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Doprava a uzavírky v obci a okolí
Po skončení uzavírky silnice II/300 v Lipnici, kdy objížďka jako již tradičně vedla
přes Bílou Třemešnou a Nové Lesy, nás
budou čekat další dopravní omezení.
Nejdříve dojde v první polovině srpna
k uzavření silnice II/325 od křižovatky
na Doubravici po střed obce. Zde dojde
z velké části ke kompletní výměně vozovky a podloží. Předpokládaná doba uzavírky je čtyři měsíce. Na začátku září pak
dojde k částečné uzavírce silnice II/325
v úseku Bílá Třemešná – Dolní Brusnice.
Tato uzavírka, při které dojde k výměně
vrchního asfaltového krytu, bude řízena
pomocí semaforů, a bude tak umožněn

střídavý provoz v obou směrech. Předpokládaný termín ukončení prací je v první
polovině listopadu 2017.
V příštím roce pak Královéhradecký kraj
plánuje další dvě velká dopravní omezení,
která se nás přímo dotknou, a to uzavírku
silnice II/325 v úseku od vlakového nádraží po křižovatku u Kaiserů a následně
od křižovatky u Kaiserů po křižovatku na
Doubravici. Přesné termíny a způsob uzavírek zatím nebyl stanoven. O dalším postupu budeme průběžně informovat.
Štěpán Čeněk

Přemístění kontejnerového
stání u viaduktu

Na začátku září dojde k přemístění
kontejnerového stání od železničního
viaduktu na odstavnou plochu v Mezihoří. Změna místa musí být provedena z několika důvodů. V následujících
letech je naplánována jak rekonstrukce
vodovodního a kanalizačního řadu, na
kterých se kontejnerové stání nyní nachází, tak oprava samotného viaduktu.
Dalším důvodem je skutečnost, že po
opravě viaduktu si již České dráhy jako
vlastník pozemků nepřejí další setrvání
tohoto stání.
Štěpán Čeněk

Mobilní rozhlas
Vážení občané,
v současné době pro vás připravujeme
novou informační službu „Mobilní rozhlas“. Jedná se o službu, která přinese
jednodušší, kvalitnější a hlavně včasné
informování o veškerém dění v obci.
Jedná se především o informace jako
jsou výpadky dodávky vody, el. energie,
kulturní akce, sportovní pozvánky atd.
Tyto informace vám budou přicházet
dle Vámi zvolené formy, a to buď textovou zprávou, nebo e-mailem. Služba

dále umožňuje řadu možností jako výběr, které zprávy chcete obdržet, nebo
rozeslat danou informaci jen těm občanům, kterých se to bezprostředně týká,
např. odstávka vody v dané lokalitě.
Abyste mohli tuto bezplatnou službu
využívat, bude nutné se zaregistrovat
vyplněním krátkého letáku, který vám
bude doručen a bude rovněž umístěn
na webových stránkách obce s přesným
termínem spuštění služby.
Štěpán Čeněk

Stávající stání pod viaduktem a nové stání v „Mezihoří“

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Reportáž z natáčení ČT

V úterý 30. 5. 2017 za velmi horkého
počasí probíhalo v Bílé Třemešné natáčení České televize pro pořad Týden
v regionech, vysílaný v sobotu
3. 6. 2017 na programu ČT 24.

Reportáž měla za úkol ve třech minutách představit naši obec a okolí. Že
to byl úkol nelehký, se mohl přesvědčit p. starosta Štěpán Čeněk, který měl
opravdu jen pár vteřin na to, aby divákům řekl, kam by je v Bílé Třemešné pozval. Štáb ČT navštívil Památník J. A. Komenského a Tešnovskou
přehradu. Natáčení o Bílé Třemešné
a okolí zakončil výstupem na rozhlednu v Raisově chatě na Zvičině.
Pokud jste neměli možnost reportáž
vidět v premiéře, tak se na ní můžete
podívat na internetovém vysílání.
http://prehrada-les-kralovstvi.cz/
ct-bile-tremesne/
P. Morávková

Fotografie z rekonstukce vodovodu

Na co se můžete těšit
26. 8.
		
2. 9.
14. 10.
28. 10.
23. 11.

Vlastivědný výlet Po stopách smírčích křížů
Sraz účastníků ve 14. hod. u viaduktu v BT
Pohádkový pochod
Tradiční třemešenské posvícení
Halloween
Rozsvěcení vánoční výzdoby

Vodovod „Aleje“ dokončen

Na jaře tohoto roku byl po deseti měsících od zahájení stavebních prací dokončen a zkolaudován nový vodovodní řad v části obce „Aleje“. Tato stavba
o délce 1,7 km byla jednou z největších
investic do vodovodní sítě za několik posledních let. Stavbu za bezmála
5,5 mil. Kč umožnila především poskytnutá účelové dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 3,5 mil. Kč.
Nový vodovod je dimenzován na pokrytí potřeby jak stávajících nemovitostí, tak pro případnou novou výstavbu, která je v dané lokalitě povolena.
V průběhu takto dlouhé stavby docházelo samozřejmě k některým
problémům a omezením, za které se
omlouváme a děkujeme občanům za
trpělivost. Chtěli bychom ještě jednou
poděkovat Královéhradeckému kraji
za poskytnutí dotace a rovněž dodavateli stavby spol. Stavoka Kosice a.s., za
koordinaci prací a spolupráci.
Štěpán Čeněk
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Jak se žije v Indii - rozhovor s Dr. Janou
Kholovou
Během dubna až června nás navštívila
zdejší rodačka Mgr. Jana Kholová, PhD.,
která působí v Indii jako vědecký pracovník v organizaci ICRISAT (Mezinárodní
ústav pro zemědělský výzkum v semi-aridních tropech), který spadá pod skupinu charitativních organizaci OSN (www.
cgiar.org). S Janou jsme krátce povídaly
o jejím působení v Indii, kde pracuje již
třináct let.
1. Jani, co tě přimělo začít pracovat v Indii,
co bylo hlavním impulsem vydat se do tak
odlehlé a pro našince méně známé země?
Pro našince je celkem jednoduché podívat
se večer na zprávy, maximálně politovat
lidi žijící pod hranici chudoby v rozvojových zemích a poté se vrátit do každodenního kolotoče. Domnívám se, že většina
lidi si myslí, že pomoc rozvojovým zemím
není jejich starostí – ovšem opak by měl
být pravdou (mimo jiné dnes v Evropě
vidíme výsledky dlouhodobého zanedbání této problematiky v podobě imigrační
krize). Já jsem v období magisterského

studia dospěla k názoru, že privilegium,
jehož se mi dostalo (tedy být narozena
v ČR a mít možnost studovat), bych měla
využít k pomoci druhým, a z těchto pohnutek jsem se poprvé vydala na stáž do
rozvojových zemí.
2. Popiš nám prosím tvoji pracovní náplň
ve vašem středisku
Je to dost šílený kolotoč – ráno ovšem začíná příjemně – tedy tím, že mi manžel
přinese voňavý čaj a snídani až do postele…. Poté naskočím do džípu a jedu
zkontrolovat naše experimentální systémy (pro představu se podívejte třeba
na www.gems.icrisat.org). Většinou nic
nefunguje, takže například věšením na
lešení naší nejnovější platformy, spojováním krysami rozervaných kabelů strávím
několik hodin dopoledne. Po příjezdu do
kanceláře již většinou čekají studenti ve
frontě na konzultace. Práce se studenty
je nejdůležitější náplní mojí práce, neboť
se vlastně jedná o výchovu nové generace
výzkumníků. Většinou je to fuška – máme

www.bilatremesna.cz
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tu směsku studentů z celého světa a většina je daleko chytřejších než já. :-) Co je ale
nejpotřebnější, je podpora studentek. Většina lokálních a těch, které přijdou z rozvojových zemí, má od mala vštěpováno,
že děvčata jsou méněcenná a hodí se jen
na udržování domácnosti, výchovu děcek
a být na pospas rozmarům manžela. Moje
nejdůležitější práce je tedy poskytnout
těmto studentkám všeobecný rozhled
a naději na soběstačnost..
No, a pak připravujeme publikace, připravujeme nebo navštěvujeme přednášky,
sepisujeme granty, řešíme experimentování a potýkáme se s vědeckým i jiným
zmarstvím...

využití v praxi, kde jsou jediným výstupem publikace. Toto je v současnosti hodně skloňované téma i v ČR a vypadá to, že
naše i evropské orgány dotující vědu konečně procitly, neboť v posledních letech
je kladen obrovsky důraz na praktické
využití vědeckých výstupů ve všech větších evropských grantových agenturách.
Zaměření naší práce je převážně aplikovaná věda – tj. věda s přímým praktickým
dopadem. Kolikrát nás toto zaměření zavede od výzkumu plodin k daleko komplexnějším sociálním problémům; třeba
jen fakt, že farmáři nemají kde nakoupit
osivo, traktory dostupné na trhu nejsou
vhodné k obdělávání jejich polí, ve vesnici

3. Jak je možné nejefektivněji pomoci
těmto rozvojovým zemím?
Z mého hlediska je nejdůležitější výchova
nové generace, která bude mít daleko širší rozhled a objemnější horizont myšlení.
Posílání finanční pomoci nefunguje – to
je ostatně známý fakt, který ovšem podporující organizace jako by neviděly, nebo
nechtěly vidět. Ani naše pomoc v podobě
lepších zemědělských technologií nebude efektivní, dokud se nerozvine sociální
smýšlení jednotlivců na takovou úroveň,
kdy nebudou pociťovat zodpovědnost jen
za svůj vlastní pupek, ale za celou společnost, což v rozvojových zemích absolutně
chybí.

není mlátička obilí atp. Intervence řešící
tyto pro nás triviální problémy většinou
pomohou překlenout hranici chudoby
mnoha farmářům.

