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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností Vám jménem svým i jménem obecního úřadu znovu popřát do nadcházejícího
roku hodně štěstí, zdraví, osobních
úspěchů a životního elánu. Z pohledu obce věřím, že nás bude čekat stejně úspěšný rok, jako byl ten
předcházející, a že se nám vyhnou
všechny nepříjemnosti, které pak
dopadají na Vás samotné.
Zároveň bych chtěl poděkovat i
všem lidem, kteří nám pomáhají
jak při údržbě obce, tak s kulturní,
sportovní a další zájmovou činností, bez kterých by to nešlo a bez kterých by bylo dění v naší obci ochuzeno o spoustu nevšedních zážitků.
Jsem si vědom, že za každou z těchto činností je hodně nezměrného
www.bilatremesna.cz

úsilí, času a nedoceněné práce.
Doufám, že odměna v podobě vyhraných zápasů, různých soutěží a
spokojenosti účastníků kulturních
akcí Vám bude i nadále motivací
k tomu, abyste se do této činnosti
pouštěli znovu a znovu. Slibuji, že
obec bude i nadále všechny tyto
činnosti podporovat.
Ještě jednou vše nejlepší v roce
2017.
Štěpán Čeněk, starosta obce

foto: archiv obce
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Investice v roce 2016
Z pohledu investic byl pro naši
obec rok 2016 jedním z rekordních roků. Velkou měrou k tomu
přispěla skutečnost, že obec
uspěla se svou žádostí o dotace
v hned několika programech.
Zároveň však obec investovala i
z vlastních zdrojů a to zejména
do rekonstrukcí a oprav vodovodního a kanalizačního řadu.
Celkový objem finančních prostředků na investice a opravy
majetku tak v loňském roce dosáhl částky 15, 3 milionu korun.
To je pro ilustraci celý roční rozpočet naší obce.
Snad i v následujících letech se
nám bude dařit v čerpání dotací
v minimálně stejné míře jako v
předcházejícím období.
Přehled na str. 2
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Žádost o přístavbu základní
školy byla podána
V lednu tohoto roku byla po
několikaměsíční práci zkompletována a podána žádost
o dotaci na přístavbu pavilonu
odborných učeben naší základní
školy. V následujících měsících
bude probíhat na Ministerstvu
pro místní rozvoj ČR hodnocení podaných žádostí. Ve druhém
čtvrtletí pak budou oznámeny výsledky hodnocení. Budeme doufat, že náš projekt splní
všechna náročná kritéria hodnocení a bude vybrán a schválen
k realizaci. V případě kladného
vyřízení naší žádosti by se stavba mohla začít realizovat v roce
2019.

Obyvatelé Nových Lesů se
konečně dočkají úpravy návsi
Po dlouhých pěti letech letech,
bude v letošním roce dokončena projektová dokumentace ke
stavebnímu povolení. V současné době čeká projekt na vydání
územního rozhodnutí. Po jeho
vydání pak předpokládáme, že
na začátku léta dojde k vydání
stavebního povolení. Jako u každé větší investice i zde čekáme,
zdali nebude vypsán operační
program, kde bychom požádali
o dotaci na tuto stavbu. V tomto případě jsou však naše šance
velmi malé. Vypsání operačního
programu na stavby tohoto typu
se v nejbližších letech neplánují,
a je proto reálné, že obec bude
stavbu financovat z vlastních
zdrojů. Předpokládaný termín
realizace je rok 2018.
Plán na str. 3

Přehled investičních akcí za rok 2016
Název akce

Částka

Dotace

Z vlastních prostředků

Vodovod Aleje

5,37 mil.

3,5 mil.

Kanalizace Aleje

5,46 mil.

4,2 mil.

Chodník na Spořilov

4,26 mil.

3,037 mil.

Kanalizace na Spořilov

0,9 mil.

Z vlastních prostředků

Veřejné osvětlení
na Spořilov

0,8 mil.

Z vlastních prostředků

Opravy vodovodního a
Kanalizačního řadu

0,5 mil.

Z vlastních prostředků

Největší letošní investicí bude
přístavba mateřské školy
Letošní rok bude, co se týká rozsahu a počtu investic, o něco
skromnější. Bude to rok, ve kterém
budeme pracovat na přípravách
staveb a projektech, které by měla
v následujících letech obec realizovat. Jedná se zejména o zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu do Mezihoří, na
které jsme obdrželi dotaci od Královéhradeckého kraje, a dále pak
o prodloužení kanalizace do loka-
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lity pod sjezdovkou a rekonstrukce
vodovodního řadu k vlakovému
nádraží.
Z realizací staveb nás pak v letním
období čeká akce „Přístavba třetího oddělení MŠ Bílá Třemešná“
s předpokládanými náklady 5 mil.
Kč, což bude největší letošní investice. Na tuto stavbu se nám rovněž
podařilo zajistit dotaci z Ministerstva školství ve výši 90 %.
Š. Čeněk

www.bilatremesna.cz
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VÝKRES

mlatové povrchy
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ZODPOVĚDNÁ OSOBA

Ing. arch. David Kratochvíl

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

STÁVAJÍCÍ TERÉN

katastrální hranice, parcela
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Ing.arch.DAVID KRATOCHVÍL

REGENERACE NÁVSI V OBCI NOVÉ LESY
žulová dlažba

www.bilatremesna.cz

David Kratochvíl

IČO 7558 1001
DIČ CZ-7455203602
TEL. 775 721 668
www.k2-architek.cz

Obec Bílá Třemešná, Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná , IČ: 00277673
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Vodovodní síť a kvalita vod v obci

Zejména v loňském roce se mnoho
z Vás potýkalo se sníženou kvalitou vody a jejími dodávkami. Šlo
především o problémy s tlakem,
zákalem a pachem chlóru. Z převážné části se však jednalo o následky havárií a manipulací s vodovodním řadem, a ne o kvalitu vody
samotné. Bohužel byly tyto zásahy
letos poměrně časté, ale nezbytné
k zajištění dodávek vody. Stav vodovodní sítě je totiž v některých
částech obce na hranici své životnosti a je nutné, než dojde k její
celkové rekonstrukci, zajistit stálou dodávku vody. Za posledních
pět let se podařilo opravit, nebo
zcela zrekonstruovat přibližně 2,5
km vodovodního řadu a tím snížit
ztrátu ve vodovodní síti o téměř
75%. Jak bylo zmíněno v článku
o plánovaných investicích, budeme
nyní dále pracovat na postupné vý-

měně všech zastaralých částí vodovodní sítě, a to zejména v Mezihoří
a úseku od železničního viaduktu
k vlakovému nádraží. Tyto postupné kroky by měly vést k udržení
cen vodného na stávající hranici. V
případě potřeby se pak bude jednat
pouze o jednotky korun.

vrty), tak na pohyblivých místech
(škola, průmyslové objekty, rodinné domy). Tím je zajištěna naprostá nezávislost odběrů. Výsledky
zkoušek vody jsou pak uloženy na
obecním úřadě a každý rok jsou
podrobeny kontrole krajské hygienické stanice.
Jak jsem se již zmínil v úvodu článku, problém s kvalitou vody vzniká z důvodu havárie a manipulace
s vodovodním řádem. Bohužel ne
vždy jsme schopni včas a všechny
občany o havárii informovat a dochází tak např. ke znečištění nebo
zanešení filtrů, domácích spotřebičů atd. Za tyto problémy se samoodstranění dlouhodobé havárie, foto: archiv obce
zřejmě všem občanům omlouvám
Co se týká kvality vody, mohu a věřím, že jich bude s postupnou
občany ujistit o její nezávadnosti. rekonstrukcí vodovodní sítě méně
Voda je laboratorně zkoušena kaž- a méně.
dý měsíc. Vzorky jsou odebírány
Š. Čeněk
jak na stálých místech (vodojemy,

Děkujeme za pomoc pro Daníka

Daník se narodil 30. 06. 2010 v 34.
týdnu těhotenství. Porod nebyl jednoduchý, chlapeček se narodil celý
fialový, pomordovaný, a začal mu
nový komplikovaný životní příběh. V sedmi měsících mu lékaři
diagnostikovali dětskou mozkovou
obrnu kvadruparézu, což znamená, že všechny čtyři končetiny jsou
ztuhlé a trvale stažené (spastické).
Ve třech letech se začal otáčet, v
pěti letech se pohyboval plazením,
posouval se po centimetrech pomocí jedné ruky po bříšku. Neměl
žádnou stabilitu trupu, takže neseděl. Skoro nemluvil, uměl říci jen
pár slov.
A pak s ním maminka začala jezdit
na rehabilitaci pomocí kosmického
oblečku Therasuit do Saremy v Liberci a na terapii Kosmík do Axonu
v Praze. Po roce intenzivního cvičení si Daník sám sedne a v sedu si
vydrží hrát. Sám se už dostane do
kleku na všechny čtyři končetiny
a začíná nacvičovat lezení po čty-

řech. Hodně se rozmluvil, mluví ve
větách. Nikdy bychom nevěřili, že
díky tomuto cvičení udělá za jeden
rok tak obrovský skok vpřed. Nejúžasnější na tom je, že Daník se na
terapii těší a cvičí rád.
Pokud chcete vidět, co Daník za
rok intenzivního cvičení dokázal, jaké akce na jeho podporu
proběhly, podívejte se na fotografie a videa na jeho stránkách

www.terapieprodanika.cz.
Byli bychom rádi, kdyby mohl Daník pokračovat v této terapii a měl
by tak možnost rozvíjet se ještě víc.
Děkujeme všem za jakýkoliv příspěvek na jeho další terapii. Moc
mu pomůže. Rok léčby stojí přibližně 250 000 Kč.
Transparentní účet č.
272369282/0300
D. Rejlová

Děkuji za nejkrásnější dárek, který jsem od vás dostal.
Sedím a můžu si hrát.
Váš Daník.
www.terapieprodanika.cz
-4-
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Posvícení jsme letos pojali trochu jinak

Tento rok jsme posvícení pojali trošku
jinak. Vynechali jsme průvod a soustředili dění posvícení na hřiště u Dubiny. Přijel se podívat i kníže s kněžnou. Návštěvníci i účastníci ochutnali
zabíjačkové i jiné pochoutky.
K poslechu i tanci hrála Podzvičinka,
Klapeto, Pavel Poživil a spol. Večer
se vytrvalci bavili u reprodukované
hudby. Nebudu se dále rozepisovat,
všichni to jistě znáte, raději přiložím
pár obrázků.
Těšíme se na vás při dalším posvícení,
tentokrát i s průvodem.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří
přiložili ruku k dílu.
Za Sdružení přátel Bílé Třemešné
D. Pochylá

foto: D. Pochylá

Na děti čekal tyranosaurus

22. 10. 2016 jsme měli pro děti
připravené velké překvapení. Při
halloweenské stezce odvahy na ně
čekal tyranosaurus, který se na nás
přišel podívat i do parku, takže
děti, které neodradilo počasí, měly
velký zážitek. A myslím, že se to líbilo i všem dospělým.
Letos se jako každým rokem pořádal Masopust, následovat bu-

dou další akce. Pro velký zájem
další ročník Kotlíkových gulášů a
samozřejmě pro děti všeho věku
- Halloween. Termíny se dozvíte
včas. A pokud během roku budeme mít sílu uspořádat ještě nějakou
jinou akci, určitě se to dozvíte na
našich stránkách www.stremcha.cz
nebo na FB - Střemcha
Vaše STŘEMCHA

