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Chystají se změny v odpadovém hospodářství
Vážení spoluobčané,
z pověření zastupitelstva obce vás
zde seznámím s předpokládanými
změnami v odpadovém hospodářství obce Bílá Třemešná.
Na základě nové odpadové legislativy dojde od 1. 1. 2022 celostátně
k ukončení prodeje známek na popelnice. Obec Bílá Třemešná musí
tedy přejít na placení za odvoz komunálního odpadu formou paušálu
na každou osobu v příslušné nemovitosti podle zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích, jak už
to provozuje většina obcí Královéhradeckého kraje. Výše paušálu
bude navržena na základě propočtů
v souvislosti s náklady a příjmy
obce na odpadové hospodářství.
Teď si možná mnozí z vás řekli:
„ Když budu za odvoz odpadu muset
platit paušál, proč tedy mám třídit?
Všechno dám do popelnice a hotovo.“ Ale tak jednoduché to nebude.
Příslušný paušální poplatek se bude
vztahovat jen na vyvezení určitého množství komunálního odpadu,
takže třídit bude třeba i nadále.
Množství komunálního odpadu vyvezeného z obce bude evidováno
a tím bude i známo, jaké množství
komunálního odpadu každý měsíc
vyprodukujeme. Pokud toto množství přesáhne stanovenou kvótu,
bude obci dodatečně naúčtován poplatek, o který se pak navýší roční
paušál.
A co bychom pak dělali s plasty,
papírem a dalšími druhy odpadu?
V úvahu přichází možnost silně
omezit v obci kontejnery, za jejichž vývoz samozřejmě obec platí.
A přesto, že se jejich počet postupně
zvyšuje, jsou velkou rychlostí po vývozu naplněny. Následně je odpad
neukázněnými spoluobčany ukládán do jejich okolí, což k vzhledu
obce nepřispívá a pracovníci obce
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musí okolí kontejnerů pravidelně
uklízet. Velice nás to mrzí, protože
tento odpad lze 2krát týdně odvézt
do sběrného dvora a nehromadit ho
u kontejnerů. Pokud by tedy došlo
k omezení počtu kontejnerů, budou
mít občané možnost buď mít barevné popelnice na tříděný odpad
přímo u svého domu, nebo by bylo
možné vydávat jim pytle na jednotlivé druhy odpadu, které budou
v určených termínech odváženy od
domů. A i tyto pytle by byly evidovány a váženy, takže by bylo možné
zjistit každý měsíc, kolik např. plastu občané Bílé Třemešné vytřídili.
A jaký má tento systém smysl? Celostátní a celoevropskou snahou je
snížit množství komunálního odpadu. Aby se tohoto cíle dosáhlo, bude
skládkování komunálního odpadu
čím dál tím dražší, takže se bude logicky zvyšovat i cena za jeho svoz.
Pokud by tedy obec vyprodukovala
velké množství komunálního odpadu proto, že by občané málo třídili,
tak půjde cena za svoz nahoru a tím
se zvýší i paušální poplatek na obyvatele. A naopak – když budou občané poctivě třídit, bude se snižovat
množství komunálního odpadu, což
je v národním i v celoevropském zájmu a navíc se nebude poplatek na
osobu zvyšovat, případně by mohl
časem i klesnout, což se vyplatí
i nám.
Vážení spoluobčané,
považujte tuto informaci za předběžnou, abyste získali rámcovou
představu o chystaných změnách.
Konkrétní podobu změn v odpadovém hospodářství obce projedná
zastupitelstvo na svém zářijovém
zasedání. S výsledky tohoto jednání budete včas seznámeni, k vlastní
změně by došlo k 1. 1. 2022.
J. Dobroruková
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Proč dostávat informace
mobilním rozhlasem
Přemýšlíte, proč se zaregistrovat do „Mobilního rozhlasu“, co tím získáte? Informace o výpadku elektřiny, o přerušení
dodávky pitné vody, o dovolené lékařů
a další důležité informace z obce. Kdo
chce, může obdržet také zprávy o drobných prodejních akcích v obci nebo o kulturních akcích. Důležité a aktuální informace dokážeme odeslat i v okamžiku, kdy
nefunguje elektřina. SMS Vás zastihne
kdekoliv, když u sebe máte mobilní telefon.
Mít zaregistrovaný mobilní rozhlas znamená být „V OBRAZE“ a mít včas informace, které jsou pro mě důležité a zařídit si
věci podle nich.
JAK SE ZAREGISTROVAT?
Na počítači: www.mobilnirozhlas.cz –
a na této webové stránce se zaregistrovat.
Na chytrém telefonu: v „OBCHOD PLAY“
si stáhnout aplikaci „MOBILNÍ ROZHLAS“
a zaregistrovat se.
V kanceláři obecního úřadu vyplnit a podepsat formulář a my Vám mobilní rozhlas zaregistrujeme a vše Vám vysvětlíme.
M. Patzeltová
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Informace ze zastupitelstva
Schválená usnesení z 13. zasedání
zastupitelstva obce Bílá Třemešná
ze dne 27. 01. 2021.
1) ZO schvaluje uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického
práva k majetku č. 106/512/2020 mezi
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Bílá Třemná a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Schválená usnesení z 14. zasedání
zastupitelstva obce Bílá Třemešná
ze dne 24. 03. 2021.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty
obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze
dne
09. 12. 2020 a 27. 01. 2021.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání
rady obce za období od 09. 12. 2020 do
24. 03. 2021.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením č. 2 v takové
podobě, jak byla přednesena a jak je
uvedeno v písemné formě, která tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje finanční dary pro uvedené organizace na jejich činnost v uvedených částkách:
Organizace

