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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, tak jako každý rok
touto dobou mi dovolte, abych vám tímto
způsobem popřál do nastávajícího roku
2018 mnoho úspěchů štěstí, zdraví, a neutuchajícího životního optimismu. Rok
2018 by se měl nést v duchu hned několika významných výročí naší republiky,
a proto věřím, že bude v tom pozitivním
slova smyslu významný i pro vás a vaše
blízké.
Ani letos nemohu zapomenout poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí
na dění v naší obci. I když vím, že vám

předcházející rok sebral mnoho sil, tak
pevně věřím, že v tom nadcházejícím
nám znovu zachováte přízeň a budete přispívat ke kulturně společenskému dění
v obci. Proto vám přeji pevné nervy,
spousty nových nápadů a ať je vám příroda se svým počasím vždy nakloněna.
Sportovcům pak ještě přeji hodně branek,
bodů, vteřin a sportovního štěstí.

Fotografie - Kanalizace „Aleje“

Ještě jednou vše nejlepší do roku 2018.
Štěpán Čeněk, starosta obce

Kanalizace v Alejích je dokončena
V září 2017 byla po několikaletém úsilí
a přibližně sedmiměsíční výstavbě dokončena stavba tlakové kanalizace v části
obce „Aleje“. Jak si zejména obyvatelé
této části obce pamatují, byly přípravy
stavby zahájeny již v roce 2012, ale hned
několikrát to vypadalo, že se stavba nebude nikdy realizovat. V této souvislosti
se musím pozastavit nad přístupem některých úředníků, kteří svým jednáním
povolení stavby doslova sabotovali.
Jak se ale říká, konec dobrý, všechno
dobré, a tak nakonec tlaková kanalizace o

délce 1,7 km za bezmála 5,5 mil Kč mohla
být postavena a zkolaudována. Na financování této akce se však obec nepodílela
sama. Částku 4,2 milionu korun poskytl
v rámci dotace Královéhradecký kraj.
Bez této podpory by obec stavbu zřejmě
nemohla realizovat, za což patří Krajskému úřadu poděkování.
Poděkování patří i všem občanům Alejí
za jejich přístup a pochopení některých
problémů, které se v průběhu stavby a při
jejím uvedení do provozu objevily.
Š. Čeněk

foto: Š. Čeněk, logo: kr-kralovehradecky.cz
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Daník se pere s osudem jako lev

Již třetím rokem se snažíme sehnat
finanční prostředky na terapii dnes
sedmiletého nechodícího chlapečka Daníka, který možná nikdy neměl
díky svému postižení chodit, který ale
po dvou letech intenzivní terapie začal
lézt, který momentálně nacvičuje sezení na válci (cvičení potřebné k sezení
na invalidním vozíku) a který začal
posilovat dolní končetiny, aby se na ně
snad jednou postavil. Obětavost maminky a Daníkovo úsili je neuvěřitelné.
Celý Daníkův příběh je o velké lásce,
pomoci, naději a neskutečné dřině.
O obrovském úsilí malého kluka. Daník se se svým osudem pere jako lev.
Za dva roky „procvičil“ takřka půl milionu korun, přičemž každá terapie odpovídá výkonu vrcholového sportovce.
Vše o Daníkovi je na jeho stránkách
www.terapieprodanika.cz. Je zde i odkaz na krátkou reportáž, kterou natočila TV Barrandov.

Investice v roce 2018
Přístavba mateřské školy
Jak bylo zmíněno v přechozím vydání
zpravodaje byla na rok 2017 plánována
přístavba třetího oddělení MŠ. Z administrativních důvodů byla stavba v roce
2017 však pouze zahájena. Prodloužení
termínu nebylo ze strany obce možné
nijak ovlivnit, a tak se nového oddělení

dočkáme až letos. Předpokládaný termín
dokončení stavby je červen 2018, což znamená, že stavba, v jejímž rámci je počítáno i s úpravou zahrady a herních prvků,
začne sloužit dětem od nového školního
roku 2018/19.

Obec uspěla se žádostí o přístavbu ZŠ
Někteří z vás už jistě tuto zprávu zaznamenali např. v Krkonošském deníku,
a není to tedy pro vás úplná novinka. Pro
ty ostatní přinášíme tuto významnou
zprávu nyní. Naše obec uspěla s žádostí
o evropské dotace na přístavbu pavilonu
odborných učeben. Projekt, který zde byl
již několikrát představen, schválilo Ministerstvo pro místní rozvoj v říjnu 2017.
Celkové náklady na stavbu dvanácti odborných učeben, kabinetů, výtahu, venkovní učebny, zahrady, vstupního portálu
atd. včetně vybavení jsou odhadovány na
77 mil. Kč. Výše přiznané dotace pak činí
69 mil. Kč. Není jistě bez zajímavosti, že
se jedná o vůbec největší projekt, který byl
v České republice v tomto operačním pro-

gramu podpořen. Velké poděkování zatím
patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli a odvedli velký kus kvalitní a profesionální práce. Tímto úspěchem se nám
povedl pomyslný první krok. Ten druhý
krok, týkající se samotné realizace, je již
v plném proudu. V současné době obec
čeká na připomínkování návrhu výběrového řízení. Po schválení návrhu, které
očekáváme v únoru, bude vypsáno samotné výběrové řízení. Výsledky řízení včetně
následného schválení vítězného uchazeče
by mohly být známy na konci dubna. Od
tohoto data se bude odvíjet i předpokládaný termín výstavby, který je 18 měsíců.
Š. Čeněk

foto: D. Rejlová

Pomozte nám prosím a podpořte naši
akci „100 kurun pro Daníka“. Pokud
se nám podaří najít 200 lidí, kterým
nebude 100 či 200 Kč měsíčně chybět
a budou ochotni formou trvalého příkazu po dobu jednoho roku tuto částku
zasílat na Daníkův transparentní účet
272369282/0300, pokryjeme mu náklady na terapii na letošní rok. Bude
to náš společný dárek. Dárek, který má
smysl. Dárek pro Daníka..
Děkujeme i za jakýkoliv jednorázový příspěvek. Sbírka je osvědčena KÚ
Královéhradeckého kraje.
Děkujeme vám všem a přejeme hodně
štěstí a zdraví v novém roce.
D. Rejlová

foto: Z. Haman
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Děkujeme, že nejste lhostejní k osudu druhých
V měsíci lednu proběhla v naší obci tradiční tříkrálová sbírka. Koledníci s pověřeným doprovodem během několika
dní prošli naší obcí, aby díky vaší finanční podpoře pomohli těm méně šťastným
z nás, zejména pak dětem. Oproti loňskému roku se v Bílé Třemešné vybralo

opět asi o 10 % více peněz.
Celková částka tak letos činí 20 551,Kč. Jménem Charity Dvůr Králové n. L.
i jménem obce děkuji všem, kteří nejste
lhostejní k osudu druhých.
Š. Čeněk

logo: facebook.com/trikralovasbirka
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Informace ze zastupitelstva
Schválená usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 04. 10. 2017.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva a pozastavuje projednávání prodeje p.p.č. 1096/12 v k.ú.
Bílá Třemešná.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 21. 06. 2017 do 04. 10. 2017.
3) ZO schvaluje smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP
a PDPS včetně výkazu výměru, rozpočtů a autorského dozoru veřejné zakázky „III/30010 Horní Dehtov – Bílá Třemešná.
4) ZO revokuje usnesení č. 5 z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 03. 2017 a nově schvaluje rozpočet na rok 2017 v odvětvovém členění jako schodkový, a to ve výši příjmů 18 035 300,- Kč a výdajů 25 572 698,- Kč.
5) ZO schvaluje finanční dar ve výši 8 000,- Kč, na charitativní den pro Adélku Formánkovou, schvaluje uzavření darovací smlouvy
s SDH Bílá Třemešná 118, 544 72 Bílá Třemešná
6) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce ke dni 04. 10. 2017 rozpočtovým opatřením č. 4 v takové podobě, jak byla přednesena a jak
je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
7) ZO souhlasí se záměrem koupě částí pozemkových parcel č. 46/2, 46/1 a 357/1 v k.ú. Nové Lesy.
8) ZO souhlasí s pronájmem nebytových prostor v č.p. 156 (Dům služeb) spol. Korund v.s.o. Bílá Třemešná 385, 544 72 Bílá Třemešná
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou (jeden rok), nájem stanovuje na 750 Kč měsíčně.
9) ZO schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2017 ve výši 20,- Kč za 1m3 pro vodné a 18,- Kč za 1m3 za stočné bez
DPH.
10) ZO neschvaluje záměr zpracování žádosti o dotaci výstavby bytového domu na p.p.č. 352/2 v k.ú. Bílá Třemešná.

Schválená usnesení 17. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 15. 11. 2017.
1) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic Královéhradeckého kraje, p. o., na části p. p.č.
1101/63, 1101 /72, 110178, 1101/61, 1101/59, 1101/23, 110173, 1101/56, 1101/57, 1101/70, 1101/17, 1101/75, 1101/74 o celkové výměře 308 m2, vše v k. ú. Bílá Třemešná.
2) Stavební úpravy autobusové zastávky – „U Kaiserů“
a) ZO bylo seznámeno se záměrem úpravy autobusové zastávky – U Kaiserů a s tímto záměrem souhlasí.
b) ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výzvu „Bezpečnost dopravy a podpora udržitelné dopravy“ vyhlášenou spolkem MAS
Královédvorsko z.s.