HALLOWEEN 2016

www.bilatremesna.cz

-5-

Kdo přišel, bavil se skvěle
V listopadu za námi přijel do
Bílé Třemešné Ochotnický soubor při Divadelním klubu ve
Vrchlabí, aby nám zahrál svou
hru na motivy slavného českého
muzikálu Starci na chmelu, natočeného režisérem L. Rychmanem roku 1964. A tak jsme měli
možnost v restauraci U Kaiserů
navštívit představení s názvem
„Myslíme jenom na to aneb
letní příběh o chmelu, brigádnících a lásce“. Kdo přišel, bavil
se skvěle. Šlo totiž o velmi povedené a vtipné představení. Na
chmelovou brigádu do místního JZD přijely zdravotní sestry
z Vrchlabí a pracovníci výzkumného ústavu. Nechyběly vtipné
scénky, hudební doprovod, zpěv
a povedené taneční kreace. Jednalo se už o několikátou reprízu,
a tak byla vidět sehranost a uvolněnost účinkujících. Divadelní
klub, který vznikl v roce 2005,
má svoji domovskou scénu ve
Vrchlabí v nově rekonstruované
budově od roku 2010. Ochotnický soubor při DK ve svém
repertoáru má i další zajímavé
hry, které určitě stojí za zhlédnutí. Například Hoří, má panenko
na motivy stejnojmenného slavného Formanova filmu. Nově
zkoušejí vrchlabští ochotníci
Zvonokosy. Soubor má úspěchy
i na nejrůznějších festivalech
pro amatérská divadla, kterých
se mimo jiné zúčastnil s autorským nastudováním muzikálu
Noc na Karlštejně.
P. Holzhauserová

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
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www.bilatremesna.cz

Telefon.: 499 396 321

info@zsbt.cz

www.zsbt.eu
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Bílá
Třemešná

Základní škola a Mateřská škola
prostor pro vaše děti
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Sport

-

Kroužky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (jak zní
přesný název) je příspěvkovou organizací obce Bílá Třemešná, která zajišťuje předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků vč. školního stravování
(školní jídelna a výdejna).

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro
školní rok 2017/2018 se bude
konat ve středu 5. dubna 2017
od 12:30 hod.
Zapsány budou děti narozené
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011,
tedy děti, které do 31. 8.
2017 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).
Investice 2016
ZŠ 100 tis. Kč – barevná kopírka formátu A3
ZŠ 100 tis. Kč – kamerový systém – 2. etapa
org 100 tis. Kč – projektová
příprava
MŠ 35 tis. Kč – výměna vchodových dveří
Plánované investice 2017
ZŠ 800 tis. Kč – rekonstrukce
šaten ZŠ u tělocvičny.
ZŠ 100 tis. Kč – kamerový systém – 3. etapa
org 100 tis. Kč – projektová
příprava

Je nás opět více
Od podzimu 2016 základní školu navštěvuje 196 žáků z Bílé Třemešné, Třebihoště, Dolní Brusnice,
Zábřezí-Řečice, Horní Brusnice,
Mostku a Dvora Králové nad Labem.
Služeb školní družiny využívá již 73
dětí zejména z 1. - 3. třídy, podařilo
se navýšit kapacitu o 3 místa (navýšení kapacity blokuje z finančních
důvodů krajský úřad, v roce 2012
to bylo pouhých 45 míst). Nově žáci
ZŠ využívají služeb školního klubu
(ŠK).
Do mateřské školy nastoupilo 65
dětí z Bílé Třemešné, Dolní BrusniRok 2016
Loňský rok byl bohatý na školní
akce a soutěže, jejich výčet je opět
dlouhý (viz web). Za připomenutí
stojí účast našich žáků v krajských
kolech olympiád či v republikových
soutěžích, účast v soutěži Matematický klokan či Školní akademie.
Zásluhu mají jak pedagogové, tak i
sami žáci.
Dotační projekty – v roce 2016
jsme se zejména věnovali přípravě projektů přístavby MŠ (žádost
Plány pro rok 2017
ZŠ – začátkem dubna proběhne zápis do budoucího 1. ročníku školního roku 2017/2018. Opět očekáváme počet okolo 30 žáků, jsme
připraveni uspokojit poptávku
všech rodičů, při počtu nad 30 žáků
budeme půlit ročník.
MŠ – od září 2017 je navýšena povinná školní docházka o 1 rok na
10 let s tím, že povinný bude navíc
rok v mateřské škole. Od září 2018
budou mít nárok na umístění děti
věku 3 let a starší, od září 2020 budou mít nárok na umístění i děti
dvouleté.
Z toho důvodu rozšíříme kapa-8-

ce a Doubravice.
Organizace je funkčně rozdělena do
5 úseků (MŠ, I. st. ZŠ vč. ŠD, II. st.
ZŠ vč. ŠK, ŠJ a ekonomicko-správní úsek), celkem cca 35 pracovních
úvazků. Na vzdělávání dětí a žáků
se podílí 21 pedagogů a nově 4 asistenti pedagoga.
Hospodaření
Rozpočet organizace překročil
v roce 2016 hranici 17,5 mil. Kč
(stát 12,2 mil. Kč, obec 3,1 mil., ost.
zdroje (dotace, dary) a hospodářská
činnost cca 2,2 mil. Kč).

odevzdána 04/2016) a přístavby
ZŠ (žádost odevzdána 01/2017).
Rozvojové projekty školy finančně
podpořily spádové obce naší ZŠ.
Děkujeme.
Rozvoj organizace – na základě strategie rozvoje, ekonomické analýzy
a architektonického řešení zřizovatel (zastupitelstvo obce Bílá Třemešná) schválil rozšíření i základní
školy a zakoupil sousední pozemek
nutný pro rozvoj ZŠ.
citu MŠ tak, aby byla uspokojena
poptávka všech obyvatel Bílé Třemešné a Dolní Brusnice. Dotaci na
přístavbu MŠ jsme dostali (projekt
ve výši 6,5 mil. Kč).
Prioritou roku bude pokračovat
v realizaci rozvoje organizace dle
strategie. Cca v srpnu bychom měli
vědět, zda dostaneme dotaci i na
přístavbu ZŠ (projekt ve výši 80 mil.
Kč).
Další informace o naší organizaci
naleznete na jejím webu www.zsbt.
cz nebo na vývěsce u obecního úřadu.
Třemešenská škola žije! :-)		
Emil Kudrnovský, ředitel
www.zsbt.cz
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Co děláme ve školce ?
Děti si ve školce mohou nejen
dostatečně pohrát a seznámit se
s kamarády, ale jsou pro ně také
pořádány různé akce a programy,
například Zdravá pětka o správném stravování a stolování, či Muzicírování v MŠ, v kterém je vyprávění proloženo spoustou písniček s
hudebním doprovodem.
Pro zdokonalení tělesné zdatnosti
navštěvujeme s dětmi tělocvičnu,
kde se mohou dostatečně proběhnout, procvičit, zahrát hry a seznámit se s tělocvičným nářadím.
Děti rozhodně nemají nouzi o di-

vadélka. Ta se konají v mateřské ku Hallowen. Začátkem listopadu
škole nebo v Hankově domě ve jsme měli v plánu pouštět vlastnoDvoře Králové.
ručně vyrobené draky. Ty sice moc
nelétaly, ale děti si užily spoustu
legrace.
V listopadu starší děti zdárně
ukončily plavecký kurz v Hořicích,
za který dostaly ,,mokré vysvědčení“ a některé dokonce diplom.
Naše děti nechyběly ani při rozsvěcení vánočního stromečku v parku,
které zahájily několika zimními a
Výlet do ZOO na konci října nám vánočními písněmi. A potom se už
nabídl vidět nejen zvířata, ale také těšily na Mikuláše, na Vánoce….
výstavu vydlabaných dýní k svátZ. Odvárková

Žákyně naší školy v hlavní filmové roli pro mezinárodní
televizní soutěž

Žákyně naší školy Alžběta Teperová zaujala dokumentaristku i mezinárodní soutěžní porotu.
Krátkometrážní film pro mezinárodní televizní soutěž, jehož hlavní
protagonistkou se stala teprve dvanáctiletá Alžběta Teperová z Třebihoště, přijela do Dvora Králové
představit sama režisérka Theodora Remundová. Dokument vznikl
pro soutěž Evropské vysílací unie,
které se každoročně účastní sedm
evropských zemí, ale i produkce
z Japonska a Izraele. Hlavní postavou musí být dítě ve věku do 12 let,
které má před sebou nějaký úkol.
„Chodím do domova důchodců ve
volném čase, nijak pravidelně. Těší
mě, že tu jsou lidé, kteří ze mě mají
radost, kterou jim mohu předávat.
Baví mě, že se lidé díky mně mohou smát a mají určité oživení,“
vysvětlila dvanáctiletá Alžběta Teperová. „Nápad k těmto návštěvám
se zrodil u paní učitelky. Myslím,
že každý, kdo s tím má něco společného, je za to nyní rád, stejně
jako já s Eliškou,“ řekla Bětka.
„V mezinárodní soutěži snímek
vzbudil velký ohlas. Porota byla
skutečně zaskočená.“ „Tahle aktiviwww.zsbt.cz

ta je mimořádná. I když to vlastně
vypadá jako obyčejná věc, obyčejné to není. To mě zaujalo. Tím spíš
u takhle mladých dívek,“ vysvětlila
režisérka Remundová cestu, která
vedla k filmové dokumentární nabídce.