Výše příspěvku

Diakonie Dvůr Králové

25.000,-

Farní charita Dvůr Králové

15.000,-

Dechová hudba Podzvičinka
SDH Bílá Třemešná

TJ Jiskra Dolní Brusnice
Domov Sv. Josefa Žireč

Hospic A. Č. Červený Kostelec
MAS Královédvorsko

Pečovatelská služba Dvůr Králové
Myslivecké sdružení Zvičina
SDH Nové Lesy

Podzvičinsko cyklobusy

Český rybářský svaz Dvůr Králové
Centrum LIRA
Celkem

20.000,15.000,10.000,10.000,10.000,2.000,5.000,5.000,5.000,2.000,-

10.000,10.500,-

144.500,-

5) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace pro Sokol
Bílá Třemešná ve výši 300.000,-Kč.
6) ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Bílá Třemešná
a zastupitelkou obce Mgr. Kateřinou
Poživilovou na rok 2021.
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7)
a) ZO schvaluje prodej části pozemku
1168/2 v k. ú. Bílá Třemešná dle geometrického plánu č. 763-371/2020 o
výměře 130 m2 za cenu 30,- Kč za 1 m2.
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy,
která bude mimo jiné obsahovat zřízení
věcného břemene za účelem přístupu z
důvodu opravy a údržby vodovodního
řadu.
8) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků pod silnicí č. II/325 v katastrálním území obce Bílá Třemešná z majetku obce Bílá Třemešná do vlastnictví
Královéhradeckého kraje. Pozemkové parcely číslo: 1101/89 o výměře
8 m2 (ostatní plocha – silnice), p. p. č.
1101/90 o výměře 1 m2 (ostatní plocha
– silnice), p. p. č. 1101/91 o výměře 16
m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/92
o výměře 1 m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/93 o výměře 71 m2 (ostatní
plocha – silnice), 1101/95 o výměře 1
m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/96
o výměře 83 m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/97 o výměře 1 m2 (ostatní
plocha – silnice), 1101/98 o výměře 2
m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/99 o
výměře 1 m2 (ostatní plocha – silnice),
1101/100 o výměře 11 m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/101 o výměře 10
m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/102
o výměře 4 m2 (ostatní plocha – silnice),
1101/103 o výměře 1 m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/104 o výměře 23
m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/105
o výměře 3 m2 (ostatní plocha – silnice), 1101/106 o výměře 1 m² (ostatní
plocha – silnice).
9) ZO schvaluje novou vyhlášku č.
1/2021 o místním poplatku z pobytu,
která zároveň ruší původní vyhlášku č.
1/2019.
10) ZO schvaluje návrh na koupi části
pozemku 604/1 v k.ú. Bílá Třemešná za
cenu 180,- Kč za 1 m2. Přesná výměra
bude určena na základě geometrického
zaměření.
11) ZO schvaluje splátkový kalendář
se spol. STAVOKA Kosice a.s. na úhradu
sankcí ve výši 1.318.957,08,-Kč vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo. Termín splátkového kalendáře je stanoven
od 01. 04. 2021 do 30. 08. 2022.
12) ZO schvaluje podmínky prodeje pozemkové parcely číslo 1096/12 v k. ú.
Bílá Třemešná dle přiloženého návrhu,

který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
13) ZO
a) schvaluje vnitřní směrnici č. 40/2021
„Statut sociálního fondu obce Bílá Třemešná“, která zároveň ruší původní
směrnici č. 38/2018.
b) schvaluje poskytování příspěvku na
stravování uvolněným členům zastupitelstva obce ve výši a způsobem poskytovaným zaměstnancům obce.
14) ZO schvaluje návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního
klidu a pověřuje starostu předložením
návrhu úpravy vyhlášky na příštím zastupitelstvu.
15) ZO bere na vědomí zprávu ohledně
povinnosti změny vyhlášky č. 3/2010
o odpadech a pověřuje starostu její přípravou včetně možnosti změny.

Schválená usnesení z 15. zasedání
zastupitelstva obce Bílá Třemešná
ze dne 23. 06. 2021
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty
obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze
dne 24. 03. 2021.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání
rady obce za období od 24. 03. 2021 do
23. 06. 2021.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením č. 3 v takové
podobě, jak byla přednesena a jak je
uvedeno v písemné formě, která tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce za rok 2020, a to bez výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012
Sb., v platném znění účetní závěrku
obce Bílá Třemešná k 31. 12. 2020, jak
je uvedeno v protokolu o schvalování
účetní závěrky roku 2020, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku hospodaření z účtu 431
na účet 432.
6) ZO schvaluje kalkulaci ceny vodného
a stočného za kalendářní rok 2020 dle
předložené položkové kalkulace skutečných nákladů.
7) ZO schvaluje poskytnutí daru spolku
Život Srdcem ve výši 20.000,-Kč na pořádání akce Kulturní léto 2021.
8) ZO
a) ZO schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a
paní Hanou Šecovou za účelem jednorázové úhrady finančního příspěvku na
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Jak mít přehled o
odstávkách elektřiny?
Chcete vědět včas, kdy u Vás doma nepůjde díky plánované odstávce elektřina a
kdy Vám ji při poruše na el. vedení ČEZ
zase pustí?
Zaregistrujte se na: www.cezdistribuce.
cz/sluzba a ČEZ Vám bude posílat email
nebo SMS o odstávkách elektřiny týkající se Vaší adresy. Při poruše Vám pošle
zprávu o předpokládaném čase opravy.
Většinou to pustí dříve :-). Nebojte se
zaregistrovat, funguje to, mám to vyzkoušené. K registraci si připravte Váš
EAN kód, který naleznete ve vyúčtování
elektřiny.
Ještě jeden užitečný odkaz, na kterém
zjistíte, jestli ČEZ výpadek el. energie na
Vaší adrese vůbec eviduje nebo jestli je
nutné ho teprve nahlásit: https://bezstavy.cz/#/ Na tomto odkaze zadáte Vaši
adresu a aplikace ověří, jak to s elektřinou na Vaší adrese vypadá.
M. Patzeltová

náklady pobytu DPS ve Dvoře Králové n. L., ve výši 100.000,-Kč.
b) ZO schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí jednorázového příspěvku na částečné krytí nákladů pobytu
paní Šecové v DPS, ve výši 100.000,Kč.
9) ZO schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 o nočním klidu.
10) ZO
a) Schvaluje výsledky nabídkového
řízení prodeje obecního pozemku
1096/12 v k. ú. Bílá Třemešná a pověřuje starostu obce zajištěním podkladů pro uzavření kupní smlouvy s
panem Tomášem Novákem a Janou
Kontrovou, kteří podali nejvyšší nabídku, a to 666,- Kč za 1m2.
b) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 619/2 v k. ú. Bílá
Třemešná v místní části „Mezihoří“
o výměře 14 m2 za cenu 300,- Kč za
1m2.
c) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1165/4 v k. ú. Bílá
Třemešná v místní části „Mezihoří“
o výměře 128 m2 za cenu 30,- Kč za
1m2.

d) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Bílá
Třemešná v místní části „Záhumení“
o výměře 915 m2 za cenu dle znaleckého posudku.
e) Schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 307/2 v k. ú. Bílá
Třemešná v místní části „Záhumení“
o výměře 819 m2 za cenu dle znaleckého posudku.
11) ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva (podíl 1/30 p. p. č.
1097/5) k majetku č. 29/512/2021
mezi Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových a obcí Bílá
Třemešná a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
12) ZO bere na vědomí zprávu
ohledně navržených variant změny způsobu nakládání s odpadem
od 01. 01. 2022. Zároveň schvaluje
pokračovat v projednávání varianty s poplatkem na osobu a vývozu
komunálního, plastového a papírového odpadu od jednotlivých nemovitostí.

Vítáme do života nové občánky
Vítání občánků je v naší obci dlouholetou tradicí. Slavnostně vítáme do života občánky obce v obřadní síni v Bílé
Třemešné. Většinou se jedná o několikaměsíční miminka, i když v některých
případech se stane, že děti si již samy
dojdou až ke kolébce, kde je rodiče na
chvilku položí či posadí, abychom si je
na památku mohli vyfotografovat do
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obecní kroniky, kam se posléze všichni
přítomní podepíší. Pamětní knihy eviduje obecní úřad už od 50. let minulého
století. Původně tento slavnostní obřad
vznikl za účelem ateizace společnosti,
měl nahradit církevní křest. (1)
V letošním roce jsme měli při našem
vítání občánků rekordní účast. Během
dvou hodin jsme dne 12. června uvítali

