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Rekonstrukce chodníku na Spořilově
Obec uspěla se žádostí o dotaci na opravu chodníku v části obce Spořilov. Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo
o přidělení dotace ve výši 4,7 milionů
korun, která by měla pokrýt přibližně
polovinu konečné ceny za dílo. Součástí
stavby jsou kromě samotných chodníků i nový autobusový záliv, přechod pro
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chodce a veřejné osvětlení. Konkrétní
termín zahájení prací bude znám až po
výběrovém řízení na dodavatele stavby,
které proběhne na podzim tohoto roku.
Předpokládáme však, že zahájení prací
bude v létě příštího roku.
Text a foto.: Š. Čeněk, starosta obce

Zahájili jsme
stavbu vodovodu
Zahájili jsme jednu z největších
investičních akcí do vodní infrastruktury za téměř 35 milionů korun. Přibližně ze dvou třetin je toto
dílo financováno z dotace, kterou
obci poskytlo ministerstvo zemědělství. Práce na novém vodovodním řadu do části obce Nové Lesy
a Filířovice a posílení kapacity stávajícího vodojemu v Mezihoří jsou
nyní v plném proudu. V první etapě
stavby jsou nyní pokládány hlavní trasy vodovodu (přivaděče). Po
dokončení hlavních tras, přibližně
v září, bude následovat instalace
domovních přípojek. Pracovníci
dodavatelské společnosti Stavoka
Kosice budou postupně kontaktovat každého vlastníka nemovitosti
ohledně ověření konkrétního místa
napojení. Předpokládaný termín
dokončení díla je září roku 2023.
Š. Čeněk
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Jak se osvědčilo nové odpadové hospodářství?
Již několik měsíců funguje v obci nový
systém svozu odpadů, a to na základě
obecně závazné vyhlášky, která stanovuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Každá svozová
nádoba musí být označena štítkem
s čárovým kódem, s uvedením čísla
popisného (nebo evidenčního) a objemem. Pokud si někdo z vás ještě štítky
nevyzvedl, jsou pro vás připraveny na
obecním úřadě. Je nutné, abyste měli
štítek vylepen na každé nádobě (nejlépe z boku nádoby z důvodu delší životnosti štítku), jinak vám již svozová
firma popelnici nevyveze.
Pokud se stane a budete mít víc odpadu, než se vám vejde do popelnice, tak
máte možnost buď uložit odpad bezplatně na sběrný dvůr (otevřeno úterý
13-16hod. a sobota 9-12hod.), nebo
si můžete u nás na úřadě vyzvednout
plastové pytle, které jsou určeny na komunální odpad nebo na plast, na papír
žádné pytle nejsou. Papír lze dávat pouze do popelnic k tomu určených nebo
na sběrný dvůr.
Informace o otevírací době sběrného
dvora a svozovém kalendáři najdete
vždy na webu obce pod odkazem „Sběrný dvůr a odpady“, zároveň tu budou

uvedeny i případné změny.
POZOR DŮLEŽITÉ: Pokud máte pravidelně odpadu víc než je kapacita popelnice, prosíme o nahlášení tohoto
stavu písemně do schránky OÚ nebo
emailem na adresu starosta@bilatremesna.cz (do předmětu je nutné uvést
„popelnice 22“) a situaci budeme řešit
– buď větší nádobou, nebo častějším
vývozem. Bez písemných informací a
podnětů od Vás, občanů, není důvod nic
na stávajícím způsobu měnit.

Od letošního podzimu zahájí pracovníci katastrálního úřadu KHK, pracoviště
Trutnov, revizi údajů v katastrálním
území Bílá Třemešná a Nové Lesy. Pracovníci katastrálního úřadu vyrazí do
terénu s cílem zajistit co největší soulad údajů katastru nemovitostí se skutečností. Katastr bude revidován nejen
za účastí příslušných úřadů, ale také za
účasti přizvaných vlastníků. Jen vlastníci znají historii a mohou přispět k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů.
Předmětem revize katastru jsou zejména druhy staveb, druhy pozemků,
způsoby využití staveb. Reviduje se i
průběh hranic pozemků. U staveb, které jsou předmětem evidence katastru
nemovitostí, ale dosud nejsou evidovány, je nutno vyžadovat listiny potřebné k zápisu včetně geometrického
plánu pro zaměření změny. Obdobně

u přístaveb, kdy se z důvodu přístavby
mění výměry mezi zastavěnou plochou
a sousedními pozemky. V případě, že
stavba evidovaná v katastru byla ve
skutečnosti odstraněna, nesoulad bude
řešen bez přítomnosti vlastníka. Vlastník bude pouze informován o provedeném výmazu stavby, případně i o změně parcelního čísla odstraněním stavby
dotčeného pozemku. Ve většině případů tak dojde ke změně druhu pozemku
ze zastavěná plocha a nádvoří na druh
pozemku ostatní plocha.
Důležitou částí revize je řešení nesouladů v druzích pozemků a způsobů jejich
využití. Je možné se s vlastníkem dohodnout, že část pozemku za stavbou
nebude geometrickým plánem oddělována jako zahrada, ale že celý pozemek
bude po revizi evidován jako zastavěná
plocha a nádvoří, nebo bude celý poze-

Důležité informace k platbám za odpady. Jelikož letos začal tento systém
v naší obci platit nově a nikdo na něj nebyl zvyklý, byly vytištěny složenky a doručeny každému poplatníkovi. V příštím roce už složenku ve své schránce
nečekejte. Povinnost k poplatku za

odpady vyplývá ze zákona a vyhlášky,
což znamená, že povinností každého je
se k poplatku sám ohlásit a nejpozději
do 30. 04. kalendářního roku zaplatit.
V podstatě u většiny občanů to bude
stejné jako v letošním roce, kdo bude
uplatňovat z nějakého důvodu osvobození či úlevu, musí tuto skutečnost
v aktuálním roce doložit. Pro přehlednost se od příštího roku bude jako VS
používat rodné číslo poplatníka, aby
bylo jednoduché platbu přiřadit, číslo
účtu zůstane stejné jako letos. Na povinnost uhradit poplatek Vás v aktuálním roce upozorníme na webu obce,
prostřednictvím mobilního rozhlasu a
vývěsky OÚ (kde vždy uvedeme číslo
účtu, skladbu variabilního symbolu a
splatnost). Kdo neuhradí poplatek do
30. 04. bude následně upomínkou upozorněn ke splnění své povinnosti. Na
druhou stranu, komu z důvodů uvedených ve vyhlášce poplatková povinnost
za odpady vůči obci končí, musí si o
vrácení poměrné části uhrazeného poplatku písemně požádat.
M. Patzeltová
OÚ Bílá Třemešná