4. S jakými plodinami pracujete?
Náš mandát se opírá o čirok, proso, cizrnu, podzemnici, ovšem v praxi pracujeme se vším, od kukuřice po čočku
( www.icrisat.org).
5. Kde všude se praktikuje váš výzkum
a jaký je rozdíl mezi aplikovanou vědou
a tou, kterou známe třeba z Evropy?
Naše instituce je zaměřena na pomoc
zemím v jižní Asii a Africe – ředitelství
máme v Indii – Hyderabadu, kde pracuji, a potom máme několik center v Africe
(Keňa, Zimbabwe, Niger, Nigerie, Mali,
Malawi).
V Evropě se děje spoustu „akademické
vědy“ – tj. vědecké bádání bez přímého
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6. Kde všude jsi měla možnost přednášet výsledky vašeho výzkumu a s jakým
ohlasem ses setkala?
Přednášíme všude po světě. Např. minulý
rok se moje přednáškové „turné“ skládalo
ze Zimbabwe- Švýcarsko-Mexiko-Hyderabad (2x).
7. Jaký je život v Indii, můžeš nám to alespoň trochu přiblížit, jaké jsou běžné
starosti obyvatel?
Život v Indii je pro mě jenom práce –
opravdu žít jezdím do ČR. Indie má obrovskou míru negramotnosti (až 60%
v některých státech), nezaměstnanosti
(50% všeobecně) a převážně zdevastované životní prostředí. Úroveň a přístup ke
vzdělání a sociálním službám je tragédie
sama o sobě. Navíc Indie se potýká s obrovským kulturním zmarstvím v podobě
diskriminace téměř všeho a všech; jistě jste slyšeli zprávy o diskriminaci žen
v indické společnosti, o čem ale mnoho
lidi neví je fakt, že je tu dokonce zakázané určování pohlaví plodu během těhotenství. Ptáte se proč? Protože ve většině
rodin by v případě děvčátka těhotenství
skončilo potratem.
O tom svědčí i dodnes zvrácené poměry

Střemcha v roce 2017

Přípravy na masopust, který se konal
4. 2. 2017, nebyly zrovna jednoduché
kvůli velkému množství sněhu. Ale děkujeme panu starostovi, který domluvil
pomoc u místních technických služeb,
které zajistily potřebné podmínky. Ten,
kdo si pak v den masopustu zakoupil
lístek do velké tomboly, mohl vyhrát
vepřovou půlku a spoustu dalších cen
od našich sponzorů, kterým tímto znovu děkujeme. Celé odpoledne hrála
v parku kapela PHOBOS a místní
ochotnický spolek nám skvěle zahrál
scénky z Dařbujána a Pandrholy. Večer
jsme se pobavili v hasičárně s kapelou
PRORADOST.
Další letošní akcí bylo již tradiční klání
o vaření nejlepšího guláše, které se konalo 27. května. Některá družstva byla
přihlášena už rok předem a opět se hlásí
na další ročník. Letošní novinkou byla
polní kuchyň, ve které se vařil nesoutěžní hovězí guláš, který vařili vítězové
minulého ročníku z Mladé Boleslavi
a Prahy. I když bylo uvařeno o 100 porcí guláše víc než v minulých ročnících,
stejně chybělo. Příští rok tedy o 200
víc?…

V červenci jsme pro milovníky piva
a turistiky uspořádali Nachmelenej
pochoďák. Pochoďák vedl okruhem
na Zvičinu a zpět. Cestou jste mohli
ochutnat šest speciálů z místních i vzdálenějších pivovarů. Další dvě klasická
piva jsme točili v parku. Registrovaní
zájemci získali skleněný půllitr s naším
logem v hodnotě 100,- zdarma a všichni účastníci měli možnost vyhrát dárky
od sponzorských pivovarů po slosování
startovacích karet. Na facebookových
stránkách jste také mohli hlasovat o jednom z piv.
Všechny zveme 28. října 2017 na tradiční Halloween, na kterém nebude chybět
strašidelná stezka a park plný tematických kulis. Podrobnosti včas najdete na
webových stránkách nebo FB stránkách
Střemchy.
Děkujeme všem, co nám fandí a podporují nás, protože ten, co nic nedělá, neví,
jaká je to dřina.
A pokud je mezi vámi nějaký nadšenec,
který by chtěl uskutečnit nějaké své nápady a touhy, může se k nám směle přidat. Neukousneme ho.
STŘEMCHA, z. s.
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28. Pochod třemešenskými
lesy 2017

Dne 3. června se na srazu u prodejny
– koloniálu – sešlo 49 zájemců o letošní pochod, spojený s oslavou Dne dětí.
Pochod se letos vrátil k tradici odpovídající názvu – opravdu procházel třemešenskými lesy. Celkem na čtyřech
stanovištích soutěžilo 14 hlídek, složených většinou z dospělých a dětí. Po
splnění různých úkolů, spojených převážně s poznáváním přírodnin, dostaly
vždy děti sladkou odměnu. Pochod byl
nenáročný, trasa vedla k lesu, přes trať
na horní cestu – svážnici, po ní doleva
k přejezdu. Za přejezdem sešli účastníci krátký kousek po silnici a zabočili
doprava do lesa podle fáborků. Došli
k hornímu zálivu Dubiny a pokračovali cestou kolem rybníka až nad hráz,
sešli k potoku a po druhé straně Dubiny došli na hřiště.
Letos nebyl pochod spojen s pokračováním oslav na hřišti, jako v minulých
letech, ale děti se v příjemném počasí
samy na hřišti dobře bavily. Dostaly
poukázku na limonádu a párek v rohlíku a po příchodu všech hlídek a po
vyhodnocení dostali všichni účastníci
tradiční diplomy a ještě něco sladkého
navíc.
Pochod třemešenskými lesy má již velice dlouhou tradici. Zaměřujeme se na
poznávání jak nejbližšího, tak i vzdálenějšího okolí. Organizujeme pochod
rády, ale vzhledem k vyššímu věku
členek ČSŽ máme občas problém se
zajištěním vzdálenějších stanovišť, ke
kterým je nutné dojít pěšky nebo dojet na kole. Pokud by se našli zájemci,
kteří by nám v dalších letech s organizací pochodu pomohli, velice by nás to
potěšilo. Občas se obracíme i na školu
a již na dvou pochodech zpestřily stanoviště děvčata převlečená za čertíky
na Čertových hradech nebo vodníky
na Zátlukách.
Z počátku byl start i cíl pochodu
v Bílé Třemešné, později jsme připojili i odvoz autobusem na vzdálenější
místa. Šli jsme ze Zvičiny, z Debrného,
z Hájemství, z Miletína, ze Zálesí na
Čertovy hrady, z Pokladu na Zátluky,
z Borovnice do Horní Ždírnice. Během
let některé osvědčené trasy opakujeme.
Jsme velice rády, že můžeme zájemcům
ukázat, že za krásnými místy není nutné jezdit daleko od naší obce.
Za ČSŽ Jana Dobroruková

4

pohlaví ve společnosti, někde i 7 děvčat ku
10 chlapcům (přirozený poměr je přibližně 10:10). Nemusíte se mě dále ptát, kam
se ta tři děvčata z deseti podějí, že ne?
O stále přežívající kastovní diskriminaci
se snad ani zmiňovat nebudu…

8. Jaký je tvůj názor na zlepšení dané
situace?
Pomoc lidem v rozvojových zemích
v podobě financí, přímé interference atd.
je absolutně zbytečná. Pomoci si musejí sami a jediné, jak můžeme přispět, je
podle mě investovat do výchovy (profesionální a sociální) nastupující generace
a hlavně zajistit, aby její hlasy byly slyšet
v celé společnosti.
9. Tvá práce je velice zajímavá a přínosná,
co tě při ní motivuje a naopak demotivuje?
Děkuji, ale sama o přínosu našeho vědeckého pinožení často pochybuji. Mou mo-

tivací zůstává iluze, že naše snažení možná roztočí koloběh tolik potřebných změn
v rozvojových zemích. Naopak absolutní
demotivací zůstává přístup místních – já
jsem se doslova vydala přes sedmero řek,
hor a moří, abych mohla přispět k odbourání lidského neštěstí, a místní vůbec nejeví zájem o pomoc svým bližním. Nedávno
mi jeden takový místní renomovaný vědec vyčetl moji rasu, věk i pohlaví jako absolutně nevhodné pro práci v našem ústavu (toto mám téměř na denním pořádku).
Kdo myslíte, že mě nejvíc podpořil? Byly
to naše studentky, které se na dotyčného
sesypaly a stěžovaly si za mě i na našem
vedení, že něco takového je absolutné nepřípustné! Takovéto situace jsou nakonec
motivací, nemyslíte?
10. Čemu by ses chtěla v budoucnu
věnovat?
Až mi dojde síla a trpělivost pracovat
v rozvojových zemích, chci začít sázet
stromy ve velkém, protože to mi připadá
jako jediná smysluplná investice do budoucnosti. Až nebudu mít sílu sázet stromy, chtěla bych pěstovat a vázat květiny
a rozdávat je lidem jen tak pro radost. To
ovšem předpokládá, že můj muž mě bude
v mém konání vytrvale finančně podporovat. :-)
P. Holzhauserová