12 nových občánků naší obce. Během
nucené pauzy, kdy se vítání občánků
nemohlo uskutečnit, nám některé děti
trochu odrostly, a tak si užívaly slavnostní chvíle po svém. Děkujeme všem
za hojnou účast a novým občánkům
přejeme hodně zdraví a jen samé radosti.
P. Holzhauserová
1. Vítání občánků – Wikipedie (wikipedia.org)
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Záchrana Pečova křížku dvěma pohledy
Při silnici mezi Novými Lesy a Dvorem Králové před hřbitovem vlastnili
někdejší majitelé novoleského Pečova hostince pole. Sloužilo k menšímu
hospodářství při provozu hostinské
živnosti. Jak bývalo v 19. století zvykem, nechali u svého pozemku postavit kamenný křížek s náboženskou
tematikou. Umístili jej v místě setkání cest mezi Lipnicí, Filířovicemi a
cesty do Dvora Králové. Při úpravách
a rozšiřování silnice se ocitl v těsné
blízkosti vozovky. A to byl, navíc ještě s přičiněním vandalů, jeho smutný,
desítky let trvající úděl.
Stav torza této drobné sakrální památky nenechal lhostejným nedaleko
bydlícího místního rodáka Josefa Holuba. Vyzval hasiče, vedle střelců jediné složky v novolesko - filířovické části obce, k záchraně tohoto kulturního
odkazu našich předků (Pečův rod vymřel bez potomků). Shodou okolností
obec prováděla opravu zdejší cesty do
Lipnice a dohlížející starosta Štěpán
Čeněk si sotva viditelného torza kříže
v příkopě všiml. Začal pátrat po jeho

Při opravě cesty od novoleského hřbitova na Zaháj bylo nalezeno torzo kamenného kříže, který stával v místě
současné hlavní silnice na Dvůr Králové n. L. (obr. č. 1 a 2). Pan Josef Holub
věděl, že se mu říkalo Pečův křížek
podle majitele pozemku, který ho zde
nechal postavit. V mapě stabilního
katastru (obr. č. 3) z roku 1874 je dokreslena právě budoucí hlavní silnice,
které stál křížek v cestě.
Na podnět pana J. Holuba a pana. L.
Manna bylo torzo s pomocí hasičů z
Nových Lesů a Filířovic na podzim
roku 2019 vykopáno a Obecní úřad v
Bílé Třemešné kontaktoval kameníka
p. Brože ze Dvora Králové n. L., který si pro poškozený podstavec přijel,
zrestauroval ho a osadil novým litinovým křížem. Opravu se souhlasem
zastupitelstva obce zaplatila obec Bílá
Třemešná.
V srpnu 2020 byl obnovený křížek
postaven na novém místě u hřbitova v
Nových Lesích (obr. č. 4).
Text a foto.: P. Morávková
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historii, čímž událost dostala rychlý
spád.

O zrestaurování kříže včetně doplnění chybějících částí se postarala obec.
Hasiči po vzájemné dohodě navrhli
nové umístění na bezpečnější a důstojnější místo, na obecní pozemek
před místní hřbitov (viz obr. 2). Věříme, že nové usazení Pečova kříže při
vzpomínkách na vlastní předky přispěje i k větší úctě k památkám minulých generací.
Text a foto.: L. Mann

Hasiči opatrně vykopali a obnažili jednotlivé, vesměs poškozené části kříže
(obr. 1). Prohledali i blízké okolí, některé díly se podařilo dohledat, bohužel ulomená část litinového nástavce
chyběla. Veškerý nalezený materiál s
výjimkou základového soklu s nivelizační značkou přemístili k současnému majiteli přilehlého pozemku.

Obrázek č. 1

Obrázek č. 3

Obrázek č. 2

Obrázek č. 4

www.bilatremesna.cz
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Bílá Třemešná a okolí v obrazech – III. část

Třemešenské domky v různých ročních obdobích namaloval František Vejnar (1907-1981), zedník z Bílé Třemešné.
Na většině z nich je zachycena i Zvičina v pozadí. Jediný obraz, který je čistě z přírody, je pohled na „Perenskou cestu“ s
křížkem v levé části obrazu.
Text a foto.: P. Morávková

www.bilatremesna.cz
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CO BÍLÁ
SE MŮŽETE
TĚŠIT
OBEC
TŘEMEŠNÁ

Od pohádky k pohádce – pochod pro rodiče s dětmi
Kotlíkové guláše – 9. ročník soutěže o nejlepší guláš
Zvonokosy - představení divadelního klubu Vrchlabí
Cestovatelská přednáška Ivoše Janečka - viz foto
Třemešenské posvícení
Slavnostní rozsvěcení vánoční výzdoby
Vlastivědná procházka letos nebude

Hospůdka na Dubině vás zve

V září na soutěž v pojídání chilli guláše
V říjnu na vepřové hody v rámci posvícení
V listopadu na drakiádu na hřišti
V srpnu na turnaj ve stolním fotbálku ve Sport baru
Paluba ve Dvoře Králové n. L.
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Další netradiční školní rok je za námi
V polovině října
2020 jsme museli
opět uzavřít školu.
Učitelé se u monitorů snažili zapojovat a motivovat
žáky, aby jim tato
mimořádná situace neublížila na znalostech, dovednostech, ale ani na duši. Nejen zvládání
učiva, ale i ztráta kolektivu pro většinu
žáků nebyla jednoduchá.
Vysoká úroveň sociální gramotnosti, za
kterou nás mimo jiné kontrola České
školní inspekce v roce 2019 chválila, se
vyplatila i v době uzavření školy.
V tomto školním roce jsme většinu roku

vyučovali vzdáleně a ověřili jsme, že v
případě opakování situace s uzavřením
škol je naše základní škola připravena
na on-line vzdělávání (technicky i personálně) – učitelé učili primárně ze
školy a podle standardního rozvrhu.
Proto bych rád tímto poděkoval za zodpovědný přístup všem pedagogům, kteří týmově a s maximálním nasazením
pracovali po celou dobu. Děkuji žákům i
rodičům, že se na chvíli „vrátili do školních lavic“ a společně pomohli se vzděláváním svých dětí.
Všichni se těšíme na nový a snad již
„normální“ školní rok 2021-2022. Věříme, že prezenční výuka bude převažovat nad tou distanční.

Výuka ZŠ – posílili jsme výuku dalším
půlením hodin, ke zkvalitnění výuky
přispívá loni otevřený pavilon odborných učeben. Nadále budou pokračovat
v provozu školní kluby zaměřené na výuku zábavnou formou.

místní rozvoj ČR.

Realizujeme a plánujeme

Příměstské tábory – o prázdninách
nabízíme příměstské tábory pro děti od
3-6 let pro dvě skupiny, ale již druhým
rokem i pro děti I. stupně ZŠ (6-12 let).

Rekonstrukce ŠJ – navýšení kapacity
školní jídelny ze 300 strávníků na 420
strávníků a zvýšení počtu míst k sezení
z 50 na více než 80 proběhne v příštím
roce, stavební práce započnou již letos na podzim, obec Bílá Třemešná má
schválenou dotaci od Ministerstva pro

Rekonstrukce hřiště – v přípravě je
stavební projekt na komplexní rekonstrukci hřiště s umělým povrchem. Kromě nového tartanového povrchu bude
vybudován i atletický ovál. Předpokládaná realizace v roce 2022.
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ –
bude třeba rekonstruovat sociální zařízení a šatny ZŠ u tělocvičny, dále systém
vytápění. V plánu je příprava architektonické soutěže na využití půdních prostor a zadního traktu ZŠ.

Rozvoj je nezbytný proces života, my v
něm stále pokračujeme.