Revize katastru nemovitosti
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mek mimo stavbu po revizi v katastru
evidován jako zahrada. V extravilánu
je cílem vyřešit často velké a trvalé
změny. V řadě případů tak může dojít
ke změně druhu pozemku ze zemědělského na nezemědělský a naopak. I zde
projednání s vlastníkem hraje důležitou úlohu.
Při revizi katastru nemovitostí může
dojít také ke sloučení parcel, které nesplňují definici pozemku podle zákona.
Jsou tak sloučeny parcely v rámci jednoho vlastnictví téhož druhu pozemku,
kterým ve sloučení nebrání např. zástavní právo.
Až zástupci katastrálního úřadu porovnají katastrální mapy s ortofotomapou,
v terénu zjistí skutečný stav, který porovnají se stavem evidovaným, věc projednají s dalšími orgány, obrátí se na
vlastníky, aby je seznámili se zjištěnými
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nesoulady a projednali s nimi způsob
nápravy. V případě, že se vlastníky nepodaří zastihnout, je zpravidla do jejich
domovní schránky vložena pozvánka
na projednání s návrhem místa a času,
případně bude vlastník vyzván k projednání písemnou pozvánkou zaslanou
na adresu jeho trvalého pobytu. Změny nevyžadující doložení listiny, jako
např. vybrané změny druhu pozemku
či odstranění zápisu neexistující stav-

by, se do katastru zapíší z moci úřední,
případně na základě potvrzení orgánu
veřejné moci.
Pozor! V důsledku revize může dojít
ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně z nemovitostí. Takovou
okolností je např. údaj o druhu pozemku. Vlastník je pak povinen podle zákona o dani z nemovitostí podat úplné
nebo dílčí daňové přiznání do 31.1.
příslušného roku. Pokud tak neučiní,

vzniká mu povinnost zaplatit pokutu a
případně také úrok z prodlení.
Věřím, že společnými silami se dílo podaří. Vlastník splní svou povinnost a
katastr bude jako zdroj informací odpovídat skutečnosti.
O. Kramářová, ředitelka
Katastrální úřad pro Královéhradecký
kraj, pracoviště Trutnov

Schválená usnesení z 18. zasedání
zastupitelstva obce Bílá Třemešná
ze dne 16. 02. 2022.
1) ZO souhlasí s výsledky výběrového řízení na stavbu vodovodu Nové
Lesy, vodovodu Filířovice a vodojemu
Mezihoří, kdy jako nejvýhodnější a
nejlevnější byla vyhodnocena nabídka spol. Stavoka Kosice a.s. za cenu
28.921.579,82,- Kč.
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
a spol. Stavoka Kosice na stavbu „Vodovod a vodojem Bílá Třemešná“ za
cenu 28.921.579,82,- Kč bez DPH.
2) ZO schvaluje kupní smlouvu mezi
obcí a Církví československou husitskou na p. p. č. 1101/25, 1101/69,
1101/94 a st. p. č. 564 v k. ú. Bílá Třemešná o celkové výměře 339 m2 za
cenu 50,- Kč za 1 m2, což činí 16.950,
- Kč.
3) ZO schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve spol. UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia v délce
tří měsíců s úrokovou sazbou 3,8 % p.
a. s možností prodloužení délky vkladu.
4) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením č. 1 v takové
podobě, jak byla přednesena, a jak je
uvedeno v písemné formě, která tvoří
nedílnou součást tohoto zápisu.

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:

pozemku 1165/4 o velikosti 61 m2 v k.
ú. Bílá Třemešná dle geometrického
plánu č. 796-554/2021 manželům Sybrovým za cenu 6.030,- Kč.
Schvaluje prodej části obecního pozemku 1165/4 o velikosti 67 m2 v k.
ú. Bílá Třemešná dle geometrického
plánu č. 796-554/2021 manželům Ponikelským za cenu 2.010,- Kč.
9) ZO schvaluje koupi spoluvlastnických podílů z majetku pana Mgr.
Patrika Šorfa do vlastnictví obce
Bílá Třemešná, a to podílu o velikosti 1/12 pozemku parcelní číslo 252,
2/24 pozemku parcelní číslo 255/1,
2/24 pozemku parcelní číslo 308/23,
spoluvlastnického podílu o velikosti
1/12 pozemku parcelní číslo 1032/1,
spoluvlastnického podílu o velikosti
1/12 pozemku parcelní číslo 1032/6,
spoluvlastnického podílu o velikosti
1/12 pozemku parcelní číslo 1032/7,
spoluvlastnického podílu o velikosti
1/12 pozemku parcelní číslo 1032/1,
spoluvlastnického podílu o velikosti
2/24 pozemku parcelní číslo 1139/1,
spoluvlastnického podílu o velikosti
2/24 pozemku parcelní číslo 1139/2,
spoluvlastnického podílu o velikosti
1/12 pozemku parcelní číslo 1203,
spoluvlastnického podílu o velikosti
1/12 pozemku parcelní číslo 1204,
spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 pozemku parcelní číslo 1207
v katastrálním území Bílá Třemešná
za cenu 60. 140,- Kč.

Informace ze zastupitelstva

Schválená usnesení z 19. zasedání
zastupitelstva obce Bílá Třemešná
ze dne 22. 03. 2022.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty
obce o plnění úkolů ze zastupitelstev
ze dne 08. 12. 2021 až 23. 03. 2022.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od 08. 12. 2021
do 23. 03. 2022.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením č. 2 v takové
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Organizace

Výše příspěvku

Diakonie Dvůr Králové

30.000,-

Farní charita Dvůr Králové

20.000,-

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

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

10.000,5.000,5.000,2.000,-

Český rybářský svaz Dvůr Králové

10.000,-

Kulturní léto Štěrbova vila

20.000,-

Centrum LIRA
Celkem

15.000,194.000,-

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 2022.
7) ZO schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 100.000,- Kč na pomoc
Ukrajině. Částka bude odeslána na
transparentní účet 0093209320/0300
organizace Člověk v tísni, SOS Ukrajina.
8) ZO schvaluje prodej obecních pozemků 619/2 o velikosti 14 m2 a části

Schválená usnesení z 20. zasedání
zastupitelstva obce Bílá Třemešná
ze dne 22. 06. 2022
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty
obce o plnění úkolů ze zastupitelstva
ze dne 23. 03. 2022.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jedná3
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ní rady obce za období od 23. 03. 2022
do 22. 06. 2022.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením č. 4 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. 2021, jak
je uvedeno v protokolu o schvalování
účetní závěrky roku 2021, 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 2021
dle předložené položkové kalkulace
skutečných nákladů.
7) ZO schvaluje koupi pozemků z majetku Dagmar Házové do vlastnictví
obce, a to p. p. č. 99/8 o výměře 97 m2
a 99/7 o výměře 187 m2 v k. ú. Nové