Čarodějnice 2017
Jako každý rok se i letos na fotbalovém
hřišti u rybníka Dubina uskutečnily tradiční Čarodějnice s pochodem pohádkovým lesem pro rodiče a děti. Předcházel jim průvod s lampióny, který začínal
v podvečerních hodinách u místní základní školy a vedl až na Dubinu.
Sdružení přátel Bílé Třemešné přichystalo celkem osm stanovišť, na kterých
na děti čekaly různé pohádkové bytosti.
Na každém stanovišti musely děti splnit
nejrůznější úkoly, za které pro ně byla
připravena odměna. Děti si mohly třeba
zaskákat v pytlích s loupežníky, vyzkou-

šet svoji přesnost při střílení s Mankou
a Rumcajsem, navštívit Kouzelné houby, Lesní mužíky, nechyběla ani Bílá
paní a Duch, početná rodina Adamsova, Harry Potter a Ježibaba.
Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení. Večer na hranici vzplála čarodějnice, která zřejmě nestačila ulétnout
a nechyběl ani ohňostroj. Celý večer byl
doprovázen diskotékou, o kterou se postaral DJ Brácha. Děkujeme za pomoc
všem dobrovolníkům a obci BT!
P. Holzhauserová
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Fotbalový oddíl TJ SOKOL – jaro 2017
Jako každý rok je pro fotbalisty důležitý
kvalitní odpočinek a příprava o zimní
přestávce. Sněhu bylo letos dost. Jaro nechtělo jen tak dorazit, a tak jsme se fotbalového počasí dočkali až během dubna. To už naše áčko mělo pár zápasů za
sebou. A nutno poznamenat, že se střídavými úspěchy. Důležité bylo, že se dařilo hlavně v domácích zápasech. Celkově jsme obsadili 6. místo, což vzhledem
k úzkému kádru je velmi slušné umístění. Poslední zápas byl derniérou pro
kouče Z. Šturmu, který na vlastní žádost
ukončil u týmu své působení. Trenérovi patří za vše dík. S koncem ročníku
se rozloučili i někteří stabilní hráči základní sestavy. Těm bych popřál kvalitní hráčský odpočinek, ale jen na čas.
Doufám, že si k nám ještě cestu najdou.
V současné chvíli jsme stále ve stavu hledání nového kouče. A to je opravdu nadlidský úkol. Trenérů není moc a takových,
co by vedli vesnický klub jen pro zábavu
a potěšení, je ještě méně. Sami uvidíme,
jak to vše dopadne při prvním domácím
zápase v sobotu 19. 8. v derby zápasu
s Hostinným.
K hledání trenérů přibylo na jaře ještě jedno nepopulární opatření. Vedení
klubu se po několika letech muselo rozhodnout o pokračování našeho B-týmu. Ten už jarní sezónu sotva dohrával.
Řada zraněných hráčů, nechuť se věnovat okresnímu fotbalu a další důvody
znamenaly, že po letech B-tým končí.
Někteří kluci se přesunou do áčka. A ti

mladí do nově vznikajícího souklubí se
Dvorem Králové.
Bude se jednat o dorostenecký tým, který bude hrát krajskou soutěž. Slibujeme
si od toho, že kluci neztratí zájem o fotbal. Nějakou porci zápasů odehrají mládežníci ve Dvoře a část také na Dubině.
Odliv hráčů ve všech kategorií je zřetelný. Tento fakt se ale netýká jen našeho
klubu. Nebál bych se ho nazvat problémem celorepublikovým. A to skoro ve
všech sportech. I z tohoto důvodu jsme
rádi, že máme trenéry, kteří se věnují
těm nejmenším. Na jaře vznikl tým nejmladší přípravky, kde zájem dětí a hlavně jejich rodičů zahřeje na srdci. Jen tak
dále.
Pokračuje i tým starší přípravky a nyní

nově mladších žáků. Věříme, že kluci
u fotbalu zůstanou, co možná nejdéle.
Byla by škoda nechat areál hřiště na Dubině jen několika domácím zápasům.
S pěti oddíly se každý víkend bude něco
dít.
Rozpis všech zápasů najdete na stránkách https://is.fotbal.cz. V listinné podobě bude k dispozici při prvním domácím
zápasu.
Na závěr patří poděkování všem, kteří
na fotbal v této nelehké době nezanevřeli. Věnují svoje finanční příspěvky, čas
a zkušenosti.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť.
Za vedení fotbalového oddílu
Martin Záruba

Vlastivědná procházka
První květnovou sobotu jsme se vydali na
malou vlastivědnou procházku po naší
obci. Od viaduktu jsme došli k prvnímu
z památkově chráněných objektů, a to
k budově bývalé fary. Zde jsme si ukázali,
jak stavba z roku 1771 chátrá, a to nejen
vlastní budova fary, ale bohužel i přilehlé stavby (stodola, kamenné pískovcové
sloupky s hřibovitým zakončením v oplocení), které jsou také součástí celého komplexu.

Po té jsme už byli očekáváni v kostele sv.
Jakuba staršího, kde nás ochotný průvod-
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ce p. J.Štaffa přivítal a podal krátké informace. Vyvrcholením prohlídky byla návštěva věže kostela, kde jsme z otevřených
zvukových oken měli Bílou Třemešnou
jako na dlani. Zajímavá byla také informace o tom, že p. Zdeněk Fišera – autor
mnoha cestopisných průvodců, encyklopedií a knih o opevněných stavbách, uvádí, že dle zkušeností s podobným typem
staveb v případě našeho kostela mohlo jít
o tzv. opevněný kostel, za jehož „hradbami“ našli úkryt obyvatelé obce. P. Fišera
usuzuje dle toho, že mohutná spodní
část věže (která je prokazatelně starší,
než štíhlejší nástavba), je velmi masivní
a celkově je věž v nepoměru ke zbývající
stavbě. Terén okolo také naznačuje, že zde
byl hřbitov s nízkou zdí. Věž mohla tvořit
nižší zvonici a v přízemí se mohl nacházet
průjezd branou do uzavřeného areálu.
Až si budete náš kostel někdy prohlížet,
všimněte si nad vchodem pískovcové
desky se znakem rodu Schaffgotschů z r.
1691 a v jižní straně lodi kostela zasazeného figurálního náhrobku rytíře Budivoje

Třemešského z r. 1578 s dnes již prakticky
nečitelným nápisem:
Léta páně 1578 v sobotu najprv středoposti urozený a statečný Rytíř pán Budivoj Třemešský život svůj dokonal a tělo
jeho tuto pochováno jest. Pán Bůh ráč
duši jeho i nám také milosrdným býti.

Procházka pokračovala i okolo zmizelých
zajímavých staveb, jako např. bývalý statek u Lejdarů, kde jsme si mohli prohlédnout starou fotografii z r. 1920 tohoto stavení a porovnat ji se současným stavem.
Nakonec jsme došli k Památníku J. A. Ko-
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Nad Třemešnou se objevil
kulový blesk

V noci ze soboty na neděli 7. května
mohli krátce po 3. hodině ranní obyvatelé Bílé Třemešné pozorovat neobvyklý atmosférický úkaz. Bouřka byla
ještě daleko, ale nad Mezihořím se
objevil zářící kulový útvar žluté barvy
zdánlivě větší než slunce. Světlo téměř
jako ve dne probudilo několik občanů.
Úkaz visel na jednom místě a zářil asi
půl minuty. Pak z něho začaly sršet jiskry a poté se s ohlušujícím výbuchem
rozpadl. Po první ráně následovala ještě druhá, ale slabší.
Výbuchy probudily i většinu spáčů.
Svědci dokládají, že se domy otřásaly
v základech.