E. Kudrnovský, ředitel

Povinná školní docházka
a závěr školního roku
Ve středu 30. 6. bylo připraveno
215 vysvědčení (z toho 122 na 1.
stupni), povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 22 žáků.
Pedagogický sbor a práci s dětmi
podpořil speciální pedagog, školní
asistent, asistenti pedagogů a chůvy, s jejichž pomocí počítáme i v
nadcházejícím školním roce.
Stejně tak počítáme s provozem
detašovaného pracoviště ZUŠ Melodie Hořice a působením učitelů
hudby a tance. Nadále budeme
spolupracovat s DDM Jednička při
zajištění kroužků.

Podíl dětí a žáků z jednotlivých
obcí:
Školní rok 2020/2021 k 30.06.2021

Obec

MŠ

Dolní Brusnice

15

Bílá Třemešná

Horní Brusnice *

104

-

19

-

32

11

215

Mostek*

-

Zábřezí-Řečice

-

Třebihošť *

ostatní **

celkem

ZŠ

40

66

27

13
6

14

* obce mají své MŠ
** mohou být zahrnuty i děti s trvalým pobytem
odlišným od skutečného bydliště

Září 2021
Do ZŠ nastoupí cca 220 žáků, z toho
29 prvňáčků.
ŠD&ŠK: 73 žáků bude nadále moci
navštěvovat školní družinu a 24
žáků školní klub.
Do MŠ nastoupí 62 dětí, z toho 17
dětí poprvé.
Detašované pracoviště ZUŠ Melodie Hořice bude opět v provozu
průběhu prvního týdne v září.

www.zsbt.cz
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Pohádky čtené dětmi ze ZŠ a MŠ Matematická
Bílá Třemešná obletěly celý svět soutěž
Během podzimních měsíců loňského
roku se naše škola zapojila do zahraničního projektu PODZIM S BOŽENOU NĚMCOVOU. Tento projekt neziskové organizace Czech IN Český dům Zürich vznikl
ve spolupráci s Národním pedagogickým
muzeem a knihovnou J. A. Komenského v
Praze. Projekt podpořil Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku a Velvyslanectví České republiky v Bernu.
Bohatý celoroční doprovodný program
pro děti a dospělé (workshopy, literární
kroužek, výtvarné soutěže, „Čtení do ouška“ a cestu po stopách pohádek Boženy
Němcové „Pohádkové údolí“) odstartovala vernisáž výstavy „Život a dílo Boženy
Němcové“. Po celou dobu vernisáže provázely všechny přítomné pohádky čtené
našimi dětmi, článek o projektu zveřejnily české noviny ve Švýcarsku (Zpravodaj).
Původním záměrem našeho zapojení
do projektu bylo čtení pohádek Boženy
Němcové českým dětem žijícím ve Švýcarsku (pod názvem „Čtení do ouška“).
Vše perfektně klaplo a na webu neziskové
organizace Czech IN Český dům Zürich na
české děti ve Švýcarsku čekal náš dárek
v podobě pohádek k poslechu. Moc nás
potěšilo, že naše načtené pohádky brzy
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překročily hranice Švýcarska a mohly si
je poslechnout české děti žijící v zahraničí
po celém světě.
Pohádky čtené dětmi ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešné si do svého archivu pro propůjčku
k dalšímu vzdělávání a k dlouholeté studii vývoje četby mládeže vyžádalo také
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.

Všem dětem, které se do projektu zapojily, děkujeme za perfektně odvedenou
práci. Za pár let si některé děti řeknou:
„Tuhle pohádku namluvila moje maminka (babička) :-).“
Děkujeme.
D. Rejlová

Již tradičně se naše škola účastní matematické soutěže Pangea
(www.pangeasoutez.cz). I letos
jsme se do soutěže přihlásili a dosáhli skvělých výsledků, a to i přes
to, že probíhala distanční formou a
v podstatě bez předchozí přípravy.
Největší úspěch zaznamenala Tereza Žižková z 6. třídy, která byla nejlepší v celém kraji a postoupila tak
do finálového kola, které se bude
konat v pátek 18. 6. 2021 v Nové
budově Národního muzea v Praze
(držíme palce!). I další žáci ale měli
krásné výsledky, zde přehled těch
nejúspěšnějších:
Dan Michek (4. třída): 34. v kraji
Vojtěch Šolc (5. třída): 28. v kraji
Tereza Žižková a Adéla Herbrychová (6. třída): 1. a 15. v kraji
Lukáš Poprach a Marek Chovan (7.
třída): 4. a 19. v kraji
Eliška Řeháková a Ondřej Hájek (9.
třída): 17. a 24. v kraji
Všem zúčastněným děkujeme, Terce držíme pěsti a já už se těším na
příští ročník! :)
H. Škubníková

www.zsbt.cz
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Kriminálka Bílá Třemešná

Krajské kolo
zeměpisné olympiády
Přestože byly školy poměrně dlouho zavřené, Lukáši Poprachovi (7.
třída) se podařilo probojovat do
krajského kola zeměpisné olympiády. A nevedl si vůbec špatně!
Zeměpisná olympiáda je poměrně
náročná, a to i z toho pohledu, že
se píše 3 hodiny. Je rozdělena na 3
části: práce s atlasem, geografické
znalosti a praktická část, kde vlastně pomocí úvodního textu (a někdy
i za pomocí atlasu) odvozují určité
znalosti.
Lukáš Poprach letos jako jediný ze
školy postoupil i do krajského kola,
kde se mu podařilo získat krásných
82 bodů (nejlepší účastník Královéhradeckého kraje měl 90b), což mu
zajistilo 10. místo. Nejvíce se mu
dařilo v práci s atlasem, kde ztratil
pouhé 4 body.
Lukášovi gratulujeme a přejeme
spoustu dalších úspěchů!
H. Škubníková

www.zsbt.cz

Zločin nikdy nespí, a to platí i pro období korona-krize a distanční výuky.
Úlohu jako vystřiženou z populárních
kriminálek si vyzkoušeli žáci 8. třídy,
kteří se zároveň stali i hlavními podezřelými ze zločinu. Každý z žáků
se díky video příběhu dozvěděl, co
se stalo. Učitelův ukradený zápisník
nelze brát na lehkou váhu a bylo potřeba hájit svou čest. Úkolem tak bylo
zhotovit vlastní otisky prstů, popsat
je a porovnat s těmi podezřelými.
Tím to ale nekončilo. Na praktickou
část navazoval i podrobný výslech,
který si kladl za cíl jediné – nalézt viníka. Učivo o kůži, papilárních liniích
a daktyloskopii tak získalo zcela no-

vou dimenzi, se všemi benefity, které
distanční výuka nabízí. Přestože podezřelých bylo hned několik, ve vězení žádný žák osmé třídy nesedí …..
zatím :-)
J. Šimek

Na skok v elektrárně
Onen skok byl samozřejmě virtuální a
byl realizován ve spolupráci se společností ČEZ. Díky této společnosti byla v
naší škole realizována prohlídka, zaměřena na funkčnost elektrárny. Témat, které tato problematika spojuje,
se najde hned několik. Pro žáka 9. ročníku, s jistým přehledem a názorem,
je pak dobré vidět souvislosti mezi
energetickými zdroji, dopady na životní prostředí, technologií a náročností
výstavby a výroby energie. Nemluvě o
jednom ze stěžejních témat fyziky – jaderné energii. V 45-ti minutách jsme se
dostali tam, kam by to za normálních

okolností šlo jen velmi těžko či vůbec.
Prošli jsme všechna zákoutí jaderné
elektrárny a zmatovali cestu jaderného
paliva až po svítící žárovku u nás doma.
Díky přehledným modelům a animacím
jsme pak názorně pochopili celou složitost těchto zařízení, ze kterých si každý většinou pamatuje pouze chladící
věže. Diskuze a dotazy žáků vyvrcholily
ve vědomostním kvízu o věcné ceny. Z
fyzikálního hlediska se pak jednalo o
příjemnou přehledovou prezentaci, na
kterou budeme navazovat v příštích
hodinách právě jadernými reakcemi.
J. Šimek
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Jsme venkovskou školou