Lesy za cenu 45. 930,- Kč.
8) ZO schvaluje koupi pozemků z majetku Karla a Věry Fejkových do vlastnictví obce, a to p. p. č. 84/2 o výměře
27 m2 a v k. ú. Nové Lesy za cenu 1.
350,- Kč.
9) ZO schvaluje koupi pozemků z majetku Pavlíny Chovančíkové do vlastnictví obce, a to části p. p. č. 69 o výměře 74 m2 v k. ú. Nové Lesy za cenu
1.080,- Kč.
10) ZO schvaluje koupi pozemků
z majetku Jiřího Lejdara do vlastnictví
obce, a to p. p. č. 1119/5 o výměře 48
m2 v k. ú. Bílá Třemešná Lesy za cenu
19.200,- Kč.
11) ZO schvaluje směnu pozemku p. p.
č. 99/8 o výměře 97 m2 z majetku obce
za pozemek p. p. č. 72/12 v majetku
manželů Pištorových v k. ú. Nové Lesy
o výměře 97 m2.
12) ZO schvaluje zrušení sociálního
fondu.
13) ZO schvaluje uzavření příkazní
smlouvy č. PS 2285010135 mezi obcí

a spol. Profesionálové a.s., na zpracování dotačního managementu pro
projekt „Bílá Třemešná – Stavební
úpravy školní jídelny – gastro“ za cenu
10. 000,- Kč bez DPH.
14) ZO schvaluje nabídku spol. Profesionálové a. s. na zpracování dotačního managementu pro projekt „Úpravy
sportoviště v areálu ZŠ“.
15) ZO schvaluje nabídku spol. Profesionálové Consulting s. r. o. na zpracování dotačního výběrového řízení pro
projekt „Úpravy sportoviště v areálu
ZŠ“, za cenu 45.000,- Kč bez DPH.
16) ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi
obcí a spol. Bártek rozhlasy s. r. o.,
na dodání radarů DR 300 č. 72/2022
v počtu 3 ks, za cenu 191.543,- Kč
včetně DPH.
17) ZO Bílá Třemešná schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Bílá
Třemešná za období 2016 – 2021.

Odkud přišli do Třemešné Hubení a Žižkovi?
Většina z vás již jistě někdy viděla „Soupis poddaných podle víry“
z roku 1651. Pokud ne, tak na tomto
odkazu se můžete podívat.:
https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/publikace/detail-publikace/hradecko-bydzovsko-soupis-poddanych-podle-viry-z-roku-1651
Na stránkách 1320 – 1323 najdete
poddané z Bílé Třemešné.
V době vzniku soupisu poddaných
nebylo užívání příjmení jako označení příslušnosti k určité rodině
běžné, řada z nich se teprve postupně vytvářela. Často je obtížné
zjistit, zda se skutečně jedná o příjmení, nebo jen o určení profese
anebo o přezdívku (např. Salomena
Krčmářka, Jakub Krejčí). Jménem a
příjmením byl uveden většinou hospodář, u služebnictva a čeledi zpravidla žádné příjmení uvedeno není.
Celá řada příjmení v soupisu z Bílé
Třemešné se ale i v současnosti u
nás vyskytuje, nebo vyskytovala až
do nedávné doby, např. Vejnar, Kolář,
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Jozífko (Josífko), Kudrnovský, Jansa.
Avšak příjmení Hubený a Žižka byste v soupisu hledali marně. A přitom
jsou to staré třemešenské rody, které, jak si troufám říct, máme ti, kteří
pocházíme z Bílé Třemešné, mezi
předky. Prošla jsem mnoho matričních zápisů a snažila se najít, odkud
a kdy ti Hubení a Žižkovi vlastně do
Třemešné přišli. Štěstí jsem měla
pouze u Hubených – v roce 1682
si Jan Hubený ze Zaloňova bere za
ženu Dorotu, dceru Jiříka Vejnara
z Bílé Třemešné. A tímto zápisem je
záhada Hubených vyřešena.
První zmínku o Žižkových jsem našla v roce 1722, kdy se Matějovi a
jeho ženě Marii narodil syn Jan, o
dva roky později syn Matěj, pak syn
Jakub. A to byl začátek obrovského
rozmachu příjmení Žižka v Bílé Třemešné. Ale jestli do Třemešné ten
první Matěj odkudsi přišel, nebo jen
některý z čeledínů přišel o oko a začali mu říkat Žižka, to je zatím nevyřešená otázka.

Pro zajímavost se můžete podívat, jak vypadají
matriční zápisy z této doby – není to vůbec
jednoduché čtení

P. Morávková
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Karel Schindler – buditel českého lesnictva
a jeho podzim života v Bílé Třemešné

Při toulkách Moravským krasem nebo
např. v televizním cyklu Rajské zahrady jste možná někteří objevili Lesnický Slavín u Adamova. Polesí Křtiny brněnské Mendelovy univerzity ukrývá
celou řadu pomníků, studánek a jezírek zasloužilých lesníků, přírodovědců a umělců. Slavín byl založen profesorem Opletalem v roce
1929 a mezi prvními tu vznikla
studánka se šesti pramínky a portrétem
mého
prapradědečka…
Karel Schindler totiž v roce 1865 sepsal Veškeré nauky lesnické, první
českou encyklopedii lesnictví v šesti
dílech a byl nazýván „buditelem českého lesnictva“. Narodil se 13. července 1834 v rodině rolníka ze Zruče
nad Sázavou, studoval v Kutné Hoře a
v Jihlavě, pokračoval na pražské polytechnice a studia završil v roce 1856
absolvováním hornicko - lesnické akademie v Bánské Štiavnici. Po čtyřleté
praxi na lesní správě v maďarské Sellye přednášel na lesnických školách
v Bělé pod Bezdězem a v Mariabrunnu u Vídně jako docent, později profesor lesnického stavitelství, meliorací,
strojnictví a kreslení plánů. V roce
1871 se stal ústředním lesním inspektorem a zároveň finančním radou
při nové úpravě pozemkových daní.
V této funkci se zasloužil o spravedlivější snížení daní v českých zemích.
Získal tím velkou podporu ve volbách
do Říšské rady, kam kandidoval v roce
1881 ještě za svůj rodný kutnohorský
okres, a o rok později se dostal také
do Českého zemského sněmu, kde už
zastupoval Královédvorsko. Souběžně
se dál věnoval lesnictví, v rámci „ministerstva orby“ se stal vrchním lesním radou, v roce 1889 přednostou
ředitelství státních a nadačních lesů
a v roce 1901 c. k. dvorním radou.
Při své práci hodně cestoval po lesích celého rakouského mocnářství,
ale vydal se i do Středomoří nebo do
Švédska. Po požáru Národního divadla v roce 1881 se stal členem sboru
pro jeho obnovu a v roce 1885 také
předsedou školského spolku Komenský pro českou výuku ve Vídni. Když
zjistil, že hlavní mecenáš tohoto spolku hrabě Jan Harrach zdědil po svém
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otci zbořený třemešenský zámek,
poslední český úkryt J. A. Komenského, koupil od něj toto památné místo
v roce 1887, aby se tu mohl usadit na

léta penze. Dalších osmnáct let se tak
věnoval nelehkému pěstování lesa na
balvanitém svahu Zvičinského hřbetu.
Kromě druhého doplněného vydání
Veškerých nauk lesnických (18761882), devíti dalších knih a dvou desí-

