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Investiční akce 2013/2014
V minulém roce bylo naplánováno několik staveb a záměrů, které se podařilo uskutečnit, případně se
jejich realizace přesunula do roku 2014.
Dětské hřiště
Po několika neúspěšných pokusech o získání dotace na výstavbu dětského hřiště bylo rozhodnuto o jeho
realizaci z vlastních zdrojů. Na základě studie a po několika projednáních byla schválena varianta umístění
dětského hřiště v centru obce na pozemku bývalé obecní hospody.
Výběr dodavatele dětského hřiště probíhal formou výběrového řízení,
které vyhrála spol. TR Antoš s.r.o. Práce začaly na jaře provedením
nezbytných terénních úprav a poté přišla samotná instalace herních
prvků. Hřiště pak bylo v srpnu, přes některé nedodělky v podobě
trávníku a zeleně, otevřeno pro veřejnost. V zájmu maximálního
bezpečí a ochrany zdraví a majetku pak bylo hřiště zabezpečeno
monitorovacím systémem v podobě kamery a záznamového zařízení.
Vzhledem k blízkosti obecní komunikace pak bude hřiště ještě osazeno
novým dopravním značením.
Zametací stroj
Po více než dvou letech od doby, kdy naše obec požádala o dotaci na nákup zametacího stroje na úklid
místních komunikací a chodníků, byla v roce 2013 s konečnou platností schválena smlouva o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála spol. SOME
Jindřichův Hradec s.r.o., která má pobočku v nedalekém Trutnově. Nákup tohoto stroje, který z 90 %
pokryla právě dotace Státního fondu životního prostředí ČR, za kterou touto cestou děkujeme, by měl být
jedním z mnoha kroků ke zlepšení kvality služeb a prostředí v naší obci.

Obec Bílá Třemešná děkuje.
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Kanalizace a vodovod Aleje
Jednou z akcí, která byla v loňském roce započata a bude pokračovat v letošním roce, jsou projektové
práce na tlakové kanalizaci a rekonstrukci vodovodu v místní části „Aleje“. Po dokončení projektových
prací pro územní rozhodnutí přichází na řadu samotné povolení budoucí stavby. Věřím, že v tomto roce se
budeme moci opět spolehnout na dobrou spolupráci všech občanů Alejí tak, aby v průběhu léta mohly být
projektové práce definitivně dokončeny. Rovněž na tuto akci se nám podařilo získat dotační prostředky,
tentokrát z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Za poskytnutí dotace, která dosahuje přibližně
70 % z celkové částky, tímto Královéhradeckému kraji děkujeme.
Hřbitov Bílá Třemešná a Nové Lesy
V roce 2012 začaly práce na rozsáhlejší údržbě a rekonstrukci některých částí hřbitovů v Bílé Třemešné
a Nových Lesích. Postupně došlo k výměnám oplocení na obou hřbitovech a výraznému zásahu do zeleně
spočívajícímu v pokácení řady vzrostlých stromů. Ke kácení bylo přistoupeno zejména z důvodu ochrany
majetku a zdraví, které stav stromů přímo ohrožoval. Zatím poslední částí těchto prací bylo provedení
zpevněných štěrkových komunikací ve staré a nové části třemešenského hřbitova a výrazné zredukování
náletových dřevin.
Dokončení renovace obou hřbitovů je plánované na srpen letošního roku. V Nových Lesích budou
opravena okna a podlaha objektu márnice a vybudováno odstavné stání pro cca čtyři automobily. V Bílé
Třemešné pak budou opraveny některé nedodělky na štěrkových komunikacích a zejména bud provedena
eregeneraci zeleně, spočívající v odfrézování pařezů a výsadbě nových keřů a dřevin.