Virtuální prohlídka školy na
adese: www.zsbt.cz

Nové prostory nám umožňují přiblížit venkov dětem i ve škole. Postupně vybavujeme školu novými pomůckami
a esteticky ladíme prostory ve škole v duchu trvale udržitelného rozvoje venkova.
P. Minářová, zástupkyně ředitele

Devět let šachu v třemešenské škole
Výuka šachu je již devátým rokem
pevnou součástí výuky v třemešenské
škole. Zkušenosti ze zahraničí ukazují,
že šachy dokáží v dětech všestranným
způsobem rozvíjet nejen myšlení, ale
také osobnost a sociální dovednosti.

Šachy se v naší škole ustálily jako povinný předmět v 1. třídě a ve vyšších
10 |

ročnících pokračují formou šachového klubu. Šachy jsou součástí učebních osnov ve více než 30 zemích a
na základě řady studií přijal v roce
2012 Evropský Parlament deklaraci,
ve které doporučuje zavedení šachů
do vzdělávacích systémů v členských
státech EU. Byli jsme mezi prvními v
České republice.
Cílem výuky není výchova šachových
mistrů, ale chceme dětem nabídnout
již od raného školního věku možnost
rozvoje logického myšlení a mentálních schopností, které se jim budou
hodit nejen během školní docházky.
Šachy jsou hra, kterou nezapomeneš…
E. Kudrnovský, ředitel

www.zsbt.cz
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Ukázka činnosti hasičů pro MŠ Bílá Třemešná
Jeden z posledních červnových dnů
školního roku patřil preventivně výchovné činnosti v požární ochraně, a
to pro ty nejmenší děti z mateřské školy. Tohoto úkolu se zhostil preventista
sboru s pomocí dalších tří nejmladších
členů výjezdové jednoty. Celá ukázka
byla zorganizována na travnaté ploše
vedle hřbitova, kde děti byly zábavnou
formou nejprve seznámeny s činností
a posláním našeho hasičského sboru.
Dále byly děti první, kdo z řad veřejnosti mohl vidět náš nový dopravní zása-
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hový automobil značky Iveco a postupně jim bylo vysvětleno, k čemu samotné
auto a jeho vybavení slouží. Stejným
způsobem se děti seznámily s naším
hlavním zásahovým vozidlem, kterým
je cisternová automobilová stříkačka
Tatra. Ta slouží k požárním zásahům již
od roku 1985.
Zajímavým zážitkem pro děti bylo to,
že si mohly vyzkoušet zásahové oblečení, které hasič při zásahu běžně používá. Nemalou atrakcí byla pro děti
možnost osahat si další vybavení, jako

je například proudnice, hadice, dýchací
technika, přetlaková ventilace a mnoho
dalšího. Největším zážitkem, který pro
ně mladí hasiči připravili, byla ukázka
rozvinutí útočného vedení se skutečným proudem vody, kdy tlak vody byl
upraven tak, aby děti měly možnost si
sami zastříkat.
Doufejme, že i tato ukázka přispěje k
rozšíření mládežnické základny našeho
hasičské sboru!
Text a foto.: M Fiala
Člen SDH Bílá Třemešná

www.bilatremesna.cz
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Naši hasiči pomáhali na jižní Moravě
Dne 1. 7. 2021 naši dva členové odjeli
na pomoc při likvidaci následků ničivého tornáda na jižní Moravě. Byli
součástí čtvrtého odřadu HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, který byl
vyslán z CPS Hradec Králové. Při cestě do Hradce Králové ještě přistoupili

dva členové z SDH Žireč. Při příjezdu
na stanici v Hradci Králové proběhlo
rozdělení ostatních hasičů a do našeho DA přistoupili ještě dva členové z
SDH Libřice. Ostatní příslušníci HZS
a SDH cestovali autobusem HZS. Cca
v 15.45 jsme vyrazili směr Jižní Morava, přesně obec Mikulčice. V 18.30

jsme dorazili do Mikulčic, kde proběhl
první brífink s velením. Poté jsme se
ubytovali v místní základní škole.
Druhý den ráno nás čekalo rozdělení do dvou skupin. Jedna skupina se
věnovala opravě střechy rodinného
domu a druhá šla likvidovat polomy.
Po likvidaci stromů jsme byli vysláni
na opravu a zaplachtování několika
střech, dále vyklízení půd a rozebrání poškozených zdí domů. Další den
jedna skupina opravovala střechu dalšího domu a druhá odjela na likvidaci
železných konstrukcí hal jedné místní
firmy zabývající se výrobou zakrytí
bazénů, z této firmy nezbylo takřka
nic, jen betonové nádvoří. Další den
se pokračovalo na již zmíněné firmě
a jeden náš člen odvážel s kontejnerovým vozidlem HZS zbytky suti, železa
a dřeva do místního již nefunkčního
dolu MÍR. Tento den bylo na Krizovém štábu v Hodoníně rozhodnuto, že
pomoc HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE již nebude na místě potřeba,
protože byla na místo povolána AČR s
těžkou technikou na demolice poničených domů v obci Mikulčice, která má
přibližně 623 domů, ve kterých žije
cca 2000 obyvatel. Bylo rozhodnuto o

demolici 180 domů.
Poslední den ráno tedy začali balicí
práce: složení stanu na nářadí, naložení techniky na kontejnery a příprava
na odjezd. Cca v 10.00 byl naplánován
odjezd domů, který proběhl hladce, a
šťastně jsme se vrátili.
Za SDH Choustníkovo Hradiště byly
předány materiální dary a za SDH Bílá
Třemešná byl předán dar finanční.
Text a foto.: Z. Kramar
Starosta SDH Bílá Třemešná
člen odřadu Morava

Volejbal v době koronavirové III
Ani první polovina roku 2021 nepřinesla
změnu v soupeření koronaviru a volejbalových soutěží. I tentokrát měla navrch
hygienická opatření a téměř všechny
volejbalové soutěže byly nejprve přerušeny a následně zcela ukončeny. Hrála
se pouze nejvyšší profesionální soutěž a
jen za mimořádných opatření a bez diváků. Větší problém než přerušení soutěží
však byl v tom, že zcela byla omezena
jakákoli sportovní činnost. Částečné
uvolnění v květnu a červnu se sice KVS
snažil využít pro sehrání alespoň několika utkání mezi družstvy krajské soutěže,
ale využití bylo malé, neboť po několika
měsíční odmlce bez tréninků se hráčkám
nechtělo riskovat případná zranění.
Vzhledem k tomu, že situace se zlepšuje
a vrací se k normálnímu způsobu života,
připravil se také nový ročník volejbalových soutěží. V případě našeho oddílu
však tentokrát budeme mít v krajských
soutěžích žen jen jedno družstvo, a sice
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tým A v krajském přeboru. Družstvo žen
B bývalo v předchozích sezonách doplňováno juniorkami z VK Dvůr Králové n.
L., ale protože pro tuto sezonu oddíl ze
Dvora Králové sám přihlásil celé družstvo do soutěže žen, hostování není možné, a náš tým momentálně nemá takový
dostatek hráček, který by zaručoval odehrání celé soutěže.
V krajském přeboru žen bude mít naše
družstvo naprosto stejné soupeře jako v
minulých sezonách, s ohledem na zrušení soutěží nikdo nepostupoval ani nesestoupil a všechna družstva se tak znova
utkají o titul premianta kraje. Postupně
se tak na hřišti a v tělocvičně ZŠ představí v podzimní části družstva Náchoda,
Slavie Hradec Králové, Hronova a Jilemnice, v jarní části pak Třebechovic, Studence, Červeného Kostelce, Orla Hradec
Králové a Volejbalového klubu Hradec
Králové. Termíny se ještě upřesňují, stejně tak tomu bude i s podmínkami pro