Ilustrační foto, www.elektrina.cz. Článek Kulový blesk, co to je …
V dětství jsem o kulovém blesku slýchal nejrůznější historky. Například
o tom jak vletěl do domu komínem,
rozházel kamna a pak zmizel. Nebo
o tom, jak prošel skrz stěny a vytrhal ze
zdi elektrické dráty. Jindy vplul otevřeným oknem, pomalu se vznášel místnostmi a druhým oknem dům klidně
opustil.
Kulové blesky bývají velikosti od tenisového míčku po míč fotbalový ale
někdy i mnohem větší. Mají různou
barvu od bílé, přes žlutou, červenou až
modrofialovou.
Pohybují se různými směry. Při střetu
s nimi může dojít k popáleninám.
Svědci zažívají úzkost a pocit jakoby
se prostor v okolí kulového blesku deformoval. Může zmizet po pár sekundách nebo i minutách bezhlučně, jindy
s ohlušujícím výbuchem, který může
rozmetat i rodinný dům.
Badatelé se snaží tuto záhadu objasnit
již od poloviny 18. století, ale dosud
se nepodařilo původ kulového blesku
spolehlivě objasnit. Existuje několik
teorií od seriózních po fantastické. Každá z nich má však nějaký nedostatek.
Budeme si tedy muset počkat, až se
jej vědcům podaří získat laboratorně.
V textu bylo použito výňatků z článku Kulový blesk, co to je … uvedeného na www.elektrina.cz.
			
K. Sybr
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menského, kde nás p. Ing. Mlejnek provedl po zahradě s odkrytými pozůstatky
zámečku a podívali jsme se i do sklepení
bývalé hájovny, které je velmi zachovalým
původním prostorem.
Na příští vlastivědný výlet v sobotu
26. 8. 2017 se vydáme do místních lesů po
stopách smírčích křížů, studánek a jednoho zachovalého palebného postavení
z válečného období roku 1778. Sraz zájemců o tuto procházku bude opět ve 14. hod.
u viaduktu v Bílé Třemešné.
P. Morávková
Foto archiv obce a L. Žižková

Třemešenské historky

Pšenička

Kdo nekrade denně alespoň hodinu, okrádá
sebe i svou rodinu. To býval za socialismu
velice oblíbený slogan dělnické třídy i pracující inteligence. Někomu se dařilo, někdo
byl vyložený smolař.
Jeden takový nešika svého času pracoval ve
skladu Zemědělského zásobování a nákupu
v Horní Brusnici. Také on si trochu přilepšoval. Na konci směny si občas nabral do
hadrové tašky pšenici, aby měl doma čím
krmit slepice. Plnou tašku naložil na řídítka
svého kola, prošel bez povšimnutí vrátnicí
a jel domů. Někdy před výplatou, když mu
docházely peníze na pivo, tak pšenku prodával v hospodě štamgastům.
Jednou, když už bylo po sezoně a ve skladu
vymeteno, zjistil, že v rohu je opřený pytel
plný pšenice. Několik dní ho pozoroval,
a když tam pořád stál takový osiřelý a sedal
na něj prach, zželelo se mu ho. Naložil si
ho na kolo, počkal, až si vrátný odskočí na
záchod, pak rychle prošel vrátnicí, nasedl
a uháněl ke Třemešné. Od Brusnice k hospodě U Šmídů kolo dotlačil. Tam ho opřel
o parapet a šel se odměnit.
Nevšiml si však, že se pytel při nakládání
trochu roztrhl o šroub u řídítek a že pšenici
cestou trousí.
Co čert nechtěl, jako na potvoru si vedoucí
skladník ten den vzpomněl na svůj ušetřený pytel a přijel si pro něj autem. Když ho
nenašel, začal spílat bandě zlodějské. Nejdřív vyčinil vrátnému, který samozřejmě
nic nevěděl, a pak si všiml pšeničné cestičky
vedoucí při okraji silnice směrem k Dolní
Brusnici. Sedl do svého moskviče a vydal
se po stopě. Cestou dolů se pěšinka místy
ztrácela, ale čím víc se blížil k třemešenskému nádraží, byla čím dál zřetelnější. Kolo
opřené o hospodu okamžitě poznal. Pod kolem už byla docela slušná hromádka a pytel
poloprázdný. Vrazil do hospody jako bůh
pomsty, ve dveřích se nemusel ani rozhlížet, věděl přesně, kde sedávají chlapi, když
jdou z práce, a rovnou zamířil ke společnosti
v sepraných modrákách. Popadl provinilce za límec a se slovy, která nelze publikovat, ho vytáhl ven. Tam musel ten chudák
přeložit pytel do kufru auta, vypůjčit si od
hospodského smetáček, lopatku a papírový karton, a všechno zamést. Skladník ho

ještě počastoval několika peprnými výrazy,
naskočil do auta a byl pryč.
Po incidentu se vrátil nešťastný soused do
hospody jako zmoklá slepice, odevzdal lopatku a smetáček, zaplatil a odjel s prázdnou
domů.
Štamgasti z toho měli velkou srandu. Od té
doby mu nikdo neřekl jinak než Pšenička.
V práci se to nějak ututlalo, protože ta pšenice byla jaksi ušetřená, takže národohospodářská škoda nevznikla. Zkrátka vyšší bere.
Kdyby byl zůstal u těch hadrových tašek,
mohl si ušetřit ostudu.

Pod kopyty stád

Po několika letech, když už Pšenička měl
kolo rozbité a neměl ho kdo opravit, chodil
do práce do výkupu pěšky. Na zpáteční cestě
se stavoval v Dolní Brusnici U Poláků. Odtud se vracel zkratkou pod mostem a přes
pastviny pod sjezdovkou domů. Nejdříve
chodil cestou mezi ohradami a pak nahoru kolem Petrlákových. Později přelézal
ohrady, což bylo dost nepohodlné, a tak si
na obou koncích sundával klády, aby se mu
lépe šlo.
Nenapadlo ho, že si průchodu všimnou i pasoucí se krávy. A tak se stalo, že se několik
kusů oddělilo od stáda a odešlo se pást na
násep u dráhy. Jedna kráva se vydala po kolejích k Brusnici.
Z nádraží vyjel osobák, a když strojvůdce
uviděl překážku, začal brzdit. Zastavil několik desítek metrů před krávou. Strojvůdce na
ni nejdříve houkal, ale kráva ho ignorovala.
Pak pomalu popojížděl, ale ona před ním
ustupovala po kolejích dál a dál. Strojvůdce
tedy slezl z mašiny a šel jí domluvit. Urazili
spolu hezký kus cesty, než si to kráva rozmyslela a důstojně sešla z trati do pole za svými
kamarádkami. Upachtěný strojvůdce došel
k lokomotivě a nasedl. Vlak se musel vrátit
zpět do stanice, aby mohly projet nejdříve
rychlíky. Celkem nabral téměř tříhodinové
zpoždění.
Zemědělci poté ohradu opravili a Pšenička,
když procházel, zase vracel poctivě klády
zpět na své místo.
Jenže jako správný hospodář musel myslet
včas na zimu. Klády v ohradě byly dobře
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proschlé, a tak pod sjezdovkou postupně
kus ohrady rozebral a jednu kládu po druhé
odnášel domů.
V každém stádu se najde nějaká velitelka. Ta
když se rozeběhne, ostatní se přidávají, aniž
by věděly proč. Tak se stalo, že velící krávu
něco podráždilo, možná nějaký ovád, a rozeběhla se dírou v ohradě směrem k vodojemu. Ostatní se nechaly strhnout a pustily se
za ní. Za chvíli běželo téměř stohlavé stádo
směrem dolů do vsi. Na křižovatce do Březiny to vzaly doprava a přes zahrady na silnici
a dál k viaduktu. Někteří obyvatelé vyjeveně uskakovali do příkopů, jiní to brali jako
atrakci a v uctivé vzdálenosti stádo pronásledovali. Za viaduktem to krávy vzaly doprava a u zdravotního střediska se rozběhly
po parku. Část se pak vrátila na cestu a část
to vzala po hlavní kolem obecního úřadu.
U tešnovské křižovatky se oba proudy zase
spojily a pokračovaly po hlavní silnici dolů.
Když starosta uslyšel nezvyklý hluk, otočil
se na židli a oknem zpozoroval tu spoušť.

Okamžitě mu došlo, odkud ty krávy jsou,
a zavolal na farmu do Brusnice. Tam zburcovali, koho mohli. Kdo měl ruce a nohy,
musel se zapojit do akce. Někteří nasedli na
traktor s vlekem, jiní do auta a někteří se vydali na kolech.
Mezitím na hlavní silnici už začaly dopravní komplikace. Řidiči však rychle pochopili,
kdo má přednost a uhýbali stádu na chodníky a do přilehlých uliček. Statečné matky
chránily svá dítka vlastními těly. Krávy se
prohnaly kolem Kaiserovy hospody a za
zatáčkou se vydaly k Dubině. To už jim byli
v patách i farmáři.
U hřiště zdivočelé stádo zabočilo na lesní
cestu ke hrázi rybníka. Okamžitě se nad
lesem zvedla mračna prachu. Podle toho
pronásledovatelé poznali, kudy se mají vydat. Na hrázi zmatené krávy najednou nevěděly kudy kam. Část se zastavila a část se
rozeběhla po lese. Honáci naložili své oře na
vlek traktoru a spolu s ostatními je postupně
sháněli dohromady. Potom je v průvodu za

asistence příslušníků VB odváděli přes Třemešnou zpět. Zaběhlé kusy pak hledali ještě
dlouho do noci. Některé našli až druhý den
u střelnice a další v lese pod Pokladem.
Když vedli krávy nahoru k vodojemu, všimli si honáci úhledné hromady klád, složené
u Pšeničkova domu. Hned jim bylo jasné, co
bylo příčinou této katastrofy. Pšeničku našli
na dvorku, jak se vyhřívá na lavičce, pokuřuje a usrkává z láhve piva. Když uviděl rozezlené kovboje, poznal, že má po siestě. Seřvali ho jak sirotu. Všechny klády pak musel
nanosit zpátky a ohradu opravit.
Naštěstí k žádným větším škodám ani ke
zraněním nedošlo. Těch pár pomačkaných
plechů a jeden vyvrácený plaňkový plot zaplatila pojišťovna.
Chudák Pšenička měl zase jednou z ostudy kabát. Nejhorší bylo, že si musel dřevo
na zimu opět poctivě nakrást v lese. A to je
pěkná dřina.
K. Sybr