Nové chodníky
Pro letošní rok bylo zastupitelstvem obce schváleno pořízení tří projektových dokumentací na opravy a
výstavbu nových chodníků. Mezi plánované projekty patří oprava stávajícího chodníku od Spořilova po
bývalé zdravotní středisko, oprava a částečná výstavba nového chodníku od železničního viaduktu do
Mezihoří a nový chodník propojující Bílou Třemešnou a Nové Lesy.
Plánovaný harmonogram počítá, že v tomto roce budou zpracovány návrhy dokumentací, které se budou
konzultovat a upravovat dle majetkových poměrů v daném místě. Následně v roce 2015 by pak mělo dojít
k vydání stavebních povolení a postupné realizaci jednotlivých projektů.
autor článku: Štěpán Čeněk
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Simona Šimková bude usilovat o korunu královny krásy
Jistě už většina z vás zaznamenala nedávnou zprávu, že ve finále soutěže Česká miss pro rok 2014 bude
bojovat jednadvacetiletá rodačka z Bílé Třemešné, slečna Simona Šimková. V době přípravy našeho
zpravodaje jsme měli štěstí, že byla právě na návštěvě u svých rodičů a udělala si čas na krátký rozhovor.
Vaše práce, zvlášť v takové konkurenci, jaká ve Vaší profesi modelky je, vyžaduje určitě potřebné
odreagování, činnost, u které se člověk uklidní. Co je to pro Vás?
Jak jistě někteří vědí, jsem ze sportovní rodiny, takže především pohyb. Od dětských let jsem hrála, jako
téměř celá rodina, volejbal. Dále ráda jezdím na horském kole, běhám, hraju badminton.
Když jsme se zmínili o sportu: Blíží se zimní olympiáda, budete mít čas na její sledování? A jaké
sporty si nenecháte ujít?
Určitě si tuto akci u televize nenechám ujít. Jsem velký fanoušek sportu. Zejména se těším na běžecké
lyžování a krasobruslení.
V rozhovoru pro Krkonošský deník jste se zmínila, že máte ráda filmy. Jaké filmy nebo žánry patří
mezi Vaše oblíbené?
Je spousta krásných filmů a vybrat konkrétní je téměř nemožné. Ráda se pobavím, a to zejména u českých
„klasických“ filmů a komedií. Autorské duo Svěrák, Smoljak mě nikdy nezklame. Oblíbené filmové žánry
rovněž nemám. Snad jen horory vyloženě nevyhledávám.
I když to možná mnozí z nás netuší, v dosavadní kariéře jste toho už stihla poměrně dost. Co byste
označila za její vrchol?
Konkrétní věc se vybírá těžko. Za hlavní úspěch považuji především to, že se mi podařilo vycestovat do
zahraničí, kde jsem mohla pracovat pro známé módní značky. Ale doufám, že vrchol teprve přijde.
Takže konkrétní práci nechcete vyzdvihovat.
Pokud mám tedy být konkrétní, tak focení pro časopis Harper´s Bazaar byla opravdu jedna
z nejzajímavějších prací.
I když jste vlastně stále ještě na začátku své kariéry, přemýšlela jste třeba o jiné práci, na kterou
byste se zaměřila do budoucna nebo po skončení kariéry?
Už od mala jsem chtěla pracovat v modelingu a hodně jsem na tom s podporou rodiny pracovala. I když je
to dost tvrdá práce, mám ji velmi ráda a věřím, že v této branži se budu ještě dlouho pohybovat. Na
konkrétní budoucnost se zatím nezaměřuji. Myslím, že budoucnost se bude odvíjet od pracovních úspěchů
a zkušeností, kterých doufám nasbírám co nejvíce.
Víte, že v roce 2013, kdy Vás porota vybrala do finále soutěže, byla soutěž Česká miss zúžena na 10
finalistek? A víte, že se letos koná jubilejní 10. ročník? A víte, že jste byla vybrána jako 10.
finalistka? Není to nějaké znamení?
Tak to jsem ještě od nikoho neslyšela a jistě je souhra těch čísel zajímavá. Na šťastná a nešťastná čísla však
moc nevěřím. Ono by to taky mohlo znamenat, že skončím desátá.
Co Vás baví?
Sport, od mala jsem k němu vedena.
Co Vás nebaví?
Uklízení a běžné nakupování. Obojí však samozřejmě dělám.
Co Vám zvedne náladu nebo udělá radost?
Tak v tom jsem díky své povaze opravdu nenáročná a může to být cokoliv. Dokážu se radovat z maličkostí.
Náladu mi určitě vždy zvedne setkání s rodinou, přáteli a spousta drobných věcí, situací a maličkostí, které
ani nemohu vyjmenovat.
Co Vám náladu zaručeně zkazí?
Zprávy o politice a penězích, které se v ní nesmyslně a nehospodárně utrácí. Rovněž pak nesmyslné
finanční sumy, které se pohybují v některých odvětvích vrcholového sportu.

3

Co byste chtěla vzkázat Třemešňákům a Vašim fanouškům?
Předně bych všem chtěla popřát hodně štěstí, zdraví a pozitivní energie do roku 2014 a určitě budu velmi
ráda, když mně budou lidé držet palce.
Děkuji Vám za přání a za čas, který jste si na nás udělala, a dovolte, abych Vám jménem obce a jejích
občanů popřál hodně úspěchů a co nejlepší umístění v jarním finále soutěže Česká miss. Věřím, že Vás
naše podpora nezklame a že ve velkém finále 29. března uspějete.
autor článku: Štěpán Čeněk

Autor fotky: Věra Cejnarová

4

Divadlo v obci
V pátek 28. března zavítá do naší obce divadlo Neklid
se svojí autorskou hrou Prase v Kufru. Hra popisuje
úsměvným svérázným způsobem ty nejhorší
vlastnosti lidí v uzavřené komunitě. V tomto případě
jde o zahrádkářskou kolonii. Až na několik výjimek se
tu sešly bytosti, postrádající vlastní smysl života. Ten
jim nahrazuje příslušnost ke kolektivu. V této
kolektivní atmosféře se ale objevují trhliny. Stačí
trocha závisti a příběh se dává do pohybu. Divadlo
Neklid se proslavilo jako autorské divadlo, které hraje
jen svoje hry. „Nemáme vyhraněný žánr. Jediným
pojítkem repertoáru jsou postavy. Živé, myslící,
reálné, s vlastní bohatou minulostí. Skuteční lidé,
s jakými se setkáváte v každodenním životě.
A jakkoliv dramatické zápletky a nečekané zvraty tyto
postavy zažívají, jejich příběhy jsou uvěřitelné“, uvádí
Petr Vanžura, autor všech her.
„Až budete odcházet z našeho představení, možná vás
kdesi v zátylku zamrazí: „To není možný, ti ochotníci
museli včera šmírovat v naší kuchyni! A jak to, že znají
Lojzu od vedle?!“ Známe. Vás i Lojzu.
I vašeho šéfa, vaši první lásku. Taky vaše sny, úzkosti,
radosti a pochyby. A to nás baví. Protože ty nejneuvěřitelnější příběhy se denně odehrávají kolem nás.
Stačí otevřít oči“.
Představení bude začínat 28.3. od 18:00 hodin v sále restaurace u Kaiserů. Lístky na toto představení
budou k dostání zdarma jak v restauraci u Kaiserů tak na obecním úřadě.