Schválená usnesení 18. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 20. 12. 2017.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 15. 11. 2017.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 15. 11. 2017 do 20. 12. 2017.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce ke dni 20. 12. 2017 rozpočtovým opatřením č. 7 v takové podobě, jak byla přednesena a jak
je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje rozpočet na rok 2018 v odvětvovém členění jako schodkový, a to ve výši příjmů 18 226 500,- Kč a výdajů 35 992
112,- Kč.
5) ZO souhlasí s plánem hospodářské činnosti obce na rok 2018. Schválený plán hospodářské činnosti je nedílnou součástí zápisu
z tohoto jednání. Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků z rozpočtů z předešlých let. Rozpočet obce na rok 2018 je nedílnou
součástí zápisu z tohoto jednání.
6) ZO schvaluje odkup pozemků dle geometrického plánu číslo 670-188/2016 v k.ú. Bílá Třemešná.
a) Pozemkové parcely č. 318/3 o výměře 1 m2, 318/4 o výměře 4 m2 a 1277 o výměře 33 m2, ve vlastnictví spol. Zvičinské uzeniny
a lahůdky, s r.o. za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemků činí 38 m2 za cenu 3 800,- Kč.
b) Pozemkovou parcelu č. 322/13 o výměře 16 m2 ve vlastnictví pana Mirko Žižky za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemku
činí 16 m2 za cenu 1 600,- Kč.
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c) Pozemkovou parcelu č. 326/3 o výměře 11 m2, ve vlastnictví Bohumíra Machka a Miroslava Machka za cenu 100,- Kč za 1m2.
Celková výměra pozemku činí 11 m2 za cenu 1 100,- Kč.
d) Pozemkovou parcelu č. 326/4 o výměře 37 m2, ve vlastnictví Jaroslava Zavřela za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemku
činí 37 m2 za cenu 3 700,- Kč.
e) Pozemkové parcely č. 327/31 o výměře 9 m2, 327/32 o výměře 24 m2, 327/33 o výměře 10 m2 a 1280 o výměře 15 m2, ve vlastnictví
Jiřího Šamana. Celková výměra pozemků činí 58 m2 za cenu 5 800,- Kč.
f) Zastupitelstvo obce Bílá Třemešná schvaluje bezúplatný převod pozemků pod stavbou chodníků v katastrálním území a obci Bílá
Třemešná z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Bílá Třemešná. Pozemkové parcely číslo 1224/7 o výměře 70 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, 1224/8 o výměře 177 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a části p.p.č. 1224/1 o výměře
7 812 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, které byly geometrickým plánem č. 670-188/2016 (není dosud zapsán v KN) odděleny
a nově označeny jako pozemkové parcely číslo 1224/11 o výměře 1 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 1224/13 o výměře 1 m2,
ostatní plocha – ostatní komunikace, 1224/14 o výměře 3 m2, ostatní plocha - ostatní komunikace, 1224/15 o výměře 4 m2, ostatní
plocha – ostatní komunikace, 1224/16 o výměře 446 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, včetně následujících omezujících podmínek. Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po
dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě
a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníkem v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne.
7) ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.: IZ-122000322/VB/1 (Nové Lesy přel. knn náves obec Bílá Třemešná).
8) Zastupitelstvo obce
a) ruší část obecně závazné vyhlášky obce Bílá Třemešná č. 4/2010 z r. 1998 o místním poplatku za psů.
b) schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bílá Třemešná č. 2/2017 o místním poplatku ze psů.
9) ZO schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 318/2017Sb., odměny členů zastupitelstva od 01. 01. 2018 dle přiloženého návrhu,
který je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Říjen je měsíc posvícení

Říjen je jako každoročně v naší obci věnován posvícenským oslavám, které připravuje Sdružení přátel Bílé Třemešné spolu
s dobrovolníky. Po několika organizačních
schůzkách začínají přípravy nejrůznějších
posvícenských pochutin, nechybí tlačenka, jitrnice, prejt, guláš, ale ani koláčky.
Obec se změní v Mrkvancov a začíná tradiční průvod, s nejrůznějšími protagonisty a hosty.

O pohoštění během průvodu se starají
dva šikovní muži, kteří jsou vám k dispozici vždy s úsměvem a plným jídelním
vozem.

Topinkáři nabídnou svoji speciální topinku, kterou vám na přání upečou přímo
v průvodu na svých kamínkách upravených speciálně pro tyto účely.
Na pořádek dohlíží pořádková policie,
někdy vypomůže i sličné děvče, v případě
nevhodného chování čeká na případného
zločince soudní řízení a obecní šatlava.
Místní dívky se na posvícení těší a připravují se několik dní dopředu, vždy se snaží
patřičně ustrojit do hezkého kostýmu.
Čestné místo v průvodu patří paní kněžně
a knížeti, kteří nás každoročně poctí svou
přítomností a pozdraví se se svými poddanými.
Nechybí ani cikánská děvčata, která vám
předpoví budoucnost, kterou si přejete.
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V průvodu nechybí ani možnost ošetření v naší nemocnici, kde se o vás postará
personál pod dohledem zkušeného chirurga.

Často nás navštěvují zajímaví hosté, letos
tomu nebylo jinak, a tak jsme měli možnost setkat se se skupinkou Hippies, kterým se u nás zřejmě také líbilo.Zavítali
k nám i sousedé přímo z německého Oktoberfestu.

Na poklidný průběh našeho průvodu dohlíží jako každý rok náš pan farář, kterému
se můžeme vyzpovídat i během průvodu.
Průvod je ukončen na hřišti Dubina, kde
je připraveno vždy nějaké představení,
letos jsme měli možnost vidět mažoretky
a v parku během průvodu představení
skupiny Model Men Group, nechyběla ani
bohatá tombola. Ted už zbývá jen poděkovat všem, kteří pomáhali, protože bez
nich bychom takovouto akci nezvládli.
Děkujeme a vážíme si vaší pomoci!
Za Sdružení přátel Bílé Třemešné
P. Holzhauserová, foto. D. Pochylá

www.bilatremesna.cz
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Zveme vás na Nachmelenej pochoďák 2018

Dříve než si přečtete vlastní pozvánku, dovolte nám malé ohlédnutí za minulým ročníkem. Co se skrývá za poněkud záhadným
názvem? Jako zapsaný spolek STŘEMCHA
z Bílé Třemešné jsme se rozhodli uspořádat
v sobotu 29. července 2017 trochu netradiční
akci. Procházku po okolí spolu s ochutnávkou české pivní kultury. Již měsíce předem
se zájemci registrovali, za což jako odměnu
získali unikátní půllitr s logem našeho spolku. Jednalo se o deseti kilometrový pochod
z parku v Bílé Třemešné do Dolní Brusnice,
dále do Lázní pod Zvičinou, na Zvičinu samotnou okolo Masarykovy dračí studánky,
poté Sedlem pod Zvičinou a kolem Perné
U Kříže na sjezdovku Severka v Dolní Brusnici a následně opět do parku. Cestou se
účastníci na celkem osmi stanovištích seznámili s informacemi a samozřejmě samotnou
chutí piv z celé republiky. Na jednotlivých
stanovištích se zájemci mohli seznámit také
s historií jednotlivých míst či zdejšími pamětihodnostmi. Počasí akci velmi přálo
a i náročný výstup na Zvičinu zdolalo všech
300 účastníků se ctí. Odměnou jim byl překrásný výhled ze zdejší rozhledny. Za povšimnutí stojí i to, odkud si k nám návštěvníci
našli cestu. Nejvíce účastníků bylo samozřejmě z Královéhradeckého kraje, spousty lidí
však přijelo akci podpořit z Prahy a nemálo
znalců dobrého pěnivého moku přijelo i z
Moravy, západních či jižních Čech. Pochoďák lze bez nadsázky nazvat mezinárodní
akcí, jelikož na něj zavítali také účastnící
z Německa, Polska, Slovenska, Rakouska,
Nizozemí, Portugalska, Španělska, Islandu,
USA a Sýrie. Proč jsme se do takovéto akce
vůbec pustili? Někteří z nás jsou velkými milovníky piva, rádi ochutnáváme něco nového,
poznáváme nové pivovary. Když líčíme své
zážitky z ochutnávek, zjišťujeme, že mnozí