účast diváků. Určitě však toto bude zveřejněno ve vývěsce TJ krátce před zahájením soutěží v říjnu 2021.
Rozvolnění bylo členy oddílu pojato
velice pozitivně, na venkovní kurty po
jejich každoroční úpravě se ještě před
prázdninami vrátili zástupci všech družstev a tak dohánějí manko z nečinnosti v
předchozích měsících. Pouze s dětskými
družstvy se začne se začátkem školního
roku, přes prázdniny si snad všechny
děti najdou dostatek pohybových aktivit.
Za stanovených hygienických podmínek
se mohou pořádat i letní volejbalové
turnaje, a tak očekáváme, že i hráčky a
hráči našich týmů si porovnají svoji formu s týmy soupeřů na několika z nich. A
po prázdninách se už budeme těšit na to,
že epidemie natolik pomine, že se budeme moci vrátit bez omezení na venkovní
kurty i do tělocvičen.
Z. Fiala
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Český volejbal slaví 100 let
Český volejbal slaví v tomto roce 100 let od
založení neoficiálního volejbalového svazu,
tehdy, v roce 1921 složeného prakticky z několika členů pražské YMCY. Přestože byl svaz
oficiálně ustaven až v roce 1923, za počátek
českého volejbalu je i mezinárodní federací
uznáván rok 1921. Světový počátek volejbalu se traduje k roku 1895, kdy se začal hrát
v americkém městě Holyoke s pravidly a počtem hráčů, které s jeho současnou podobou
mají společné jen to, že družstva jsou oddělena vysokou sítí. I dnes však platí, že je to sport
velice oblíbený, přístupný každé generaci a
rozšířený po celém světě. Největší mezinárodní sportovní federací není fotbalová, ale
volejbalová!
V Bílé Třemešné se volejbal začal hrát jako
doplňková činnost v Sokole někdy ve třicátých
letech minulého století. S příchodem středoškolského profesora Šolce do obce se volejbal
začíná rozvíjet už systematicky a družstvo
tvořené hráči: Šolcem, Nádvorníkem, Horníkem, Exnerem, Plecháčem, Bémem a dalšími
dosahuje řady úspěchů v přátelských utkáních i turnajích v okolí. Válka však tento rozvoj
zastavila.
Po válce však poměrně rychle došlo k obnovení sportovních aktivit, především mládež
měla zájem uplatnit svoji energii v něčem
smysluplném. A volejbal jim k tomu v místních podmínkách pomáhal. Družstva dospělých jim byla vzorem. V roce 1950 hrálo
družstvo mužů krajský přebor tak dobře, že
ho nezastavil v závěrečném turnaji v Hradci
Králové ani největší favorit soutěže Železničář
HK a vítězstvím si zajistilo účast v kvalifikaci o
zemskou ligu. Družstvo tvořili hráči Šolc, Vála,
Blecha, Šmíd, Jaroslav Žižka, Vilda Žižka, Josef
Žižka, Červinka a už také dorostenec Paulus.
Kvalifikace byla však nad síly hráčů, proti vítězům krajů Pardubic, Jihlavy, Liberce a Prahy
získali 3. místo, nepostupové.
V roce 1951 už do soutěží zasáhlo také družstvo dorostenců. V krajském kole SHVM
(Sportovních her vesnické mládeže) v Hořicích nenašlo přemožitele a postoupilo do
celostátního finále. V Praze pak ve dnech 30.
6. - 1.7. postupně porazilo družstva Pardubic,
Prahy, Banské Bystrice, Bratislavy a Ostravy. Spolu s pohárem pro celostátního vítěze
SHVM obdrželi hráči sportovní vybavení a
také poukaz na týdenní pobyt v lázních. Hlavně si však zajistili postup do celostátního finále SHM (Sportovních her mládeže), kde je
čekala družstva z úsekových finále školské,
dělnické a vojenské mládeže.
Celostátní finále se konalo ve dnech 15. a 16.
9. v Banské Bystrici v opravdu slavnostní atmosféře, včetně průvodu městem a nástupu
všech zúčastněných družstev několika kategorií. V losování už nebylo možné si vybírat,
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všichni soupeři už byli vysokých kvalit. Hned
v prvním utkání s ATK Praha to byla velká
bitva, naše vítězství 2:1 bylo bráno jako překvapení. Ještě větším překvapením pak bylo
vítězství 2:0 nad celkem SONP Kladno, který
byl považován za největšího favorita. Druhý
den dopoledne nastoupil náš tým proti Banské Bystrici. Po vyhraném prvním setu však
druhý vyhráli domácí a muselo se rozhodnout
v setu třetím. Ten byl několikrát přerušen pro
tak hlasité povzbuzování diváky, že nebyla slyšet píšťalka rozhodčího. Naši si i v tak bouřlivé atmosféře udrželi rozvahu a set vyhráli. V
odpoledním finále náš tým poměrně hladce
porazil Brno 2:0 a stal se tak Přeborníkem ČR
staršího dorostu. Základní sestavu tvořili hráči Paulus, Šorm, Ponikelský, Hulík, Pfaff a Voňka, střídajícími hráči pak byli Bělina a Šimek,
trenérem Blecha. Pro nemoc nemohl na finále
odcestovat Zbyněk Žižka, který jinak hrál ve
všech předchozích turnajích. Tento úspěch,
první v kolektivním sportu v naší obci, vyniká
i v současné době, neboť už nikdy si prvenství
v kategorii staršího dorostu nebo nyní juniorů
neodvezl vesnický tým!
Herní kvalita dorostenců znamenala jejich postupné zařazení do družstva mužů, kterému
se v roce 1953 opět podařilo vyhrát krajský
přebor a zúčastnit se kvalifikace o II. ligu. V
té se jim však nedařilo, především díky tomu,
že hráči Šorm, Voňka, Ponikelský a Paulus byli
povoláni do výkonu vojenské služby a tým
toto oslabení nedokázal nahradit.