„Film se mi líbí. Bylo hrozně zajímavé takhle profesionálně natáčet.
Těch pět úterků, které jsem se štábem strávila, bylo skvělých. Člověk
pozná, jak se natáčí film, kolik úsilí
to dá a kolik trpělivosti je k tomu
potřeba. Neměla jsem tušení, jak
je to náročné,“ pochválila Alžběta
Teperová, hlavní postava snímku.
„Domov seniorů budu ve volnu
dál navštěvovat, ráda se sem budu
vracet. Jsem šťastná, když někomu
mohu udělat radost,“ usmála se
skromně Bětka.
„Pomáhat lidem, které člověk
-9-

v podstatě příliš nezná, se v současné době moc nenosí. Tím spíš,
když navštěvujete základní školu
a máte úplně odlišné starosti. Příběh Alžběty Teperové a Elišky Cermanové z Třebihoště ale dokazuje,
že pouhé setkávání zástupců rozdílných věkových generací může
přinést možná až nečekanou životní radost.“
Spolupráci s Domovem důchodců
ve Dvoře Králové navázala naše
škola zhruba před dvěma lety. Pro
žáky i školu je tahle spolupráce
hodně prospěšná. My učitelé dětem ukazujeme, co je abeceda, násobilka, učíme je fyzikální vzorečky
a podobně. Ale na druhou stranu
je musíme učit i to, že nezáleží, čím
jsem, ale jaký jsem. Spolupráce
s domovem důchodců nám dává
tuhle šanci. Těší to pak obě strany.
D. Rejlová
Krkonošský deník
Zdroj: http://krkonossky.denik.cz/
zpravy_region/slecna-z-trebihosti-v-hlavni-filmove-roli-20161222.
html
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Jak jsme naložili s výhrou za
Olympijský víceboj
Za vítězství v této celorepublikové soutěži byla naše škola oceněna poukázkami do Intersportu
v hodnotě 50 000 Kč. V loňském
školním roce jsme za výhru nakoupili různé druhy míčů, florbalové hokejky, švihadla aj. Letos jsme pořídili zimní brusle
v různých velikostech, aby si
i děti, co brusle nevlastní, je
mohly vypůjčit, a užít si tak radovánky na ledě spolu s ostatními. Dále se nakoupily skládací
branky, tenisové míčky a hlavně
dvě jízdní kola, která se budou
využívat při přípravě na průkaz
cyklisty.
J. Kňourková

Týdenní projekt EDISON
Týden plný angličtiny a poznání
se konal koncem září, kdy jsme
v naší škole přivítali 6 studentů
z cizích zemí, kteří k nám přijeli přednášet o své zemi, jazyce a kultuře. Zároveň byli i oni
velice zvídaví a poznávali naši
zemi a vše s ní spojené díky hostitelským rodinám, které jim poskytly azyl a s velkou péčí se o ně
celý týden staraly. Nejen že byly
děti obohaceny o nové znalosti,
ale také vznikla i nová přátelství,
která, doufejme, vydrží co nejdéle.
J. Kňourková

Přespolní běh

Koncem září se v Trutnově v kop- vyzdvihnout výkon Bětky Tepecovitém lesoparku „Paradráha“ ko- rové, která tratí doslova prolétla v
nal tradiční přespolní běh. Své síly čase 5:44,17!
se vydalo změřit družstvo mladJ. Kňourková
ších žáků a žákyň. Obě kategorie
musely zdolat trať dlouho 1,5 km.
Na start se postavilo 60 běžců v
každé kategorii. Lépe se dařilo dívkám, které se umístily na 7. místě.
Chlapci si sice běh užívali více, ale
stačilo to jen na 10. místo. Nutno

Třemešensko-bludišťácký hattrick

Po třech letech jsme se vrátili zpět
na místo činu – do ostravského
studia České televize. Naši bojovou náladu předurčil už boj s obrovskou sněhovou nadílkou, která
zkomplikovala dopravu. Sníh pokryl silnice a jednou z jeho mnoha
obětí se stal i náš autobus ještě před
odjezdem z Bílé Třemešné. Po počátečních problémech s dopravou
jsme se však zdárně a včas dostavili
do studia.

Soutěžní pořad Bludiště měl již
v minulosti i své zástupce z třemešenské školy. Však jsme na tu naši
čtyřku vzpomínali během celého
natáčení i letos a chtěli jsme být
alespoň stejně tak úspěšní. Ovšem jako s jídlem roste chuť, tak
i s první výhrou rostla touha našeho týmu vyhrávat dál. Tým ve
složení Eliška Žižková, Jára Kubů,
Jenda Horák a Honzík Zivr byl, je
a zůstane jedním z nejobávanějších
v soutěži. Se svými znalostmi, dovednostmi, naprostou suverenitou
a zdravým sebevědomím dokázali
porazit své soupeře. Ostatní žáci
8. a 9. třídy tvořili neskutečné publikum, které svým spolužákům
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tleskalo a fandilo i mimo kamery.
J. Kňourková
Honzík Zivr
Když jsme přijeli do studia, odvedli nás do kostymérny a maskérny.
Cítil jsem se jako nějaký profesionál… Pak jsme několikrát natáčeli úvod – nabíhání ke stolečkům.
Bylo úžasné, jak všichni tleskali.
Při lanových aktivitách jsem byl
s Jendou na síti a posílal Járovi
a Elišce bludišťáky. Myslel jsem si,
že to bude lehké, a taky bylo. Byli
jsme rychlí, s naším výkonem jsem
spokojen.
Patrik Chromý
První den výhra, druhý den dopoledne výhra. Už nás čekal poslední souboj. Pořád jsme doufali,
pořád jsme věřili, že vyhrajeme.
Zbývá poslední otázka. Rozhodne
o všem. Prvních pár nápověd si již
soutěžící rozbalili a pořád napínali.
Najednou se přihlásilo naše družstvo a jejich odpověď byla správná!!
Všichni jsme začali šílet! Tleskali
jsme, ječeli, křičeli a skákali radostí! Toto bylo naše třetí vítězství.

www.zsbt.cz
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Projekt Školní mléko

Naše škola je již několikátým rokem zařazena do programu Školní
mléko. Laktea, o.p.s., je hlavním
realizátorem programu Školní
mléko v České republice. Důvody pro vznik tohoto projektu byly
jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve
výživě dětí a mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy (osteoporóza). Pro
povzbuzení zájmu o mléko a i jako
reakci na životní styl dětí i rodičů,
nabízí Laktea školám jako doplněk

školní svačiny i další výrobky zdravé výživy, cenově zvýhodněné od
výrobců. Od září 2016 jsou u nás
ve škole pro žáky opět v prodeji
dotovaná ochucená i neochucená
mlíčka a tvarohový (či smetanový) krém Bobík. Žáci mají nárok
na jeden kus dotovaného výrobku denně. V nabídce se objevují
i 100% ovocné přesnídávky, pitíčka
i tyčinky.
M. Senetová

Kde můžete vidět obrázky našich žáků

Obrázky našich žáků jsou k vidění na výstavách v DDM (ty jsou
spojené se soutěžemi), pravidelně
vystavujeme v Domově důchodců
ve Dvoře Králové nad Labem, vystavovali jsme ve Studijní vědecké
knihovně Hradci Králové (Projekt
Očima generací), vítězné práce ze
soutěže Podzvičinsko očima dětí
byly vystaveny na MěÚ ve Dvoře
Králové a v Hořicích. Ze soutěží,

které jsme v letošním školním roce
obeslali, byla zatím vyhodnocená
soutěž Podzim, pořádaná DDM
Jednička. Úspěšní byli ve svých
kategoriích tito žáci: Sára Vojtíšková (1. místo), Anna Baráková (3.
místo), Nikola Lesáková (1. místo), Dominika Vaisová (2. místo),
Vojtěch Žižka (3. místo) a Sabina
Mrázková (2. místo)
K. Poživilová

Dominik Kolář, 4. třída

Anna Baráková, 3.B třída

Kateřina Vlčková, 3. A třída
www.zsbt.cz

Miroslav Puš, 3. A třída
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Dějepisné okénko
V novém školním roce zatím
proběhly dvě větší akce. První se
týkala školního kola dějepisné
olympiády. Letos se tato tradiční soutěž věnuje žáky neprávem
nenáviděné císařovně Marii Terezii, která rozhodně nezavedla jen a pouze povinnou školní
docházku. Obsah je nicméně
podstatně širší a pojímá období
let 1648 – 1790 v českém i evropském kontextu s důrazem na
Habsburky a jejich působení.
Školního kola se zúčastnilo devět žáků vybraných ze sedmého
až devátého ročníku. První tři
postoupili do okresního klání, které se letos poprvé koná
v Trutnově v polovině ledna, kde
budou hájit naši tradičně slušnou pověst s neskromným cílem
proměnit svou účast v alespoň
jeden postup na kraj. Jmenovitě
pojedou vítěz a největší želízko
v ohni – žák osmého ročníku
Jenda Horák, dále jeho spolužák
Patrik Chromý a doplní je Dan
Jarolímek ze sedmé třídy. Jejich práce je o to těžší, že nikdo
z nich téma ještě v dějepise neprobíral. Přesto jim držíme palce.
Druhým podzimním bodem
byla již tradičně exkurze žáků
šestého ročníku do Archeoparku ve Všestarech. Děti si opět
prohlédly celou budovu muzea,
osahaly si repliky pravěkých nástrojů, v pravé ledové atmosféře si venku vyzkoušely činnosti
tehdejších zemědělců, navštívily
tehdejší domy a stanuly uprostřed konání zvláštních pravěkých rituálů. I tito žáci odjížděli z návštěvy nadšení a snad
i obohacení o praktickou stránku znalostí o nelehkém životě
v nejdelším a zároveň i prvním
období lidstva.
Na jaro pak chystám obdobné
zážitky i pro jejich starší spolužáky.
J. Lux
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Kristýna Žižková, 5. třída
Vojtěch Žížka, 6. třída
Jan Janata, 7. třída

Nikola Lesáková, 6. třída

Lenka Horáková, 3. A třída
Sára Vojtíšková, 2. třída

Alžběta Teperová, 7. třída

Dominika Vaisová, 5. třída.
Nikola Lesáková, 6. třída
Petr Krejcar, 5. třída

Nela Chovančíková, 6. třída

Kristýna Žižková, 5. třída
- 12 -

Sabina Mrázková, 8. třída
www.zsbt.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Naše školní družina

Družina je součástí školy, ale děti
se v ní neučí? Opak je pravdou
i v družině se přece děti učí. Učí
se tak, aby si myslely, že si jenom
hrají. Vychovatelky navazují svými
činnostmi na to, co děti umějí ze
školy, o čem se právě učí.

Navazujeme hlavně na prvouku,
kterou využíváme nejen při procházkách. Letos děti v družině
navštívil lesník Bc. Lukáš Černý,
který si pro děti připravil velmi
zajímavou přednášku na téma les
a myslivost. Přednáška byla obohacena o spoustu ukázek, kdy jsme
hádali a poznávali, co to je.
Viděli jsme tak hned několik stromů, šišek, kamenů, ale také i různá
vycpaná zvířata anebo paroží. Děti
zasypávaly pana lesníka otázkami

Školní jídelna

V první polovině tohoto školního
roku již po několikáté navštívila
školu odborná lektorka Zdravé 5.
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen
na zdravý životní styl, především
v oblasti zdravého stravování.
Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky
zábavnou a interaktivní formou
se zásadami zdravého stravování.
Pro první stupeň je určen program
„Škola zdravé pětky“ v čase dvou
www.zsbt.cz

a vyprávěly mu své zážitky z lesa.
Není to ale jen prvouka, kterou
využíváme při svých činnostech.
Veškeré stolní hry jsou vlastně matematika. Vždyť i při házení kostkou děti musejí počítat. Stolní hry
jsou paráda, rozvíjí představivost
a logiku a možná i právě proto,
nám letos Ježíšek do všech oddělení nadělil nové hry.