Fotbalový oddíl - TJ SOKOL
Fotbalový oddíl TJ SOKOL Bílá Třemešná čítá už přes 120 aktivních členů (fotbalistů, funkcionářů a
fanoušků). Náš klub se skládá z pěti oddílů. Jsou jimi přípravka, starší žáci, dorost, a také dva mančafty
dospělých Áčko a Béčko. Jako jedni z mála v okolí máme tolik mládežnických celků. I proto jsme byli
nominováni Královéhradeckým fotbalovým svazem do krajské ankety Fotbalová obec roku 2013. Na
galavečeru krajského fotbalu dne 24.1.2014 v Rychnově n.Kněžnou byla Obec Bílá Třemešná (resp. Sokol
Bílá Třemešná) vyhodnocena jako Fotbalová obec roku 2013 ! Fotbalový oddíl obdržel pamětní plaketu.
Velice si tohoto ocenění vážíme.
Historickým okamžikem pro fotbalový klub byl letošní postup do 1. A třídy. Ke skvělým výkonům z jarní
soutěže se přidalo i trochu štěstí a náš klub postoupil do 1. A třídy ze třetího místa. V prvních kolech se
naši borci v soutěži teprve „rozkoukávali“ a získávali zkušenosti. Za vynikající podpory diváků na
domácím i na venkovním hřišti získal Sokol v druhé části soutěže důležité body. Nyní se nachází v klidném
středu tabulky, a to i před největším rivalem rezervou Dvora Králové. Fanoušci určitě nezapomenou na
srpnové derby, které pod Hankovým domem sledovala rekordní návštěva 500 diváků. Naši fotbalisté si
museli připadat, že hrají jako doma. Takovou ohromnou podporu měli v hledišti. Dvoráci nastoupili
značně posíleni o divizní hráče a nakonec naše borce udolali. I přes porážku se Třemešňákům nadšeně
aplaudovalo. Pozvánkou je pro vás odveta, která se koná ve dne 22. 3. 2014 (1. jarní domácí zápas).
Věříme, že si cestu na hřiště na Dubině najdete i v roce 2014.
Areál hřiště letos prošel několika stavebními úpravami. Realizovalo se oplocení hřiště i s ochrannými
sítěmi. Velkou akcí byla výstavba zázemí pro rozhodčí z původní garáže, kde vznikly i samostatné sprchy a
WC. Na podzim klub započal úpravu terénu pod kioskem. To vše v součinnosti s obcí, která podporovala
klub materiálně. Většinu prací si klub zajišťoval svépomocí. I pro následující rok jsou naplánovány drobné
úpravy, které přispějí k lepšímu zázemí nejen pro samotné hráče, ale i pro vás fanoušky.

5

Bohužel, doba už je taková, že bez kvalitní travnaté plochy a dobrého zázemí žádné nové zájemce
nezískáme. Sami jen tak nepřijdou. Ty doby, kdy se hrálo na škváře, a dětí na fotbale byla spousta, jsou již
dávno pryč. Zajistit kvalitní trenéry a funkcionáře také není lehké. Všem současným patří poděkování za
jejich čas a nadšení, které do toho vkládají.
Ke konci roku je nutné poděkovat za veškerou podporu především našemu největšímu „sponzorovi“,
kterým je pro nás obec. Poděkování musí směřovat i všem ostatním menším přispěvatelům, kterým na
našem klubu taktéž záleží. Děkujeme a v roce 2014 na shledanou.
za vedení fotbalového oddílu TJ SOKOL Bílá Třemešná
Martin Záruba, sekretář

Sokol Bílá Třemešná – oddíl žen
Ženy chodí pravidelně cvičit vždy v úterý od 16.30 hod. – 17.45 hod. Cvičení vede dlouholetá členka Sokola
pí Dana Studená, která v měsíci říjnu 2013 oslavila své krásné životní jubileum. Touto cestou jí děkujeme
za vše, co pro nás již mnoho let dělá. Přejeme jí hodně zdraví!
7. září 2013 se konal již šestý „Pohádkový pochod třemešenskými lesy“, který pořádaly ženy našeho
oddílu. Počasí nám, jako každý jiný rok, přálo, a tak se zúčastnilo na 130 dětí s rodiči. Na trati ženy
připravily deset zastavení s pohádkovými bytostmi. Na každém z nich děti plnily různé úkoly, za které
byly odměněny drobnými dárky a sladkostmi.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se podílejí nemalou měrou na organizaci celé této akce, která
byla mnohdy velmi náročná. Zajistit účastníky, zapůjčení kostýmů, sponzory, nákup a přípravu dárků,
zajištění občerstvení a další. Děkujeme také „pohádkovým bytostem“ za ochotu, vynaložený čas a
věrohodný projev. Poděkování patří též OÚ Bílá Třemešná za finanční pomoc a sponzorům: Pekařství Vít
a vnuk, Stránský a Petržík, Allmo-Profil, truhlářství Špůr, KUPKOLO, Jednota Bílá Třemešná.
Naše činnost není jen pochod pro děti, ale také každoročně pořádaný dětský „Maškarní karneval“.
Mimo jiné pořádáme i společné výlety po okolí: Les Království, Hořice – cyklostezky „Kalíšek“, po stopách
K. J. Erbena.
Svá vlastní cvičení si mnohdy zpestřujeme pohybovými říkadly z dob našeho mládí a oblečením k různým
tématům.

Foto z „Pohádkového pochodu“ 2013
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TJ Sokol – oddíl žen