tek odborných článků měl v roce 1872
podíl na založení lesnického časopisu
Háj a svůj encyklopedismus zákonitě uplatnil také při tvorbě lesnických
hesel, jak pro slavný Ottův slovník
naučný, tak i pro jeho předchůdce –
Riegrův slovník naučný. S iniciátorem
slovníku a „vůdcem národa“ F. L. Riegrem ho navíc spojovalo letité přátelství, společné parlamentní působení
ve Straně staročechů a ocenění Řádem železné koruny III. řádu. Dokládá
to také 15 dochovaných Riegrových
dopisů, 4 od jeho ženy Marie Palacké a 13 od jejich dcer Marie a Libuše.
V roce 1895, krátce po smrti manželky a dcery Marie, psal Rieger Schindlerovým, jak je mu smutno a že by se
cestou do rodných Semil rád zastavil i
u nich ve Třemešné. A jeho návštěvu
zakončila společná cesta na Zvičinu,
doložená jejich podpisy ve Zvičinské
pamětní knize… Karel Schindler přežil přítele Riegra jen o dva roky. Bylo
mu sedmdesát, když k třemešenské
myslivně společně se zetěm postavili
rodinnou vilu podle projektu architekta Eduarda Thyma, ale zbýval mu
už jen rok života. Zemřel 12. června
1905 v Jičíně u dcery Miloslavy, provdané Lohařové, a tam je také pohřben
– v hrobce rodiny Lohařových.
P. Mlejnek
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Školní rok 2021/2022 je za námi
a postupně se po opatřeních proti
šíření koronaviru vracíme i k jiným
aktivitám:
⦁ pravidelně se zúčastňujeme znalostních a sportovních soutěží, v letošním roce naši žáci postoupili
z okresních do krajských kol v atletice, anglickém jazyce a poznávání
přírodnin, zúčastnili jsme se republikového mistrovství ČR v psaní na

klávesnici;
⦁ nadále držíme na vysoké úrovni
sociální gramotnost a naše škole se
profiluje jako moderní venkovská
škola;
⦁ pravidelně srovnáváme znalosti
žáků vyšších ročníků pomocí on-line
testování již od 3. třídy.
Všem děkuji za snahu a nadšení.
E. Kudrnovský, ředitel

Zájem o naši školu předčil očekávání
Do naší školy přišlo ve středu 6. 4. k zápisu do 1. ročníku ZŠ 36 dětí s rodiči.
Vyhověli jsme všem žádostem o přijetí.

Zájem o naši školu koresponduje s projektem GAČR Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v rámci
kterého byla naše škola zařazena mezi
12 nejžádanějších venkovských škol v
České republice.
S ohledem na omezenou kapacitu i vize
školy přijímáme nespádové žáky pouze
do 1. třídy. Přestupy v pozdějších ročnících nepovolujeme.

Školní rok 2021/2022 k 30.06.2022
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MŠ

Dolní Brusnice

12

Horní Brusnice *
Mostek*

Třebihošť *

Zábřezí-Řečice

Realizujeme a plánujeme

Rekonstrukce ŠJ - probíhá dle plánu,
od letošního září bude navýšena kapacita školní jídelny ze 300 strávníků na

Obec

Bílá Třemešná

Za tým Třemešenské školy
E. Kudrnovský

Příměstské tábory – již pátým rokem
nabízíme o prázdninách příměstské
tábory pro děti od 3-7 let a pro děti
I. stupně ZŠ.

Ve čtvrtek 30. 6. jsme rozdali 229
vysvědčení (z toho 140 na 1. stupni) a povinnou devítiletou školní
docházku ukončilo 20 žáků (všichni přijati na navazující studium,
z toho 11 žáků na střední školu).
Pedagogický sbor a práci s dětmi
podporují asistenti pedagoga 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,
tance a výtvarné výchovy. Nadále
budeme spolupracovat s DDM Jednička při zajištění kroužků.
Podíl dětí a žáků z jednotlivých
obcí:

Děkujeme za důvěru.

Výuka ZŠ – posílili jsme výuku půlením hodin v početných třídách, ke
zkvalitnění výuky přispívá pavilon odborných učeben. Nadále budou pokračovat v provozu školní kluby zaměřené
na výuku zábavnou formou a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Povinná školní docházka
a závěr školního roku

420 strávníků a zvýšen počet míst k sezení z 48 na více než 90.
Rekonstrukce tělocvičny – je připraven prvotní záměr, započnou práce na
projektové dokumentaci. Realizace cca
v roce 2024.

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ –
bude třeba rekonstruovat sociální zařízení a šatny ZŠ u tělocvičny, dále střecha a systém vytápění.
Rozvoj je nezbytný proces života, my
v něm stále pokračujeme.

E. Kudrnovský

ostatní **

celkem

ZŠ

34

109

-

20

-

16

62

30
11
30
6

23

229

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

Meziročně se počet žáků zvýšil díky
početnější 1. třídě (oproti odchozí
9. třídě).

Září 2022
Do ZŠ nastoupí rekordních 238
žáků, z toho 27 prvňáčků.
ŠD&ŠK – nově 85 žáků bude moci
navštěvovat školní družinu a 24
žáků školní klub.
Do MŠ nastoupí 64 dětí, z toho 21
dětí poprvé.
Detašované pracoviště ZUŠ Melodie Hořice bude v provozu průběhu
prvního týdne v září.

www.zsbt.cz
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To bylo MaSo! Soutěž Poznávání přírodnin
Ve středu 11. 5. 2022 jsme brzy
ráno vyrazili se dvěma čtyřčlennými týmy do Prahy porovnat své síly
s ostatními žáky v matematické soutěži MaSo. Šlo nejenom o to správně
vyřešit náhodně vybrané úlohy, ale i
o správnou taktiku na herním poli,
ze kterého týmy získaly body do
celkového hodnocení. Letos jsme
za správně vyřešené příklady získávali „peníze“, díky kterým jsme
mohli kupovat různě drahé sady
poštovních známek. Ty nejcennější
(a samozřejmě nejdražší) vynesly
nejvíce bodů.
Naši žáci se s úkolem vypořádali
velmi dobře. Tým složený z Dominika Koláře (9.), Dana Laše (8.), Terky Šedivé (7.) a Sáry Vojtíškové (7.)
vybojoval 178. místo, tým Sára Hilburgerová (9.), Míra Puš (8.), Marek
Chovan (8.) a Kája Žižková (7.) se
umístil na 209. místě. Nutno říct, že
celkově soutěžilo 231 týmů, převážně z gymnázií, z nichž některé jsme
nechali až daleko za sebou. Myslím,
že to pro žáky byla velká nová zkušenost, během které si mohli sednout i do vysokoškolských lavic. A
kdo ví, třeba tam jednou budou sedávat pravidelně...
Všem zúčastněným moc děkuji za
úsilí a nadšení, se kterým do soutěže šli. V týmech spolupracovali krásně, z mého pohledu vše šlapalo tak,
jak mělo. Děkuji!
H. Škubníková