Volejbal v oddíle v té době nehráli jen muži,
aktivní bylo i družstvo žen. A stejně jako u
mužů vedle nich vyrůstaly na hřišti i jejich
mladší následovnice. V roce 1954 pak družstvo mladších dorostenek ve složení Bělinová,
Filipová, Šalandová, Šmídová, Krušinová, Horníková a někdy doplňovaná hráčkami Munzarovou, Šturmovou a Tázlerovou absolvovalo
podobně náročnou cestu za titulem Přeborníka ČR, jako jejich starší kamarádi v roce 1951.
Bylo třeba vyhrát všechny kvalifikační turnaje, aby děvčata mohla i na závěrečném finále v
Ústí nad Labem přesvědčit přítomné o tom, že
skvělý volejbal se hraje také na venkovských
hřištích, za skromných podmínek, ale s pořádným úsilím a velkou bojovností. Velkou zásluhu na tomto úspěchu měli i trenéři Blecha a
Šolc.
Úspěšné družstvo dorostenek se začalo postupem času prolínat se ženami, které v té
době hrávaly krajské soutěže. Doplnění to

bylo skutečně velice rozumné, některé starší
hráčky už totiž i končily s aktivním volejbalem
a tým žen tak dostal nový impuls. Kvalita týmu
se projevila především na začátku šedesátých
let, kdy prvenství v kraji znamenalo i možnost
postupu do II. ligy. Tato příležitost byla využita a družstvo žen našeho oddílu startovalo v
roce 1961 v této druhé nejvyšší soutěži. Svojí
účastí i předváděnými výkony zaujalo natolik
i novináře, že o družstvu vyšla v týdeníku Beseda (č. 23 z 6. 6.1961) celostránková reportáž s řadou fotografií po jejich utkání v Kolíně.
Družstvo se tam představilo ve složení Paulusová, Petříková, Šalandová, Bělinová, Filipová
a Dosoudilová s trenérem Šolcem.

Volejbal se i v dalších letech hrál na stále slušné úrovni, ale popsaná léta znamenala něco
naprosto nevídaného. Prakticky všechny kurty byly téměř denně obsazeny, každý víkend
se hrála buď mistrovská, nebo přátelská utkání a turnaje snad nebylo možné spočítat. Bylo
také zcela běžné, že na domácích utkáních
bylo vždy několik desítek fanoušků a ti, kteří
za družstvy jezdili i na venkovní utkání, často
snášeli útrapy jízdy třeba i nákladním autem.
Třemešenský volejbal dosáhl i dalších úspěchů, o těch zase příště. Dnešní příspěvek zakončím úryvkem z článku v časopisu Beseda,
který výstižně doplňuje všechno výše popsané.
„Odkud vlastně jsou, kde vůbec je ta Bílá Třemešná?“ dohadovala se kolínská děvčata kolem plakátu, který hlásal, že ve druhé lize odbíjené se domácí Tatra utká se Sokolem Bílá
Třemešná. Nelze se divit, jméno této obce na
Trutnovsku zná asi za hranicemi okresu málokdo. Až právě na volejbalisty. Bílá Třemešná je
na mapách jen malým kroužkem. Ale kdyby si
volejbalisté vydávali své mapy, patřila by jim
tam zrovna tak velká značka, jako třeba Kolínu, Pardubicím, Kladnu, Ústí nad Labem, Děčínu ……, zkrátka všem městům, s nimiž děvčata
z Bílé Třemešné úspěšně soutěží!“
Z. Fiala
Zpracováno za využití záznamů Karla Pauluse
a vzpomínek hráček Bělinové, Filipové a Ponikelské
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Vzpomínka na učitele Květoslava Sybra
V letošním roce si připomínáme 100
let od narození pana Květoslava Sybra.
Narodil se 18. 3. 1921 v rodině Josefa
a Julie Síbrových v Bílé Třemešné. To,
že má ve svém příjmení „y“ a ne „í“ se
zjistilo až po nástupu do obecní školy.
Pak už s tím nikdo nic nedělal.

Vzpomínání s paní Mlejnkovou při příležitosti 80. narozenin.

Po absolvování obecné školy nastoupil na osmileté reálné gymnázium ve
Dvoře Králové. Po jeho ukončení, to se
psal rok 1940, bylo další vzdělávání na
vysokých školách zrušeno.

Nastoupil tedy jako přidavač u stavební firmy pana Františka Krušiny, kde
strávil dvě sezóny. V roce 1942 byl
povolán na nucené práce v Říši. Dostal
se do rakouského Hyppolitu, kde začal
pracovat jako kreslič pro válečné strojírenství. Jako rebel však byl převelen
na zákopy a pak byl vězněn. V roce
1945 uprchl domů.
Po válce vstoupil do KSČ a absolvoval
jednoletý učitelský kurz v Hradci Králové.
V roce 1953 se oženil a založil rodinu.
Svou učitelskou dráhu zahájil v Tachově, kam dostal umístěnku. Pak učil na
Zvičině, v Nemojově, ve Dvoře Králové
nad Labem na chlapecké škole a nakonec se dostal zpět do Bílé Třemešné.
Zde po jedno desetiletí zastával funkci
ředitele školy. Zasloužil se o zajištění financí na vybudování tělocvičny,
o přístavbu učeben a o zavedení vodovodu do školy včetně rozvodů do
učeben. V roce 1967 při rozebírání
lešení na přístavbě učeben utrpěl úraz
a ochrnul. Poté strávil jeden rok po nemocnicích. Když se vrátil, přišel srpen
1968. V období normalizace byl pro
své názory vyloučen ze strany a musel
své místo i zdejší školu opustit. Ještě

dva roky dojížděl do školy ve Dvoře
Králové, ale pak se opět zranil a odešel
do invalidního důchodu.
V šedesátých letech byl předsedou
Sokola, organizoval kulturně společenská setkání se slovenskou družební obcí Istebné na Oravě a s městem
Halle z NDR. Kromě toho zastával
funkci varhaníka ve Sboru církve československé husitské. Doma pak ještě
vyučoval soukromě jazyky a hru na
klavír.
V roce 1975 mu byla nabídnuta práce
pro obec na „Akci Z“. Zde řídil především výstavbu obecní kanalizace. V
roce 1990, když byla převážná část
dokončena a začínala se stavět ČOV na
Dubině, se změnou režimu byla „Akce
Z“ zrušena a otec zůstal již doma. Vrátil se k výuce němčiny a ruštiny a věnoval se badatelské a sběratelské činností. Napsal několik prací týkajících
se historie Bílé Třemešné a pobytu J.
A. Komenského v naší obci. Významně se podílel na vzniku knihy Pověsti
Královédvorska.
Tento celoživotní idealista zemřel 21.
září 2007 ve svém rodném domě.
K. Sybr ml.

Třemešenské historky
Z dovolené ve Španělsku
Tento příběh tak docela nezapadá do
rámce třemešenských historek, ale
snad mi to odpustíte.
Předloni jsme byli s manželkou na týdenním poznávacím zájezdu ve Španělsku. Byli jsme ubytováni v hotelu asi 50
kilometrů severně od Barcelony.

Toho dne jsme se vydali autobusem na
prohlídku hlavního města Katalánska
do slavné Barcelony. Za námi seděl v

www.bilatremesna.cz

autobuse manželský pár ve středním
věku. Paní u okna, aby se mohla kochat
přírodními krásami pobřeží Costa Brava, on směrem do uličky, aby jí byl k
službám.
Sotva jsme se rozjeli, ona potřebovala brýle proti slunci. On vstal, podal jí
kabelku, ona si vzala brýle, on vstal a
uložil kabelku. Za chvilku měla žízeň.
On vstal a sundal batoh. Nalil vodu do
kelímku, ona ho vypila a vrátila mu ho
a doporučila mu, aby se také napil. Naplnil si kelímek, autobus poskočil na retardéru a on si pobryndal kraťasy. Příště si zase nadrobil na tričko. Starostlivá
žena tyto drobné prohřešky nenechala
bez komentáře. Když jsme dorazili na
místo, on propásl nejvhodnější okamžik pro vystupování z autobusu, takže
ulička se zaplnila a tak musel počkat, až
se zase uvolní. Vystupovali tedy mezi
posledními.