Půjčovna kompenzačních pomůcek a poradenství pro
domácí péči o seniory a zdravotně postižené
Pečujete doma o své nemocné rodiče? Ubývají Vám s věkem síly a hůř se pohybujete? Vrátili jste se Vy nebo člen Vaší rodiny
z nemocnice a potřebujete v rámci rekonvalescence pomoc a podporu? Pokud ano, pomohou Vám kompenzační pomůcky, laicky
řečeno vozíky, chodítka, berle, polohovací lůžka, nástavce na WC, zvedáky a jiné. Pokud zjistíte, že konkrétní pomůcku potřebujete,
můžete se obrátit na naši půjčovnu kompenzačních pomůcek, která má ve své nabídce více než 150 pomůcek.
Půjčovna je Vám k dispozici od pondělí do pátku vždy od 7:00 do
15:30 na adrese Opolského 148 v Nové Pace. Půjčovnu najdete
v areálu bývalého kláštera v nově rekonstruované budově Centrum
bez bariér. Můžete přijít kdykoliv v uvedeném čase nebo si sjednat
schůzku na telefonu 724 994 024 nebo e-mailu pomucky@zbb.cz
Pracovnice půjčovny Vám poradí, jaká pomůcka je pro Vás nejvhodnější, její použití si můžete u nás i vyzkoušet a vybranou pomůcku Vám
můžeme dovézt a nainstalovat na místo, které si určíte.
Cena za půjčení pomůcky je stanovena ve zvláštním ceníku, který naleznete na našich webových stránkách http://zbb.cz/cenik-kompenzacnich-pomucek . Ceny jsou velice příznivé, pohybují se od 5 do 30,-Kč
za pomůcku na den, v závislosti na typu pomůcky. Ceny jsou stanoveny tak, aby zapůjčení pomůcky bylo skutečně dostupné pro každého
a pomohlo vyřešit náročnou situaci, kterou domácí péče bezesporu je.
Pomůcku si u nás můžete půjčit i tzv. na zkoušku, v případě, že zvažuje
pořízení vlastní pomůcky.
S celým procesem vyřizování žádosti o pomůcku a příspěvek na její pořízení Vám rovněž pomůžeme v půjčovně kompenzačních pomůcek
a pracovnice odborného sociálního poradenství Vám pomůže vyřešit i další záležitosti, spojené s domácí péčí (nároky na dávky státní
sociální podpory a příspěvky související s invaliditou, bezbariérové
úpravy bytů, apod.).
Život bez bariér poskytuje odborné poradenství nejenom pro osoby
se zdravotním postižením a seniory, ale také pro ty, kteří o ně pečují – rodinné příslušníky a jiné blízké osoby. Služba je bezplatná a
můžete se na nás obrátit telefonicky – 727 952 639 nebo e-mailem –
sluzby@zbb.cz a domluvit si schůzku. Můžeme Vás také navštívit u Vás
doma (vždy ve středu - 10:00 – 14:00 hod.) nebo nás najdete v Centru
bez bariér, Opolského 148 v Nové Pace (areál bývalého kláštera) ve
čtvrtek od 7:00 do 15:00.

www.bilatremesna.cz
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Krátké informace pro občany
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se z rozhodnutí
prezidenta republiky uskuteční v pátek 20. a v sobotu 21. října
2017. Hlasování v pátek začne v 14:00 hod., skončí ve 22:00 hod.,
a v sobotu bude hlasování pokračovat do 8:00 hod. do 14:00 hod.
Letos se koná I. ročník „Kulturního léta na Přehradě“ ve Štěrbově
vile. Kromě toho nabídne vila turistům sociální zázemí, posezení s občerstvením nebo prostor pro zábavu dospělých i dětí
a sezonní informační turistické centrum. Více na www.prehradaleskralovstvi.cz.
Malé občerstvení, ale hlavně pravou italskou zmrzlinu, najdete
nově na křižovatce Aleje-Filířovice.
Připravujeme spuštění mobilního rozhlasu. Zatím bude fungovat
souběžně s klasickým rozhlasem, ve vašem telefonu (počítači) si
budete moci nastavit, jaké zprávy z obce vás zajímají a ty vám
budou zasílány.
V parku je instalováno WC, které je v první řadě určené návštěvníkům dětského hřiště a turistům. Prosíme o dodržování čistoty a v případě, že zjistíte nějaký nedostatek, o jeho nahlášení na
obecní úřad.

Nádoby na tříděný odpad (zejména na plasty) jsou v letním období často přeplněny. Prosíme o důslednou minimalizaci plastových předmětů, aby se do kontejneru vešlo co nejvíce odpadu,
jinak obec platí drahý vývoz „vzduchu“ a následný úklid v okolí
kontejnerů. V budoucnosti přibydou i další kontejnery a kontejnerové stání u viaduktu bude přemístěno do Mezihoří.
Prosíme občany, aby se znovu zaregistrovali k odběru novinek
e-mailem, a to pomocí formuláře na titulní straně našich webových stránek.
Pro majitele psů
Poplatek za psa je povinen platit majitel psa staršího tří měsíců,
který má trvalé bydliště v Bílé Třemešné. Veškeré změny související s tímto poplatkem (úmrtí psa, pořízení nového psa) oznamte
na OÚ do 15 dnů.
Šlápnutí do exkrementu prý přináší štěstí, nikdo z nás však nemá
radost, když si takovéto „štěstíčko“ přinese domů. Uklízejte po
svých psech! U odpadkových košů jsou k dispozici plastové sáčky. Sáčky si také můžete vyzvednout zdarma na obecním úřadě.

2. 9. 2017

V SOBOTU DNE

Pořádají ženy ze Sokola Bílá Třemešná

Inzerce

JUBILEJNÍ X. ROČNÍK POHÁDKOVÉHO POCHODU

Pokud chcete inzerovat svou
reklamu na této stránce, spojte
se s námi!
Kontaktní mail.:
matrika@bilatremesna.cz
Vychází 28. února 2017
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností Vám jménem svým i jménem obecního úřadu znovu popřát do nadcházejícího
roku hodně štěstí, zdraví, osobních
úspěchů a životního elánu. Z pohledu obce věřím, že nás bude čekat stejně úspěšný rok, jako byl ten
předcházející, a že se nám vyhnou
všechny nepříjemnosti, které pak
dopadají na Vás samotné.
Zároveň bych chtěl poděkovat i
všem lidem, kteří nám pomáhají
jak při údržbě obce, tak s kulturní,
sportovní a další zájmovou činností, bez kterých by to nešlo a bez kterých by bylo dění v naší obci ochuzeno o spoustu nevšedních zážitků.
Jsem si vědom, že za každou z těchto činností je hodně nezměrného
www.bilatremesna.cz

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

foto: archiv obce

Investice v roce 2016
Z pohledu investic byl pro naši
obec rok 2016 jedním z rekordních roků. Velkou měrou k tomu
přispěla skutečnost, že obec
uspěla se svou žádostí o dotace
v hned několika programech.
Zároveň však obec investovala i
z vlastních zdrojů a to zejména
do rekonstrukcí a oprav vodovodního a kanalizačního řadu.
Celkový objem finančních prostředků na investice a opravy
majetku tak v loňském roce dosáhl částky 15, 3 milionu korun.
To je pro ilustraci celý roční rozpočet naší obce.
Snad i v následujících letech se
nám bude dařit v čerpání dotací
v minimálně stejné míře jako v
předcházejícím období.
Přehled na str. 2

-1-
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KONTAKT:
obchod @ zrucne.cz
www.zrucne.cz
tel: 732 649 100

BYLO

NEBYLO

hřiště u Základní školy v Bílé Třemešné
13.30 – 14.30 hod.
značení na stromech vás zavede do tajuplné lesní
pohádky plné čar a kouzel. V cíli na každého
čeká překvapení.
Občerstvení U Broučků: bramboráky
halušky
Pití pro malé i velké
kuřecí a vepřové steaky
gril. klobásy a jiné pochoutky
Papírnictví na pěší zóně D.K. n. L.

