Třemešenský zpravodaj
Číslo 1

17. prosince 2008

Bilancování roku 2008
Vážení občané,
dovolte mi předložit Vám stručnou rekapitulaci uskutečněných akcí za rok 2008.
Jednou z akcí roku byla rekonstrukce plynové kotelny ZŠ. Spočívala v náhradě původně
uhelných kotlů VSB IV opatřených plynovými hořáky moderními čtyřmi kondensačními kotli typu Viesmann zapojenými v kaskádě. Regulace topné soustavy je prováděna mikroprocesorovým regulátorem. Předpokládaná úspora plynu je 30 % předchozí spotřeby. Ve finanční
hodnotě to představuje částku cca Kč 100.000,- Kč ročně (v cenách roku 2007).
Rekonstrukci kotelny provedla na základě výběrového řízení v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek firma Jiří Klejšmíd Dvůr Králové n.L. Zahájení prací bylo
30.6.2008 a ukončení prací 30.9.2008. Stavební úpravy kotelny prováděla Stavební společnost Jarolímek&Žižka, s.r.o., Dvůr Králové n.L. Nová okna a dveře dodala firma ALLMOPROFIL, s.r.o., Bílá Třemešná.
Cena celé akce 2.705.546,- Kč.
Druhou větší akcí byla oprava místních komunikací. Obnovu těchto komunikací provedla
firma Reparé Trutnov, která zvítězila ve výběrovém řízení. Výtluky v komunikacích byly
vyplněny obalovou směsí a následně byl povrch celé komunikace opatřen penetračním nátěrem způsobem Patchmatic. Tím byla do značné míry prodloužena životnost asfaltoživičného
povrchu komunikací. Celkem bylo takto ošetřeno cca 7600 m 2 , tj. 2,7 km komunikací.
Cena celé akce 1.050.692,- Kč.

Z dalších akcí bylo v roce 2008 uskutečněno:
oprava spec. požár. vozidla
(dotace od KÚ KHK ve výši 900.000,- Kč)
vybudování kolny na posyp

1,546.854,- Kč
99.222,- Kč

výměna vodovodního potrubí v Alejích

133.200,- Kč

výměna vodovodního potrubí na Spořilově

154.321,- Kč

výměna oken obecního úřadu

183.260,- Kč

změna způsobu vytápění na obecním úřadu

361.175,- Kč

Pro letošní rok byla plánována rekonstrukce a intenzifikace ČOV. V současné době je
zpracována technická dokumentace a vydáno stavební povolení. Finanční náklady na tuto
akci představují částku necelých 24 milionů Kč. Tuto finanční částku nelze pokrýt
z rozpočtu obce. Vzhledem ke skutečnosti, že doposud byly dotační tituly určeny pro obce
s počtem obyvatel nad 2000 obyvatel, bylo nutno s rekonstrukcí posečkat. V roce 2009 by
tyto tituly měly být určeny i pro obce s menším počtem obyvatel. Z toho důvodu jsme požádali agenturu EUCENTRUM Praha o zprostředkování zajištění dotace z Programu rozvoje
venkova v gesci Ministerstva zemědělství ČR. Pokud obec získá dotaci, je předpoklad uskutečnění celé akce v roce 2010.
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V rozpočtu obce pro rok 2009 bude navržena úprava stávajícího hřiště u základní školy,
kde je záměr opatřit současnou štěrkovou plochu umělým povrchem.
Nadále bude pokračovat výměna uzavíracích prvků (ventilů) veřejného vodovodu a bude
dokončeno zprovoznění druhého náhradního zdroje pitné vody v lokalitě Dubinka.
Bude vybudována ČOV na obecní kanalizaci v Nových Lesích. Zde je akce projektově
připravena a obec čeká již od 20.8.2008 na vydání stavebního povolení.
Stěžejním úkolem v administrativní činnosti bude vyvinout potřebný nátlak na úřad územního plánování ve Dvoře Králové n.L. na dokončení zpracování územního plánu obce.
Co nás trápí?
Odpadové hospodářství.
Odpadové hospodářství přímo souvisí s ochranou životního prostředí. V obci jsou vyčleněna 3 místa, kde jsou umístěny kontejnery na ukládání skla a plastů. Bohužel se najdou
i tací spoluobčané, kteří do těchto kontejnerů nebo do jejich blízkosti odkládají oděvy, zbytky z lednice, prostě vše, co už patří do popelnice.
Větve z prořezaných a pokácených stromů lze uložit na plochu za hřbitovem, kde je dle
potřeby pálí místní hasiči.