nemají ponětí o existenci minipivovarů, které jsou v našem nedalekém okolí a již vůbec
netuší, že existují svrchně kvašená piva, která
jsou diametrálně odlišná od u nás tradičních
spodně kvašených ležáků. Rozhodli jsme se
tedy obohatit pivní kulturu v našem okolí a
nabídli lidem možnost ochutnat šest piv speciálních vedle u nás tradičních piv Krakonoš
12° a Tambor nefiltrované 11°. Snažili jsme
se vybrat širokou škálu chutí. Účastníci tak
mohli ochutnat pšeničné pivo Weizenbier
od pivovaru Primátor, který se pyšní zlatou
medailí v prestižní celosvětové soutěži World
Beer Awards 2013. Ze svrchně kvašených piv
jsme vybrali osvěžující 10,5° Summer Sunset Ale z minipivovaru Krkonošský medvěd
Vrchlabí a 14° IPA z minipivovaru Nachmelená opice Krnov. Tato piva jsou velmi voňavá
po amerických chmelech a tropickém ovoci.
Mezi svrchně kvašená piva se řadí i Sumeček
Catfish z pivovaru Kocour Varnsdorf, který
se vyznačuje velmi vysokou hořkostí. Naopak Jahodový Porter od zmíněného pivovaru je velmi sladký, milovníky si našel především u žen, ale i mnoho mužů hodnotilo
toto pivo velmi pozitivně. Porovnat produkci
klasických pivovarů s těmi mini mohli účastníci ochutnávkou 11° ležáku Trautenberk
z Horní Malé Úpy, který účastníkům velmi
chutnal. Osm piv na desetikilometrové trase
nádherným podkrkonošským krajem však
nezdolalo ani jednoho účastníka. Na celé trase panovala skvělá nálada a smích bavících se
účastníků. V cíli měli všichni velikou žízeň a
dožadovali se speciálů z trasy i svých tradičních piv. To svědčí o tom, že vybraná piva
sklidila úspěch. Nachmelenej pochoďák lze
tedy jistě hodnotit jako velmi zdařilou akci a
dokladem toho jsou již první desítky žádostí o registraci na ročník 2018, který se koná
28. července. Jako bonus účastníci mohli vy-

hrát dárky od pivovarů Krkonošský Medvěd
Vrchlabí, Trautenberk Horní Malá Úpa, Nachmelená opice Krnov, Krakonoš Trutnov,
Tambor Dvůr Králové nad Labem a Primátor Náchod, kterým touto cestou děkujeme
za podporu akce. Dále musíme poděkovat
likérce Apicor Rudník, která účastníkům věnovala závěrečnou ochutnávku likérů ze své
produkce. Raisova chata Zvičina poskytla
účastníkům 50% slevu na rozhlednu. Děkujeme i restauraci U Šmídů, penzionu Pod
Lípou, Hotelu Lázně pod Zvičinou a TJ Jiskra Dolní Brusnice za technickou výpomoc.
Poděkování patří i obci Bílá Třemešná, která
umožnila konání této akce a podporuje i naše
další akce, jako jsou Halloween, Masopust

foto: O. Tremer

a soutěž Kotlíkové guláše.
Zaregistrujte se tedy včas i vy! Registrační
formulář se objeví na našich stránkách www.
stremcha.cz a facebooku stremcha v průběhu
března 2018. Registrací získáte slevu a originální půllitr, který pro vás připravujeme.
Sledujte naše stránky a facebook, kde budeme postupně zveřejňovat zařazená piva. Těšit
se opět můžete na krásnou procházku okolo
Zvičiny provázenou osmi různými pivy, ať
už spodně, nebo svrchně kvašenými. Těšit se
také můžete na mnoho novinek, které vaši
cestu udělají zase o mnoho příjemnější.
V. Tremer

Důchodci se věnují i sportu
Klub důchodců pracuje při OÚ v Bílé Třemešné. Má 154 členů
z Bílé Třemešné, Nových Lesů a Dolní Brusnice. V roce 2017 se
stala předsedkyní paní Dana Krejcarová. Celý rok zajišťujeme
pro důchodce výlety, kulturní akce, přednášky, ale i něco pro
zdraví. Loni jsme byli v termálních lázních ve Velkém Medéru
na Slovensku. Zájezd měl takový úspěch, že jej v květnu 2018
opakujeme. Každoročně jezdíme také k moři. Kromě Itálie si
lidé mohou vybrat i pláže Chorvatska, podle toho, co je víc
láká. Kromě toho pořádáme jednodenní výlety po republice.
Také se rádi pobavíme a zatančíme si. To činíme o Pepíkovské a Mikulášské zábavě. Akcí se mohou zúčastnit i nečlenové.
Zveme všechny důchodce, aby přišli mezi nás.
O všem, co se děje, informuje vývěska u pošty.
Na fotografii vidíte, že důchodci neleží jen na pláži, ale i sportují.
Text I. Zárubová, foto H. Kuncová

www.bilatremesna.cz
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Sbor dobrovolných hasičů
Činnost SDH Bílá Třemešná

Výjezdová jednotka je složena z 23 členů,
z toho 2 členové jsou z SDH Nové Lesy
a 3 členové jsou zaměstnanci Hasičského
záchranného sboru ČR. Ve výjezdové jednotce jsou i dvě ženy. Všichni členové se
v rámci svých možností zúčastňují vyhlášených poplachových událostí.
V uplynulém roce se naše výjezdová jednotka zúčastnila 43 událostí. Z toho se
jednalo o 16 požárů, 21 technických zásahů (čerpání vody, odstraňování překážek
z komunikací apod.), 3 plané poplachy
a 3 taktická cvičení.

Mimo těchto událostí se jednotka na jaře
zúčastnila pravidelného námětového cvičení, které se konalo v Horním Dehtově. Této
akce se zúčastnili muži i ženy. Počasí nám
sice příliš nepřálo, ale s tím jsme si poradili.
V letošním roce bohužel nedošlo na pravidelnou údržbu požární nádrže Bagrák
v Bílé Třemešné. Pozlobila nás technika
a ubíhající čas a počasí. V roce 2018 bude
údržba řádně provedena.
V průběhu roku byly prováděny i práce pro
Obec Bílá Třemešná – údržba kanalizačního systému, oplach komunikací apod.

Co se týká udržování a modernizace nezbytné techniky a bezpečnostních pomůcek, byla letos jednotka z části 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.
V rámci řádného plnění úkolů v jednotce
Sboru dobrovolných hasičů Bílá Třemešná
je nutno dodržovat řádná školení, bez kterých nejsme schopni plnit činnost v rámci požární ochrany. Součástí mé funkce je
i zajistit nezbytná školení, bez kterých
není možná další činnost členů výjezdové jednotky. Jedná se o školení velitelů
družstev (1x velitel jednotky, 4 x velitel),
strojníků (9x). Další nezbytná školení
spočívají v činnosti nosičů dýchací techniky (10x). Tyto odbornosti jsou v rámci
činnosti jednotky pravidelně opakovány
a řádně proškolovány. K tomuto účelu 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 pro školení
v rámci radiového spojení a bezpečnosti
práce. Nedílnou součástí této činnosti je
i nezbytná pomoc jednotek HZS požárních stanic Dvůr Králové nad Labem
a Trutnov.
Je nutno zmínit, že veškerá naše činnost je
závislá na podpoře zřizovatele sboru a jed-

notky, což je Obec Bílá Třemešná. Nemalým dílem se na zákonné činnosti účastní
i Ředitelství hasičského záchranného sboru Hradec Králové a Ministerstvo vnitra
České republiky. V rámci spolupráce byl
v letošním roce vyhlášen dotační program
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů.
Tohoto jsme se zúčastnili. Bohužel jsme
nedosáhli potřebné body k získání dotace.
Dotace byla směřována zejména na obměnu mobilní techniky (speciální vozidlo
AVIA 31, DA 8). Pokud bude i v následujícím roce dotace vyhlášena, samozřejmě se
po dohodě s obecním úřadem zúčastníme.

Velký úspěch mužů v požárním
sportu

I v letošním roce byl součástí činnosti sboru
i požární sport. Na prvním místě je samozřejmě sport mládeže. Muži a ženy se zúčastnili společně několika soutěží, přestože
máme problém s nedostatkem soutěžících.
V letošním roce jsme tuto činnost zaměřili na tzv. RETRO družstvo ve složení starší
muži, mladší muži a ženy.
V letošním roce se naši mladí muži zúčastnili okresního kola v požárním sportu (všesportovní stadion Trutnov), kde si prvním
místem vybojovali postup do krajského
kola, které se konalo v Hradci Králové. Zde
se umístili na místě třetím. Nutno podotknout, že zde byli poprvé a výsledek byl velkým úspěchem.
Stále platí, že pro nové zájemce máme dveře
otevřené a rádi je uvítáme v našich řadách.
Text a foto: R. Špůr

Charitativní akce pro Adélku Formánkovou (23. 9. 2017)
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Posláním hasičů je pomáhat při požárech, ale i jinde. My jsme se rozhodli
uspořádat zábavný den pro děti i dospělé
spojený se sbírkou plastových víček pro
postiženou dvouletou Adélku Formánkovou.

pomůcek pro její další léčbu. I když nám
nepřálo počasí, v parku v Bílé Třemešné
se sešlo opravdu hodně lidí, kteří Adélku
podpořili. Zejména z.s. Střemcha věnoval Adélce poukaz na 3000,-Kč. Víček
se nám podařilo vybrat neuvěřitelných
1000 kg!

Peníze za vybraná víčka i peníze vybrané
v hotovosti jsme předali rodičům Adélky Formánkové na nákup potřebných

Z finančních příspěvků se vybralo 8260 Kč.
Celkem jsme Formánkovým předali částku 13300 Kč.