OÚ Bílá Třemešná

Grafická úprava a sazba: Lukáš Bohánský
Korektury: Kateřina Poživilová
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543 62, Dolní Branná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Povinná školní docházka a závěr
školního roku
V pátek 30. 6. jsme rozdali 195 vysvědčení (z toho 129 na 1. stupni) a povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 18 žáků (všichni přijati na navazující studium, z toho
13 žáků na střední školu).
Pedagogický sbor a práci s dětmi podpořili v ZŠ i MŠ asistenti pedagogů, s jejichž pomocí počítáme i v nadcházejícím školním roce. Stejně tak počítáme s provozem nově
zřízeného školního klubu.
Podíl dětí a žáků z jednotlivých obcí:

Školní rok 2016/2017 k 30.06.2017

Září 2017

Do ZŠ nastoupí 200 žáků, 23 prvňáčků
a nově 1 žák z Nemojova.
73 žáků bude moci navštěvovat školní
družinu a 24 žáků školní klub.
Do MŠ nastoupí opět 65 dětí, z toho 14
dětí poprvé.
Nově otvíráme detašované pracoviště
ZUŠ Melodie Hořice.

5 let ve funkci v číslech
(2012-2017)

1. Počet žáků vrostl o téměř 20 %, ze
165 na 195, růst pokračuje.
2. Počet zaměstnanců vzrostl o 25 %,
z 28 na 34, přibyli pedagogičtí pracovníci i nové pozice: vychovatel školního
klubu, asistenti pedagoga.
3. Roční rozpočet organizace se zvýšil
o 30 %, z 12,2 mil. Kč na letošních 16,5
mil. Kč.
4. Vzrostla kapacita mateřské školy
o 16 % (z 56 na 65 dětí) a školní družiny o 63 % (z 45 na 73 žáků).
5. Nově vznikl školní klub (kapacita
24 žáků) či školní knihovna Via Lucis
(více než 3 000 knih).
6. Vzrostl počet funkčních počítačů
o 3 000 % (ze 3 ks na 93 ks), používáme
e-maily, datovou schránku, elektronický podpis, elektronickou třídní knihu
a elektronické žákovské, všichni máme
čipy….
7. Také vzrostla administrativa, počet
čísel jednacích (č.j.) vzrostl o 250 %
(z 200 na více než 700 č.j.), ale za to
může někdo jiný…

Obec

MŠ

ZŠ

Bílá Třemešná

41

95

Dolní Brusnice

14

24

Horní Brusnice *

-

14

Třebihošť *

-

35

Zábřezí-Řečice

-

4

ostatní **

10

23

Celkem

65

195

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

Meziročně se počet žáků zvýšil díky početnější 1. třídě (oproti odchozí 9. třídě) a kladné
bilanci přestupů mezi ZŠ (počet žáků příchozích byl vyšší než odchozích).

Plánujeme

Přístavba MŠ s cílem vybudovat 3. třídu a navýšit kapacitu na 84 dětí (nárůst kapacity
o 50 %, dotace 6 mil. Kč, realizace posunuta do května 2018).
Přístavba ZŠ s cílem zkvalitnit výuku odborných předmětů (dotace 70 mil. Kč, plánovaná realizace do června 2019).
Navýšení kapacity školní jídelny ze 300 strávníků na 430 strávníků a zvýšení počtu míst
k sezení z 50 na min. 80.
Plánů je více, ale ne vše jde najednou…
Rozvoj je nezbytný proces života, my v něm pokračujeme, proto: „Třemešenská škola
žije!“.
Emil Kudrnovský, ředitel

Novinky pro školní rok 2017/2018
Na co se mohou těšit naši žáci v příštím školním roce?

• Projekt EDISON (týden výuky v angličtině pod vedením zahraničních studentů),
• rozšíření výuky matematiky a angličtiny pro žáky 6. a 7. třídy o nepovinné předměty volitelná matematika a anglická konverzace,
• vzdělávací zájezd do Anglie,
• nabídka nových kroužků - deskových her, šachistického, zdravotního a sebeobrany, kroužky AJ od 1. tř.,
• otevření klubu nadaných dětí pod záštitou MENSY ČR,
• zahájení činnosti ZUŠ Melodie Hořice (obor taneční, výtvarný a hudební),
• „Po škole na lyže“ - lyžařský kurz pro 1. st. ZŠ
• školní akademie
a mnoho dalších zajímavých akcí, soutěží a projektů
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Výsledky testování školy Českou
školní inspekcí
Výborných výsledků dosáhla naše škola při testování výsledků žáků školy Českou
školní inspekcí, které proběhlo v květnu.
Matematiku naši páťáci zvládli v průměru o 6 % lépe, než je republikový průměr (republikový průměr v MA byl 60 %), přičemž 44 % našich žáků dosáhlo na 61 – 80 %
úspěšně vyřešených úloh a dalších 20 % dětí se dostalo dokonce na 81-100% úspěšně
vyřešených úloh.
Podobně se nám dařilo i v ostatních testovaných předmětech.
Angličtinu žáci zvládli na 77 % (republikový průměr je 79 %), přičemž 40 % našich žáků
dosáhlo na 81 - 100 % správně vyřešených úloh.
Testování z kombinovaných výchov dopadlo pro naše žáky takto: HV na 72 % (republikový průměr je 66 %), TV na 72 % (republikový průměr je 62%) a VV na 71 % (republikový průměr je 68 %).
Každý žák 5. třídy řešil tři testy – dva ze základních předmětů (z matematiky a anglického jazyka) a jeden z kombinovaných výchov (HV, TV a VV). Testy byly připraveny
na 60 minut a obsahovaly různé počty úloh, některé úlohy obsahovaly více než jednu
otázku.
Děkujeme žákům, že k testování přistupovali zodpovědně. Jsme rádi, že mnozí využili nabídku školy a budou své nadání od září prohlubovat v nepovinných předmětech
Volitelná matematika a Anglická konverzace, v kroužku deskových her, šachistickém
či klubu nadaných dětí pod záštitou MENSY ČR, případně uspěli u přijímaček ZUŠ
Melodie Hořice, která na naší škole od září otevírá obor taneční, výtvarný a hudební.
D. Rejlová

Přírodovědná soutěž
Otázky a obrázky
V polovině března se žáci 4. a 5. ročníku
v DDM Jednička zúčastnili přírodovědné soutěže Otázky a obrázky. Soupeři
pro nás byli vrstevníci ze základních
škol Dvora Králové.
Žáci měli za úkol poznat z obrázků naší
divokou faunu a pestrou flóru. V druhé
části žáci odpovídali na otázky, týkající
se způsobu života živočichů, jejich stravy, rozdílnosti druhů apod. Na závěr
žáci absolvovali ukázku hornin, nerostů
a zkamenělin.
Naším nejúspěšnějším řešitelem byl
Ondra Tepera, který hravě strčil do
kapsy žáky z ostatních základních škol.
Ondra získal 18,5 bodů z 22,5 možných
a stal se tak absolutním vítězem soutěže.

Za 4. ročník exceloval Dominik Kolář,
který vyšachoval ostatní žáky 4. ročníků
se svými 14,5 body. Dále se mezi nejlepšími umístili Milan Brisslinger a Kristýna Žižková (5. ročník).
J. Ballová

Fotografie z olympiád

Olympiády

Jako každoročně i letos jsme usilovali
o získání vavřínů z olympiád (vědomostní soutěže vyhlašované MŠT ČR)
různých oborů a poměřit tak své síly
a znalosti s žáky dalších škol okresu,
popřípadě kraje.
První místo v okrese – tohoto skvělého úspěchu dosáhla žákyně 5. třídy
Kristýna Žižková v matematické olympiádě. 7. místo pak obsadila její spolužačka Rút Albrechtová. Dalšími řešiteli úloh okresního kola byli Josef Zivr
a Arnošt Jägr (13. - 16. místo) a Jakub
Havlíček (17. místo).
Jen 7 dětí z 96 zúčastněných z našeho kraje počítalo lépe než Kristýna.
			 D. Rejlová
Do okresního kola chemické olympiády postoupili žáci 9. ročníku, Eliška
Žižková a Jára Kubů. Eliška obsadila
nádherné 3. místo a postoupila do kraje (zde 22. místo), Jára skončil na krásném 9. místě.
P. Minářová
Letošní ročník olympiády v anglickém
jazyce se pyšnil opravdu nabitou konkurencí. Každý rok je těžké probojovat se na stupně vítězů, ale nám se to
povedlo! V mladší kategorii obsadil
3. místo Dan Jarolímek. Skvělý výkon
podala i Pavla Endrlová, která soutěžila
ve starší kategorii.
J. Kňourková
Okresního kola biologické olympiády
se zúčastnili tři favorité kola školního – Jirka Přibyl, Štěpánka Horáková a Nikola Uherková. Děvčata, pro
něž to byla první zkušenost, skončila
v druhé polovině tabulky, ostřílený bojovník, Jirka Přibyl, obsadil 12. místo.
			
J. Ballová
Okresního kola olympiády z českého jazyka se zúčastnili nejlepší řešitelé školního kola, Jan Horák a Jaroslav Kubů. Z maximálního počtu
30 bodů získal Jenda 18 a skončil tak
na 14. - 19. místě, na postup do krajského kola stačilo 23 bodů, vítěz získal 25 bodů. Jára získal o bod méně
než Jenda a obsadil 20. -23. místo.
		