Čím žije mateřská škola
I ve školce se děti učí.
Nikdo nepochybuje o tom, že první a nejdůležitější zdroj informací pro dítě je reálný svět, předměty kolem nás, příroda. Okruh zájmů dítěte se postupně rozšiřuje. A tak to má být. I v naší školce se
děti denně něčemu učí, aniž by si to uvědomovaly. Jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale
ve všem, co se děje ve školce.
V souladu se Školským zákonem je učení - vzdělávací nabídka - uspořádána do integrovaných bloků, které umožňují přirozeně sladit základní požadavky na vzdělávání. Jedná se o různorodé činnosti,
které spojuje společné, dítěti blízké a srozumitelné téma. Vychází z přirozených vzdělávacích potřeb
dítěte. Respektuje potřebu dětí osvojit si poznatky v reálných souvislostech a umožňuje jim vidět
smysl toho, čemu se učí. Pedagog pomáhá
a povzbuzuje tam, kde je třeba, vede děti ke
zdravému sebevědomí, povzbuzuje.
V minulém školním roce jsme v naší školce pořádali
spoustu zajímavých akcí. Zažili spoustu legrace.
Soutěže na školní zahradě pro rodiče a děti spojené
s opékáním vuřtů. Děti si za barevné lístky, získané
plněním různých úkolů, mohly zakoupit odměny
v našem "školkovém obchodě". Nejstarší děti se
v závěru školního roku loučily se školkou. Ty
nejodvážnější spaly ve školce do druhého dne.
" Barevný den" je pro děti veliká legrace. Poslední "
Barevný den" byl v barvě žluté a zelené.
Markéta Jaklová
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Po škole za poznáním a dobrodružstvím
Rok 2008 byl ve školní družině poměrně plodný. Za kulturou jsme se vydali do Dvora Králové nad
Labem. Navštívili jsme film Asterix a Olympijské hry v kině Svět. Informace, které jsme získali
v tomto filmu, jsme využili k přípravě přehledu o vzniku a historii olympijských her. Bowlingový
turnaj v restauraci „U lemura“ se dětem také velmi líbil. Někteří sice bojovali s koulí ze všech sil a
museli použít obě ruce, ale dobrou zábavu nám to nepokazilo. Zároveň jsme se naučili, jak si samostatně objednat pití.
Za historií Bílé Třemešné jsme se vydali do pamětní síně J.A.Komenského, kde jsme si připomněli
pobyt tohoto velikána u nás v obci. Poté jsme podnikli dobrodružnou výpravu za tajemstvím tajné
chodby, která dle pověsti spojovala dnes již zbořený zámek s jeskyní Skrýše.
V ŠD proběhl turnaj v šipkách a stolním fotbalu. Pořádali jsme závody řízených modelů, které
zpestřily dívky tanečními kreacemi. Dnes třetí třídě jsme pomohli oživit starou lidovou tradici. Vynesli jsme Moranu do rybníka Dubiny. Podíleli jsme se na udržování obce. Ke Dni Země jsme posbírali odpadky mezi školou a nádražím ČD a pleli jsme záhon růží u pomníku TGM.
Děti velmi rády vzpomínají na výlet na hrad Kumburk. Chlapci se proměnili v rytíře a vlastnoručně
vyrobenými zbraněmi dobývali hrad. Dívky se staly hradními dámami. Zápletku o nešťastné lásce děti
sehrály před zraky svých rodičů přímo na hradě. Na závěr se objevila i bílá paní.
Se školním rokem 2007/2008 jsme se rozloučili borůvkovými hody. I v září jsme začali pilně pracovat. Poznali jsme Kuks, seznámili jsme se s hrabětem Šporkem a hlavně s úžasným dílem Matyáše
Bernarda Brauna. Drakiádu nám ani letos nezprotivilo téměř bezvětří. Čím méně větru, tím větší sportovní výkony podávají děti, které se snaží dostat draka do vzduchu. Podzimní čarování nám letos bohužel ošidila epidemie žloutenky. Připravila nás o v loňském roce tolik úspěšné pečení bramboráků.
Museli jsme se spokojit s pečením brambor v popelu. Ale i tak si děti užily spoustu legrace při hrách.
Hráli jsme např. „bramborový kriket“, skákali jsme v pytlích, sklízeli brambory atd.
Jsme i dobří pěstitelé. Již druhý rok se nám podařilo vypěstovat několik „bio“ melounů ve školním
skleníku. Dále se zabýváme pěstováním dýní, které pak spolu s rodiči dlabeme a zdobíme. Na Halloweenu, který chápeme jako svátek, který nám zanechali naši dávní předkové Kelti, se s nimi pak
chlubíme. Po setmění se nebojíme
vydat na strašidelnou stezku.
Nic z toho, o čem jsem psala,
by se neobešlo bez chápajících
a obětavých rodičů, kterým bych
touto cestou chtěla poděkovat za
vynikající spolupráci. Dále bych
chtěla poděkovat všem mým