Ježíšek však není jedinou nadpřirozenou bytostí, která družinu
pravidelně navštěvuje. Letos přišel
i Mikuláš se svou družinou. Čerti
byli pekelně strašidelní a v dětech
byla jen malá dušička. Přesto, že
ukápla i nejedna slzička, všichni
byli nakonec nadšení a od čerta
dostali na ruku razítko.
V družině si s dětmi hodně povídáme, čteme, malujeme a vyrábíme.
Děti mají možnost se ještě více poznat, hrát si spolu a hlavně si tak
užít pohodové odpoledne.
Přejeme i vám pěkný nový rok plný
zdraví a spokojenosti.
L. Žižková

vyučovacích hodin - formou soutěží a her. Pro druhý stupeň je určen
program „Párty“, také v délce dvou
vyučovacích hodin s praktickou
přípravou lehké ochutnávky. Cílem
akce je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a
jejich přirozené implementaci do
životního stylu.
http://www.zdrava5.cz - zde mohou děti i rodiče najít zajímavé informace.
- 13 -

Co dělá žákovský parlament
V září proběhly doplňující volby,
žáci 3. tříd (L. Poprach, L. Horáková, A. Hrušková, E. Pavelková) nahradili bývalé deváťáky.
Nově byli zvoleni předseda (J.
Kubů), místopředsedkyně (P.
Endrlová) a další funkce.
V říjnu parlament zorganizoval exkurzi do Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata
v Jaroměři, v listopadu pak přednášku pracovníků stanice ve
škole. Obě akce byly spojeny se
sbírkou tvrdého pečiva a dalšího
krmiva pro zvířata. Spolupracujeme s Domovem důchodců ve
Dvoře Králové, v září a v listopadu jsme zde instalovali výstavu obrázků našich dětí. Výstavy
budou pokračovat.

Zástupci parlamentu se zúčastnili i vánočního setkání v
domově důchodců, kde obdrželi drobné dárky a stužku
dobrovolníka jako poděkování.
Někteří zástupci parlamentu
se zúčastnili projektu Festival
očima generací, setkání tvůrců
ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové 23. 11., spojeného s výstavou výtvarných prací, četbou ukázek literárních děl
a prohlídkou knihovny.
Dále plánujeme vyhlásit již
3. ročník výtvarné soutěže Podzvičinsko očima dětí.
K. Poživilová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Pojďte si hrát
V době podzimních prázdnin,
26. 10., se u nás ve škole uskutečnilo dopoledne deskových
her, přestože byl den prázdninový, zahrát si přišlo přes dvacet
dětí. Ve volných chvílích si zašli
zahrát deskové hry i účastníci
školního přeboru v šachu, který
probíhal ve stejnou dobu ve vedlejší třídě.

Ve spolupráci s panem Mgr.
Johnem jsme uspořádali v době
podzimních prázdnin školní
přebor v šachu. Na rozehřátí
si žáci zahráli Pěšcovou bitvu,
ve které zvítězil Jakub Havlíček
z 5. třídy. Dále se hrál turnaj v
šachu. V kategorii starších žáků
zvítězil Jan Zivr z 8. třídy, v kategorii mladších žáků vyhrál
Richard Kuhn ze 4. třídy. Dopoledne se zdařilo, každý si odnesl
nejen malou odměnu, ale především cenné zkušenosti.
13. prosince proběhl u nás ve
škole Okresní přebor v šachu.
O poháry se utkalo pět týmů,
z toho tři z naší ZŠ. Dále přijeli
šachisté ze ZŠ Rudník a z ČLA
Trutnov.
Celý turnaj vyhráli naši mladší žáci, dva týmy postoupily do
lednového krajského kola.
Velké poděkování patří panu Tomáši Ulmanovi, který celý turnaj
vedl a byl hlavním rozhodčím,
a samozřejmě všem zúčastněným za příjemnou atmosféru.
K. Bielicová

Čerstvá šťáva
Pro zpestření pitného režimu připravujeme pro naše strávníky dvakrát týdně čerstvou šťávu z ovoce
a zeleniny pomocí výkonného odšťavňovače. V tomto zimním období jsme výrobu omezili, strávníci
raději sáhnou po teplém ovocném
čaji. Záleží pouze na strávnících,
zda si zvolí čerstvou šťávu, ovocný
čaj, vodu, nebo mléko.
Svačiny
Koncem roku jsme se rozhodovali, zda budeme dětem připravovat
svačiny do školy. I přes nejasnosti „Pamlskové vyhlášky“ jsme se
do příprav svačin od měsíce ledna pustili. Žáci si mohou vybrat
z devíti druhů obloženého pečiva.
Objednávání svačin je stejné jako
u obědů - internetem, terminály,
osobně po příchodu do školy.
Svačiny nejsou součástí školního
stravování, proto nejsou finančně
dotovány.
D. Pochylá
Přehled svačin
Sv. č.

Název

Složení

Cena Kč

1

OBLOŽENÁ HOUSKA SE ŠUNKOU

houska, pom. máslo, šunka, paprika,
okurka, rajče, salát

15,00

2

OBLOŽENÁ HOUSKA SE SÝREM

houska, pom. máslo, sýr cihla, paprika, okurka, rajče, salát

15,00

3

OBLOŽENÝ DALAMÁNEK CHLEBOVÝ S VAŘENÝM VEJCEM

dalamánek, pom máslo, vejce vařené,
paprika, okurka, rajče, salát

15,00

4

OBLOŽENÝ KORN ROHLÍK SE
ŠUNKOU

korn rohlík, pom. máslo, šunka,
paprika, okurka, rajče, salát

15,00

5

OBLOŽENÝ KORN ROHLÍK SE
ZELENINOU

korn rohlík, pom. máslo, paprika,
okurka, rajče, salát

15,00

6

OBLOŽENÁ BAGETA ROHLÍKOVÁ
SE ŠUNKOU

bageta, pom. máslo, šunka, paprika,
okurka, rajče, salát

20,00

7

OBLOŽENÁ BAGETA VÍCEZRNNÁ
SE SÝREM

bageta vícezrnná, pom. máslo, sýr
cihla, paprika, okurka, rajče, salát

20,00

8

OBLOŽENÁ BULKA VÍCEZRNNÁ
TMAVÁ S VAŘENÝM VEJCEM

bulka vícezrnná, pom. máslo, vejce
vařené, paprika, okurka, rajče, salát

20,00

9

OBLOŽENÁ BAGETA VÍCEZRNNÁ
SE ZELENINOU

bageta vícezrnná, pom. máslo, paprika, okurka rajče, salát

20,00

- 14 -
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Zájmové kroužky 2016/17
Název

Vedoucí

Den

Hodina

Třída

1

Dramatická výchova 1

Mgr. Rejlová

pondělí

13.00 - 14.00

1.-3.

2

Dramatická výchova 2

Mgr. Senetová

pondělí

13.00 - 14.00

4.- 6.

3
4

Angličtina

Mgr. Senetová

úterý

13.00 - 14.00

2.

Flétna pokročilí *

Mgr. Vejnarová

středa

13.00 - 14.00

1.-5.

5

Taneční 1

Mgr. Rejlová

čtvrtek

11.25 - 12.25

1.-5.

6

Taneční 2

Mgr. Rejlová

čtvrtek

12.30 - 13.30

4.-5.

7

Taneční

Mgr. Senetová (B. Senetová)

úterý

15.10 - 16.10

2.-8.

8

Tvořivé činnosti

Mgr. Kukalová

středa

13.00 - 14.00

3.-4.

9

Kresba, malba

Mgr. Poživilová

pátek

12.45 - 13.45

5.-9.

10

Mladý technik

Mgr. Nechanická

pátek

12.45 - 13.45

6.-9.

11

Keramika

Mgr. Ballová

pátek jednou za
čtrnáct dní

13.00 - 15.00

1.- 5.

12

Keramika

p. Šedková

čtvrtek jednou za
čtrnáct dní

13.00 – 15.00

1.-5.

13

Hudební

Bielicová, DiS

středa

14.00 - 15.00

1.-5.

*(umí zahrát C1 – D2)
Zdokonalujeme se v kresbě a malbě
Na přání některých rodičů a dětí
byl letos poprvé otevřen kroužek
kresby a malby. Děti si tu v klidu
a v pohodě, které tu máme, dokončují práce z hodin, které chystáme
do různých soutěží, připravují se
na talentové zkoušky, učí se kreslit
suchými materiály, malovat vodovkami nebo akvarelovými barvami
i temperami, prohlubují si své znalosti z hodin výtvarné výchovy.

Obrázek Adély Janečkové, 8. třída

Jako u každého jiného oboru je
i tady základem řemeslo, tedy hlavně dobrá kresba. Chce to práci, trénink a trpělivost. Řemeslo je základ
pro fantazii a tvůrčí invenci autora.
Pro někoho se může výtvarná práce stát povoláním, pro někoho koníčkem, seberealizací a relaxací, ale
výtvarné cítění je důležité pro každodenní život nás všech.
K. Poživilová
www.zsbt.cz

Taneční kroužek pro první stupeň
Všichni, kteří rádi tančí, jsou tady
správně. A protože se letos přihlásilo skoro 50 dětí, museli jsme kroužek rozdělit na dvě skupiny. Náplní kroužku je taneční a pohybová
průprava, moderní tanec, lidový
tanec, základy rytmiky a gymnastiky, správné držení těla, rozvoj
rytmického a hudebního cítění,
pohybových schopností, rozvoj
správné koordinace pohybů jednotlivých částí těla a jejich sladění
s hudbou, rozvoj zájmu o tanec
jako o přirozený pohyb. Zkoušíme
různé taneční styly a určitě pojedeme i na nějakou soutěž. Snad se
nám zadaří jako vloni.
D. Rejlová

s prvky baletu a moderního tance.
Kroužek navštěvují děvčata I. i II.
stupně.
B. Senetová

Dramatický kroužek
Hlavními prostředky dramatické
výchovy jsou lidský hlas a lidské
tělo. V kroužku se snažíme rozvíjet
a kultivovat tyto hlavní prostředky
lidské komunikace. Zaměřujeme
se na základní dovednosti jako
tvoření dechu, hlasu, artikulace,

Taneční kroužek III.
I v letošním roce se znovu otevřel
taneční kroužek, ve kterém by dívky rády navázaly na úspěchy z minulých let (i když loňské 2. místo
na republikovém finále soutěže
„Česko se hýbe“ bude v každoroční velké konkurenci těžké obhájit).
A tak na pravidelných úterních trénincích děvčata tvrdě pracují. Ten- správné držení těla atd. Učíme se
to rok jsme se zaměřily na držení zaujmout posluchače přednesem,
těla a základní taneční průpravu navázat kontakt s publikem, využí- 15 -
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Účast v celorepublikového projektu Festival očima generací
Protože naše škola realizuje mezigenerační aktivity, spolupracuje s DD ve Dvoře Králové n.
L., zúčastnili jsme se projektu
Festival očima generací. Jedná se
o projekt společenské odpovědnosti s tématem mezigeneračního soužití.