K. Poživilová
Na okresní kolo dějepisné olympiády si
výherci školního kola Jan Horák a Patrik Chromý odskočili z lyžařského výcviku, aby se vypořádali s otázkami týkajícími se Habsburků a Marie Terezie.
Jenda skončil na 20. a Patrik na 29. místě.
			
J. Lux

www.zsbt.cz
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Dětská scéna - recitace

V okresním kole recitační soutěže Dětská scéna naše děvčata doslova zazářila.
Ani jedna z nich, jmenovitě: Terezka
Šedivá, Andrea Jagerová, Kristýna Žižková, Štěpánka Horáková a Bětka Teperová, neodjela z Trutnova bez ocenění.
Do krajského kola postoupila Štěpánka,
ostatní děvčata získala čestná uznání.
M. Senetová

Okresní soutěž ve zpěvu

Letos jsme pořádali také školní kolo pěvecké soutěže. Odvážných zpěváků bylo
dost, ale do okresního kola mohl postoupit pouze jeden z každé kategorie. Byla to
děvčata: Lada Patzeltová, Kateřina Vlčková, za dua v mladších Karolína Žižková a Andrea Jägerová.
Za starší nás reprezentovali Kristýna
Žižková, Alžběta Teperová, v kategorii
dua Kristýna Žižková a Josef Zivr a Nela
Chovančíková a Anna Ježková.
Okresní kolo se konalo v Trutnově. Zde
jsme ocenění sice nezískali, ale i zkušenosti, práce a snaha jsou důležité.
K. Bielicová

Pepa Zivr ve finále mezinárodní
matematické soutěže Pangea
Na konci února letošního roku se naše
škola zapojila do mezinárodní matematické soutěže Pangea, které se účastní
18 evropských zemí. Z České republiky
se zúčastnilo celkem 41 184 žáků. Naše
škola se přihlásila vůbec poprvé a nevedla si vůbec špatně. Nejlépe zabojoval
Pepa Zivr z páté třídy, který se umístil
na 21. místě z 8 374 všech zúčastněných
žáků pátých tříd a zároveň byl nejlepší
v Královéhradeckém kraji. Vybojoval si
tím postup do finálového kola, kde obsadil nádherné 38. místo.

Ale ani ostatní si nevedli nijak špatně.
Z páté třídy byl druhý ze školy a 11.
v kraji Kuba Havlíček, ve čtvrté třídě
slavil největší úspěch Kuba Závodný
(9. místo ze 121 žáků v kraji). Z šesté třídy byl nejlepší Tobiáš Hruška (43. místo
z 289 žáků v kraji), ze sedmé třídy uspěla Jana Holzknechtová (60. místo z 264
žáků v kraji), z osmé třídy nejvíce zabojoval Lukáš Malý (66. z 215) a v deváté
třídě nejlépe počítal Jára Kubů (43. ze
199).
H. Škubníková

Dvorská Jednička
Literárně-dějepisná soutěž

Na přelomu března a dubna zaznamenala naše škola úspěch v podobě postupu
literární práce žákyně osmého ročníku
Sabiny Mrázkové do republikového finále soutěže Komenský a my. Jednalo se
o úvahu na téma Volný čas, která měla
být nějakým způsobem inspirována dílem Učitele národů J. A. Komenského.
Spojení Třemešná a Komenský je natolik
dané, že nějaká práce od nás uspět snad
i musela, ale je to teprve podruhé za pět
let, kdy se nám to povedlo.
Sabinu čekal dvoudenní pobyt v malebném městečku Brandýs nad Orlicí, které
je také spjato s úkrytem tohoto velkého
českého reformátora školství. Zde soutěž vyvrcholila vědomostním testem
o době, životě a díle Komenského,
s nímž by měli velké problémy i vysokoškoláci. Sám jsem několikrát zaváhal,
když jsme si jej jako kantoři mohli vyzkoušet ,,nanečisto“. Celkové výsledky se
bohužel nezveřejňují. Ale Sabina si svou
odměnu užila a jako výraz své spokojenosti mi pravila, že za rok zabojuje ještě
jednou. Zkušenosti už bude mít. A třeba
se k ní přidají i další! Pokusíme se o to!
J. Lux
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Již několikátým rokem se taneční kroužky
naší školy účastní nepostupové přehlídky
tanečních kolektivů i jednotlivců Dvorská Jednička, pořádané DMM Jednička
ve Dvoře Králové n. L. Celkem jsme na
přehlídku připravili sedm skladeb. Ve
svých kategoriích získaly Lada Patzeltová, Eliška Závodná a Adriana Hrušková
2. místo, Štěpánka Horáková a Nicole Dobrá
3. místo, kolektiv 1. až 2. třídy si odvezl
2. místo, kolektivu 2. až 5. třídy blahopřejeme k 1. místu.
M. Senetová

Výtvarné soutěžě
V letošním školním roce jsme se účastnili 11 výtvarných soutěží a dvou projektů, Festival očima generací a Žofie
Bavorská. První byl spojen s výstavou
našich prací v SVK v Hradci Králové, v
rámci druhého jsou práce našich žáků
zastoupeny na výstavě v art-kavárně
Gloria ve Dvoře Králové nad Labem,
která zde bude až do září. V soutěžích
jsme získali 13 prvních míst, 6 druhých
míst, 9 třetích míst a 4 čestná uznání.
Poslední celostátní výtvarná soutěž,
Šťastné stáří očima dětí, bude vyhodnocena během září. Ve spolupráci se

Sdružením obcí Podzvičinsko jsme
uspořádali 3. ročník soutěže Podzvičinsko očima dětí. Práce ze soutěže jsou
prezentovány v kostelíku na Zvičině při
Otvírání turistické sezony, v kalendáři věnovaném soutěži a na Městských
úřadech ve Dvoře Králové a V Hořicích.
Práce našich žáků oživují i interiér Domova důchodců ve Dvoře Králové n.
L., kde jsme letos instalovali tři výstavy.
Děkuji dětem za nadšení, ochotu se učit
i pomáhat.
K. Poživilová
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Nicole Dobrá, 8. tř. , 3. místo
Podzvičinsko očima dětí

Nikola Lesáková, 8. tř.
Soutěž Šťastné stáří očima dětí

Adéla Janečková, 8. tř., 3. místo
Celostátní soutěž Zvíře není věc

Nikola Lesáková, 6. tř. , 1. místo
Soutěž Hrabě Špork

Nikola Kulhánková, Eliška Žižková, 9. tř.
Projekt Žofie Bavorská

Lukáš Poprach, 3. tř., 1. místo
Podzvičinsko očima dětí

Vojtěch Žižka, 6. tř. , 3. místo
Podzvičinsko očima dětí

Anna Lašová, 2. tř. , 1. místo
Celostátní soutěž Zvíře není věc

www.zsbt.cz

Adéla Janečková, 8. tř., 1. místo
O nejhezčí Poštovní známku - hmyz

Kristýna Žižková, 5. tř. , 1. místo
Podzvičinsko očima dětí

Karolína Žižková, 2. tř.
Vystavená práce, celostátní soutěž Zvíře není věc

Nikola Lesáková, 6. tř. , 2. místo
Podzvičinsko očima dětí
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Atletický čtyřboj

Družstvo starších chlapců ve složení:
Aleš Syrový, Honzík Zivr, Honzík Hlavatý, Patrik Fof, Jára Kubů a David Hlavatý vybojovalo 3. místo v atletickém
čtyřboji
v Trutnově. Chlapci soutěžili v běžeckých a technických disciplínách: 60m,
1000m, skok daleký/skok vysoký, hod
míčkem/vrh koulí. Na závodech padl
i rekord školy ve skoku vysokém, pro
který si do výšky 160 cm vyskočil Aleš
Syrový! Skvělá atmosféra, super závody, krásné vzpomínky…
J. Kňourková

OVOV - Odznak Všestrannosti
Olympijských vítězů
Z halového pětiboje, které se konalo v Trutnově na ZŠ Mládežnická, postoupilo do krajského kola v Hradci Králové 5 dětí, na které čekaly atletické a silové disciplíny. Z naší
výpravy se nejlépe umístil Adam Doležal, který ve své kategorii obsadil 3. místo. Ale
všichni kluci dali do závodění maximum a odjížděli spokojení. Ktg. 2006 Ondřej Tepera
9. místo, ktg.2005 - Jára Hanzl 7. místo, Pepa Zivr
8. místo, ktg.2003 - Honzík Zivr 18. místo (z 37 závodníků). Skvělá práce, hoši!
J. Kňourková

Pohár rozhlasu v atletice

Letos byla reprezentace školy na mladších žácích a žákyních. Ti se v konkurenci sedmi základních škol vůbec
neztratili, ba naopak. Mladší žáci se
umístili o pouhých deset bodů na
4. místě, mladší žákyně vybojovaly
1. místo a postoupily tak do dalšího
kola. Soupeřky byly tentokrát lepší
a děvčatům jejich výkony stačily pouze
na 8. místo. Závodilo se s úsměvem i slzami v očích, některé dívky si vylepšily
osobní rekordy.
J. Kňourková

