimálně jeden člen.
Výhodou mobilního rozhlasu je vysoká
dostižitelnost zasílané zprávy. Hlášení
obecního rozhlasu slyší pouze ti, kteří se
v době hlášení nachází v obci a ještě lépe
řečeno pouze ti, kteří jsou v doslechu
obecního rozhlasu. Oproti tomu zpráva z
mobilního rozhlasu Vás zastihne kdekoli a
je jen na Vás jakou formu si vyberte.

strát. Když viděl, že se už rostlinky mají
k světu, přesadil je do květináčů a odnesl
je do ložnice. Do skleníku je dávat nechtěl
kvůli zvědavým sousedům.
Na podzim, když rostliny dozrály, sklidil
úrodu a už se těšil, jak si namaže bolavé
nohy. Usušené palice rozdrtil a smíchal je
s rozehřátým sádlem. Hrnec s mastí položil ven před dveře na zápraží, aby jeho
obsah rychleji vychladl.
Když šel odpoledne hrnec zkontrolovat,
s hrůzou zjistil, že je prázdný. „Máňo, tys
někam tu mast přelila?“ uhodil na ženu,
ale ta o ničem nevěděla. Jak tak přecházel
po dvoře a lamentoval, uviděl svého psa ve
stínu stodoly, jak tam leží na boku a těžce
oddechuje. „Co se to tady sakra děje? To je
snad spiknutí. Rexi, co se ti stalo?“ zařval
a běžel k němu. Nervy měl už na pochodu.
Na mast v tu chvíli zapomněl. Popadl psa
do náručí, položil ho do auta a ujížděl s
ním do Zboží k veterináři. Ten zvířecího
pacienta pečlivě vyšetřil, zkontroloval teplotu a tlak, prohlédl mu jazyk, který mu
visel z tlamy a nakonec mu nadzvedl oční
víčka. Bělmo měl zakalené, panenky protočené, že je nebylo ani vidět.
Veterinář se podrbal za uchem a pak stanovil tuto diagnózu: „Pane, kdyby to byl
člověk, tak bych řekl, že je namol nebo
pěkně zfetovaný a nechal bych ho odvézt
na záchytku.“
V tom to mastičkáři všechno došlo. „Ten
parchant mně sežral konopnou mast. Já
ho přerazím.“ Pan doktor tuto terapii nedoporučil a raději píchl Rexovi injekci.
Pánovi pak ještě poradil: „Zítra, až se z
toho prospí, tak mu dejte do žrádla ještě
tyhle prášky na bolest hlavy a pak už bude
v pořádku.“
Neúspěšný pěstitel mu poděkoval, zaplatil, rozloučil se a svého zhuleného psího
přítele si odvezl domů.
Ta mastička byla zřejmě velice kvalitní
materiál. Škoda.
K. Sybr

Vlastníci chytrých mobilních telefonů si
mohou stáhnout aplikaci, do které se jim
zprávy úřadu ihned zobrazí. Ti, kteří často
využívají mail, mohou zaregistrovat svou
mailovou adresu a veškeré zprávy jim dorazí prioritně do mailu. A konečně občané, kteří nemají možnost využívání mailu,
ale jsou vlastníky alespoň úplně obyčejného mobilního telefonu, který umí přijímat
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SMS zprávy, budou informace z úřadu dostávat právě prostřednictvím SMS zpráv.
Navíc v případě krizového hlášení, podle
závažnosti a nutnosti rychlého doručení
bude SMS zpráva přednostně zaslána i
těm, kteří mají jinak zaregistrovánu mailovou adresu.
Zaregistrovat do mobilního rozhlasu je
možné několika způsoby. Nejjednodušší způsob pro všechny je zajít na Obecní
úřad, kde je k dispozici registrační formulář, který stačí vyplnit a podepsat a pracovnice obecního úřadu Vás do systému
zaregistruje. Pro aktivní uživatelé internetu je možnost se zaregistrovat na stránkách https://bilatremesna.mobilnirozhlas.