Naši činnost prezentovalo portfolio článků a fotografií z jednotlivých akcí, které proběhly
v Domově důchodců ve Dvoře
Králové n. L. za dva roky naší
spolupráce, a výtvarné práce našich žáků.
Součástí festivalu byla i výstava
prací dětí, mládeže a seniorů.
Výtvarné práce i našich žáků
(A.. Vávrová, Dan Jarolímek,
M. Veverka, B. Vlčková, N. Fofová, R. Kosinová, A. Teperová,
Š. Horáková, J. Přibyl, J. Rutar, L.
Cioleková, N. Lesáková, K. Žižková) byly vystaveny ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci
Králové a na Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje.
23. 11. proběhlo setkání autorů
v SVKHK.
D. Rejlová a K. Poživilová

vat mimiku obličeje. Připravujeme
se na recitační soutěž, držte nám
pěsti.
D. Rejlová

ku se děti učí základům hry na
zobcovou flétnu, pomalu vplouvají
do tajů hudební teorie a zábavnou
formou se učí spoustu písniček.
Letošní Vánoce již mnozí zpestřili
Keramický kroužek
hrou vánočních koled. S krátkým
Od října 2016 můžou žáci první- programem vystupujeme napřího stupně navštěvovat keramický klad na Bábovkovém dnu nebo při
kroužek. Zájem byl velký, proto se zahájení turistické sezony na Zvičimusely utvořit dvě skupiny žáků, ně.
jedna skupina pod vedením paní
Š. Vejnarová
učitelky Šedkové a jedna skupina
pod vedením paní učitelky Ballové. Angličtina pro nejmenší
Žáci tak jednou za 14 dní zdoko- I v tomto školním roce nabídla naše
nalují svoji zručnost modelováním škola žákům 2. třídy kroužek angz keramické hlíny. Zhotovené vý- lického jazyka. Poptávka a zájem
robky pak dělají radost nejen žá- o cizí jazyk jsou mezi rodiči trakům a učitelkám, ale i příbuzným, dičně velké, a tak není divu, že se
kteří mohou hrdě vystavovat vý- konečný počet zapsaných dětí zarobky svých ratolestí.
stavil na čísle dvacet dva. Formou
J. Ballová her (didaktických, pohybových),
písniček, básniček, omalovánek
apod. seznamujeme děti se základními slovíčky, pokyny a frázemi
z několika základních témat (čísla,
barvy, rodina, zvířata, svátky, roční období, tělo, jídlo). Naší snahou
je přiblížit dětem první cizí jazyk,
se kterým se od příštího školního
roku budou setkávat v rámci poKroužek flétny
vinného předmětu ve výuce, záJiž třetím rokem pracuje na naší bavně a pokusit se o něj vzbudit
škole kroužek flétny pod vedením zájem už od raného věku.
paní učitelky Vejnarové. Na kroužM. Senetová

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 8. 2. navštívili prvňáčci
Městskou knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. A protože
už umí většinu písmenek, čtou
slova a jednoduché věty, byli zde
pasováni na čtenáře. Nejprve však
museli splnit úkoly, které jim zadal
skřítek Slavouš a které díky svým
čtenářským dovednostem hravě
splnili.
Přelstili zloděje Písmenkožrouta,
podařilo se jim vrátit písmenka
zpátky do knížek a dokonce našli i odpověď na hádanku. Proto
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mohli být samotným králem Abecedníkem I. pasováni na čtenáře.
Odměnou jim byla roční průkazka
do knihovny, čtenářský deník a samozřejmě pochvala od samotného
krále.
P. Hylmarová

www.zsbt.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Po škole na lyže

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná připravila
již třetí ročník odpoledního lyžařského kurzu pro žáky ve Skiareálu
Mladé Buky.
Jedná se o pětidenní výjezdový
lyžařský kurz pro začátečníky i
pokročilé lyžaře od 5 do 12 let 2 hodiny denně na lyžích. Náplní
kurzu je skupinová výuka lyžování,
kde se děti naučí lyžovat a pokročilí zdokonalí své lyžařské dovednosti. Po celou dobu cesty jsou děti
v doprovodu jedné paní učitelky
ze ZŠ a jedné z MŠ, během výuky

se o ně stará tým profesionálních
instruktorů. Pro zpestření výuky
jsou k dispozici různé druhy figurek, slalomy a průjezdy. V Baldově
„psí boudě“ je pro děti připraveno
občerstvení (svačinka a pití). Po
zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu pokračuje výuka na
veřejných sjezdovkách.
O kurz projevilo zájem takřka 70
dětí, takže HURÁ NA SJEZDOVKU :-).
D. Rejlová

Školní klub
Od září 2016 se na naší škole
zprovoznil školní klub. Školní
klub je k dispozici žákům druhého stupně, kteří chtějí vyplnit volný čas mezi vyučováním.
Především ho ocení žáci, kteří
dojíždí a nechtějí čekat na autobus venku. K dispozici je i pro
ranní ptáčata před vyučováním.
Program klubu je volnější, žáci
hrají stolní hry, čtou časopisy
nebo tvoří výrobky.
J. Ballová

Úspěch v matematické soutěži
Klokánek
Josef Zivr obhájil loňské vítězství
v matematické soutěži Klokánek
a zúčastnil se tak slavnostního předávání ocenění v Hradci
Králové. Pepovi děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
D. Rejlová

www.zsbt.cz
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Fotografie ze školních akcí

Angličtina trochu jinak.

Hrabání listí v družině.

Běh naděje.

Karneval zvířátek v MŠ.

Pexesový král v družině.

Šachový přebor.

Vánoční besídky v ZŠ.

Pečení cukroví.
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Činnost SDH Bílá Třemešná (JSDH )

Výjezdová jednotka je ke dni 31.
prosince 2016 složena z osmnácti
členů. Všichni členové se aktivně,
v mezích možností, zúčastňují při
vyhlášených poplachových událostech.
V uplynulém roce se naše výjezdová jednotka podílela na celkem 34
událostech. Jednalo se o:
• 26 požárů,
• 1 technický zásah,
• 3 povodně – Dvůr Králové nad
Labem
• 3 plané poplachy
• 1 taktické cvičení
Kromě těchto událostí se jednotka
na jaře zúčastnila pravidelného námětového cvičení, které se konalo
v Dolní Brusnici. Této akce se zúčastnili muži, ženy a dorost.
Na jaře byla provedena pravidelná údržba požární nádrže Bagrák
v Bílé Třemešné. Účastnili se členové jednotky dětí a mládeže.
V průběhu roku byly prováděny
i práce pro obec Bílá Třemešná
– údržba kanalizačního systému,
oplach komunikací apod.
V rámci udržování a modernizace
nezbytné techniky a bezpečnostních pomůcek byla jednotka v průběhu roku dovybavena požárními
hadicemi a pracovními stejnokroji.
Obě užívaná zásahová vozidla byla
podrobena pravidelným údržbám

a opravám. Totéž platí i pro další
užívanou techniku, jako jsou požární stříkačky PS-12, plovoucí
čerpadlo, kalové čerpadlo, motorové pily, rozbrušovací pila atd.
Činnost SDH a jeho výjezdové jednotky není možná bez pravidelných školení. Jedná se o nezbytná
školení velitelů družstev (1x velitel jednotky, 4 x velitel), strojníků
(7x). Dalších nutných školení se
pravidelně zúčastňují i nosiči dýchací techniky (7x). Tyto odbornosti jsou v rámci činnosti jednotky pravidelně opakovaně a řádně
proškolovány. Za tímto účelem je
využívána Ústřední hasičská škola
v Bílých Poličanech. Tímto velice
děkuji za pomoc při školení členů
naší výjezdové jednotky.
Za ostatní nezbytná proškolení odpovídám sám osobně. Platí to pro
školení v oblasti radiového spojení
a bezpečnosti práce.
Je nutno zmínit, že veškerá naše
činnost je závislá na podpoře zřizovatele sboru a jednotky, což je
obec Bílá Třemešná. Nemalým dílem se na zákonné činnosti účastní
i Ředitelství hasičského záchranného sboru v Hradci Králové a Ministerstvo vnitra České republiky.
V rámci spolupráce byl v letošním
roce vyhlášen dotační program pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů, do kterého jsme se zapojili. Bo-

Výroční zpráva mladých hasičů

V roce 2016 v kroužku mladých
hasičů pracovalo 14 dětí. Během
roku jsme se sešli na 98 schůzkách.
S malými dětmi jsme se zúčastnili
pěti soutěží v běhu na 60 m s překážkami a dvou soutěží v uzlování.
V celkovém pořadí v kategorii přípravka se umístil Jakub Stuchlík
na 20. místě. V kategorii mladší
chlapci se umístil Lukáš Janeček na
26. místě, Jan Stuchlík na 42. místě,
Vojtěch Vejs na 47. místě, Dominik
www.bilatremesna.cz

Dobroruka na 78. místě. V kategorii starší chlapci se umístil Daniel
Špůr na 11. místě a Jaroslav Hanzl
na 32. místě.
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hužel jsme nedosáhli potřebných
bodů k získání dotace. Dotace byla
směřována zejména na obměnu
mobilní techniky (speciální vozidlo AVIA 31, DA 8). Pokud bude
v následujícím roce dotace vyhlášena opětovně, tak se samozřejmě
po dohodě s obecním úřadem zúčastníme.
Činnost SDH Bílá Třemešná – požární sport
Každoročně se snažíme udržet
v rámci činnosti sboru i požární
sport. Na prvním místě je samozřejmě sport mládeže. K tomu mi
ale nepřísluší se vyjádřit. V krátkosti se mohu vyjádřit pouze k
činnosti mužů a žen. V letošním
roce jsme se zúčastnili společně
několika soutěží. Zúčastnili jsme
se i přes nedostatek mužů i žen.
Účelem není zvítězit, ale zúčastnit
se. Výsledky se snažíme eliminovat
a společně se bavíme. Nadále platí, že pokud má někdo zájem se ve
volném čase věnovat činnosti v našem sboru, má u nás dveře otevřené. Rádi přivítáme nové členy.
S přáním všeho nejlepšího v novém roce 2017 za Sbor dobrovolných hasičů v Bílé Třemešné
R. Špůr,
velitel SDH Bílá Třemešná