kolegům, kteří s
družinou
spolupracují a pomáhají mi
s organizací, ale i ochotou vyjít
nám vstříc. Nerada bych na
někoho zapomněla a taky by to byl
dlouhý seznam, takže radši nebudu
jmenovat. Dále mé poděkování
patří
Obecnímu
úřadu
za
příkladnou podporu nejen ŠD, ale
i celé školy.
Jana Tremerová, vychovatelka ŠD
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Rok 2008 ve škole
Dříve než se zastavíme u některých událostí tohoto roku, ohlédněme se za tím minulým. Jako vždy
jsme se dětem snažili zpestřit výuku, případně volný čas, zajímavými akcemi, soutěžemi a projekty
v různých oborech.
Paní uč. Kubová organizovala za pomoci deváté třídy sportovní akce, na jaře to byl například míčový turnaj a sportovní pětiboj, naši nadějní fotbalisté se zúčastnili postupového turnaje škol v České
republice Coca-cola cup s pí uč. Tremerem. Žáci 3., 4., a 5. třídy pod vedením pí uč. Hylmarové získali krásné třetí místo v turnaji ve vybíjené „ Prevent cup„.
Výtvarně nadaní žáci se mohli zúčastnit různých soutěží. Již po několikáté byli úspěšní žáci pí uč.
Poživilové v celostátní soutěži Zvíře není věc. Ve čtvrté kategorii (7.- 9. třída) získal 1. místo Tomáš
Blažek a 3. místo Kristýna Štipáková, téměř všechny práce našich žáků, které byly do soutěže zaslány,
byly i vystaveny na Staré radnici ve Dvoře Králové n.L.. Kromě Tomáše a Kristýny vystavovali ještě:
Monika Patková, Vladimíra Holmanová, Denisa Poková a Tomáš Vlček.
Kdo má trochu talentu a hodně chuti, může v hodinách výtvarné výchovy zkusit malovat na zeď
školní chodby. Práce dětí by měla školní chodbu nejen výtvarně oživit, ale být také názornou pomůckou pro všechny žáky, malujeme totiž dějiny naší země od nejstarších dob do současnosti.
Naši žáci navštěvovali představení v Hankově domě, výstavy v muzeu a pravidelně také s pí uč.
Mertlíkovou zajímavé akce pořádané královédvorskou knihovnou Slavoj. Velmi pěkné práce tady
vytvořili žáci 7. třídy v dílnách architektury.
V květnu jsme se podívali do Prahy, do Národního divadla. Tentokrát děti viděly krásné baletní
představení Romeo a Julie. Každoroční návštěvu Národního divadla pro žáky 7. třídy finančně zajišťuje Obecní úřad v Bílé Třemešné.
Kultury (a nejen jí) se týká i nový předmět, mediální výchova. Vyvrcholením práce žáků 9. třídy
bylo pod vedením pí uč. Mertlíkové a ve spolupráci s p. Janderou vytvoření Školních novin.
V rámci projektového vyučování vytvořily děti řadu zajímavých projektů, např. prvňáčci s pí uč.
Rejlovou pracovali hned na několika. Nejpovedenější byly ZOO, Čarodějnické veselí, Cesta za pokladem, O nakupování a prodávání a další. 5. třída pod vedením pí uč. Hylmarové zase vlastnoručně malovala mapu světa.
Škola se také zapojuje do různých humanitárních akcí. Celkem bylo vybráno 5500 Kč, ale nevybíraly se jen peníze. Zásluhou pí uč. Kubové a Minářové se škola zapojila do akce Brýle pro Afriku.
Celkem děti i učitelé přinesli 89 kusů dioptrických brýlí, které by měly pomoci lidem v Africe.
Děti také za pomoci rodičů, babiček a dědečků sbírají starý papír a PET-lahve. Papíru bylo letos
odevzdáno 34 716 kg. Je neuvěřitelné, že ve všech kolech sběru papíru zvítězila s pořádným náskokem první třída pí uč . Rejlové. Sběr vzorně zajišťuje pí uč. Senetová.
Snažíme se žáky motivovat i ke studiu jazyků, pí uč. Lamačová připravila s dětmi několik velkých
projektů, např. projekt Anglicky mluvící země nebo projekt Náš dům. Na jaře se s dětmi přišel rozloučit Kaliforňan Tim Lessler, který navštívil naši školu několikrát, besedoval s nimi a hrál jim na kytaru.
Dojemné bylo, kolik dárečků si pro něho děti připravily. Návštěvu organizovaly pí uč. Senetová a Poživilová.
Z našich žáků vychováváme i budoucí vzorné řidiče, pod vedením píuč. Mertlíkové st. a ve spolupráci s Dopravní policií ČR získali žáci 4. třídy průkaz cyklisty.
Závěr školního roku patřil výletům, někteří odjeli, jako každoročně, na rybářský tábor na Slapy
pod vedením p. Mencla.
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Co ještě přinesl školní rok 2007-2008 ? Na jaře řádila vichřice Emma a neušetřila bohužel ani parčík se vzácnými stromy před školou. Kromě velké borovice z něho nezůstalo nic.