Během dne u nás v Bílé Třemešné vystoupilo několik hudebních skupin,
a to Podzvičinka, Olympic Band Revival
a Duo Arnika. Dále jsme mohli vidět
vystoupení Self Defence teamu pod vedením p. Petra Karbana, vyzkoušet si
první pomoc. A pro děti bylo připraveno několik soutěží. Jelikož se nám tato
akce velmi líbila a osvědčila se, budeme ve sběru víček pokračovat. V roce
2018 oslaví náš sbor výročí 135 let od
jeho založení, proto jsme se rozhodli, že
naše výročí oslavíme společně s Adélkou
a při této příležitosti budeme opět víčka
vybírat. Samozřejmě budeme včas informovat. Děkujeme všem, kteří tuto akci
jakkoliv podpořili.
Text Z. Kramar, foto J. Kaiser

www.bilatremesna.cz

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Mladí hasiči skvěle reprezentují Bílou Třemešnou

V roce 2017 jsme se sešli na 76 schůzkách.
V dětské kategorii jsme se zúčastnili sedmi soutěží okresu Trutnov.
V kategorii dorostenci a muži jsme se
zúčastnili třiceti soutěží v celé republice.
Celkem jsme najeli 3686 kilometrů.
Z mladých hasičů byli nejúspěšnější Daniel Špůr (9. místo) a Jaroslav Hanzl (11.
místo) v celkových okresních šedesátkách.
Za dorost nás reprezentoval poslední rok
Miroslav Mareček, který na okresním kole
v Úpici a krajském kole v Hradci Králové vybojoval první místa a postoupil na
mistrovství České republiky ve Zlíně. Tam
se umístil v celkovém pořadí na 3. místě
v jednotlivcích. V Českém poháru Rebel
vybojoval 19. místo z 206 závodníků a ve
východočeské lize 3. místo z 88 závodníků. Z těchto soutěží postoupil na mistrovství České republiky v Praze v kategorii

muži, tam vybojoval 51. místo ze 156 závodníků.

Fiala, Jaroslav Huňát, Radek Špůr, Pavel
Hoffman, Štěpán Remeš, Martin Čuhel,
Jaroslav Polášek a Petr Slabý. V této soutěži zvítězili a postoupili do krajského kola
v Hradci Králové. Po těžkém boji získali
krásné 3. místo. Pro náš sbor to je nejvyšší
ocenění v krajské soutěži v kategorii muži.

Co plánujeme v roce 2018

Chceme se zúčastnit všech soutěží mládeže a dospělých pořádaných okresem
Trutnov, Českého poháru Rebel, Českého
halového poháru, Východočeské a Moravskoslezské hasičské ligy.
V roce 2017 jsme se účastnili okresního
kola požárního sportu v kategorii družstev mužů v Trutnově. Reprezentovali nás
Miroslav Mareček, Martin Fiala, Vojtěch

Závěrem chceme poděkovat Obecnímu
úřadu v Bílé Třemešné za finanční podporu, bez které bychom se nemohli účastnit
všech soutěží, a hasičům z Bílé Třemešné.
Text J. Huňátová, foto: R. Špůr

Na co se můžete těšit
květen: Bábovkové posezení ke Dni matek (ČSŽ)
duben: Čarodějnice (Sdružení přátel Bílé Třemešné)
19. 5. Výpravná akce pro děti (Střemcha)
červen: Pochod třemešenskými lesy (ČSŽ)
28. 7. Nachmelenej pochoďák (Střemcha)
srpen-září Pohádkový pochod
25. 8. Procházka do Sejkorníku
15. 9. Soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a bramborák (Střemcha)
říjen : Posvícení (Sdružení přátel BT)
3. 10 Halloween (Střemcha)
Od 21. 1. každou neděli v 15. 30 na Dubině Kreativní dílničky s Terkou pro děti a rodiče

www.bilatremesna.cz
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Od podzimu 2017 ZŠ navštěvuje 197 žáků z Bílé Třemešné, Třebihoště, Dolní Brusnice,
Zábřezí-Řečice, Horní Brusnice, Mostku a Dvora Králové nad Labem.
Služeb školní družiny využívá 73 žáků zejména z 1. -3. třídy a služeb školního klubu
(ŠK) využívá 24 žáků zejména dojíždějících. Do mateřské školy nastoupilo 65 dětí z Bílé
Třemešné, Dolní Brusnice a Doubravice.
Organizace poskytující vzdělávání 262 dětem 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 4 asistenti pedagoga.

Rok 2017

Loňský rok byl opět bohatý na školní akce a soutěže (viz web). Za připomenutí stojí
účast našich žáků v krajských kolech olympiád či republikových soutěží, účast v soutěži
Matematický klokan, Olympijský víceboj či v televizní soutěži Bludiště.

Informace k zápisu
do 1. ročníku ZŠ

foto: Z. Haman

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní
rok 2018/2019 se bude konat ve středu
4. dubna 2018 od 13:00 hod.
Zapsány budou děti narozené od
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, tedy děti, které do 31. 8. 2018 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).

Hospodaření

Rozpočet organizace činil v roce 2017
téměř 20 mil. Kč (stát 14,2 mil. Kč,
obec 3,1 mil., ost. zdroje (dotace, dary)
a hospodářská činnost cca 2,5 mil. Kč).

Investice 2017

ZŠ 150 tis. Kč – workoutové hřiště
ZŠ 100 tis. Kč – kamerový systém
ŠJ 40 tis. Kč – studie proveditelnosti

Plánované investice 2018

ŠJ 300 tis. Kč – projektová příprava
MŠ 300 tis. Kč – vybavení nové třídy

Dotační projekty:
1) přístavba MŠ (6,5 mil. Kč) – po administrativních prodlevách výstavba nové třídy
započala, v září bude kapacita MŠ navýšena na 84 dětí, obce Bílá Třemešná a Dolní
Brusnice tímto splní podmínku školského zákona, tj. nárok na umístění mají tříleté
(září 2018) i dvouleté děti (září 2020).
2) přístavba ZŠ „Pavilon odborných učeben“ (80 mil. Kč) – dotace byla potvrzena, projekt je v realizaci, na jaře 2018 by se mělo začít stavět. Na podzim 2019 by měl být pavilon otevřen včetně nového vestibulu, šaten, venkovní učebny a arboreta s geoparkem.

3) Šablony I. (1 mil. Kč) – díky financím z OP VVV jsou nebo budou v průběhu dvou
let realizovány tyto činnosti: doučování, klub logiky, odborná setkání, k dispozici bude
chůva MŠ, školní asistent ZŠ, speciální pedagog ZŠ.

4) Přívenkovský tábor pod Zvičinou (0,9 mil. Kč) – dotace na přívenkovský tábor pro
malé děti, který bude v provozu v době uzavření MŠ o letních prázdninách po dobu tří
let (do roku 2020). Pozn. Plánujeme i otevření tábora pro větší děti v prostorách ŠD.
5) Rozvoj IT ve výuce (1 mil. Kč) – dotace na obnovu počítačové techniky ve stávající
budově, realizace v příštím školním roce, ukončení projektu je navázáno na dokončení
nového pavilonu.

Plány pro rok 2018

ZŠ – začátkem dubna proběhne zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019. Opět
očekáváme počet okolo 30 žáků, jsme připraveni uspokojit poptávku všech rodičů, při
počtu nad 30 žáků budeme půlit ročník.
MŠ – začátkem května proběhne zápis dětí do MŠ, nepřijaté děti budou přijaty dodatečně v srpnu po kolaudaci přístavby MŠ.
Pokračujeme v realizaci rozvoje organizace dle naší strategie - v současné době je připraven záměr na rozšíření školní jídelny tak, aby byla navýšena kapacita ŠJ na cca 420
strávníků a hlavně počet míst k sezení aby stoupl z 50 na cca 90 míst. Jsme rádi, že
dětem v naší jídelně chutná a uděláme maximum pro to, aby nemusely čekat na místo
k sezení.
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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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2018
Cena Fair play 2017 pro paní učitelku
Janu Stránskou
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Máme srdce na pravém místě

V předvánočním čase jsme s dětmi ze
školní družiny mysleli i na opuštěné
pejsky a kočičky. Proto jsme pro ně
uspořádali sbírku. Granule, piškoty
i pamlsky plnily koš, a tak jsme měli
pěknou nadílku pro Psí útulek i pro
Kočičí depozitum ve Dvoře Králové
nad Labem. Děkujeme všem, kteří do
sbírky přispěli.
L. Žižková

foto: L. Žižková

Vánoční dílničky ve škole

Poslední akcí před Vánocemi byly vánoční dílničky ve škole, na kterých si
děti mohly vyrobit přáníčka, dárkové
tašky, dekorace, svícínky, lampičky, zápichy atd. Pro rodiče bylo nachystáno
občerstvení, které připravili žáci školy.
Nápadů na výrobky bylo mnoho, proto
jsme některé museli odložit na příští
rok. Všem vyrábějícím byli k dispozici žáci II. stupně a pomáhali a radili
všem, kteří pomoc potřebovali.
Celá akce byla velmi příjemná a byla
radost sledovat nejen snahu dětí, ale
i některých rodičů a prarodičů, kteří
sami využili příležitost si něco vyrobit,
nebo pomáhali svým ratolestem.
M. Senetová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo „Ceny Fair play za rok
2017“. Je pro nás velkou ctí, že tuto cenu
získala paní učitelka Jana Stránská, kterou ředitel školy nominoval v kategorii
„Za celoživotní přínos“. Paní učitelce
Janě Stránské, která pozitivně ovlivnila
několik generací dětí na Královédvorsku a před jejímž životním elánem
a vůlí smekáme, gratulujeme k tomuto
významnému ocenění.
A co si přála od svých blízkých a přátel
k 80. narozeninám? Aby s ní podnikli
„Expedici Sněžka“ – výšlap na Sněžku
Obřím dolem. A aby vše „klaplo“ podle
jejích představ, vyšlápla si to den předem nanečisto :-).
Paní Jana Stránská je držitelkou bronzové, stříbrné i zlaté medaile Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Tělocvičné jednoty
Sokol.
Text D. Rejlová, foto L. Žižková