Volejbal i v roce 2013 úspěšný
V hodnocení loňského kalendářního roku opět můžeme konstatovat, že třemešenský volejbal přepisoval
svoji historii.
Krajská liga mužů byla rozehrána s jediným cílem, a sice dokázat tuto soutěž vyhrát a pokusit se
o případný postup do II. ligy, třetí nejvyšší soutěže v ČR. Zatímco v prvé polovině soutěže družstvo těžilo
z kvalitní letní přípravy, na utkáních po Novém roce 2013 se již začal projevovat nedostatek stejně
kvalitního tréninku, neboť hráči se museli ve větší míře věnovat studiu a zkouškám na školách. Přesto si
družstvo udrželo vysoký standard (mimo výkonu v Červeném Kostelci) a neustále bylo v čele tabulky.
O celkovém vítězi krajské ligy se rozhodlo až v posledním kole, a dokonce až v posledním utkání, který se
našim podařilo vyhrát a splnit si svůj cíl! Naše družstvo bylo v historii krajského přeboru nejmladším
vítězem (věkový průměr málo přes 21 let !) a zároveň družstvem, které vedlo tabulku od prvního do
posledního kola!
Kvalifikace o postup do II. ligy se hrála v Novém Boru, kde soupeřem našeho týmu byla družstva Mladé
Boleslavi, Kerhartic, Dansport Praha a domácí Nový Bor. Naše družstvo uspělo pouze ve velice
dramatickém utkání s Dansportem Praha, na ostatní soupeře však už nestačilo. Přestože hráči získali řadu
zkušeností a snad si uvědomili své nedostatky, jejich herní projev mohl být lepší. Ani tento výsledek však
v historii klubu nebyl dosud zaznamenán!
I když hráči samozřejmě pokračují dále, tak vlastně touto sezónou byl jaksi završen určitý cyklus party
hráčů, kteří začínali s volejbalem kolem roku 2000 a vypracovali se svojí pílí, obětavým vedením trenérů
a kvalitním finančně-materiálovým zabezpečením na postupné ovládnutí mládežnických soutěží všech
kategorií v kraji úspěšným působením v 1. lize juniorů a vítězstvím v krajském přeboru dospělých
a následnou kvalifikací! Kolik let budeme čekat na podobné výsledky?
Z družstva mužů totiž v letních měsících odešla prakticky celá útočná část (bratři Bäumeltové, Seifrt,
Hanzlík) na hostování do Dvora Králové, kde družstvo VK Tambor koupilo účast ve II. lize a tito naši hráči
dostali možnost tuto soutěž si zahrát. Naše družstvo se tak muselo poohlédnout po nových hráčích z okolí
a získat je, což se sice podařilo, ale jsou to většinou mladí hráči bez jakýchkoli zkušeností a to se
nepříjemně projevuje na dosavadních výsledcích týmu. Pokud však sami hráči zlepší svůj přístup
a zkvalitní se i obsah tréninků, pak se družstvo dočká i lepších výsledků, než tomu je doposud.
Družstvo žen vyhrálo svoji skupinu krajské soutěže velice přesvědčivě, a rozhodlo se proto znova po
několika letech postoupit do krajského přeboru. Malý kádr je posílen o 3 hráčky ze Studence na hostování
a příležitost dostávají i hráčky našeho juniorského týmu. Družstvo si zatím vede dobře, udržuje si
postavení v té lepší polovině tabulky a jeho utkání se vyznačují nejen spoustou dramatických momentů,
ale v řadě případů i zcela nečekanými zvraty.
Juniorky opět dostaly příležitost zahrát si dvě krajské soutěže. V jarních a podzimních měsících hrají na
antukových dvorcích krajskou soutěž žen, od října do března pak jsou účastnicemi krajského přeboru
juniorek. Družstvo skutečně velice pravidelně trénuje, děvčata mají zájem na zvyšování své výkonnosti,
což se projevilo především vítězstvím v kategorii juniorek. Kvalifikace o postup do II. ligy juniorek se hrála
v naší tělocvičně (což byl i pořadatelský úspěch), a i když naši fandové zde vytvořili bouřlivé, ale přátelské
prostředí, tak družstva Turnova, České Třebové, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi a Třebechovic byla nad
jejich síly.
V průběhu sezóny se náhle vyskytla možnost zúčastnit se Českého poháru kadetek, což je nejrozsáhlejší
soutěž v republice. Díky finanční pomoci obecního úřadu, sponzorů a příspěvků rodičů se družstvo
soutěže zúčastnilo a získalo celou řadu skalpů družstev podstatně větších měst i tělovýchovných jednot.
Především pak hráčky mají další motivaci pro svůj rozvoj!
Současný ročník krajského přeboru je proti předchozím náročnější, neboť v něm startuje více týmů
a v některých pak hráčky se zkušenostmi z vyšších soutěží. Přesto však věříme, že družstvo, které má
velkou podporu rodičů i kamarádů, se popere o stupínky nejvyšší!
Žákovská kategorie byla poznamenána odchodem skupiny děvčat, která k nám dojížděla z okolí, do Dvora
Králové, a tak nezbylo než novým náborem v ZŠ Bílá Třemešná získat nové zájemce o tuto hru. Podařilo se,
od listopadu trénuje dvakrát týdně skupina přípravky v počtu 12–14 dětí a potěšující je to, že jsou zde
tentokrát i kluci. Snad alespoň někteří budou mít tolik píle, obětavosti i talentu, aby jednou byli platnými
náhradami těch, které jednou budou střídat.
Volejbal především pro radost hraje stále více neregistrovaných hráčů a hráček. Jen na území naší obce
jsou to prakticky 3 družstva, která se účastní celé řady turnajů různých forem (ženy, smíšená družstva,
amatérská liga apod.). Zapomenout nelze ani na bývalé registrované hráče, kteří reprezentují na akcích
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veteránů a i při stále vysoké výkonnosti některých družstev (kde hrají i bývalí reprezentanti) dosahují
slušných výsledků!
A tak si lze jen přát, aby se neztratila obětavost trenérů, funkcionářů a rodičů či příznivců, aby nám
finanční pomoc obecního úřadu, sponzorů a vlastních příspěvků pomáhala minimálně udržovat chod
oddílu na patřičné úrovni, aby se rozrostl počet těch, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas ve prospěch
jiných!
Díky všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na dalším úspěšném roce třemešenského volejbalu!
autor: Zdeněk Fiala