Jako každý rok před covidovou dobou, tak se letos znovu konalo školní
kolo v poznávání přírodnin. Školního kola se účastnil celý druhý stupeň ZŠ. Soutěž proběhla 24. 5. 2022
a měla hned dvě části. Živočišná část
obsahovala 30 zástupců z řad bezobratlých i obratlovců. Botanická část
představovala 30 druhů bylin i dřevin.
Do okresního kola postoupili:
⦁ v kategorii C (8. - 9. třída) Chovan
Marek, Vlčková Kateřina, Baráková
Anna a Laš Adam
⦁ v kategorii D (6. - 7. třída) Žižková
Tereza, Šedivá Tereza, Žižková Karolína, Herbrychová Adéla
a Rozinková Adéla
Okresní kolo se konalo v pondělí 4.
6. 2022 ve Dvoře Králové nad Labem.
Také v tomto kole byla naše škola
úspěšná. Karolína Žižková a Adéla
Herbrychová postoupily do krajské-

Krajské kolo proběhlo 16. 6. 2022
v SZeŠ a CHKT v Kostelci nad Orlicí.
V tomto krajském kole se Terka dělila
o 12. a 13. místo a Kája byla patnáctá.
Obohaceni zkušenostmi se již teď těšíme na další ročník soutěže!

P. Minářová

Osmáci zazářili v projektu
Příběhy našich sousedů
Naši žáci se opět zúčastnili projektu
Příběhy našich sousedů, který pořádá
společnost Post Bellum. Jeho cílem je
propojit mladou a starší generaci prostřednictvím sdílení osobních vzpomínek a zkušeností lidí s totalitními
režimy 20. století – nacismem a komunismem.

Vzpomínala paní MUDr. Irena Jebavá,
jejíž život v šedesátých až osmdesátých
letech byl komunistickou totalitou též
hodně poznamenán. Paní Jebavá jako
osmnáctiletá studentka přerovského
gymnázia projevila obrovskou odvahu
– vylepovala v srpnu 1969 plakáty kritizující chování některých našich politiků
rok po invazi a povzbuzující český národ v odporu proti okupantům. Někdo
ji zahlédl, udal a ona byla odsouzena na
dva měsíce podmínečně s platností po
dobu dvou let. Vysněné studium na VŠ
jí dlouho nebylo umožněno, nakonec se
jí ale podařilo jít zcela jiným směrem,
než původně zamýšlela, a po několika

www.zsbt.cz

ho kola. Protože se Adéla nemohla
zúčastnit, tak ji nahradila Tereza Šedivá, která se umístila hned za Adélkou.

letech mohla vystudovat lékařskou fakultu. Nadále byla ve spojení s chartisty
i s exilovou literaturou.

Naši žáci s paní Jebavou vedli rozhovor, nahráli tříminutovou reportáž a
jako poslední úkol více než půlročního
projektu se stala závěrečná nesoutěžní prezentace, která proběhla formu
krátkých divadelních vložek. Slavnostní
ukončení projektu, které se konalo 26.
dubna v aule královédvorského gymnázia, nabídlo ukázku práce dalších šesti
týmů ze škol v okolí.
J. Lux
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Atletické závody Pohár rozhlasu
Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se mladší žákyně
a starší žáci vydali na atletické závody
do Trutnova. Již od rána nám krásně
svítilo slunce. To jsme ještě netušili, že
si to sluníčko dosyta užijeme, a závody
se protáhnou skoro až do večera.
„Hlad“ po závodech, které se poslední
dva roky nemohly pořádat, přilákal na
atletický stadion skoro 500 závodníků. Každý závodník mohl soutěžit maximálně ve 2 disciplínách + štafeta. V
kategorii mladších žákyň soupeřilo
celkem 12 škol = družstev a naše holky skončily na 10.místě. Nedařilo se jim
v technických disciplínách, ale třeba v
běhu na 600 m a ve štafetě byly skvě-

lé. Kluci na tom nebyli
o moc líp. Po úvodním sprintu na 60 m
si tři kluci natáhli sval a s bolestí už pak
někteří bojovali po zbytek dne a třeba
Kuba Lieser už nemohl ani nastoupit do
štafety. V jejich kategorii soutěžilo 14
škol, naši kluci obsadili 12.místo.
Sice jsme se umístili na chvostu v obou
kategoriích, ale závodní atmosféru jsme
si užili i tak. Děkuji všem za reprezentaci školy, za vzájemné povzbuzování a
pomoc v rámci družstev.
Kompletní výsledky naleznete zde:
https://online.atletika.cz/vysledky/63938/0/5

J. Kňourková

Olympiáda v anglickém
jazyce krajské kolo

I krajské kolo olympiády v anglickém
jazyce se bohužel konalo pouze online formou. Bylo mnohem náročnější
na přípravu, protože jsme už neměli k
dispozici žádná témata. Soutěžící tak
museli improvizovat a konverzovat s
porotou na zadané téma znázorněné
pomocí myšlenkových map. Díky této
improvizaci se ale ukázaly opravdové
kvality soutěžících, kteří se nemohli
jen „nabiflovat zpaměti“.
Z deseti soutěží se David umístil na
úžasném 3.místě! Děkujeme za perfektní reprezentaci školy!      
J. Kňourková

Pečujeme o vzdělávání

Úspěch v celorepublikové výtvarné s soutěži
Velikým úspěchem skončila naše
účast ve výtvarné soutěži s firmou
Toyota s názvem Toyota Dream Car
Contest vol.13. Úkolem dětí bylo vymyslet a nakreslit auto snů libovolnou technikou. Naši žáci vymysleli
úžasné stroje a ty nejlepší jsme do
soutěže poslali. Účast se vyplatila a
obsadili jsme dvě výherní místa.
Dominik Kolář se umístil na 2. místě v
kategorii 12-15 let a Kuba Lieser na 3.
místě v té stejné kategorii. Slavnostní
předávání cen se uskutečnilo v Praze, kde proběhl raut a krátké setkání.
Obrázky pak putovaly do Japonska a
utkají se s výtvory dětí z celého světa.
T. Dostálová
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Společnost Scio nám opět udělila
certifikát „Pečujeme o vzdělávání“,
tentokrát za období 2019-2022. Již
od roku 2015 pravidelně ověřujeme
a srovnáváme znalosti našich žáků
s žáky z jiných škol.
Žáci jsou od 3. třídy zvyklí na elektronické testování, mohou se srovnat
s vrstevníky a tento způsob ověřování znalostí je v budoucnu nezaskočí.
Učitelé znají žáky nejlépe a vědí, že
každá třída je „jedinečná“. Testování jim poskytuje objektivní zpětnou
vazbu o znalostech žáků nezávisle na
prostředí.
Vedení školy výsledky testování
srovnává s průběžným hodnocením
a konečnou klasifikací jednotlivých
žáků.
Každý den „není svátek“ a život není
jen o jedničkách… naším úkolem je
nejen vzdělávat Vaše děti, ale i inspirovat a ukázat správnou cestu.
E. Kudrnovský

www.zsbt.cz
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ři hodině s osmáky jsme si
postavili malé roboty z našich
nových stavebnic Lego Mindstorms EV3.
Ve skupinkách po dvou si žáci nejdřív jedné skupiny, pak i druhé
během 2 vyučovacích hodin informatiky postavili roboty pomocí
jednoduchého návodu. Poté jsme je
zkusili naprogramovat ve speciálním programu, kde se neprogramuje kódem, ale hravými bloky, některé
bloky řídí motory, další blok snímá
barvu, další dotyk a mnoho dalších...
vše se skládá za sebe, krok po kroku.
Proto bylo pro nás základem, aby si
žáci vyzkoušeli dopředu, dozadu,
otočka doleva, otočka doprava a nastavení rychlosti a počet otoček.
Když se blížil konec hodiny, napadlo nás udělat závody. A tak jsme dali
motory na plný výkon a vyrazili na
chodbu. Bohužel jsou po chodbě
dlaždice, takže roboti trochu ve spárách zahýbali, ale všichni jsme si to
nakonec hodiny dokonale užili :)
M. Rejl, L. Kulhánek