Rozsvěcení vánoční výzdoby se
každoročně účastní i škola

V období adventu se i škola zapojila do
dění, jehož vyvrcholením jsou vánoční
svátky. Slavnostnímu rozsvěcení vánoční
výzdoby v parku v Bílé Třemešné předcházelo zdobení stromečků a příprava betlému, kterou si vzala na starost 7. třída.
Už se stalo tradicí, že se slavnostního rozsvěcení vánoční výzdoby v Bílé Třemešné
v místním parku účastní žáci naší školy
s krátkým vystoupením. Ani letos nemohli
chybět školáci a děti ze školky. Ve čtvrtek
23. listopadu odpoledne se ve stmívajícím
se parku začaly scházet děti se svými rodiči a prarodiči. Ti nejmenší ze školky si na
cestu svítili právě vyrobenými lampičkami.
Po zahájení panem starostou nastoupily na

pódium nejprve děti z mateřské školky a
zazpívaly své písničky, potom zpívali koledy a vánoční písně školáci. Po vystoupení
školy následovalo samotné rozsvícení připravené výzdoby, které vévodil majestátní
stříbrný smrk, a byl odpálen ohňostroj. Během celého pozdního odpoledne si mohli
návštěvníci této akce prohlédnout v prostoru parku ozdobené smrčky (každá třída,
oddělení školky, družina či klub tu měly
ten svůj), postát chvíli u betléma, navštívit
některý ze stánků s občerstvením, drobnými šperky či svíčkami, nebo zkrátka jen tak
postát, popovídat a nasávat tu začínající vánoční atmosféru.
M. Senetová

foto: L. Žižková

foto: D. Rejlová
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Naše škola v soutěži pro IT
nadšence

V listopadu se naše škola premiérově
zapojila do vědomostní soutěže z informačních technologií s názvem IT Slot,
která je určena pro žáky 8. a 9. tříd. Do
prvního, nominačního, kola se zaregistrovalo 203 základních škol z celé ČR,
které přihlásily celkem 4 599 žáků. Na
IT nadšence čekalo 25 otázek, které prověřily nejen teoretické znalosti z hardware a software oblasti, ale i schopnost
logicky uvažovat a přemýšlet.
Do druhého kola postupovalo pouze
45 žáků. O pořadí tak nerozhodoval jen
počet správných odpovědí, ale i celkový čas. Za naši školu bojovalo 12 žáků
z 9., 8., ale i 7. třídy. Všichni zúčastnění
zaslouží pochvalu za své výkony, které
se v obrovské konkurenci rozhodně neztratily. Tím spíše trochu zamrzí, že od
postupu do dalšího kola nás v případě
Vojty Žižky dělily pouze 2, respektive
3 body v případě Patrika Chromého
a Lukáše Malého. O základní stavební
kámen a motivaci do budoucna je tak
postaráno, a příští rok se můžeme vrátit
silnější.
J. Šimek
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V tento předvánoční čas jsme se rozhodli opět potěšit někoho, kdo nemá takové
štěstí v životě, jako máme my. A proto
jsme oslovili pracovníky Dětského centra
ve Dvoře Králové a zeptali se, jaký vánoční dárek by potěšil jejich malé klienty. Nakonec jsme se domluvili na hygienických
a výtvarných potřebách.
Solidarita dětí a jejich rodičů opět potěšila
nejenom Dětské centrum. S radostí jsme
sledovali koše, které se plnily pastelkami,
modelínou, voskovkami, barvami a samozřejmě též různými přípravky na hygienu
dětí. Nakonec všechny dárky zaplnily čtyři přepravní bedny a byly předány centru.
M. Senetová

foto: L. Žižková

Vánoční chemický turnaj

Před Vánoci připravila Střední odborná škola informatiky a služeb ve Dvoře Králové již tradiční Vánoční chemický turnaj v oboru aplikovaná chemie. Naši školu
reprezentovalo družstvo žáků ve složení: Jan Horák, Patrik Chromý a Jiří Přibyl.
Zábavnou formou se soutěžilo ve znalostech z chemie, ale i z biologie a fyziky.
Cílem bylo vyzkoušet si praktické dovednosti v nových laboratořích a uvědomit
si, že chemie je všude kolem nás. Soutěžilo devatenáct družstev a náš tým obsadil
pěkné desáté místo.
Text a foto: P. Minářová

Velký zájem dětí o parkour

www.zsbt.cz

foto: K. Bielicová

V sobotu 21. října 2017 proběhl u nás
v tělocvičně parkourový workshop. Vedl
ho Jim Dohnal společně s parkouristy Kubou a Sárou. Zájemců o tuto novinku přišlo mnoho, celkový počet byl 30 dětí z naší
školy i okolí. Workshop začal ve 13 hodin
a končil v 18 hodin. Ačkoliv je to neuvěřitelné, kromě pár přestávek se opravdu po celou
dobu skákalo. Děti se učily různé nové skoky, procvičovaly přeskoky a kotrmelce. Také
se dozvěděly, jak se chovat při skákání venku a co je potřebné pro parkour. Zájem byl
tak velký, že by takovýto workshop mohl být
každý měsíc. Velké díky patří všem zúčastněným, byl to opravdu zážitek. A ten největší dík patří Jimovi, Kubovi a Sáře za ukázky
a rady pro mladé parkouristy. Budeme se těšit na další workshop.
K. Bielicová
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Zdravá strava do škol

Naše škola je zapojena do celostátního
projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Děti dostávají minimálně
dvakrát měsíčně až dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené ovocné saláty, lisované šťávy a protlaky i vybrané
produkty v BIO kvalitě a jednu porci
neochuceného polotučného mléka pro
každého žáka.
Text a foto: D. Rejlová

Každým rokem na podzim, zpravidla v
říjnu, pořádají dvorské základní školy ve
spolupráci s místním gymnáziem běžecké
závody v krásném prostředí městského
parku ve Dvoře Králové.
Letos jsme se rozhodli, že se poprvé této
akce zúčastníme. Nominovali jsme dvacet
závodníků, ale nakonec jsme odjeli pouze se sedmnácti, protože nemoci a různá
zranění nedovolila třem žákům startovat.
Celkem se na start v pěti věkových kategoriích postavilo 591 závodníků a závodnic,
kteří zdolávali tratě 500, 800, 1000 a 1500
m dlouhé. A naši, ač nováčci, si nevedli

vůbec špatně. Dokonce jsme byli na stupních vítězů a jednu kategorii jsme díky
Honzovi Zivrovi s přehledem vyhráli.
Text a foto: M. Senetová

Projekt Edison

Prvňáčci se zdokonalují
v plavání

V září začali naši prvňáčci jezdit do
hořického bazénu na kurz plavání. Čekalo je deset hodinových lekcí, ve kterých se hravou formou postupně zdokonalovali v plavání. Děti se nenásilně
seznamují s vodním prostředím, učí se
potopit celé tělo, skočit do vody, splývat, učí se adaptovat na vodní prostředí spolu s odstraněním nejistoty. Kurz
mají děti zdarma.
Text a foto: D. Rejlová

V říjnu proběhl opět na naší škole projekt EDISON. Tento multikulturní vzdělávací projekt pomáhá k odstranění kulturní bariéry, předsudků a stereotypů, oživuje
výuku, zvyšuje zájem dětí o studium a přináší mnoho nevšedních zážitků. Žáci
4. -5. třídy strávili 5 vyučovacích hodin a žáci 6. -9. třídy 10 vyučovacích hodin
s pěti stážisty z Turecka, Gruzie, Egypta, Indie a Íránu. Každý rok sleduji, jak jsou
děti snaživější, schopnější a sebevědomější. Jak v nich roste touha po poznání a jak
se pro ně angličtina stává přirozenější. Obrovské díky patří rodinám, v nichž byli
studenti ubytováni.
Text a foto: J. Kňourková

Děti se těší na hodiny bruslení

Hokejový oddíl mládeže ve Dvoře Králové n. L. připravil pro žáky mateřských
škol a žáky 1. a 2. tříd základních škol
kurz bruslení. Kurz je pro všechny děti
zdarma a vede jej kvalifikovaný trenér
ledního hokeje. Kurz absolvovali také
naši prvňáčci a druháčci. Na hodiny
bruslení se těší, dělají velké pokroky.
Text a foto: D. Rejlová
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Něco málo o zdraví