S dorostenci jsme se zúčastnili:
• českého poháru Rebel
• východočeské ligy
• poháru starosty obce Hajnice
• Podzvičinského záchranáře v Miletíně, kde jsme vybojovali 3. místo
• okrskového kola v Dolní Brusnici
• poháru starosty obce Třebihošť
• okresního kola dorostu ve Dvoře
Králové nad Labem, kde vybojovali
1.misto Miroslav Mareček, 2. místo
Vojtěch Fiala, 3. místo Martin Fiala
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Fotbalová sezóna 2016-2017
Pro naše oddíly se sezóna vyvíjela jako noc a den. Náš A-tým drží
skvělé sedmé místo v šestnácti
členné tabulce. Získal slušných 24
bodů a je poměrně na dostřel nejlepším. O nejvíce gólů se podělili David Kubelka s Radomírem
Hendrychem. Dohromady jich
dali 21, což je více jak polovina
z celkových 41. Zajímavostí je, že
náš tým ani jednou neremizoval.
Celkově remíz v 1. A třídě značně ubylo a diváci mnohdy byli
svědky spíš hokejových výsledků.
Pořád lepší než chodit na fotbal,
který skončí 0:0. Věřím, že do jarní části naši borci vstoupí s novou
chutí a hned v prvním jarním kole
s Hostinným máme co vracet.
Náš B- tým se bohužel potácí na
předposledním místě a nutno
poznamenat, že prožívá nejtěžší
období. Podzimní část okresního přeboru se klukům vůbec nepovedla. Zajímavostí je, že doma
i venku béčko dostalo přesně 32
branek. A to se potom body dělají
špatně.
U oddílů žáků a přípravky vidíme
značný potenciál. Uvítali bychom
opětovně rozjet soutěž dorostu.
Vše je ale závislé na mnoha věcech. Zázemí pro mladé fotbalisty
se snažíme vytvořit takové, abychom měli těchto mladých fotbalistů co nejvíc.
Uvidíme, co všechno přinese rok
2017. V sobotu 11. 3. od 14:30
startujeme.
M. Záruba

foto: Jana Murdychová

• krajského kola dorostu v Nové 11. místě.
Pace, kde zvítězil Miroslav Mare- V tomto roce se podařilo Vojtěček a tím postoupil na mistrovství chu Fialovi vybojovat účast na
mistrovství České republiky v kategorii muži v běhu na 100 metrů s překážkami, které se konalo
26 a 27. 8 v Brně.
Za celý rok jsme najeli po všech
soutěžích 3283 km a strávili na cestě 55 hodin.
Závěrem chceme poděkovat.:
Obecnímu úřadu v Bílé TřemešČR v Českých Budějovicích
né za finanční podporu, bez které
Na mistrovství České republiky bychom se nemohli účastnit všech
v kategorii jednotlivců Miroslav soutěží.
Mareček z Bílé Třemešné získal Stavební společnosti Žižka za zav běhu na 100 metrů s překážka- půjčování auta na vzdálenější soumi 11. místo, ve dvojboji 2. místo těže.
a testy napsal bez chyby. V celko- Také hasičům panu Kramárovi,
vém pořadí vybojoval 6. místo. Špůrovi, Stuchlíkovi a Erbenovi za
Vojtěch Fiala běžel za Bradu Ryb- jejich volný čas strávený s námi na
níček v kategorii družstva. Celkové soutěžích
umístění Brady Rybníčku bylo na
Foto a text J. Huňátová

Fotbalová předpřípravka ráda přivítá
nové zájemce

V září 2016 bylo pod vedením
trenérů Břetislava Hradeckého a
Martina Hažera založeno nové
družstvo předpřípravky, tedy kategorie pro předškolní děti. Tréninky
probíhají každou sobotu od 10 hodin dopoledne na hřišti Dubina, v
zimě pak v tělocvičně při ZŠ Bílá
Třemešná. Rádi mezi sebou přivítáme i nové zájemce o tento kolektivní sport.

nad Metují. Po zhruba dvouhodinovém obvolávání rodičů jsme se
rozhodli, že pojedeme. Náš první
turnaj! A my nejsme připraveni!
Proto ještě narychlo svoláváme sobotní trénink v malé hale v Dolní
Brusnici, jelikož tělocvična v Bílé
Třemešné je obsazena.
V sobotu mají za úkol všichni (včetně trenérů) dodržet životosprávu a
jít brzy spát. To se nám daří. A 12.
2. 2017 v 7:15 vyrážíme v dobré náladě směr Úpice. Naše soupiska čítá
devět jmen - Vala Oliver (2012),
Sojka Zdeněk (2011), Nosek Jiří
(2011), Macek Petr (2011), Martinka Matyáš (2011), Rydval Vojtěch (2011), Raizer Jakub (2012),
Jirousek Matyáš (2011), Voňka Jan
(2010). Už ze soupisky je patrné, že
foto: Martina Valová
naše mužstvo bude nejspíše patřit
Náš první turnaj
k nejmladším na turnaji. A bylo to
Pozvánka na turnaj nám přišla tak. Nejmladší družstvo s nejméně
pouhých pět dní před jeho koná- zkušenostmi. Všichni naši soupením, měli jsme nahradit nemocí ři již totiž hrají v nějaké oficiální
zdecimovaný tým z Nového Města soutěži. Herně vcelku vyrovnaná
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utkání jsme dokázali hrát s domácím týmem Úpice/Rtyně s výsledkem 1:3 pro soupeře (zde padla
naše jediná branka turnaje, trefil
se Honzík Voňka), dále s SK Jičín
a i s Tatranem Hostinné, kde to
dlouho vypadalo na remízový stav.
Dvacet vteřin před koncem utkání
náš brankář Olík při výkopu špatně
trefil míč, který skončil v naší síti.
Nevadí, Olíku, i to se občas stane.
Kluci si tak zahráli proti velmi kvalitním družstvům, jako byl tým FC
Hradec Králové nebo TJ Červený
Kostelec. Ale něčím jsme přece jen
předčili všechny ostatní mužstva!
Nezdolným optimismem, chutí
bojovat a hrát (mnohdy nás ve snaze nezastavila ani píšťalka rozhodčího), nekonečným zdrojem energie a především darem bavit celou
halu, včetně přihlížejících rodičů
a diváků. A právě proto sport děláme! Když se baví hráči i přihlížející, je to ten nejlepší dar, jaký nám
naši svěřenci mohli dát.
Na konci jsme obdrželi náš první

pohár (!) a spoustu dobrot. Navíc, nejlepší hráč našeho družstva
Olík Vala, stejně jako nejlepší hráči
ostatních mužstev, obdržel poukaz
na zájezd na bundesligové utkání
Borussia Dortmund - Hertha Berlin!
První turnaj zapíjíme „rychlými
špunty“ a po převlečení vyrážíme
odpoledne s velkou, ale příjemnou,

únavou domů.
Závěrem bych rád jménem trenérů
poděkoval všem hráčům za skvělé výkony a rodičům za trpělivost
a podporu.
Turnaj nám ukázal, na čem ještě
musíme na tréninku zapracovat.
Proto nesmíme zahálet a musíme
na sobě dál pracovat. Jen tak dál!
M. Hažer

Volejbal ve druhé polovině roku 2016
Začátek školního roku je vždy začátkem i nového ročníku volejbalových soutěží. Po tradičních
prázdninových turnajích začínají mistrovská utkání hraná na
venkovních antukových kurtech,
v případě našeho oddílu družstva
mužů a žen B, která hrají krajský
přebor II. třídy. Do nového ročníku už nebylo přihlášeno družstvo
žen C, které odehrálo předchozí ročník jen s minimem hráček
(kvůli zranění, potížím s uvolněním v zaměstnání apod.), a proto nebylo možné riskovat, že pro
stejné potíže budou třeba některá
utkání skrečována. Družstvo se tak
zapojilo alespoň do okresní podoby AVL, kde přece jen zúčastnit se
vždy jedenkrát za měsíc soutěžního turnaje lze zvládat.
A jak si vedla po polovině soutěže
zmíněná družstva v krajském přewww.bilatremesna.cz

boru II. třídy? Družstvo žen B přece jen už získalo nějaké zkušenosti,
znova začalo trénovat pod vedením Jirky Petříka, a tak i ve výsledcích je proti předchozí sezoně znatelný posun. Soutěž je vyrovnaná,
svědčí o tom i to, že každé z družstev má i několik porážek, přesto
se do popředí derou týmy složené
ze starších, zkušenějších hráček.
Současné 4. místo našich děvčat je
povzbuzující, otázkou však bude
zimní příprava, neboť díky odchodu dalších děvčat na vysoké školy
nebo školy vzdálené od naší obce
se kvalita zimního trénování v tělocvičně podstatně sníží.
Družstvo mužů se po kritice za
loňskou účast přece jen zlepšilo
(v tabulce je dokonce na 2. místě), ale přístup k vytvořeným podmínkám stále u řady hráčů není
na požadované úrovni. Střídají se
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slušné výkony se slabšími, chybí
větší zaujetí pro dobrý výsledek a
forma trénování nevypovídá o vyšších ambicích. Přesto je dále zájem
o hostování našich hráčů ve vyšších soutěžích, což také bylo některým přes zimní období umožněno.
Snad získané zkušenosti dokáží v jarním pokračování uplatnit
i v mateřském kolektivu. Za zmínku stojí to, že z kolektivu bývalého
úspěšného družstva juniorů dnes
už 3 hráči startují v týmech I. ligy
(TJ Turnov – Tomáš Bäumelt, VK
Choceň – Jan Stránský, VK Nymburk – Jakub Hanzlík).
V nejvyšší krajské soutěži tak
i v tomto ročníku máme jen družstvo žen A. Po loňské velice úspěšné sezoně to letos bude mnohem
náročnější, neboť hned na svém
startu je družstvo ochuzeno o 2
hráčky, které očekávají mateřské
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povinnosti, a tak vlastně přímo do
základní sestavy byly zařazeny dvě
juniorky. Krajský přebor žen má na
rozdíl od mužské soutěže plný počet účastníků, proti předchozímu
roku se netají záměrem na postup
do II. ligy více družstev, a tak není
našemu týmu co závidět. A protože
se družstvu nevyhýbají ani zranění, bojovné výkony zatím nestačí
na víc než 7. pozici. Přesto však je
třeba poděkovat za pěknou a napínavou podívanou, která je jejich
příznivcům předváděna.
Po zahájení školního roku byl také
proveden nábor nových zájemců
do volejbalové přípravky, a protože
zůstal i loňský kádr, pravidelně se
nyní účastní tréninků více jak 10
dětí. Na tradiční Mikulášský turnaj
do Dvora Králové jsme tak mohli
vyslat už 4 dvojice. Všichni odehráli minimálně 6 utkání, bohužel
nikdo se nedostal na stupně vítězů. Odměnou jim tak byl alespoň
pěkný sportovní den a něco málo
sladkostí.
Další družstva, veteráni a neregistrovaní, se samozřejmě také pravidelně připravují, aby ve svých soutěžích hráli zdatnou roli. Zatímco
veteránům začnou turnaje až v
únoru, svoji soutěž AVL mají už
rozehranou neregistrovaní. V té letošní úrovni, po loňském postupu,
už se setkávají s týmy, ve kterých
startují i bývalí ligoví hráči, a přesto zatím mají na svém kontě více
vítězství než porážek. Ač tyhle kategorie už nehrají pro vysoké ambice, boj o každý míč je stejně zarputilý, jako tomu bylo před lety v
době jejich maximální výkonnosti.
K volejbalu patří ještě i tato po-