Dnes už je prostranství před školou znovu upraveno, chybí jen lavičky. Další změny se týkají modernizace školní budovy. Nově byly vybaveny 1. a 6. třída, do všech učeben byl zaveden rozhlas, bylo
opraveno sociální zařízení. Před budovou školní družiny vyrostl nový koutek pro sportovní vyžití
dětí. Zcela nová je kotelna.
Nový školní rok je v plném proudu, 2. a 7. třída pokračují podle Školního vzdělávacího programu,
což si vyžádalo nové učebnice. Došlo ke změnám v učitelském sboru, odešly pí uč. Marta Honzíková
a Vlasta Mertlíková st., přišly pí uč. Beyerová a Strejčková.
Letos opět nabízí škola dětem velké množství kroužků, vedených nejen učiteli. Například sportovní
kroužek pro dívky, chovatelský a výtvarný kroužek, Druháček, sborový zpěv, volejbal, turistický
a rybářský kroužek, stolní tenis, kroužek hry na bicí, výpočetní techniky, hry na zobcovou flétnu, chovatelský, keramiky, velmi aktivní je hasičský kroužek.
Opět probíhají různé humanitární akce. V současné době organizuje píuč. Senetová sbírání padesátihaléřů pro Dětský domov. 7. třída s p. uč Minářovou adoptovaly na dálku indického občánka.
V září naše škola pořádala ve spolupráci s DDM Jednička ve Dvoře Králové n.L. Běh naděje, sportovní akci spojenou s humanitární sbírkou na podporu léčení rakoviny. Bylo vybráno 7527 Kč. Akci
organizovala p.uč. Kubová.
Naši žáci se zúčastnili ekologické soutěže Ekomládě, pořádané Střední zemědělskou školou
v Hořicích.
Pokračuje spolupráce s knihovnou Slavoj. Letos se zúčastnili výtvarných dílen třeťáci s pí uč. Pleskačovou a sedmáci s pí uč. Minářovou.
Velmi úspěšní byli naši fotbalisté. V okrskovém kole halové kopané získali pod vedením
p.uč.Tremera starší žáci 1. místo, starší žákyně 4. místo a mladší žáci 2. místo.
Ve školní jídelně bylo zavedeno vaření dvou jídel a byl zprovozněn systém objednávání přes internet, počet strávníků se zvýšil a ohlasy jsou kladné.
V tomto školním roce proběhla vánoční prodejní výstava, plánujeme tradiční školní ples, koupi keramické pece a další. Doufáme, že se nám plánované akce podaří všechny uskutečnit.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům Obecnímu úřadu v Bílé Třemešné, firmám Mepap, Stránský a Petržík, Žižka a Jarolímek, Sedláček, Tredo, Korda, Allmo-profil, Hobby-důmzahrada, Truhlářství – Špůr, Žižka-okrasné zahrady, Vít a vnuk, ZOO Dvůr Králové n. L.
Zároveň děkujeme rodičům a všem ostatním, kteří nám pomáhají v naší často nelehké práci.
Mgr. Kateřina Poživilová
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Zpráva z Turistického kroužku při ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
Při zamyšlení se nad historií TK je nutno si uvědomit, že funguje již bezmála 7 let a zatím se daří
skloubit činnosti pro děti zajímavé a pro přírodu a okolní krajinu potřebné. Zároveň i členská základna
je zatím bohatá a je zajímavé, že se s přibývajícími roky spíše omlazuje, což je jedině dobře a snad
nám to dokazuje i to, že čím dál tím menší děti mají zájem o turistiku, historii, přírodu a v neposlední
řadě ekologii.
Hlavní náplní činnosti jsou jednodenní výlety do překrásných koutů nejen našeho kraje. Letos jsme
navštívili Jizerské hory a jejich rozhledny. Na památné duby a jinde nerostoucí „pancéřové“ borovice
jsme se podívali při absolvování trasy z Třebechovic pod Orebem do Týniště nad Orlicí. Na posledním výletě jsme šli po proudu řeky Metuje z Náchoda do Nového Města nad Metují přes Peklo a vychutnávali si překrásné podzimní scenerie.
Jako i jiné roky se členové TK kromě ostatních činností vydali sbírat odpadky v příkopech silnic
v okolí Bílé Třemešné. Za tuto činnost OÚ BT přispěl na jejich velký výlet finanční částkou. Velký
výlet se letos konal v lokalitě Jestřebích hor a děti si ho náležitě užily. Nebývale jim přálo i počasí,
ubytování pod stany na Brodském rybníku i okolní terény byly velice příjemné. Prohlédly si zbytky
hradů, rozhledny, muzea a při návštěvě těchto míst využily většinu značených turistických tras oblasti.
Po návratu z výletu s úsměvem zavzpomínaly na nečekané situace, jako například nenaznačený stržený most přes řeku a následné pokusy o přebrodění vody.
Děkujeme za podporu Obecnímu úřadu v Bílé Třemešné a vedení školy, bez jejichž pomoci bychom se nemohli obejít.
Doufáme, že v dalších letech bude vztah k turistice a přírodě u našich dětí i nadále natolik pozitivní,
jako tomu bylo dosud.