Vést děti ke zdravému životnímu stylu, je
jedním z výukových projektů, které probíhají každoročně v naší mateřské škole. V
letošním roce jsme tento program obohatili o hrátky Zdravé 5. Jde o program plný
her o zdravé výživě, určený mateřským
školám, probíhající po celé republice. Děti
se pod vedením odborné lektorky zábavnou formou seznámily se zásadami zdravého životního stylu. Tento program nás
velmi inspiroval, a tak jsme se přihlásili
do soutěže, kterou Zdravá 5 organizuje
pro mateřské školy. Naším úkolem bylo
vymyslet a nacvičit taneček na jednu z
písniček z CD, které jsme dostali v závěru

programu. Úkol jsme splnili na jedničku.
Taneček ocenili i pořadatelé soutěže. Získali jsme zajímavé výukové materiály, které nám budou sloužit k učení i dětským
hrám.
M. Jáklová
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ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2018
Zveme vás na výstavy obrázků našich žáků
poskytovatelů sociálních služeb ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR,
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Svazem obcí a měst ČR.
Z každé ze tří kategorií bylo vybráno odbornou porotou v čele s ak. mal. Kristiánem
Kodetem 5 nejlepších prací. V případě kategorie kresba a malba pro 1. stupeň ZŠ vybírala porota ze 455 obrázků. Cenu si Eliška
převzala v pražském klášteře Emauzy.
Dále jsme se zúčastnili dvou soutěží s podzimní tematikou. První pořádal DDM Jednička ve Dvoře Králové. Zde jsme získali
v jednotlivých kategoriích 4 první místa
(Martin Vondrouš, Adéla Rozinková, Nikola Smělá a Nikola Lesáková), 3 druhá místa
(Petra Albrechtová, Kristýna Žižková a Štěpánka Horáková) a jedno třetí místo, které
obsadila Tereza Chromá.
Pořadatelem druhé obeslané soutěže je
Středisko volného času Bájo v České Skali-

ci. Porota udělila napříč všemi kategoriemi
pět hlavních cen a deset čestných uznání.
V opravdu velké konkurenci - 705 prací ze
76 škol (včetně ZUŠ) - byla práce naší žákyně Sáry Vojtíškové z 3. třídy oceněna čestným uznáním.
K. Poživilová
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Kromě školních chodeb a tříd můžete práce
našich žáků vidět i jinde.
Obrázky ze soutěže Podzvičinsko očima
dětí byly do konce roku vystaveny na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem.
V lednu výstavka pokračovala na radnici
v Hořicích a v únoru ji budete moci vidět
ve foyer Krajského úřadu v Hradci Králové.
Kalendář sestavený z vítězných prací je ke
stažení na www.podkrkonosi.eu.
Dílka našich žáků dělají také radost obyvatelům Domova důchodců ve Dvoře Králové
n. L., kde probíhají pravidelné výstavy.

S úspěchem se účastníme
výtvarných soutěží

Jedním z největších výtvarných úspěchů
našich dětí je 4. místo Elišky Řehákové, v
červnu ještě žákyně 5. třídy, v 8. ročníku
celostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří
očima dětí, která je vyhlašovaná Asociací

Eliška Řeháková, 6. třída

Petra Albrechtová, 1. třída

Nikola Lesáková, 7. třída

Kristýna Žižková, 6. třída

Lucie Cioleková, 7. třída

Sára Vojtíšková, 3. třída

Štěpánka Horáková, 7. třída

Nikola Lesáková, 7. třída

Štěpánka Horáková, 7. třída

Alžběta Vávrová, 3. třída

Rút Albrechtová, 6. třída
Linda Čechová, 3. třída

www.zsbt.cz

Kristýna Žižková, 6. třída

Lukáš Poprach, 4. třída
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Autobusová zastávka dostala
nový kabát

Práce na autobusové zastávce ve středu
obce s poněkud zavádějícím názvem
Bílá Třemešná pošta začaly již v létě
loňského roku. Již značně unavená stavba zastávky potřebovala opravu a nátěr,
výměnu oken a nápad na nový kabát.

Proto obec oslovila mladou výtvarnici
Terezu Dostálovou, členku Unie výtvarných umělců Královéhradeckého kraje,
která žije v Bílé Třemešné. Paní Dostálová nabídku na výtvarné řešení exteriéru i interiéru zastávky ochotně přijala
a ujala se vedení celého projektu. Navrhla celoplošnou koláž ze zvířecích
postav, které vítají všechny návštěvníky naší obce a všechny kolemjedoucí
motoristy. Jedná se o barevné plochy,
které mají vyvolat optimismus a radost.
Barevné a radostné dekorativní motivy
se pěkně hodí k sousednímu dětskému
hřišti, z kterého na ně jeho malí návštěvníci dobře vidí.
První z prací na revitalizaci stavby byly
opravy okenních výplní, spravení uhnilých částí a několik vrstev nátěru kvalitní barvou na dřevěné povrchy. Došlo
i na natření okapů a zamaskování oken
bývalé miniprodejny/trafiky ve vnitřku
zastávky. Tyto práce zajistil obecní úřad
v čele s panem Jiřím Žižkou, který spolupracoval na celé opravě od začátku až
po dokončení.

Jak si vedli naši volejbalisté v roce 2017?

Začátkem roku 2017 zahajovalo družstvo žen
A v krajském přeboru druhou část své soutěže.
Bylo stále oslabené o hráčky, které se v následujících měsících staly maminkami, ale naopak
doplněné o některé perspektivní mladé hráčky.
Družstvo se opět ukázalo jako bojovné a zvláště
v domácím prostředí předvedlo řadu kvalitních
výkonů a potěšilo své fanoušky. Komplikace
působila ještě i některá zranění, družstvo hrálo
několik utkání jen s minimem hráček, a tak konečné umístění ve středu tabulky bylo skutečným úspěchem.
Začátkem května se pak na venkovních hřištích
rozehrály i soutěže krajského přeboru II. třídy,
kde nás zastupovalo družstvo žen B a družstvo
mužů. Zatímco děvčata se opět nedokázala vyvarovat značných výkyvů ve hře, muži si udržovali stabilní výkonnost a teprve závěrečná utkání s jasně vedoucím týmem Chlen rozhodla
o umístění družstva na 3. místě. U děvčat je škoda, že není možné trénovat více než jednou týdně (děvčata jsou většinou na studiích celý týden
mimo obec). Přesto by právě v tomto věku měla
sama individuálně pracovat na své fyzické kondici zaměřené na volejbal. Pak je šance dostat
se na vyšší příčky. U mužů byla situace opačná,
v týdnu se jich na trénink sešlo většinou víc, stejně pak o víkendu na mistrovská utkání.
Mimo mistrovské soutěže se v oddíle základům
volejbalu věnuje i přípravka, která si udržela
slušnou tréninkovou docházku a nárůst výkonnosti se projevil i na turnajích v minivolejbalu.
Částečným problémem přípravy je to, že tato
skupina je věkově různorodá, někteří chlapci
už by se mohli věnovat šestkovému volejbalu,
zatímco nejmladší jsou teprve u základních pohybových návyků. Práce s tímto volejbalovým
potěrem je náročná, a pokud by se rozšířily počty trenérů, byl by to první předpoklad získání
dalších adeptů a kvalitativního posunu.
Snad nejpravidelnější tréninkovou docházku
mají zástupci družstev veteránů a neregistrovaných. Ať už je to přes zimu v tělocvičně nebo v té
volejbalu příjemnější části roku na hřištích, jsou
na trénincích skutečně pravidelně. A i když nemají ambice mistrovských celků, jejich výsledky
na soutěži veteránů nebo AVL, případně dalších
turnajích, jsou přínosem k dobrému jménu našeho oddílu!

Po letních prázdninách, které naše družstva
využila k účasti na řadě turnajů (zmínit je třeba umístění mužů „na bedně „ na kvalitním
turnaji v Lupenici), se opět rozehrály krajské
soutěže ročníku 2017/2018. Naše účast v nich
se bohužel snížila, neboť družstvo mužů se pro
nedostatek hráčů do tohoto ročníku nepřihlásilo. Sezonu proto zahájilo nejprve družstvo žen B
a i díky vhodnému rozlosování je po první části
soutěže na vedoucím místě tabulky. Nutno však
podotknout, že v jarní části družstvo čeká větší počet zápasů než na podzim a tam se teprve
ukáže, zda družstvo pokročilo v kvalitě své hry
nebo ne. Přejme děvčatům to první!
U družstva žen A se na hřišti už velice obětavě
objevily i čerstvé mamky, přesto i nadále jsou v
týmu zařazena některá děvčata z týmu B, neboť
tréninkové výpadky a menší možnost fyzicky
náročnější zátěže zatím leckdy nestačí na výdrž
ve vícesetových utkáních. Je dobré konstatovat,
že děvčata z „béčka“ si nevedou špatně a nasbírané zkušenosti by jim měly pomoci i v jejich
domovském družstvu. Družstvo žen A je po
polovině soutěže na 6. místě tabulky a věříme,
že se jeho příznivci mohou těšit na kvalitní výkony především při domácích utkáních.
Je potěšující, že se nám rozrostla mládežnická
základna, v přípravce je v současné době evidováno 18 dětí, což ale ještě zvýšilo nároky na
přípravu a organizaci tréninků. Podařilo se také
díky dotačním titulům a osobním kontaktům
doplnit vybavenost pro děti, a tak už zbývá získat „jen“ další obětavce pro práci s dětmi. Na
velkém tradičním minivolejbalovém turnaji ve
Dvoře Králové nad Labem jsme měli 11 účastníků a tentokrát už se nám podařilo vystoupat
v některých kategoriích na pomyslné stupně
vítězů.
V těchto kategoriích ještě nejde tak o vítězství
(i když ta děti samozřejmě moc potěší), jako
o to, že alespoň na nějaký čas děti zvedneme od
mobilů, tabletů a počítačů a dáme jim prostor k
pohybu a skutečnému soupeření.
Na závěr je třeba poděkovat členům oddílu za
činnost v uplynulém roce, příznivcům a sponzorům za podporu a všem pak popřát pevné
zdraví v novém roce, spokojený osobní život
a úspěchy v pracovních i sportovních aktivitách.
Z. Fiala
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foto: L. Žižková