Cvičíme celý rok

Již třetím rokem se naše mateřská
škola zapojila do celorepublikového
projektu Se Sokolem do života. Jeho
cílem je vést děti k aktivnímu pohybu, týmové spolupráci a k radosti
z plnění úkolů jednotlivců i skupin.
Motivací pro děti jsou zvířata, která
je provázejí v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jdou do světa, kde dětem otevírají pomyslná vrátka k pohybovým aktivitám.
M. Jáklová
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Univerzální BOT? Ozobot!

Rozmach robotiky a informatického
myšlení se v současné době stává trendem na mnoha školách v České republice. Ať už v souvislosti se změnami
RVP či z důvodu inovací a zatraktivnění
výuky, je pořízení robotických hraček
skvělým řešením a krokem vpřed. A ani
naše škola nezahálí. Kromě předmětu
informatika, který je domovem podobných vymožeností, však není problém
narazit na implementaci do předmětů
dalších.

Naši žáci ho tak například využívají ve
fyzice. Zde je robůtek skvělým simulátorem a představitelem nejrůznějších
pohybů. Změřit dráhu a čas za určité
časové úseky a potom z nich vypočítat rychlost je nyní názornější než kdy
předtím. A z naměřených hodnot je
už jen krůček ke grafům, hypotézám a
dalšímu vědeckému bádání. I v laboratorní práci na téma měření dokázal
Ozobot skvěle posloužit jako pomůcka,
která dokázala lépe simulovat odhad, i
přesnost měření. Ozobot může být tak
náročný a zábavný, jak daná hodina a
žáci potřebují. Jednoduchý a intuitivní,
ale i vysoce programovatelný a upravovatelný. Informatika pak starším žákům
nabídla nahrání vlastního naprogramovaného kódu do svého robota, který
pak podle jejich návodu například procházel bludištěm, či předváděl barevný
tanec. A co příště? Hodina matematiky?
Nechte se překvapit :-)
J. Šimek

Předškoláci v ZOO
Dvoudenní pobyt předškoláků v ZOO
byl krásným zakončením školního roku. Ve čtvrtek odpoledne jsme
se společně sešli v kempu ZOO. Po
ubytování v súdánech, stanech u výběhu žiraf a zeber, jsme vyrazili na
safari truck. Následovala procházka
s průvodcem, který nám mimo jiné

vyprávěl mnoho zajímavostí o chovu
zvířat v zajetí. Po noci odvahy, kterou
všichni zvládli na výbornou, následoval další program. Nechybělo krmení
žiraf, koupání ve vířivce a bazénu, dovádění na průlezkách.  
M. Jáklová
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Úspěchy našich fotbalistů v sezóně 2021/2022
Do aktuální sezóny 2021/2022 jsme
vstupovali s 5 družstvy a jedním
souklubím:

• Muži – okresní přebor Trutnov skupina A, bez trenéra
• Dorost – souklubí s DK. KS staršího
dorostu, trenéři Michal Hruška a Erik
Zivr
• Starší žáci – okresní přebor Trutnov,
trenér Radek Michálek a vedoucí Jana
Feniková
• Starší přípravka – okresní přebor
Trutnov, trenér Břetislav Hradecký,
Jan Stárek a Martin Smutný
• Mladší přípravka – okresní přebor
Trutnov, trenéři Jaroslav Špůr a Vít
Šubr
• Mini přípravka – okresní přebor
Trutnov, trenéři Jaroslav Špůr a Vít
Šubr
Muži na podzim 2021 s přehledem
vyhráli soutěž okresní přebor Trutnov, skupina A s bilancí 34 bodů (11
výher, 1 remíza a 2 prohry) a na jaře si
tak zahráli ve skupině „o postup“. V té
skončili na druhé příčce se stejným
počtem bodů jako v podzimní části,
tedy 34 bodů (10 výher, 1 remíza, 3
prohry a skóre 52:28).
Starší žáci se po celou sezónu pohybovali na přední příčkách tabulky. A první místo jim doslova „proklouzlo mezi
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prsty“, kdy jako favorit nedokázali
zvítězit na půdě Malých Svatoňovic.
Je to velká škoda, zejména, co se týče
přístupu starších hráčů k poslednímu
dvojutkání. Na konec obsadili krásné
druhé místo se 100 body (32 výhrami, 4 remízami, 10 prohrami a skóre
106:55).

U přípravek se tabulky nepočítají, a
tak nás těší bojovné výsledky a zlepšování všech hráčů a hráček ve všech
kategoriích přípravek.
Úspěchy sezóny 2021/2022
Družstvu mužů se podařilo zvítězit
v soutěži PENZION POŘÍČÍ, okresní
pohár OFS Trutnov. Před krásnou diváckou kulisou na stadionu pod Hankovým domem ve Dvoře Králové zdolali ve finále odvěkého rivala z Mostek
7:1, po poločase 4:1. Cesta pohárem
našeho družstva ve výsledcích:

• FC Libotov – So Bílá Třemešná 0: 9
• So Malé Svatoňovice – So Bílá Třemešná 1: 3
• MFC Svoboda – So Bílá Třemešná 1:
8
• So Bílá Třemešná – Ta Hostinné 9: 1
• So Bílá Třemešná – FK Mostek A 7 : 1
Velkých úspěchů dosáhli také naši
mládežníci v okresních výběrech:
• U17 – Zivr Josef
• U15 – Poprach Lukáš, Hanzl Martin,
Michálek Tadeáš, Fenik Jakub
• U12 – Voňka Jan
• U11 – Rydval Vojtěch
• U9 – Blüml Matyáš, Raizer Vojtěch

O naše mládežnické hráče je velký
zájem v krajských soutěžích, české
lize žáků a v případě Jana Voňky, dokonce ve fotbalové akademii FC Hradec Králové hrající nejvyšší celostátní
soutěže. Přejeme mu hodně štěstí na
testech v prvoligovém klubu. Toto vše
je zásluha kvalitní práce našich mládežnických trenérů. Velké díky samozřejmě patří i rodičům za podporu.
Moc děkujeme! A těšíme se na další
sezónu, kde nám přibude družstvo
mladších žáků.
M. Hažer

www.bilatremesna.cz
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Bezohlednost některých rodičů ohrožuje
zdraví žáků naší základní školy