130. výročí založení dobrovolných hasičů
V loňském roce 2013 oslavila naše organizace Sboru dobrovolných hasičů Bílá Třemešná významné výročí
130 let od založení. V rámci tohoto výročí bylo na základě rozhodnutí členů organizace sboru dohodnuto,
že by bylo vhodné uskutečnit slavnost připomínající již zmíněné výročí založení sboru místních hasičů. Na
výroční valné hromadě konané na počátku roku 2013 bylo odsouhlaseno, že Sbor dobrovolných hasičů
Bílá Třemešná uspořádá v letních měsících slavnost.
V rámci několikaměsíčních příprav se organizačnímu výboru, který mimochodem po celou dobu řídil náš
starosta sboru pan Zdeněk Erben, podařilo vše plánované řádně uskutečnit. Podotknout se musí, že bylo
zapotřebí, aby se příprav oslav pokud možno zúčastnila celá členská základna. Zde byl kámen úrazu. Opět
se příprav přímo zúčastnilo pouze několik členů, kteří se mimochodem podílejí i na spolupráci při jiných,
obecním úřadem pořádaných akcích. V tomto si připomeňme, že velký podíl měl již výše zmíněný starosta
sboru pan Erben, a dovoluji si říct, že velký podíl měl i pan Vaško Luboš. Tito dva členové bezesporu byli
hlavními články příprav a posléze i uskutečnění oslavy založení sboru dobrovolných hasičů.
Nyní přistupme o krok dále. Po úspěšných
přípravách oslav vše za nadšení členů sboru
i ostatních spoluobčanů propuklo dne 22.
června 2013 v dopoledních hodinách.
Přípravy nám však začaly již v brzkých
ranních hodinách. Místem konání oslav bylo
po svolení zástupců místního fotbalového
klubu zvoleno fotbalové hřiště na Dubině.
K tomuto musíme zvlášť nahlédnout, že
velký význam byl přidán panu Janu Jáklovi,
který nám vyšel vstříc. V místě konání oslav
jsme mysleli na všechny věkové kategorie.
Pro všechny přítomné, jak z řad hasičstva,
tak i z řad ,,civilních“ občanů, bylo
připraveno zázemí v podobě zábavy a
občerstvení. Snahou nás pořadatelů bylo pro
zúčastněné připravit prostředí, kde si všichni
užijí a zažijí skvělé zážitky a seznámí se s činností našeho sboru a dále i poznají techniku, která již slouží
jako památka po době již dávno minulé, a dále se seznámí i s technikou, která je u hasičů používána i
v současné době. V rámci představení hasičské techniky bylo po předchozím souhlasu Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje zapůjčeno k předvedení nákladní vozidlo zn. MERCEDES
BENZ Královéhradeckého kraje, na kterém byl umístěn technický prostředek v podobě výsuvného
žebříku. Po příjezdu vozidla na místo konání okamžitě byl zájem zúčastněných obrácen ve směru k tomuto
vozidlu. Nadšeni byli mimo jiné i hasiči. Předváděcí akci provedl člen HZS Královéhradeckého kraje,
požární stanice Dvůr Králové nad Labem, pan Šedivka. Techniku řádně předvedl a poté umožnil několika
zájemcům podstoupit výstup po žebříku. Bylo samozřejmě nutné, aby vše probíhalo za dodržení
bezpečnostních předpisů (přilba, zajištění). U tohoto musíme hlavně vyzdvihnout rodinu pana Jaroslava
Huňáta – jeho manželka s dcerou podstoupily výstup do nebes s úžasným zážitkem. Muži z řad hasičů
nezůstali pozadu. Ovšem máme tu i jednoho odvážlivce z řad mládeže. Jde o našeho člena, jak by jiní
výstižně řekli, blázna, Radka Špůra. Jeho výstup byl úžasný. Na vrchol se však nedostal. I tak sklidil
pochvalu a údiv.
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Nyní je čas pozvolna přejít i k dalším sportovním odvětvím
dopolední části programu oslav. Vše začalo nástupem
jednotek soutěžních družstev z okolních obcí. Samozřejmě je
třeba ve velkém vyzdvihnout hojnou účast mládeže všeho
mládežnického věku obce Borovnice a Bílá Třemešná. O
účast dětí se nemalým podílem postarali manželé Huňátovi!!
Dále pro nás velkým úspěchem a překvapením bylo, že oslav
se konečně po mnoha a mnoha letech účastnilo družstvo žen
z naší obce. Je třeba podotknout, že to byl jejich první
soutěžní program. V konkurenčním soutěžním boji se ženami
ze sboru dobrovolných hasičů Dolní Brusnice ovšem obstály
na jedničku. U dění kolem našich holek je třeba se trochu
zastavit – mají velkou chuť vyzdvihnout ženy v požárním sportu zpět na patřičnou úroveň. Teď
promluvím za ženy – pro nadšence je otevřen nábor nových žen a dívek, které mají o hasičinu zájem !!
Všechny rádi přivítáme. Dle kuloárních zdrojů pomýšlejí na účast v republikovém mistrovství. 
A teď pár slov k našim nejmladším – naší hasičské mládeži.
Jejich společné soutěžní klání s dětmi ze SDH Borovnice bylo na skvělé úrovni. Bylo vidět, že ze strany
vedoucích jednotlivých družstev bylo poukázáno na snahu o vyšší účasti mládeže v oboru této činnosti.
Přitom lze říci, že hasičina je i pro děti zajímavým odvětvím zábavy. Návštěvníkům se děti předvedly ve
skvělém světle. Předvedly společný soutěžní výkon ve štafetě dvojic a následně i v uzlovce. Zde je dobré
dodat, že se i dospělí „vedoucí“ kroužků nechali vyprovokovat a zmíněné disciplíny absolvovali též. I zde
se dostavil očekávaný výsledek – děti fandily – no prostě úžasné. Pokud se máme vyjádřit k vrcholům
hasičských disciplín požárního sportu, tj. požárnímu útoku, tak za sbor smekám klobouk. To, co předvedly
děti, bylo úžasné. Návštěvníci oslavy byli nadšeni. Ano, vím, výsledky nebyly dle představ vedoucích, ale
myslím, že zde vůbec nešlo zvítězit jak hrdinové. Šlo zde o to ukázat, co naši mladí hasiči skutečně umí!!
Nyní je nasnadě věnovat se soutěži mužů a žen. O ženách jsem se vyjádřil již výše. Věřím, že se nám,
jakožto sboru, podaří, aby se naše holky zúčastnily několika soutěží v kalendářním roce. Jejich nadšení je
velké, a proto bylo rozhodnuto, že je třeba je podpořit – i ze strany rodinných příslušníků a známých. U
mužské soutěže to však bylo horší. Všichni ze zúčastněných soutěžních družstev však věděli, že zde nejde
o vítězství, ale proč se nepředvést ve velkém světle. Toto naše dvě mužská družstva nezvládla. Nutno
podotknout, že mužstvo starších mužů dosáhlo lepšího času než mužstvo mladších mužů. Zde si myslím,
že myšlenka těch mladších tkvěla v tom, že v den oslav bylo teplo, a proto bylo třeba udržovat mezi
návštěvníky určité procento vlhkosti vzduchu. Asi proto došlo k nedobrovolnému zavlažování
přihlížejících. Díky servisním pracovníkům došlo ke zmírnění sprchy.  Výsledný čas byl tedy horší. Co
říci, ale i to k požárnímu sportu patří – prostě došlo k závadě. Další zúčastněná mužská družstva si také
vedla dobře – jak ale bylo výše uvedeno, tak zde nešlo o vítězství, ale o účast. Výsledky byly různé. Je vidět,
že mládí jde vpřed. Jen mne i sbor mrzí, že se oslav nezúčastnila družstva SDH Mostek a Třebihošť.
Pozvána byla. Co se dá dělat – příště se jistě, např. na okrskovém kole požárního sportu, společně sejdeme.
Třeba měla strach z konkurenčního boje jednotlivých družstev. 
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Na závěr soutěžního dne proběhlo vyhodnocení výsledků soutěžních družstev. Končilo to společným
nástupem, kterému velel pan Luboš Vaško. Vyhodnocení provedl starosta sboru dobrovolných hasičů ve
spolupráci se starostou obce panem Štěpánem Čeňkem. Ten se podílel i na počátečním přivítání
soutěžních družstev. Vše končilo společným fotografováním a poděkováním zúčastněným.
Druhá část oslav následovala po skončení požárních soutěží. Jednalo se o společenskou zábavu pro
všechny přítomné. Dostatek pití a jídla dalo zábavě řádný říz. O hudební kulisu se postaralo Duo Arnika.
Vydrželo až do konce.
Závěrem za sbor dobrovolných hasičů Bílá Třemešná mohu říci, že oslava výročí 130 let od založení
našeho sboru se zdařila na výbornou. Lze jen doufat, že při soutěžích požárního sportu a při společných
společenských akcích se opět v hojném počtu sejdeme.
Poděkování za sbor dobrovolných hasičů Bílá Třemešná patří všem zúčastněným soutěžním družstvům,
návštěvníkům a sponzorům, kteří byli přítomni a svojí účastí obohatili průběh oslav.
Autor článku: Radek Špůr, člen SDH Bílá Třemešná