Na začátku září byly hotové výtvarné
návrhy na opláštění zastávky. Po schválení projektu radou obce se začalo vyměřovat, črtat a vybírat odstíny barev.
Tým dobrovolnic z obce vedený paní
Dostálovou se do toho pustil na začátku září a pracoval až do půlky října, kdy
byla zastávka dokončená.
Věřím, že se zastávka bude líbit nejen
občanům Bílé Třemešné.
Text K. Poživilová, foto T.. Dostálová
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
II. vlastivědná procházka, tentokrát po stopách smírčích křížů

Na druhou vlastivědnou procházku jsme
se tentokrát vydali do místních lesů.
Přešli jsme Kostelec, kde jsme si prohlédli palebné postavení vojska z roku
1778, malebnou studánku a památeční kámen s vyrytými nápisy z let 1866
a 1968. Pak už jsme zamířili k prameni
Netřeby na tzv. Bábinu louku, která je
v současnosti zalesněná, takže louku už
v žádném případě nepřipomíná. Dále
jsme pokračovali po Perenské cestě až k
prvnímu smírčímu kříži. Smírčí kříže se
v minulosti stavěly v místech, kde někdo
tragicky zahynul, většinou vinou někoho jiného. Pokud je pachatel znám, potvrdí, že do určeného data postaví kříž,
poskytne vosk na obětní svíce, vykoná
pouť, nechá odsloužit mše za zemřelého a zaplatí výdaje. Potom už nesmí být
trestán. Teprve nesplní-li smlouvu, může
být potrestán. Bylo to vlastně něco jako
dnešní alternativní trest. A pak, poddaný patřil vrchnosti a ta potřebovala, aby
pro ni pracoval, takže toto bylo elegantní
řešení. Některé kříže obsahují i popis, co
a kde se stalo. Zločinnost v Čechách jen
kvetla, křížů nebo kamenů s jeho vytesaným obrysem je u nás asi 2300.
Prvním křížem, ke kterému jsme došli, je
kamenný kříž zajímavý silným zúžením
všech ramen s motivem šikmo položeného hrotu kopí či dýky. Již před rokem
1895 vyvrácený kříž ležel v lesním porostu u tzv. císařské cesty. Dnes je zasazen
asi 25 metrů od cesty na Zvičinu. Jeho
rozměry jsou 116 x 58 x 25 cm. Kronikář
Josef Petera o kříži zapsal:
„Ve vrchnostenském lese na Perných,
téměř uprostřed před Perenskou cestou
jest kříž a na něm vytesán jakýsi vražedný nástroj, dýka neb nůž. Můj otec vypravoval. co bývalý hajný, že se zde vražda
stala, kdo a od koho se stala, neuměl povědět, padá tato událost do většího stáří“.
Podle pověsti zde údajně došlo k potyčce dvou řezníků, v níž jeden z nich byl
usmrcen.
Ke druhému kříži je cesta trošku obtížná, stojí asi 300 m vpravo od Perenské
cesty, zasazen u hranic katastru mezi
obcemi Třebihošť a Horní Dehtov, které
jsou vyznačeny mezníky s vysekaným K
1798 a P 1825. Na kříži je zřetelný vryp
tesařské širočiny, nad ní prostý křížek
a vedle topůrka pod ostřím je znázorněn
padlý strom. Nejméně sto let byl vyvrácen
a byla domněnka, že již není. Po troše úsilí
byl objeven a v roce 1994 postaven. Jeho
rozměry jsou 87 x 60 x 20 cm, Nadmořská výška 490 m. Legenda praví, že kříž je
zde zasazen jako památník na místě, na
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němž jistý rolník z Třebihoště přišel o život, když jej zavalil jím pokácený strom.
Kronikář Josef Petera Třebihošťský ale
píše: „ Šormka vypravovala, že jest to
pomník jednoho tesaře, kterýž se svým
soudruhem se znešvařil, čehož následek
byl, že jej soudruh se širočinou přepadl
a jemu ruku u samého těla usekl, následkem čehož zemřel. Že kříž jedno rameno
má, má znamenati, že tentýž tesař zde
o jednu ruku přišel“. V době naší návštěvy byl křížek opět vyvrácen, ale silným
mužům z naší výpravy se podařilo kříž
znovu postavit.
Nejkrásnější pískovcový kříž ve tvaru
trojlístku stojí v rohu u lesa na Šormově louce na Pernejch. Je na něm vysekán
nápis: 1720 / WILIM MIKSS / SPAD Z
HRVSKI / VSIN / L PA / VIN / TV. Poslední čtyři řádky na noze jsou málo čitelné. Rozměry: 81 x 78 x 22 cm. O původu kříže praví pověst, že tudy šel tkadlec
Mikeš z Brusnice do Hořic, aby odvedl
kusy plátna. Když šel okolo Valešova
pole, dostal chuť na hrušky (nebo se také
říká, že za plátno moc neutržil, a proto
chtěl něco donést domů dětem). Vylezl
proto na hrušeň natrhat si ovoce, ale spadl a zabil se.

foto: L. Nevrkla
Tato pověst však nemá reálný základ.
Kronikář Josef Petera (nar. 1810) o kříži
zapsal:
„Na palouku při živnosti druhdy čd. 48
nyní na 3 díly rozdělené čd. 48, čd. 102
a část bez čísla - nachází se na Pernejch
nad hlubokou roklí kříž a na něm nápis:
Wilím Mikš spad z hrušky, usnul L. Panie tu. Další zápis Josefa Petery uložený
v muzeu v Hořicích:
„Roku 1886 pisatel těchto řádků tam nablízku při své živnosti č. 99 s domácími
lidmi pracoval, maje přijednaného Václava Voňku řečeného šafáře, poněvadž
pisateli skrz 9 roků na živnosti čís. 93
hospodařil. Jemu Voňkovi vyprávěla zemřelá manželka nebožtíka Václava Šorma tehdáž majitele čís. 29, že na pomníku uvedený Wilem Mikš výměníkem byl,
a že jemu majitel živnosti co hospodář
výměnek špatně odváděl, pročež výměník nedělního času, kdy domácí do kos-

tela odešli, na hrušky šel a zde smrt spadnutím z hrušky si utržil“.
Po prostudování matričních záznamů se
bohužel i tato pověst zdá nepravděpodobnou:
V lanžovské knize zemřelých je zápis
o úmrtí: Jméno zemřelého: Mikš Vilím,
úmrtí 19. září 1720, věk 48 let, cadendo
obyt. (volně přeloženo zemřel pádem).
Co o něm ještě víme? Dle matričních
knih lanžovské farnosti se v roce 1700
oženil s Dorotou Vávrovou ze Zalezel
(Zálesí) a skoro každé dva roky se mu
pak narodilo dítě. Bylo mu tedy 48 let,
když zemřel - ještě v březnu téhož roku
se mu narodila dcera (zápis v rodné matrice r. 1720), zdá se tedy, že byl v plné
síle, a proto je divné, že by předával grunt
a odešel na výminek.
Také zápis z gruntovní knihy, kde je
v úvodu napsáno: „Letha Panie 1721 jest
z Milostivé vrchnosti vlastním nařízením
tento grunt (dnešní čp. 29 ve Třebihošti), na kterém prv Vilim Mikš byl a skrze nešťastný pád se stromu se zabil, nyní
Jan Komárek ujmouti musel za sumu
trhovou 82 kop“ říká, že grunt po smrti
Vilíma byl prodán. Proč by se prodával,
kdyby už na něm hospodařil někdo ze
starších Mikšových dětí?
Takže tuto hádanku ohledně nešťastného
Mikše se zatím nepodařilo vyluštit.
Všechny námi navštívené křížky se nacházejí poblíž Perenské cesty, která se
začala stavět r. 1657. Hledala jsem, proč
se tato cesta takto jmenuje, a našla jsem
vícero vysvětlení:
1. Geologický původ názvu – při vyzdvižení Zvičiny v třetihorách došlo
k přeměně krystalické břidlice, rozpad
„permských pískovců“ způsobil červeně
zbarvenou půdu, která je hojně obohacena o kysličníky železa.
2. Cesta se nazývá po Františku „Pieronim“ di Cagliano, synu architekta italského původu, od něhož koupil hrabě Kotulínský z Poličan některé statky.
3. A další možností je, že stavba cesty
byla „perná práce“…
Nechám na laskavém posouzení čtenáři,
kterou možnost si vybere.
Další vlastivědná procházka je plánována po hranicích třemešenského katastru
do Dolní Brusnice až k bývalému mlýnu
„Sejkorníku“ a zpět do Bílé Třemešné
okolo Kaiserovy studánky. Těšíme se na
Vás….
P. Morávková
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Bílou Třemešnou zasáhla vichřice

V neděli 29. října ve večerních hodinách
se přes Českou republiku přehnala větrná
smršť Herwart. Byla to nejničivější bouře
od řádění orkánu Kirill v roce 2009. Vyžádala si několik lidských životů a způsobila
škody za stovky milionů korun.
Nevyhnula se ani naší obci. Největší škody
napáchala na hřbitově v urnovém háji.
Vichřice polámala vysoké stromy, které

pak poškodily několik hrobů a pěšiny.
Bylo krátce před svatodušními svátky, kdy
si občané připomínají památku zesnulých. Následky této bouře bylo třeba rychle odstranit. Díky pracovníkům obecního
úřadu pod vedením pana Martina Kuhna
byly polomy hned druhý den rozřezány
a odstraněny. Naši zaměstnanci pomáhali
i nešťastným občanům najít a alespoň vrá-

Majestátní stříbrné smrky přelomené v půli

Třemešenské historky
Chcete mít zářivě bílý chrup?