V září 2014 byla uveřejněna dopravní
studie na téma Bezpečně do třemešenské školy za přímé pomoci žáků ZŠ a MŠ
Bílá Třemešná A již v té době bylo konstatováno:
„V době ranního přivážení dětí do
školy dochází k setkávání dvou protijedoucích aut a nutnosti couvání a
vjíždění na zeleň“
V té době také platilo: „Zhruba 1/3
žáků (přes 65 v létě, 55 v zimě) do
školy dochází pěšky, autobusem
dojíždí 50 – 55 žáků. Autem je do/
ze školy přivezeno 22 – 23 žáků v
letních měsících a okolo 35 žáků v
zimě. Na kole do školy dojíždí 11
žáků v létě a 2 – 4 žáci v zimě. “
Situace se nijak nezlepšila, naopak
zhoršila. V roce 2022 sice stále chodí do školy 1/3 žáků pěšky (70 - 80
žáků), autobusem 80 žáků, na kole
10 - 20 žáků, ale autem dojíždí pravidelně 60 - 70 žáků!
V době příchodu do školy tedy po úzké
silnici přijíždějí z obou směrů auta,
která přivážejí děti až před školu, pak
většinou couvají, otáčejí se. A mezi
nimi se proplétají děti, které přicházejí
pěšky. Je jen otázkou času, kdy se problém nebude týkat jen zničené zeleně,
ale dojde ke sražení dítěte. Rodiče jsou
vedením školy pravidelně žádáni, aby
děti nevozili až před školu a neohrožovali tak zdraví a možná i život jiných

dětí. Přesto se to stále děje. Naskýtá se
otázka – proč? Jsou tito rodiče sobečtí? Bezohlední? Nebo si jen nedokážou představit, jaké následky jejich
nesmyslné chování může mít? Ať si
zkusí představit, že by to bylo jejich
dítě, které se vyhýbá couvajícímu
autu!
Ale mají tito rodiče jinou možnost? Samozřejmě ano. Není problém vysadit
děti na jiných místech, odkud do školy
bezpečně dojdou:
a) na parkovišti u parku, odkud přejdou přes přechod stejně jako děti,
které přijíždějí autobusem ze směru od Dolní a Horní Brusnice či Třebihoště a Zábřezí,
b) za budovou školy směrem ke školní jídelně, kde lze bezpečně zastavit
a dítě odtud projde ke vchodu do
školy cestou, kde auta nejezdí
c) v blízkosti zastávky pod kostelem
směr Dolní Brusnice, odkud také
dítě dojde do školy naprosto bezpečně.

V odpoledních hodinách již není situace tak kritická, děti končí vyučování
v různých hodinách. Zase ale zde auta
stojí delší dobu na místě, když na dítě
rodiče čekají a není výjimkou, že před
školou si zkracují čekání kouřením....
Přece by neměl být problém počkat na
dítě za budovou školy nebo na parkovišti u parku!
Dojezd autem až ke škole by měl být
vyhrazen pro případy, že je třeba dítě
po úrazu a má problém s chůzí. A samozřejmě tehdy, kdy si rodič jede pro dítě,
které onemocnělo.
Vedení obce Bílá Třemešná považuje tuto situaci za alarmující. Pokud
nedojde od září k výraznému zlepšení, pokud si rodiče, kteří se takto
chovají, neuvědomí rizikovost svého
chování, bude obec nucena přejít
k razantnějším opatřením.
Za komisi životního prostředí při OÚ
Bílá Třemešná
J. Dobroruková

Nad některými věcmi zůstává rozum stát
Jsou věci, nad kterými zůstává rozum
stát. Obec nechala na břehu Dubiny
zhotovit dvě bytelné lavice, aby si návštěvníci při procházce kolem rybníku měli na chvíli kde posedět. Navíc
je tam i malé dřevěné molo, kde se
dá také posedět a máchat si nohy ve
vodě. Myslím, že se toto místo líbí, ale
už se mi vůbec nelíbí to, co mě o tom
přesvědčilo. A to jsou poházené odpadky. Při procházce jsme tam našli
dvě polorozmáčené krabice od pizzy,
pet lahve, plechové obaly od nápojů,

www.bilatremesna.cz

obaly od sladkostí. Vše jsme shromáždili na hromadu, protože jsme neměli možnost odpadky odnést. To pak
udělal někdo, komu na čistotě kolem
rybníku záleží a místo pravidelně kontroluje. Zjistila jsem, že po návštěvnících, kteří se na místě utáboří, najedí
se a opustí místo zaneřáděné odpadky, pravidelně uklízí více lidí, včetně
pracovníků obce, aby toto místo stále
plnilo odpočinkovou funkci.
Pokud se najde někdo, kdo by měl
odvahu takovéto návštěvníky napo-

menout, je to možná cesta k nápravě,
i když nejspíš riskuje velice hrubou
odpověď. A přitom je to tak jednoduché – prostě si obaly od toho, co jsme
si na místo přinesli, odnést a vyhodit
na k tomu určeném místě! Stále se mi
nedaří pochopit chování lidí, kterým
je jedno, že místo, které opustili, už
k příjemnému odpočinku lákat nebude. Anebo snad z toho mají i potěšení?
J. Dobroruková
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Rozloučíme se letos s Pohádkovým pochodem?
Poslední srpnovou sobotu se již tradičně konal Pohádkový pochod. Dětí
v doprovodu rodičů či prarodičů přišlo
celkem 128. Na 13 stanovištích na ně
čekaly různé pohádkové postavy s připravenými úkoly. Kdo se snažil, odnesl
si nějaký dáreček, sladkost nebo obojí.
Každý dostal také něco k pití, což bylo
v úmorném horku obzvlášť potřeba.
Bohužel to vypadá, že letošním patnáctým ročníkem se s každoročním
Pohádkovým pochodem, pořádaným
našimi sokolkami, rozloučíme. Pokud se tedy nenajde někdo, kdo by byl
ochotný v této tradici pokračovat a organizaci pochodu převzít, samozřejmě
za pomoci současných organizátorek.
Těmi hlavními po celou dobu byly Hana
Sedláková, Eva Jiříková, Eliška Šolcová,
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Hana Labská, Dana Studená, Blanka Lacinová, které se přípravě pochodu věnovaly prakticky celý rok. Bylo zapotřebí připravit masky, vymyslet stanoviště
s otázkami pro děti, nakoupit nebo vyrobit dárečky, zhotovit rekvizity, zajistit
sponzory, plakáty, občerstvení, hudbu…Prostě spousta času, práce, energie, nápadů, ale hlavně elánu, nadšení
a chuti udělat radost těm nejmenším.
Organizátorky zapojily jako účinkující
řadu dobrovolnic i dobrovolníků z občanů Bílé Třemešné a Dvora Králové.
Zaměstnaly své rodiny. A tak velký dík
za pomoc patří pánům J. Sedlákovi a
J. Jiříkovi i dalším rodinným příslušníkům. Za 15 let se na 194 stanovištích
vystřídalo asi 785 účinkujících. Startem prošlo 1881 dětí s rodiči a prarodi-