120. výročí založení Hasičského sboru Nové Lesy-Filířovice
Dne 15. 6. 2013 se konala oslava 120. výročí založení
Hasičského sboru Nové Lesy-Filířovice v areálu
střelnice v Nových Lesích. Byli jsme velice potěšeni, že
na tuto oslavu přijaly pozvání následující sbory z okolí:
sbor žen z Dolní Brusnice a dále sbory mužů SDH Dolní
Brusnice,
Bílá
Třemešná,
Třebihošť,
Verdek
a Nové Lesy-Filířovice.
Po slavnostním zahájení a přivítání všech sborů
starostou obce p. Čeňkem, byla panem Manem L. a
panem Flečkem krátce zhodnocena historie i
současnost místního SDH. Poté byla předána čestná
ocenění za dlouholetou práci ve sboru panu Málkovi st.
a panu Fikrovi. Následně proběhla hasičská soutěž –
Novolesko-Filířovský útok, po které se s hasičskou
technikou mohly v praxi seznámit i děti. Za pěkného počasí a při dobrém občerstvení celý průběh oslavy a
soutěže jednotlivých družstev trefně komentoval pan Málek st. K poslechu i k tanci hrála hudební skupina
Netřesk v čele s panem Hulíkem. Na závěr sportovní části dne byly všem zúčastněným sborům předány
upomínkové ceny ve tvaru hasičské sekery s logem SDH Nové Lesy-Filířovice, na jejichž zhotovení se
podíleli pánové Doubrava, Bureš a Mann V.
Poděkování patří OÚ Bílá Třemešná za finanční příspěvek, dále pak všem členům SDH, ale i nečlenům,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav, hudební skupině i personálu zajišťujícímu občerstvení za
jejich příspěvek ke zdárnému průběhu oslav 120. výročí založení sboru.
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Výroční zpráva mladých hasičů za rok 2013
V kroužku mladých hasičů pracuje 13 členů ve věku od 5 do 18 let.
Během roku se kolektiv zúčastnil:
Valné hromady SDH Bílé Třemešné
Pořádali jsme uzlovku k výročí 130 let SDH
Pomoci při čištění požární nádrže „Bagrák“ a úpravy hřiště v Úpici, na kterém se pořádá většinu
soutěží okresu Trutnov
Celostátní soutěže „požární ochrany očima dětí“ v kresbě
Přeborníka okresu Trutnov v běhu na 60 metrů s překážkami
Soutěží o pohár „okresní odborové rady mládeže“
Krajského kola hry Plamen a dorostu v Trutnově
Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu v Jablonci nad Nisou
Od února jezdíme na soutěže po celém východočeském kraji. Celkem jsme se zúčastnili 27 soutěží mladých
hasičů, 10 dorosteneckých soutěží a 3 soutěží pro kategorii přípravka ve věku od 3 do 6 let. Za tuto
kategorii závodil náš nejmladší člen, pětiletý Vojta Vaško, který vybojoval 26. místo ze 48 závodníků.
V kategorii starších nás reprezentovali
Martin a Vojta Fialovi, Jaroslav Huňát, Miroslav Mareček, Pavel Vaško, Radek a Daniel Špůrovi, Klára
Zajícová a Jana Heřmanská
Celkem vybojovali 40 medailí a 12 pohárů.
Na okresním kole hry Plamen v kolektivu starších vybojovali 4. místo z 18 družstev.
V přeborníku okresu Trutnov v běhu na 60 metrů s překážkami vybojovali v kategorii:
Mladší chlapci Daniel Špůr 7. místo z 51. závodníků
Starší dívky
Klára Zajícová 5. místo, Jana Heřmanská 15. místo z 31. závodnic
Starší chlapci Vojta Fiala 2. místo, Miroslav Mareček 4. místo, Martin Fiala 12. místo, Pavel Vaško
13. místo, Radek Špůr 14. místo, Jaroslav Huňát 21. místo ze 47. závodníků.
V kategorii dorostu soutěžili:
Jana a Anna Dobřichovské a Jiří Brožek
Celkem vybojovali 8 medailí a 6 pohárů.
Na okresním kole dorostu v Trutnově Jana Dobřichovská vybojovala 1. místo, Anna Dobřichovská 3. místo
v kategorii dorostenek a Jiří Brožek 1. místo v kategorii dorostenci. Všichni tři postoupili do krajského
kola dorostu do Trutnova.
Na Mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou postoupili Vojta Fiala, který se poté umístil na 7.
místě, a Miroslav Mareček na 23. místě z 55. závodníků. Po vynikajícím výkonu v běhu na 60 metrů
s překážkami bychom jim chtěli poděkovat za reprezentaci Královehradeckého kraje.
Chtěli bychom také poděkovat sponzorům:
Stavební společnosti Žižka
Obecnímu úřadu v Bílé Třemešné za finanční podporu, bez které bychom nemohli uskutečnit všechny
soutěže.
Na závěr chceme poděkovat panu Vaškovi, panu Erbenovi a panu Fejkovi za jejich trpělivost a volný čas,
který strávili s námi na soutěžích.
Děkujeme