známka. V loňském roce byly vydány dvě velice zajímavé publikace. Především to byla Zlatá kniha
volejbalu, obsáhlá publikace po-

zvem 50 ročníků soutěže vesnických a zemědělských družstev,
která rovněž obsahuje všechny
nezbytné statistické údaje o této

pisující jak historii volejbalu, tak
především nesmírně komplexně
celých téměř 100 let československého a českého volejbalu. Spousta
statistických údajů, historek i fotografií je pro nás zajímavá i tím, že
se v nich několikrát zmiňuje i naše
obec, TJ nebo oddíl, ať už v souvislosti s hráči Karlem Paulusem, Josefem Šormem, ale i v souvislosti s
účastí na některých turnajích nebo
soutěžích. Zajímavé je rovněž to,
že některé údaje byly čerpány i ze
zápisků, které si vedl Karel Paulus
v době své reprezentační kariéry.
Kniha není jen o reprezentaci, ale
popisuje třeba i armádní sport, volejbal bezpečnostních složek, vysokoškolský, nejúspěšnější družstva,
známé turnaje a podobně.
Další publikací pak je kniha s ná-

soutěži, ale zároveň také spoustu
fotografií. A protože naše družstva
se této soutěže několikrát zúčastnila, na celé řadě dosud nám neznámých fotografií lze vidět naše
hráče, a co nejvíce potěší, fotografie z předávání cen vítězům. Připomínám jen, že naše družstvo žen
vyhrálo poslední 3 ročníky, včetně
toho jubilejního, padesátého!
Tak nejen na stránkách tohoto
zpravodaje se můžete dočíst o našem oddíle. Přejeme proto všem
našim členům i jejich příznivcům
jen samé dobré zprávy! Především
však všem přejeme pevné zdraví, radost z volejbalu a spokojený
osobní život !
Z. Fiala

Kříže, křížky, boží muka či kapličky jsou nedílnou součástí naší krajiny.

Proč naši předkové stavěli tato znamení víry? Byla v tom snaha zalíbit
se Bohu, ale také další důvody.
Stojí okolo nás tak samozřejmě, že
si mnohdy jejich přítomnost ani

neuvědomujeme. Pískovcové plastiky, sloupy, kříže často i železné či
z litiny nebo ze dřeva, malé kapličky. Podle většinového centrálního
motivu - umučení Ježíše Krista, je
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my, laici, většinou nazýváme křížek nebo boží muka.
Křížky, zastoupené na celém území obce Bílá Třemešná, zde existují desítky let a splynuly tak s obcí
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do jedné krajiny. Vznikaly na nejrůznějších místech: u cest nebo u
rozcestí, v lesích, ale také uprostřed
zahrad nebo na polích. Tyto prvky
jsou nejen výrazem lidové tvořivosti, ale hlavně víry minulých
generací. Většinou byly hromadně
stavěny v osmnáctém a devatenáctém století.
Každá kaplička, boží muka nebo
křížek má svoji vlastní historii. Výstavby se chopili jak bohatí lidé, tak
také lidoví umělci nebo prostý lid,
aby tímto způsobem vyjádřili svoji
zbožnost, případně díkůvzdání za
to, že byli ušetřeni morové nákazy, hladu, povodní a jiné živelné
pohromy. Existovaly rovněž další
důvody pro jejich výstavbu, např.
vděčnost za to, že bylo vyslyšeno
jejich přání, dále poděkování za
šťastný návrat z války, uzdravení,
nebo jako obětina u příležitosti
konce druhého tisíciletí.
A právě hojné zastoupení těchto
sakrálních staveb u nás i v okolí
je paradoxně k jejich škodě – tím,
že se s kamennými kříži této provenience běžně setkáváme, nelze
je zapsat na seznam kulturních
památek a tím pádem se nestávají chráněnými objekty a chátrají a
chátrají.
Jako příklad uvádím křížek v Mezihoří u čp. 339.
Je vytvořen z jemnozrnného světlého pískovce a podle rytého letopočtu byl postaven v r. 1885
pravděpodobně nákladem místních občanů. Na zadní straně je
vytesán nápis ohledně vztyčení:
„Postaven nákladem Josefa a Marie manželů….“. Dále je bohužel
text již nečitelný.
Jedná se o pískovcovou vertikální
drobnou stavbu skládající se celkem z pěti na sebe navazujících
částí – zřejmě dvoustupňového
základu (pod nánosem zeminy),
podstavce, pilíře s reliéfem Sv. Pan-

www.bilatremesna.cz

ny Marie, římsy a kříže nesoucího
figurální plastiku ukřižovaného Ježíše Krista.
Na pilíři je zajímavá ze tří stran
velkoryse plasticky vedená římsa.
Z čelní strany je zdobena dekorativní ratolestí a na vrcholu římsy
byla původně umístěna soška ležícího beránka.

Na pískovcovém kříži je umístěna
plastika ukřižovaného Ježíše Krista. Plastika je detailní a realistická.
Vrchol kříže je doplněn reliéfním
polem s nápisem I. N. R. I. Okolo křížku byl původně i obvodový
plůtek, z kterého je vidět jen jeden
kamenný sloupek.
Křížek je v havarijním stavu, nakloněn, na nestabilním podloží, už
nyní hrozí jeho zřícení. V případě
opravy silnice na Třebihošť je jeho
konec pravděpodobně nevyhnutelný. Bohužel v tomto případě je ještě
jeden problém, a to jeho umístění
na soukromém pozemku. Majitelé pozemku nemají finanční prostředky na jeho záchranu (odborné
restaurování rozhodně není levnou
záležitostí) a obec stavby na cizích
pozemcích nemůže spravovat. Pokud by došlo k darování křížku
obci, tak ta musí pro tuto stavbu
nalézt jiné, důstojné umístění. Jako
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nejlepší místo se zatím zdá prostor
u římsko-katolického kostela, kde
se však musí opět vyřešit majetkový vztah k pozemku. Podle starých
fotografií u kostela křížek stával,
takže by se tento křížek z Mezihoří
mohl stát jeho nástupcem.

Moc bych si přála, aby se záchrana tohoto křížku podařila a on se
opět stal na dlouhá léta dokladem
kamenicko - sochařského umění
konce 19. století.
Na druhou stranu existují výjimky,
kdy se díky nadšencům a milovníkům historie daří křížky udržet
„při životě“, např. Mannovi v Nových Lesích, Krkonoškovi a Mikulkovi z Tešnova, Zaplatílkovi z Filířovic, anebo p. Milan Žižka, který
tyto naše památky zmapoval a udělal k nim fotodokumentaci. Jim patří uznání a velké poděkování.
Až půjdete někdy okolo těchto
drobných staveb, zastavte se…….
P. Morávková,
Foto archiv obce a autorka

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

- Historická fotogalerie V. Hlavatého Rekruti

Rekruti byli vojenští odvedenci. Pro mladé vojáky bylo ctí,
že mohou v případě potřeby bránit svou vlast. Hrdí na své
syny byli i rodiče. Na snímku jsou samí Třemešňáci, některé jistě poznáte.

Tradiční sběr šrotu

Každoročně se z podnětu ČSM sbíral železný
šrot. Na nádraží byl připravený vagon, který
byl po naplnění odeslán přímo do hutí.

Ochotnické divadlo

V září 1921 sehráli členové třemešenského Sokola na louce Václava Žižky v Mezihoří hru Jan Výrava
v režii Josefa Plecháče. Účinkovalo v ní 152 herců.
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Stěhování knihovny a proč k němu došlo

Když budovu bývalé baťovny zakoupili Jirákovi, nastal problém, kam s prodejnou obuvi. Obec rozhodla
o přestěhování knihovny na verandu restaurace U Erbenů a do uvvolněných prostor umístit prodejnu obuvi.

Hostinec Na Poště

Na tomto snímku můžete vidět, jak zasahoval hostinec Na Poště do vozovky před
více než 100 lety. Naproti je dům Josefa
Josífka.

www.bilatremesna.cz

Nové pouliční osvětlení

Původní obecní osvětlení bylo umístěno na domech, nebo
na dřevěných sloupech. Prvním stožárovým osvětlením
byla lampa na křižovatce k Tešnovu a rychle přibývaly
další. Fotografie z roku 1960.
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Třemešenské historky
Na dvorečku hruška stojí
Pan Alois žil v chalupě u potoka se
svou ženou a čtyřmi dětmi. Žena
se měla co ohánět. Musela vařit
pro celou rodinu, prát prádlo, uklízet, spravovat roztrhané kalhoty
atd. Nebylo divu, že toho měla někdy až po krk, zvlášť když muž ji
v domácnosti moc nepomohl
a spíš jí překážel. Někdy se neudržela a řádně ho seřvala.
Alois sice chodil do práce, odpoledne pak pracoval na zahradě, štípal
dříví a opravoval chalupu. To však
jeho ženě bylo málo.
Vřískání dětí a neustálé láteření
jeho ženy ho přiváděly na trudné
myšlenky. A tak si jednoho dne
přistavil k hrušce na dvoře žebřík a vylezl do koruny. Žebřík byl
krátký, tak Alois šplhal po větvích
až na vršek. Měl překrásný výhled
na Dubinu, na lesy kolem Pokladu,
a když se pootočil, tak viděl na kostel a za ním na kopce nad Mezihořím. Zkrátka se kochal a pomalu
ho vztek přecházel.
Žena potřebovala přinést vodu
ze studny a nanosit polínka, aby
mohla uvařit. Vyběhla na dvorek
a volala ho, pak oběhla chalupu, ale
nikde ho neviděla. Pak si všimla
žebříku opřeného o hrušku. Říkala si, co tam asi dělá, vždyť hrušky
jsou ještě zelené. Podívala se nahoru a až na vršku ho spatřila. Křičela na něho, ať sleze a jde něco dělat.
Když ji neodpovídal, napadlo ji,
aby si snad nechtěl něco udělat, co
by si počala sama se čtyřmi fakany,
a tak změnila taktiku a začala prosit. Alois zase nic.
Vtom šel po silnici obecní četník
Semerák. Zoufalá žena za ním vyběhla, vše mu vylíčila a nařídila
mu, ať z moci úřední zakročí, přivede muže k rozumu a donutí ho,
aby slezl dolů.
Četník se podrbal za uchem, vyhodnotil situaci a začal jednat.
Nejdříve mu zkoušel domluvit, ale