či. Občerstvení zajišťovali postupně p.
J. Jákl, p. L. Krebs, manželé Vlčkovi a v
posledních letech Broučkovi z Výšinky.
Přípravy stanů a úklidu po akci se ujali
pracovníci OÚ a hlavně rodina Sedlákova a Jiříkova. Ozvučení měl na starosti
pan M. Karban a později p. J. Šaman. Finančně nebo materiálně pomáhali tito
sponzoři: OÚ Bílá Třemešná, Pekařství
Vít a vnuk, Zvičinské lahůdky, Kupkolo,
Allmoprofil, Stavební společnost Žižka,
Truhlářství Vacek, Stránský a Petržík,
Truhlářství Špůr, Papírnictví Zandlerovi.
Děkujeme všem za hezké zážitky

K. Poživilová

www.bilatremesna.cz
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Třemešenské historky
Urna
V létě roku 2013 seděl jeden rybář
na přehradě u brodu za Pilařovou
skálou, kde se voda téměř zastavuje
a kde se hromadí mnoho odpadků.
Zvláště po povodni, která toho roku
na horním toku Labe řádila.
Rybář seděl, ryby nebraly, a tak netečně zíral do naplaveniny. V té změti
odpadků ho zaujal jeden, který byl
asi 5 metrů od břehu, měl lesklý,
zaoblený povrch a dost zvláštně se
pohupoval. Musel tedy být dutý. Co
by to mohlo být? Vzal tedy kámen a
hodil ho za něho, pak další a ještě jeden. Předmět se pohyboval směrem
ke břehu. Nakonec, když už byl docela blízko, vzal bidlo a přitáhl si ho ke
břehu.

Když jej vylovil, zjistil, že se jedná o
urnu s lidskými ostatky. Chvilku přemýšlel, co s tím. Má ji hodit zpět, nebo
co se vlastně v takovém případě má
dělat? Nakonec usoudil, že bude nejlepší ji vzít a odvézt na obecní úřad.
Sbalil si fidlátka, do tašky na ryby
vložil ten zvláštní úlovek a vydal se
na cestu na obec. Tam z toho nadšení nebyli, ale když už to bylo tady, tak
se toho museli nějak zbavit. Nález byl
uskutečněn na třemešenském katastru, tak se to musí zde i vyřešit. Byl
učiněn svědecký zápis, podepsali jej
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nálezce, matrikářka a starosta.
Na urně nebyl žádný nápis, pouze
číslo. Paní matrikářka se tedy pustila
do pátrání. Zavolala pana Kňourka,
který má v této oblasti asi největší
zkušenosti a znalosti. Ten zjistil podle registrace, že to není urna zdejší,
ale že byla vystavena v Semilech. Tak
tedy zavolala do tamního krematoria.
Odtamtud po týdnu přišlo psaní, že
nebožtíka dohledali a že by to měl být
někdo z Rudníku.
Ještě že se nejmenoval Žižka, ale měl
docela méně obvyklé příjmení, takže
paní matrikářka poměrně záhy nalezla pozůstalé majitele. Napsala jim dopis a oni přijeli na úřad a zatoulaného
dědečka si po vyplnění formalit odvezli domů. Uložili jej do hrobu, doufejme již k poslednímu odpočinku.
Co se přihodilo? Při povodni se rozlil v Rudníku potok a vyplavil, kromě jiného, i část hřbitova. Urna tedy
putovala do Hostinného a odtud po
Labi až do Bílé Třemešné, kde uvízla
v přehradní nádrži a kde si jí všiml
jeden rybář. Bylo štěstí, že neprošla
elektrárenskou turbínou, to by se dědeček asi nenašel.
Návštěva mimozemšťanů
Jeden místní ufolog – amatér docela
nedávno pozoroval nezvyklý úkaz.
Na jeho zahrádce, kde právě odpočíval po práci, přistál létající talíř. Z
něho vystoupila tříčlenná posádka
zelených panďuláků asi metr vysokých a vydala se k němu.
Ufolog úplně zcepeněl, nebyl schopen
jakéhokoliv pohybu ani slova.
Velitel se mu představil a ujistil ho, že
se nemusí ničeho obávat. A tak se dali
do řeči. Mimozemšťané mu vysvětlili,
odkud přiletěli a co je cílem jejich výpravy. Ukázali mu vnitřek kosmické
lodi a on se vyptával, jak to všechno
funguje a také jak to u nich doma vypadá a jak to, že mluví česky.
Poctivě mu na vše odpověděli. Řekli
mu také, že jsou mnohem vyspělejší,
že způsob, jakým se pohybují lidé ve
vesmíru je již dávno překonaný.
Také mu vysvětlili, že podle toho, kde

přistanou, si zvolí překladač atd.
Na závěr schůzky, která trvala asi půl
hodiny se ho velitel zeptal, jestli by
nechtěl letět s nimi. On byl zprvu nadšený, hlavou mu proběhlo, kolik by
ušetřil. Američané létají do vesmíru
za milióny dolarů, a to jenom obletí Zemi a zase přistanou. On by letěl
zadarmo, a ještě k tomu kdoví kam.
Ale pak se zeptal, jestli by ho přivezli zase zpátky, a on mu odpověděl že
ne. Když viděl krásnou udržovanou
zahradu, kterou by musel opustit, tak
chvíli váhal, ale pak mu poděkoval.
Přece jenom je to velký risk a on už
není nejmladší. A navíc, vždyť tam
nemají ani pivo a jedí kdoví co. Kromě toho ho ani jejich samička nijak
neoslnila.

Mimozemšťané se tedy rozloučili, nasedli a jak přiletěli, tak zase tiše zmizeli.
Chvíli jen tak seděl a přemýšlel, jestli
se mu to nezdálo. Také by se rád podělil s někým o tento nevšední zážitek. Bylo to naprosto neuvěřitelné.
Škoda, že u toho nebyl žádný svědek.
Jak však naložit s touto informací?
Bál se komukoli cokoli říci. Ale jazyk
ho svrběl. Až jednou v hospodě po
několikátém pivu se svěřil jednomu
kamarádovi, co se mu přihodilo.
Kdyby býval mlčel, udělal by líp. Teď
si o něm lidé myslí, že to nemá v hlavě
v pořádku.
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.
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Chystáme výpravnou publikaci o Bílé Třemešné
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Fotosoutěž - hrajte s námi o odměny!

Uhádnete, kde se nachází tato nika se soškou?

Správná odpověď z minulého čísla: dům čp. 246

Své odpovědi posílejte na adresu redakce (katerina.pozivilova@seznam.cz). Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží odměnu na obecním úřadě.

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
Redaktor, inzerce: Pravoslava Morávková, matrika@bilatremesna.
cz
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