11

Se Střemchou za dobrou zábavou.
Proč zrovna Střemcha? Místní obyvatelé jistě vědí, že název obce Bílá Třemešná pochází právě z názvu bíle
kvetoucího stejnojmenného keře, který rostl před kostelem sv. Jakuba. Právě úcta k minulosti nás
motivuje a pohání k zavádění a udržování lidových tradic v obci. Setkávat se s námi můžete na Masopustu,
kde vás zaručeně rozveselí tradiční masky jako je laufr, bába s nůší, medvěd s medvědářem, klibna,
kominík, turci, cikánky atd. Vaše chuťové pohárky jistě potěší tradiční české speciality z domácí zabijačky.
Děti více ocení Halloween, který zdánlivě do české kultury nepatří. Opak je však pravdou. Prapůvod
Halloweenu je v naší pohanské minulosti, kdy naší zemi obývali Keltové (Bójové - odtud Bohemia). Proč
dětem tuto zábavu nedopřát? Většina z nás má ráda tajemno a trošičku bát se s námi, je zábavné.
Soutěží o nejlepší kotlíkové guláše a bramboráky jsme, doufáme, potěšili labužníky a romantiky, kteří
dávají přednost otevřenému ohni a dokáží si vychutnat jedinečnou atmosféru vaření na čerstvém vzduchu,
mezi lidmi, kteří se rádi smějí a užívají si čas strávený mezi přáteli.
Na všech našich akcích se snažíme myslet i na vaše děti. Vždy je připraven koutek, kde si děti mohou
pohrát, něco si vyrobit, případně se něco přiučit. Vždy pro ně chystáme nějaké mlsání nebo drobnost pro
potěšení.
Snažíme se pomáhat i v nesnázích. Diakonii jsme umožnili prodej trdelníků na naší akci, a tak jsme
podpořili naše zdravotně znevýhodněné občany. Účastnili jsme se i likvidace následků loňských povodní.
Výše uvedené by nebylo možné bez party nadšenců a jejich přátel, kteří pro vás všechny tyto akce zcela
nezištně připravují. A tak bychom i touto cestou rádi poděkovali všem sponzorům a lidem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podílejí na našich akcích, či nám vycházejí vstříc.
V roce 2014 plánujeme opět pořádání Masopustu (15. 2.), druhý ročník Soutěže o nejlepší kotlíkový guláš,
Bramboriádu, Halloween, pro děti Výpravu za pokladem kapitána Williama Kidda. Termíny akcí a
upřesňující informace zveřejníme na www.stremcha.cz, najdete nás také na Facebooku - Střemcha. Těšíme
se na vás, přijďte se s námi zasmát a odpočinout si od všedních starostí.
www.stremcha.cz

Mrkvancov
Hlavním důvodem vzniku Sdružení přátel Bílé Třemešné byl zájem starousedlíků o obnovení tradice
posvíceneckého průvodu v „Mrkvancově“, která na pár desítek let usnula. Proč v „Mrkvancově“, není nikde
doloženo. Údajně prý podle mrkvových koláčků, které se tu dříve měly péct. Další varianta je ta, že první
průvod byl ve znaku mrkve. Kdo by věděl něco bližšího o vzniku „obce Mrkvancov“, může nás přivést na
správnou stopu.
V roce 2011 proběhlo úspěšně po delší době první posvícení v režii našich starousedlíků. S jejich pomocí v
následujících dvou letech už bylo posvícení v režii našeho sdružení. Jak vše dopadlo mohou posoudit četní
účastníci i návštěvníci. Na přípravě posvíceneckého průvodu (zabíjačkové pochoutky, občerstvení všeho
druhu, masky, atrakce...) se vždy podílí mnoho dobrovolníků a sponzorů. Všem tímto ještě jednou
děkujeme.
Kromě posvícení se sdružení podílelo 30.4. na „pálení čarodějnic“. Součástí progamu byla stezka
čarodějným lesem, která měla mezi dětmi i dospělými velký úspěch, stejně jako vždy bezchybná hranice.
Děti i dospělí se bavili dlouho do večera.
Ve spolupráci s OÚ a ČSŽ jsme se také podíleli na přípravě dětského dne. Oslava dne dětí v Bílé Třemešné
probíhá tradičně jako Pochod třemešenskými lesy, který organizuje ČSŽ. Následné soutěže a jiné zábavné
akce pro děti také v posledních dvou letech organizovali naši členové.
Ale naším hlavním úkolem je opět příprava a organizace posvícení 2014, aby se „třemešňáci“ i návštěvníci
měli na co těšit. A my se těšíme na Vás :-).
Foto z akcí a informace:
www.pratele.bile.tremesne.eu
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„Vyšívané kuchařky“ v Bílé Třemešné
13. 4. 2013 jsme uspořádali besedu na téma historie
vaření, doplněnou o výstavu vyšívaných kuchařek.
Začátkem 20. století zdobily kuchyně našich prababiček
vyšívané textilní nástěnky – kuchařky. Obrázkové i
textové náměty na kuchařkách měly široký záběr.
Převládaly ty, které vyzdvihovaly domácí a rodinnou
pohodu, péči hospodyně o muže a o domácnost, čistotu,
ale i milostné motivy, nechyběly náboženské náměty s
citáty z Bible. Tématem výšivek i textů byla také
pracovitost, odpočinek nebo láska k vlasti. Našli jsme tu
postavičky dětí i holandské motivy, převzaté ze vzorů
delfských keramických kachlů. Oblíbené byly i rostlinné
a geometrické ornamenty. V textech se objevovaly i
úryvky z písniček či lidové moudrosti.
Moc děkujeme všem občanům, kteří na výstavu zapůjčili nádherné starožitné nádobí, kuchyňské náčiní,
staré kuchařské knihy a další předměty, které tuto výstavku báječně doplnily.