Vydali jsme na prohlídku staveniště
největší katedrály na světě, slavné Gaudího Sagrady Familie. Když jsme se vrátili do autobusu a usadili se, průvodkyně se zeptala, zda jsme všichni. Ozvala
se paní za námi, že jí chybí manžel.
Rozhovor mezi průvodkyní a opuštěnou manželkou probíhal následovně:
- Kam šel?
- Nevím.
- Přijde?
- Ne.
- Má u sebe doklady, peníze, mobil?
- Nechal všechno v batohu v autobuse.
- Umí španělsky nebo anglicky?
- Ani slovo.
Chvilku jsme počkali a pak jsme museli
pokračovat v prohlídce města. Na hotel
jsme se vrátili pozdě večer.
Ráno přišla paní na snídani sama. Když
se manžel celé dopoledne neobjevil,
průvodkyně rozjela pátrání, do něhož
14
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zapojila i policii, které přeposlala jeho
fotografii a popis. Nenašli ho.
Jeho cesta směřovala z kopce k pobřeží,
kterého se po celou dobu držel. Svlažoval se v moři, pil z fontán v letoviscích,
kterými procházel. Přespal na pláži v
opuštěném stánku. Do hotelu se připotácel navečer. Byl k smrti unavený,
špinavý, spálený a cloumala jím zimnice. Dostal úpal. Paní se o něho dojemně
starala. Mazala mu spáleniny, dávala
mu léky a nosila jídlo a pití. Do konce
pobytu jsme ho však neviděli.
Tuto dvojici jsme pak ještě viděli cestou
na letiště a v letadle. Tam už bylo vše
při starém. Manželka seděla u okna a
on uprostřed. Během letu musel několikrát požádat spolucestujícího na sedadle do uličky, aby mu umožnil podat
něco manželce z příručního zavazadla.
Bylo vidět, že v něm zase začíná vřít
krev.
Při odbavení v příletové hale jsem je již
nezaregistroval. Jenom doufám, že se
paní vlekla se všemi zavazadly až domů
sama.
Autonehoda
V dohlížecím výboru spotřebního družstva Jednota byla docela dobrá a veselá
parta. Samoobsluha prosperovala a tak
bylo možné několikrát do roka pořádat
výborové schůze s občerstvením a jednou v roce výjezdní zasedání s večeří.
Oblíbená byla restaurace na Zvičině.
Tam se společnost v salónku nikým nerušená pokaždé dobře bavila.

Podílejte se na
obsahu zpravodaje

Členem dohlížecího výboru byl i tehdejší náčelník místního oddělení VB.
Mimo službu to byl docela společenský
člověk. Tentokrát však poněkud pozapomněl, že je tam autem a po skončení
akce ještě s jednou kolegyní chvíli poseděli nad skleničkou u baru. Nezůstali u
jedné a poté takto posilněni nasedli do
embéčka a vydali se klikatou silničkou
přes Třebihošť domů. Celou cestu to šlo
dobře, až na křižovatku U Erbenů. Tam
zřejmě řidič ztratil koncentraci, možná
se začal více věnovat spolujezdkyni. Vozidlo přefrčelo hlavní silnici a skončilo
ve vratech protějšího domu. Když zůstali stát, náčelník prohlásil: „Tak jsme
doma,“ a usnul. Dáma rychle vystoupila a pod příkrovem soumraku zamířila
přes hřbitov domů.
V domě, jehož vrata byla zdemolovaná,
shodou okolností bydlel jeden příslušník pomocné stráže veřejné bezpečnosti, kterého událost vyvedla natolik
z míry, že popadl telefon a zavolal na
místní stanici VB. Službu konající strážmistr nelenil, zavolal dopravku a spěchal na místo činu.
Poškozený občan se okamžitě vžil
do role veřejného činitele, na ruku si
navlékl červenou pásku PSVB a spolu
se strážmistrem prováděli předběžné
ohledání místa činu a zajištění stop.
Ještě než přijela dopravní policie, zjistili totožnost řidiče a začali tušit průšvih.
Dopraváci na stanici nahlásili výjezd k
nehodě, nasedli do auta a s rozsvíceným majákem a zapnutou houkačkou

upalovali do Třemešné. Když dorazili
na místo, čekali na ně poněkud rozpačití poškozený a strážník. Oba by se
nejraději neviděli, ale případ se už nedal ututlat. Dorazivší hlídka zjistila, že
namol opilý řidič je vlastně náčelník
místní stanice VB. Co s tím teď. Dýchnout mu raději nedali, to ani nemuseli.
Do protokolu tedy uvedli, že řidiče přepadl mikrospánek. Nepojízdné vozidlo
pomohli odtlačit na dvorek, aby nebylo
tak na očích, a odjeli.
Poté ještě trochu zmateného příslušníka vytáhli z auta, paní domácí všem
uvařila kafe a strážmistr svého velitele
odvedl domů.
Příhodu se stejně nepodařilo ututlat.
Sousedé byli vytržení z klidu obrovskou
ránou a vyhlíželi z oken. Ti a ostatní náhodní kolemjdoucí rychle roznesli tuto
pikantní novinku po celé vesnici. Šířila
se rovněž po linii veřejné bezpečnosti
od stanice ke stanici.
Protože takovýchto drobných prohřešků se za poslední dobu objevilo více,
byla stanice VB asi po roce z důvodu reorganizace zrušena. Strážníci byli převeleni a náčelníka povýšili do hodnosti
kapitána. Ten pak musel za trest až do
důchodu dojíždět na okresní oddělení
do Trutnova.
Text.: K. Sybr, foto.: pixabay.com
Pozn. redakce.: Třemešenské historky
se vypravují i po několik generací, jsou
subjektivním příspěvkem pamětníků
a nemusí tedy odpovídat zcela skutečnosti.

Pište nám o zajímavých událostech a
posílejte fotografie naší vesnice a okolí. Vítěznou fotografii použijeme na
další číslo Třemešenského zpravodaje
a vítěze čeká také odměna.
Fotografii označte jménem autora a
pošlete na adresu:
katerina.pozivilova@seznam.cz
Těšíme se na vaše příspěvky.
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Nový pohled Bílé Třemešné je k zakoupení na obecním úřadě.

www.bilatremesna.cz

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Fotosoutěž

Uhádnete, kde se nachází tato zajímavá korouhvička?
Své odpovědi posílejte na adresu redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží odměnu na obecním úřadě.

Správná odpověď z minulého čísla – Filířovice čp. 64

Zveřejňování inzerce v Třemešenském zpravodaji

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

Ceník inzerce v Třemešenském zpravodaji (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

1) Plošná inzerce
Základní cena plošné inzerce v poměru strany zpravodaje ve formátu A4:
Inzerát o rozměru cca 1/16 strany:
120,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/8 strany:
170,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/4 strany:
250,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/2 strany:
375,-Kč
Inzerát o rozměrech cca 1 strany:
700,-Kč
2) Řádková inzerce
Cena za jeden řádek inzerátu i započatého (tj. max. 120 znaků včetně mezer na řádek): 40,-Kč

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

Třemešenský zpravodaj

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