Dva staří kamarádi se dlouhá léta pravidelně scházeli v hospodě, aby spláchli prach,
který se jim na jazyku za celý týden usadil.
Chodili vždy na šestou a hospodský by si
podle nich mohl řídit hodinky. Moc toho
spolu nenamluvili, protože si už všechno
řekli a každý věděl své. A tak mlčky popíjeli
mírným tempem, aby jim pivo nezteplalo.
Po desáté se rozloučili a každý šel domů na
opačný konec vesnice.
Jednou však dorazil pouze jeden z nich. Sedl
si, dal si pivo a čekal. Když kamarád nedorazil ani za hodinu, dopil pivo, zaplatil a šel
domů. Samotnému pivo nechutnalo. Celý
týden mu vrtalo hlavou, co se s ním stalo.
Tenkrát mobily nebyly a telefon také nebyl v
každé domácnosti. K němu domů nešel, aby
se zeptal, co se s ním stalo. To bylo daleko.
Na vývěsce jeho parte také neviselo.
Za týden, když přišel s obavami do hospody,
tak už tam kamarád byl. Přisedl si a objednal
si také pivo. Když se ho po chvíli mlčení zeptal, proč nepřišel minule, tak se mu dostalo
tohoto vysvětlení.
„Než jsem šel do hospody, tak jsem si namazal krajíc chleba, abych nebyl o hladu.
Jak tak jím, tak jsem něco spolkl. Jazykem
jsem přejel přes zuby, a zjistil jsem, že mám
vepředu díru. Zkrátka jsem spolkl se soustem i protézu. V takovém stavu jsem nemohl
jít mezi lidi. Kromě toho mě na pivo přešla
chuť. Zavřel jsem se doma a čekal. Na velkou jsem chodil na kbelík a po provedeném
výkonu jsem pečlivě zkoumal jeho obsah.
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Teprve třetí den něco na dně kbelíku zazvonilo. Vyprostil jsem tedy zuby z mazlavého
obsahu kbelíku, opláchl jsem je pod vodou
a dal jsem si je na noc do hrnku se savem.
Další den jsem si je ještě omyl pod vodou
a nasadil je. Prohlédl jsem se v zrcadle a užasl jsem, jak prokoukly. Podívej se na ten rozdíl.“ A pak na přítele vycenil bílou protézu.
Ten pokýval hlavou a povídá. „No je to fakt
rozdíl. Víš co? Já ti ty svoje na týden půjčím
a ty bys mi je stejnou cestou taky mohl vyčistit.“
Tak tedy dobrou chuť.

Hasičská hlídka

Naši hasiči svoji dobrovolnou práci vykonávají svědomitě a s plným nasazením. Mají
výjezdové zásahové družstvo, které pomáhá při likvidaci požárů a dalších živelných
pohrom. Na nedostatek práce si nemohou
stěžovat.
Před časem však došlo k incidentu, který,
kdyby neseděli na zodpovědných místech
rozumní lidé, mohl ohrozit činnost našeho
sboru.
Začalo to jako obvykle sirénou. Chlapi, co
měli hotovost, všeho nechali a běželi na
stanoviště v hasičské zbrojnici. Navázali
spojení s operátorem, aby zjistili, co se děje
a kam se tentokrát pojede. Hořela stodola ve
Verdeku. Operátor jim však sdělil, že nemusí spěchat, protože tam vyjíždějí profesionálové. Ať ale zůstanou na příjmu. Později se
dozvěděli, že požár je pod kontrolou, ale že
je budou potřebovat, aby do rána hlídali po-

tit na místo náhrobky.
Naštěstí nebyla půda příliš podmáčená,
takže se mělce kořenící smrky nevyvrátily.
Vedení obce rozhodlo v letošním roce přerostlé stromy za pomocí lesních techniků
odstranit a ve spolupráci se zahradníkem
je nahradit nízkými dřevinami a keři, aby
se příště podobným škodám předešlo.
Text a foto K. Sybr

Likvidace polámaných stromů

žářiště, aby se to znovu nerozhořelo.
To bylo něco na ně. Tohle není poprvé, kdy
je takto využívají. Profíci slíznou smetanu,
půjdou chrápat a my abychom do rána mrzli, a pak máme jít nevyspalí zase do práce. Lamentovali, sprostě nadávali, zkrátka
nebrali si servítky. Citovat nelze, to by byly
v textu samé tečky. Je obdivuhodné, kolik
synonym mají různé tělesné orgány v lidové
mluvě.
Nevšimli si však, že vysílačka je pořád zapnutá a že operátor všechno slyšel.
Ten rudý vzteky podal hlášení okresnímu
náčelníkovi a žádal exemplární potrestání.
Mezitím naše zásahovka dorazila na místo požáru. Dvorští hasiči už měli sbaleno
a odjížděli. Z auta jim ještě zamávali a popřáli dobrou noc. Chlapi zase vypěnili
a zahrozili mizejícímu autu. Potom si však
do rána plnili své povinnosti.
Náčelník hned druhý den žhavil telefon, aby
zjednal pořádek. Dovolal se veliteli našich
hasičů. Ten ho v klidu vyslechl a pak odpověděl, že kdyby měl příslušné hasiče potrestat, tak se mu na to příště vykašlou. Kdo pak
bude podporovat profesionální sbory. Už
takhle má problémy s obsazováním pohotovosti.
Náčelník to musel uznat a požádal velitele,
aby jim alespoň domluvil.
Velitel pak na schůzi mezi řečí poznamenal,
aby když budou chtít příště zase nadávat, ať
se podívají, jestli nemají zapnutou vysílačku.
Chlapi ještě trochu remcali, ale od té doby
k podobné události již nedošlo
K. Sybr
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Informace pro občany

- Na jaře roku 2018 dojde k úpravě ceny za vodu. Cena vodného je v současnosti 23,-Kč/
m3 a stočného 20,70,-Kč/m3 , po úpravě dojde k mírnému zvýšení.
- Zastupitelstvo obce na prosincovém zasedání odsouhlasilo zvýšení místního poplatku
za psy, a to na dvojnásobek.
- Sáčky na psí exkrementy jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě.
- Nová otevírací doba sběrného dvora je celoročně stanovena na dva dny v týdnu, a to
každé úterý od 13.00 do 16.00 hod. a sobotu 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 zůstává v roce 2018 stejná, tj. 65,-Kč.
- Kontejnerové stání pod viaduktem bylo přemístěno na odstavnou plochu v Mezihoří.
- Upozorňujeme občany, že pojištění obce proti živelním událostem se nevztahuje na
případné poškození pomníků na hřbitovech.
- Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého trvalého bydliště? Žádost o oba osobní doklady můžete nově podat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a vyzvednout si je u úřadu
obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti.
- V Třemešenském zpravodaji máte možnost podat inzerát, blahopřání a poděkování.
Bližší informace dostanete na Obecním úřadě v Bílé Třemešné.

Společenská kronika
(údaje k 31. 12. 2017)
V roce 2017 se v naší obci narodilo 10
občánků – 7 děvčat a 3 chlapci.
Do naší obce se přistěhovalo 26 občanů a odstěhovalo se 25 občanů.
V roce 2017 nás opustilo 11 našich
spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel je 1320 občanů.
Chybí Vám jména ve společenské kronice?
Pokud máte zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice (jméno, příjmení a datum narození
nebo datum sňatku), máte možnost se
obrátit na náš obecní úřad a požádat
o zveřejnění těchto podrobnějších údajů.
Zároveň žádáme ty občany, kteří v roce
2018 slaví „kulaté“ výročí sňatku (50
let a více), aby se přihlásili na obecním
úřadě.
P. Morávková, matrikářka

Zveřejňování inzerce v Třemešenském zpravodaji

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

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

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

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

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

www.bilatremesna.cz

Dobroruková, Bc. Lukáš Bohánský, Pravoslava Morávková, Mgr. Kateřina
Poživilová
Korektury: Mgr. Kateřina Poživilová, RNDr. Jana Dobroruková
Grafická úprava a sazba: Bc. Lukáš Bohánský
Tisk: KRPA FORM, a. s., Dolní Branná 122, 543 62 Dolní Branná
Distribuce: Obecní úřad Bílá Třemešná
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