Za TK Mgr.Vladimír Tremer

- 6 -

Třemešenský zpravodaj

Tělovýchovná jednota SOKOL
Posláním TJ SOKOL je vytváření podmínek ke sportovnímu vyžití členů dle jejich zájmu v příslušných oddílech. Nejpočetnějším oddílem je fotbalový s počtem 95 členů, následuje oddílu volejbalu
(64). Dalšími oddíly jsou ženy (52), cvičení rodičů s dětmi předškolního věku v doprovodu jednoho
z rodičů (15), nohejbalu (8). Každý člen má právo podílet se na činnosti TJ a využívat k tomu její zařízení, od 18 let věku má právo být volen do orgánů TJ. Má však i své povinnosti, má chránit majetek
TJ a platit členské příspěvky.
V roce 2008 byl rozpočet finančních prostředků celé jednoty 304.000,- Kč, z toho členské příspěvky tvořily 75.000,- Kč.
Činnost jednotlivých oddílů.
Fotbalový oddíl z pohledu dlouholeté členky paní Evy Kubelkové. Oddíl má pět družstev (přípravku, žáky, dorost, muže „A“ a muže „B“). Všechna mužstva působí od roku 1979 v okresních soutěžích, v letech 1986 – 2003 se podařilo některým z družstev 6 x postoupit do krajské soutěže. Největších úspěchů jsme dosáhli pod vedením trenérů F. Šíchy, J. Kubelky a A. Šolce.. Současnými trenéry
jsou: přípravka – S. Matouš a L. Polák, žáci – J. Jakl a R. Schneider, dorost – T. Vlček a M. Tarant,
muži „A“ – J. Kubelka a D. Puš, muži „B“ – R. Michálek a J. Stárek.
Umístění družstev po podzimní části soutěže:
přípravka
5. místo
(ze 13 družstev)
žáci
9. místo
(z 11 družstev)
dorost
1. místo
(z 10 družstev)
muži „A“
3. místo
(ze 16 družstev)
muži „B“
8 místo
(ze 14 mužstev
Cvičení rodičů a dětí.
Každý čtvrtek se pod vedením S. Beyrové rozeběhnou po tělocvičně nožičky nejmladších občánků
naší obce. Možná, že jednou z nich budou úspěšní sportovci, a pokud tomu tak nebude, postačí, když
se budou věnovat jakékoliv sportovní činnosti. V této věkové skupině je cvičení pouze hrou – kočka
leze dírou, polámalo se mlýnské kolo, ve větru se stromeček ohýbá na levou i na pravou stranu, čáp
vysoko zvedá nohy a žáby poskakují. Taková jsou cvičení těchto dětí.
V letošním roce jsme uspořádali první pochod dětí pohádkovým lesem. Trasu prošlo 286 účastníků,
z toho 86 dětí. Pro děti by byla jistě škoda, kdybychom v této akci příští rok nepokračovali.
Do tělocvičny přišel také Mikuláš s andělem a čerti. Děti se možná trošku bály, i nějaká ta slzička
ukápla, ale malý dáreček zase rozzářil jejich očička..
Rekreační volejbal.
Smíšené družstvo rekreačních volejbalistů má velmi kolísavý počet hráčů, takže se hraje od „deblu“ po klasický „šestkový“ volejbal 2 x týdně. Volejbal je skutečnou zábavou, proto se všichni na setkání těší. V létě absolvovali 5 turnajů a v srpnu uspořádali tradiční „míčový pětiboj“.