Sazka Olympijský víceboj
Naše škola se již třetím rokem zapojila do projektu Sazka Olympijský víceboj, který
podporuje tělesnou výchovu na školách a snaží se o to, aby děti našly ke sportu
cestu, samy vyhledávaly pohyb a zůstaly tak aktivní co nejdéle. I letos jsme byli
ocenění za aktivitu v projektu a v prostorách ČNB v Praze jsme si převzali šek na
20 000 Kč, který je určen na nákup sportovních potřeb. Dětem i kolegům děkuji za
spolupráci!
J. Kňourková

Street workout park

Na konci června proběhla montáž
workoutového parku mezi tělocvičnou a umělkou u ZŠ. Jde o konstrukci na bázi venkovní posilovny, která
umožňuje cvičení s vlastní vahou těla
a rozvíjí sílu, vytrvalost a ohebnost.
V posledních pár letech v České republice přibývá počet venkovních posiloven a fitness strojů, kde si veřejnost
může zacvičit zadarmo. Děkujeme obci
Bílá Třemešná, že takový park nechala
vybudovat i u nás.
J. Kňourková
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Prvňáčci opět vítězí v celorepublikovém projektu „Veselé zoubky“
I letos vyhlásila společnost DM v rámci
preventivního programu „ Veselé zoubky“
soutěž o zájezd na divadelní představení
Divadla Spejbla a Hurvínka do Prahy.
Pro zařazení do této soutěže bylo potřeba
a dětmi vytvořit projekt na téma „Prevence zubního kazu“. A protože naše nadšení bylo opravdu veliké a jsme soutěživí,
rozhodli jsme se do této soutěže zapojit
a začali jsme tvořit. Zoubkům jsme se věnovali celý měsíc, na každý předmět jsme
něco vymysleli.

Při čtení jsme si přečetli pohádku O Zoubkové víle, s kterou má každý z nás už nějakou zkušenost. Jen ji zatím nikdo neviděl,
a proto při výtvarné výchově nakreslil každý tu svoji. Nejlépe Zoubkovou vílu však
znají naše maminky, které nám krásné

víly vyrobily, a za to jim patří velké poděkování. Při pracovních činnostech jsme
brousili, natírali, lepili a vznikly tak dva
ohromné zuby. Z pet lahví pak celý chrup
mléčných zoubků. Tuto maketu jsme využili při ukázce, jak správně čistit zoubky
kartáčkem i mezizubní nití.
V prvouce jsme na oba vytvořené zuby,
veselý a smutný, dávali potraviny, které
zoubkům škodí a neškodí. Také jsme si
v pracovním listu zopakovali důležité informace, které jsme se dozvěděli v předchozích hodinách.
Na matematiku jsme k výsledkům dávali
správné příklady, a aby se to nepletlo, přikládali jsme je v podobě zoubku do rozesmáté pusinky.
V českém jazyce jsme pracovali ve skupinkách se skládací abecedou, skládali slova
a věty o tom, co všechno je potřeba dělat
pro zdravé zoubky.
Vše jsme nakonec zdokumentovali, zabalili, poslali, a pak už jen trpělivě čekali na
verdikt odborné poroty.
Jaká radost byla, když jsme se dozvěděli,
že právě náš projekt byl vyhodnocen jako
nejlepší a vyhráli jsme zájezd do Prahy za
Hurvínkem.
P. Hylmarová

Školní jídelna informuje
Svačiny školákům

Od ledna tohoto roku jsme školákům nabídli svačiny i navzdory „pamlskové vyhlášce“, díky které byly uzavřeny školní
bufety v jiných školách. Cílem je zajistit
dětem odpovídající stravu, protože si svačinu často kupují samy a my každý den
sledujeme velmi špatné stravovací návyky
některých z nich. Svačina v podobě chipsů a Coca-coly místo oběda není bohužel
výjimkou. Chceme také rodičům ulehčit
práci se zajišťováním nutričně vyvážených
svačin pro jejich ratolesti.
Po důkladném zvážení jsme zamítli na
bídku firmy, která by svačiny dodávala,
a svačiny vyrábíme samy. Tím hlavně zajistíme menší finanční náklady a dobrou
kvalitu svačin. Děti si vybírají z devíti
druhů a objednávají stejným způsobem
jako obědy. Svačiny paní kuchařka každé
ráno odnese do základní školy, uloží do
chladící vitríny a následně dětem po příchodu do školy vydá. Vážení rodiče, víte,
co si vaše děti koupí za peníze na svačinu?
Zvolte raději svačinu z naší školy.

www.zsbt.cz

Hurá do školy

Nástup do první třídy je velmi očekávaný okamžik všech starších dětí
z mateřské školy. Pro nás je to přece jenom trochu smutný okamžik. Společně
s dětmi trávíme v mateřské škole hodně času, zažíváme různé situace a najednou odchází do školy. Ale to je život
a tak to má být. Snažíme se s dětmi alespoň řádně rozloučit, připravit zážitek,
na který by děti mohly vzpomínat. Ne
jinak tomu bylo i v závěru letošního
školního roku. Legrační čarodějnice
a rozumný kašpárek děti přezkoušeli
z různých oblastí a zjistili to nejdůležitější, že se děti do školy těší. A co noc
odvahy? Vydržet bez rodičů po celou
noc všichni zvládli na výbornou. Nám
tedy zbývá jen popřát, aby těch výborných bylo ve škole co nejvíce.
M. Jáklová

Kroužek logopedické
prevence

V minulých letech se mateřské škole
podařilo opakovaně získat finanční dotaci, která byla určena na nákup pomůcek a materiálů vhodných pro rozvoj
řečových schopností dětí. Zároveň tak
na škole začal pracovat kroužek logopedické prevence. Do kroužku pravidelně dochází patnáct nejstarších dětí,
pracovně rozdělených do dvou skupin,
u kterých formou hry procvičujeme
celkovou obratnost mluvidel, hospodaření s dechem, slovní zásobu a celkové
dorozumívací schopnosti. Sice nejsme
profesionální logopedi, jejíž péči mnoho dětí potřebuje, ale i s absolvováním
kurzu logopedické prevence se dá alespoň přispívat k celkovému rozvoji vyjadřovacích schopností.
M. Jáklová
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Provoz školní jídelny

Krajské normativy určují počet pracovníků v ŠJ podle uvařených obědů pro
žáky ZŠ a MŠ v každém roce za měsíc
říjen i celkově za předešlý rok, nezapočítávají se cizí strávníci a zaměstnanci.
Tento rok podle těchto normativů má
ŠJ nárok na 4,8 úvazku.
Chod školní kuchyně nyní zajišťují
4 síly v v celkovém úvazku 3,75 + 0,4
úvazku ve výdejnách v MŠ = celkem
4,15 úvazku z 4,8 možných.
Denně vaříme 200 – 230 obědů (přesnídávky a svačinky do MŠ) ve dvou
druzích včetně doplňků (saláty, moučníky, dezerty, fresch džusy), připravujeme svačiny školákům. Vyšly jsme vstříc
celiakům, absolvovaly školení vedené
nutričními terapeutkami a od podzimu loňského roku připravujeme jídla
pro děti s bezlepkovou dietou. Jedna
síla se min. polovinu pracovní doby
věnuje administrativě a řízení provozu
ŠJ. Po vydání obědů kuchařky nastoupí
na úklid kuchyně, jídelny, šaten, sociálního zařízení, udržují pořádek kolem
školní jídelny.
Stravu pro žáky dotuje stát a pravidla
školního stravování určuje zákony
a vyhláškami, kterými se řídíme.
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Spotřební koš

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a studenty. Školní
stravování upravuje vyhláška č.107/2005
Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví výživové normy (spotřební koš) a rozpětí finančních
limitů na nákup potravin.

se počítá za měsíční období. Podrobnosti
k výpočtu spotřebního koše jsou uvedeny
ve vyhlášce 107/2005 Sb. v příloze 1 (Výživové normy pro školní stravování).
2) Dále dodržujeme pestrost jídelníčků, což se nám dle kladného hodnocení
okresních hygieniků z Trutnova daří.
Někteří strávníci nejsou zvyklí konzumovat určité druhy potravin, mají z domova
jiné stravovací návyky a tedy ne vždy vše
sní. Základ stravovacích návyků dětí dává
a bude dávat rodina. Školní jídelna vám,
milé děti, poskytuje pestrou stravu a ukazuje další možnosti ve vašem stravování...

1) Spotřební koš stanovuje, jaké výživové
požadavky mají splňovat jídla podávaná
ve školní jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory,
maso, ovoce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. Výpočtem
spotřebního koše pak jídelna dokumentu
je, jak tato doporučení plní. Spotřební koš

Snažíme se jídelníčky inovovat, zkoušíme nové receptury. V říjnu tohoto roku
bychom rádi zpestřili jídelníčky mezinárodními recepturami (tradiční kuchyně
vybraných národů). Věřím, že tím strávníky zaujmeme a motivujeme ke správným
stravovacím návykům.
O školním stravování se dozvíte více na
www.jidelny.cz.
Dana Pochylá, Emil Kudrnovský
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