cz Při registraci, Vás prosíme, vyberte
si „ulici“ (Aleje, Centrum, Dubina, Filířovice, K nádraží, Mezihoří, Nové Lesy,
Spořilov) podle Vašeho místa pobytu v
obci. V případě pochybností, kam patříte,
neváhejte kontaktovat obecní úřad, kde
Vám rádi poradí. Dále si vyberte skupiny
informací, které chcete dostávat – Krizové
informace a Informace z úřadu jsou povinné, ale volitelné jsou: Drobné prodejní
akce, Kulturní a sportovní akce, Odstávky
a poruchy inženýrských sítí.
Upozornění: Nějakou dobu po zaregistrování si v mailové poště zkontrolujte
„Nevyžádanou poštu – spam“, pokud
tam zprávy z mobilního rozhlasu chodí,

je nutné je označit, že nejsou spam. Dále
Vás musíme upozornit, že pokud jste zaregistrovaní jako odběratelé novinek na
obecním webu, některé zprávy Vám do
mailu budou přicházet dvakrát. Víme, že
to může být obtěžující, přesto Vás prosíme, nechte si registraci v obou systémech,
do mobilního rozhlasu jsou zadávány informace týkající se obce Bílá Třemešná a
blízkého okolí, na webové stránky jsou
vyvěšovány i informace, které ne vždy přímo souvisí s obcí, ale například zvou na
akce ve větší vzdálenosti, přesto mohou
oslovit zdejší obyvatele.
Š. Čeněk

Jak dopadla naše fotosoutěž?
Děkujeme všem, kteří nám zaslali fotografie. Vítězná fotografie je uvedena na první straně, odměna je k vyzvednutí na Obecním
úřadě v Bílé Třemešné. V dalším kole soutěžíme o nejhezčí fotku na titulní stránku Třemešenského zpravodaje. Uveďte jméno
autora a pošlete na adresu katerina.pozivilova@seznam.cz. Podílejte se na obsahu zpravodaje!
Děkujeme

Autor.: K. Sybr

Autor.: P. Morávková

Autor.: P. Morávková
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Informace pro občany
Od letošního roku došlo k úpravě ceny za vodu. Cena vodného je
25,30,- Kč /m3 a stočného 21,85 Kč/m3 včetně DPH.
Uložení velkoobjemového odpadu je možné do kontejneru v areálu
Sběrného dvora. Otvírací doba je úterý od 13.00 do 16.00 hod. a sobota od 9.00 do 12.00 hod.
Trávu a listí můžete bezplatně odkládat do kontejneru na biologický
odpad, který je v sezóně volně přístupný u areálu bývalé DOS.
Ořezané větve (bez příměsí dalšího materiálu) můžete odkládat na
plochu za hřbitovem v Bílé Třemešné.
Cena za známku a pytel na odpad je v roce 2019 68,- Kč.

Poděkování
Práce kronikáře je náročná a nedá se
ošidit. Kronikář pracuje každý den,
aby zachytil vše podstatné v obci, k
tomu musí být nestranný, svědomitý a pečlivý. V Nových Lesích tuto
funkci zastává už neuvěřitelných 60
let paní Hana Šecová. Pokračuje v
zápisech do Pamětní knihy Nových
Lesů a Filířovic, která byla založena v
r. 1923. Práce je to velmi záslužná a
hlavně potřebná pro zmapování historie. Paní Haně Šecové proto patří
velké poděkování a moc si přejeme,
aby v této práci ještě dlouho pokračovala. Děkujeme !!!
OÚ Bílá Třemešná

Upozorňujeme občany, že pojištění obce proti živelním událostem se
nevztahuje na případné poškození pomníků na hřbitovech.
Na Obecním úřadě jsou v prodeji nové pohledy Bílé Třemešné a brožura k 780. výročí první písemné zmínky o naší obci, více na straně
11.

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,
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