Dana Studená

Český svaz žen v Bílé Třemešné
Český svaz žen v Bílé Třemešné patří k několika málo organizacím, které po mnoho let pořádají
nebo spolupořádají v obci akce pro děti i dospělé. Početně patříme určitě k nejmenším, většinou se
počet členek pohyboval okolo dvaceti. Přesto nás bylo, je a doufáme, že i bude poměrně často slyšet.
A nebo spíš vidět na plakátcích, kde zveme občany na některou z akcí. Možná, že málokterý občan
Bílé Třemešné ví, že jsme před mnoha lety založily Cvičení rodičů a dětí, které jsme pak předaly dál
a běží pod hlavičkou Sokola dodnes, že jsme vymyslely a již skoro dvě desítky let organizujeme Po- 7 -

Třemešenský zpravodaj
chod třemešenskými lesy a mnoho let jsme pořádaly i následnou oslavu Dne dětí, že jsme zavedly
tradiční prodejní velikonoční a vánoční výstavky, které se pak ve spolupráci se Základní a mateřskou
školou v Bílé Třemešné staly i přehlídkou schopností našich šikovných dětí. Velikonoční výstavka
před několika lety skončila, ale vánoční se drží dál, štafetu převzala v loňském roce s velkým úspěchem ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Každý rok pořádáme zájezdy do divadel pro dospělé i děti - v únoru
2009 jedeme do Prahy do Národního divadla na představení Lucerna. Ve spolupráci s Diakonií Broumov organizujeme dvakrát ročně humanitární sbírku oblečení a dalších potřebných věcí. Několikrát si
děti zařádily i na našich karnevalech, pak se této akce ujal Obecní úřad v Bílé Třemešné a nyní převzaly organizaci karnevalu mladé třemešenské maminky. Pro své členky jsme podle zájmu uspořádaly
mnoho zajímavých kurzů. V roce 2008 jsme se bohužel navždy rozloučily s naší dlouholetou předsedkyní paní Květoslavou Hlavatou. Současnou předsedkyní ČSŽ v Bílé Třemešné je paní Jana Rácová,
která do našich řad přivedla další tři členky. V současné době má ČSŽ 23 členek. První akce našeho
nového vedení byla spojena s Mikulášem. 5.12.2008 tři naše členky navštívily jako Mikuláš, čert
a anděl několik dětí doma, 6.12. jsme uspořádaly Mikulášskou nadílku v restauraci U Šmídů, spojenou s diskotékou, soutěžemi a nadílkou. Dětem hrál DJ DABEL - Jaroslav Klíma, který je pěkně rozdováděl. Moc se nám to všem líbilo a věříme, že si to děti pořádně užily, a těšíme se, až se s nimi
opět uvidíme.
Obracíme se na třemešenské ženy všech věkových kategorií: Pokud máte zájem nám pomoci, pokud máte zajímavé nápady na akce, které by mohly děti i dospělé zaujmout, rádi Vás mezi sebou uvítáme.
RNDr. Jana Dobroruková