když nezabraly vyjednávací metody a situace se zdála kritická, významně si posunul řemen pušky
na rameni a vyzval ho jménem zákona, aby slezl. Alois sice nechápal,
který zákon může zakazovat lézt
na stromy, ale věděl, že se zákonem
není radno si zahrávat a pomalu
slezl dolů. Žena při tom trnula, lomila rukama, ale když byl na zemi,
pustila se zase do něj. Četník jim
tedy pohrozil, že je oba odvede na
stanici a napaří jim pokutu za pobuřování a rušení klidu. Tak oba
radši zalezli do chalupy a zavřeli za
sebou dveře.
Nebýt toho, že tuto příhodu četník vypravoval večer v hospodě
U Luštinů a nebýt toho, že tam právě seděli mládežníci v čele se Slávou Nádvorníkem, asi by se na vše
brzy zapomnělo. Sláva Nádvorník,
pozdější textař, libretista a scénárista zábavných pořadů, však na
toto téma složil píseň na melodii
krásné lidové písně V širém poli
hruška stojí s následujícím textem:
Na dvorečku hruška stojí,
vršek se jí zelená.
Na ní sedí Lojza ...,
Semerák se na něj dívá.
Pane Alois, pojďte dolů,
máte doma čtyři děti,
jestli se vám něco stane,
budou pro vás plakati.
Tuto píseň pak dlouhá léta hrávala
Podzvičinka vždy o posvícení před
chalupou pana Aloise. Zpočátku se
mu to moc nelíbilo, ale po čase ho
zlost přešla a pak si každoročně na
dvorečku pod hruškou se svou ženou zatancoval.
Boženko, to si to šprndíme
Pan Emil měl ve vsi malou opravnu
kol a motocyklů. Jakožto živnostník měl na počátku 50. let již své
zkušenosti se stávajícím režimem.
Měl našetřeno trochu peněz. Když
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se mezi lidmi začalo povídat, že
to jde s národním hospodářstvím
s kopce, nedal na ujišťování vládních činitelů v čele s prvním dělnickým prezidentem Gottwaldem,
že naše měna je tak pevná, že pevnější být ani nemůže, rychle nakoupil nějaký materiál a součástky. Protože mu ještě nějaké peníze
zbyly, udělal si radost, a koupil si
novou motorku. Za pár týdnů pak
došlo k měnové reformě.
Přivezl si domů elegantní červenou Jawu 250 péráka. Měla jen
jedno sedadlo a nosič. Pro zručného řemeslníka nebyl problém
přimontovat na nosič druhé sedlo
s držadlem a sklápěcí stupačky pro
spolujezce. Po této úpravě pozval
ženu Boženku na zkušební jízdu na
přehradu a zpátky.
Boženka se svátečně vyšňořila.
Nezapomněla ani na klobouk, kabelku a slunečníček. Emil v kožené
bundě a s koženou kuklou na hlavě
zatím na dvorku nervózně túroval
motorku. Když konečně přišla nastrojená jako na promenádní koncert Podzvičinky, posadil ji za sebe
a vyrazili na cestu. Na konci vesnice je dlouhá rovinka a tak Emil přidal plyn. Frčeli si to skoro osmdesátkou. Emilovi vlála šála, Boženka
si musela jednou rukou přidržovat
klobouk. Emil byl jízdou tak nadšen, že co chvíli do větru vykřikoval: „Boženko, to si to šprndíme.“
Z kopce řezal zatáčky až do protisměru. U přehrady pak zastavili na
cestě k domku hrázného.
„To byla jízda. To je mašina“, pochvaloval si Emil. Boženka však
jeho nadšení nesdílela. Řekla mu,
že je starý blázen, že se mohli zabít
a že zpátky půjde radši pěšky.
Pak se šli projít na nemojovskou
stranu, poseděli chvíli na břehu
a obdivovali úžasné vodní dílo,
které tam stojí už přes padesát let.
Cestou zpátky se ještě podívali
z druhé strany dolů do hlubokého
www.bilatremesna.cz
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údolí, jak se řeka v peřejích valí
k Verdeku.
Žena se zatím uklidnila a tak svolila k jízdě zpátky. Emil jí převázal
klobouk svou šálou a vyrazili. Na
kopečku za serpentýnami zastavili, pokochali se pohledem na Zvičinu a zase pokračovali v jízdě. Jak
Emil ještě nebyl na novou motorku
zvyklý, tak trochu rychleji pustil
spojku. Motor se trochu zakuckal,
poskočil, ale pak se dal do pohybu. Z Kamence dolů do zatáčky
a pak po rovince se Emil zase nechal unést jízdou a zrychlil. A zase
hulákal: „Boženko, to si to šprndíme.“ Boženka nic, ani do něj
nešťouchala parapletem. Dojel na
dvorek a čekal záplavu nadávek, ale
Boženka pořád nic. Ohlédl se, ale

Boženka nikde. „Kde jsem ji mohl
vytrousit? Co se jí mohlo stát?“
honilo se mu hlavou. Otočil tedy
motorku a opatrně a s obavami jel
zpátky.
Boženka seděla v příkopu tam, kde
se spolu dívali na Zvičinu, a čekala.
Jak sebou před tím motorka trhla, tak Boženka si ještě upravovala
kloubouček, aby vypadala dobře,
pořádně se nedržela a skulila se do
pangejtu.
Pan Emil ji k další jízdě už nepřesvědčil. Vzal jí tedy galantně kabelku, pověsil ji na řídítka a celou cestu tlačil motorku mlčky vedle ní.
Boženka po prožitém šoku rovněž
mlčela. Ani doma nic neřekla.
Víckrát si však za něho už nesedla.
K. Sybr.

Po senátoru Ing. Jiřím Hlavatém
je druhým Královédvorákem, o
kterém psal časopis Forbes, Radek
Micopulos, který dnes žije a pracuje v Bílé Třemešné. A proč tichého,
nenápadně a skromně působícího
Radka tento prestižní časopis vůbec oslovil?
Radek patří mezi nejznámější sbě-

stříbro). Radek je zakladatel a šéfredaktor stránky JEŽCIVKLECI.
cz, působící již od roku 2005. Později založil i produkci originálních
českých hlavolamů RADEMIC
PUZZLES. Sám si pro svou výrobu ježky také od základu navrhuje.
V roce 2012 získal cenu Hlavolam
roku za nový převratný model ježka v kleci Gen. Radek se již objevil
také ve Snídani s Novou, v Českém
rozhlase nebo v časopise Epocha.
Navrhl také speciálně upravené
ježky pro automobilku ŠKODA
AUTO nebo tenisový FedCup a
DavisCup. Radek také pátrá v historii Ježka v kleci, také se (možná
k našemu zklamání) dopátral, že
předchůdce ježka pochází z USA,
kde už podobný hlavolam existoval
v roce 1886.
Protože ježek v kleci je určen především nadšencům a sběratelům
téměř výlučně v ČR, nepřináší
žádné závratné výdělky, je to spíš
srdeční záležitost. „To hlavní ale je,
že dělám radost lidem, kteří ježka
znali a teď mají takového, jakého
si vysnili. To je pro mě ten největší
výdělek,“ říká Radek Micopulos v
rozhovoru pro časopis Forbes.
K. Poživilová

Co možná nevíte

foto: B. Poživilová

ratele, konstruktéry a výrobce ježka v kleci, nejslavnějšího českého
hlavolamu, který pro české kluky
a holky (a nejen pro ně) objevil a
zpopularizoval Jaroslav Foglar, spisovatel, jehož knížky jsme mnozí
hltali jako děti a jak je vidět, nejen
naše generace, které komunisté
„foglarovky“ zabavili z veřejných
knihoven a zničili je, ale i generace
mladší.
V Radkově sbírce naleznete ježky nejrůznějších typů a materiálů
(dřevo, sklo, dural, nerez, mosaz či
www.bilatremesna.cz
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Severka znovu ožila
Tak konečně je to zase tady. Po
několika mírných zimách, kdy
jsme nedočkavě vyhlíželi sněžení, to přišlo. Nečekaně a najednou. Krakonoš se podělil o
sněhovou peřinu i s Podkrkonoším. A tak jsme zas naplno rozjeli vlek. Ani jsme netušili, jak se
nám stýskalo. To sportovní nadšení malých lyžařů a lidské hemžení kolem chaloupky nám fakt
chybělo. Takže už od 6. ledna lyžujeme bez přestávky. A to je víc,
než v co jsme doufali. Podmínky
v našem ,,skiresortu“ byly tak
super, že jsme vyjeli s rolbou ze
zvičinské garáže. Upravili jsme
nejen sjezdovku, ale i běžecké
trasy na Zvičinu.
Naším cílem je nechat děti, aby
se tu poprvé postavily na lyže a
překonaly prvotní strach. Naučily se jezdit samy na vleku a
navždycky si pamatovaly, že poprvé to bylo u nás! Prostě jsme
malá sjezdovka, kterou udržuje
parta nadšenců s velkým srdcem. Děkujeme za přízeň.
M. Šamanová
za lyžařský oddíl Severka

Letošní zimu si užijí i běžkaři
A nemusí nikam daleko. Na
polích v okolí Bílé Třemešné je
krásná skútrem upravená běžkařská stopa. O 10 km dlouhý
okruh se postaral Tomáš Berger.
Děkujeme Tomášovi a Obecnímu úřadu v Bílé Třemešné, který
přispěl na naftu.
K. Poživilová
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Společenská kronika
(údaje k 31. 12. 2016)
V roce 2016 se v naší obci narodilo 7 občánků – 3 děvčata a 4
chlapci.

Informace pro občany
Občané, pozor!
Na podzim roku 2016 byla obnovena činnost zubní ordinace v Bílé Třemešné. Telefonní číslo do ordinace je 732 580 139.

Do naší obce se přistěhovalo 25
občanů a odstěhovalo se 28 občanů.
V roce 2016 nás opustilo 8 našich spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel je 1320
občanů.

Cena vodného je v současnosti 23,-/m3 a stočného 20,70/m3 .

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.

Sáčky na psí exkrementy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.

Zároveň žádáme ty občany, kteří
v roce 2017 slaví „kulaté“ výročí
sňatku (50 let a více), aby se přihlásili na obecním úřadě.
P. Morávková, matrikářka

Třemešenský zpravodaj
Vydává obec Bílá Třemešná
Náklad: 300 výtisků
Kontakt: Obec Bílá Třemešná,
Bílá Třemešná 315,
544 72, Bílá Třemešná

Prostor nového dětského hřiště a plocha za hřbitovem (určená k odkládání větví) jsou střeženy kamerou.
Žádáme všechny občany, kteří dluží za spotřebovanou vodu a poplatek za
psy, aby platbu urychleně provedli.

Uložení velkoobjemového odpadu do kontejneru v areálu Sběrného dvora je za poplatek 3,-Kč/kg. Zimní otvírací doba od 01. 11. do 31. 03. 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.
Rada obce schválila jednorázový finanční dar pro toho občana, který se
ujme nalezeného pejska z našeho záchytného kotce.
Cena za známku a pytel na odpad je v roce 2017 65,-Kč.
Majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10-300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění mají novou povinnost – projít kontrolou technického stavu a provozu kotle. Kontrola se opakuje po dvou
letech. Seznam revizních techniků naleznete např. na www.aptt.cz

Grafická úprava a sazba: Lukáš Bohánský
Korektury: Kateřina Poživilová
Tisk: KRPA FORM, a.s.
Dolní Branná 122
543 62, Dolní Branná
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