Všeobecné informace


Obecní úřad spustil novou podobu internetových stránek obce – adresa: www.bilatremesna.cz



Úřední hodiny Obecního úřadu Bílá Třemešná jsou:
pondělí a středa
8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00



Od 1.1.2009 se zvyšuje cena 1 ks žetonu popř. svozového pytle na 56,- Kč
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Společenská kronika
Významná výročí svatby:
50 společných let – zlatá svatba
Ilona a Zdeněk Fejkovi

Bílá Třemešná 326

65 společných let
Milada a Slavomír Hubených

Bílá Třemešná 266

Významná výročí oslavili:
85 let: Jindřiška Šolcová
Božena Valášková
Jan Forman
Anna Hrnčířová
Zdeněk Vít
Zdeňka Schenková
Anna Rusínová

Bílá Třemešná 134
Bílá Třemešná 19
Bílá Třemešná 276
Bílá Třemešná 208
Bílá Třemešná 77
Nové Lesy 59
Nové Lesy 55

86 let: MUDr. Božena Bělovská
Marie Jelínková
Marta Mannová
Danuška Doubravová

Bílá Třemešná 87
Bílá Třemešná 87
Nové Lesy 2
Nové Lesy 50

87 let: Libuše Sedláčková
Helena Chodová
Marie Kriváková
Jiřina Hrachová

Nové Lesy 43
Bílá Třemešná 217
Bílá Třemešná 212
Bílá Třemešná 3

88 let: Josef Chromý
František Bělovský
Slavomír Hubený

Bílá Třemešná 324
Bílá Třemešná 87
Bílá Třemešná 266

89 let: Jiří Šolc
Jarmila Hrušková
Věra Schedková

Bílá Třemešná 134
Bílá Třemešná 87
Nové Lesy 49

90 let: Marta Wolfová

Bílá Třemešná 178

92 let: Jarmila Munzarová
Vilém Wolf

Nové Lesy 20
Bílá Třemešná 178

93 let: Zdeňka Lejdarová

Bílá Třemešná 220
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V roce 2008 se narodili*):
Adriana Hrušková
Daniel Kozák
Anna Baráková
Aneta Karadžosová
Tadeáš Michálek
Dominik Racl
Vojtěch Vaško
Viktorie Dulínková
Tadeáš Simler
Tereza Žižková
Johana Heřmanová
Denis Dobrý
Ella Jiráková
Kateřina Pušová
Eliška Bellová
Vojtěch Vejs
Dominik Pochobradský

Bílá Třemešná 356
Bílá Třemešná 227
Bílá Třemešná 105
Bílá Třemešná 271
Bílá Třemešná 58
Bílá Třemešná 214
Bílá Třemešná 87
Bílá Třemešná 37
Bílá Třemešná 214
Bílá Třemešná 329
Bílá Třemešná 101
Bílá Třemešná 334
Bílá Třemešná 58
Nové Lesy 1
Nové Lesy 10
Filířovice 32
Nové Lesy 27

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a dobré pohody.

V roce 2008 nás opustilo 15 spoluobčanů*).
*) údaje ke dni 20.12.2008

Sbor pro občanské záležitosti

Zpracoval: Mgr. Josef Bělina
Vydává: OÚ Bílá Třemešná
Náklad: 250 výtisků
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