Z celé kolekce kuchařek jsme, z důvodu nedostatku místa, bohužel mohli instalovat pouze 81 kusů. Tyto
vyšívané kuchařky spravuje obecně prospěšná společnost „Z babiččina kapsáře“,která putovní výstavu
zapůjčila.
Pro příští akci v dubnu 2014 hledáme milovníky různých starých předmětů, které by mohli zapůjčit
k besedě na téma „Poklady nejen z půdy“. Přihlaste se, prosím, během března 2014 na obecním úřadě.

autor: Pravoslava Morávková
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Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná
Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (jak zní přesný název) je příspěvkovou
organizací obce Bílá Třemešná, která zajišťuje předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků vč. školního
stravování.
Roční rozpočet organizace činil cca 13,5 mil. Kč (stát 9,9 mil. Kč, obec 2,9 mil., ostatní zdroje 0,6 mil. Kč).
Organizace je funkčně rozdělena do 5 úseků (MŠ, I. st. ZŠ vč. ŠD, II. st. ZŠ, ŠJ a ekonomicko-správní úsek),
celkem cca 27,5 pracovních úvazků.
Venkovská škola se spádovou funkcí
Základní škola v Bílé Třemešné je venkovskou školou, která zajišťuje základní vzdělávání pro žáky nejen
z Bílé Třemešné ale i z okolních obcí - zejména z Dolní Brusnice, Třebihoště a Zábřezí-Řečice. Spádovost
obcí k naší škole není dána žádným nařízením, je to dáno zejména historicky, geografickou polohou
a dopravní dostupností. V září 2013 do naší školy nastoupilo 165 žáků, z toho bylo cca 50 % žáků z Bílé
Třemešné (přesně 82 žáků). Spádovost základní školy je názorně uvedena na mapě níže.

Novinky organizace v roce 2013
V následujícím textu přinášíme přehled novinek naší organizace, které byly zavedeny v roce 2013 - jsou
přínosem jak pro žáky a rodiče, tak pro zaměstnance i zřizovatele.
Zajímavé pro žáky a rodiče:
1. elektronická žákovská knížka,
2. nová počítačová učebna (kompletní rekonstrukce a nové vybavení),
3. inovace výuky pomocí využití informačních technologií (v každé třídě a učebně dataprojektor
s ozvučením),
4. zřízení školní knihovny Via Lucis,
5. objednávací terminály školní jídelny.
Důležité pro zaměstnance a zřizovatele:
1. ochrana majetku a prostor školy – zabezpečovací systém,
2. elektronická spisová služba (evidence písemností),
3. telefonní ústředna (20 interních telefonních linek, možnost přepojování hovorů),
4. docházkový systém pro zaměstnance (evidence pracovní doby),
5. počítačová síť - II. etapa (napojení MŠ a ŠJ do počítačové sítě organizace vč. nových rozvodů),
6. rezervační systém pro pronájem tělocvičny,
7. nová evidence majetku vč. čtečky čárových kódů.
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VYBRANÉ AKTIVITY ZŠ a MŠ
Prvňáčci ZŠ Bílá Třemešná absolutním vítězem celorepublikové soutěže
V březnu letošního roku se prvňáčci naší školy zapojili do projektu
Veselé zoubky, jehož vyvrcholením byla soutěž o nejlepší projekt
na téma Prevence zubního kazu. Do projektu Veselé zoubky se zapojilo
35 000 dětí z více než 900 škol z celé republiky. Každá škola mohla
vypracovat projekt na téma Prevence zubního kazu a zaslat jej
do soutěže. Šance na pěkný výsledek a dostat se mezi 10 vybraných
škol, které získají zdarma zájezd do Prahy na představení Spejbla
a Hurvínka, se nám zdála mizivá. Jaké bylo naše překvapení, když jsme
obdrželi zprávu, že jsme se umístili v první desítce. Radost dětí byla opravdu veliká. To jsme ale ještě
nevěděli, že jsme se stali absolutním vítězem soutěže a náš projekt byl vyhodnocen jako zcela
originální a nejlepší :-).
Musíme poděkovat všem rodičům, kteří přispěli třeba i drobným nápadem (každý jsme využili a podle
svého zpracovali), také oběma vychovatelkám školní družiny, které nám hodně pomohly při realizaci
projektu. Díky pomoci vás všech vyhrály děti zcela zdarma výlet - do Prahy na představení Hurvínek mezi
osly). Nejenom, že jsme si představení náramně užili, ale ještě jsme si i prohlédli divadlo a jako vítězové
soutěže si nás vyfotili se Spejblem a Hurvínkem.
Miss panenka - finále 2013
Celkem 27 panenek…tolik se jich sešlo v projektu Miss panenka a bylo se opravdu na co
dívat. Vynalézavost a nápady neznaly mezí. Ze všech panenek jsme vybrali jednu, která
nás reprezentovala v internetovém hlasování o Miss panenku 2013. Vítěznou panenkou
se stala panenka Miky Rozálky Kosinové:-). Ta nakonec získala v internetovém hlasování
celkové 3. místo. K získání prvního místa jí chybělo 27 hlasů.
Šachy
Mladí šachisté naší školy absolvovali již několik klání a nespočet partií na bitevním poli a již sbírají své
první úspěchy a cenné výhry nad soupeři. A to nejenom v kolech školních (přebory), místních, ale už
i kolech formátu okresního. Na své turnaje děti vyráží do Dvora Králové, Jaroměře, Hořic i Poříčí, Trutnova
a ukazuje se, že u této hry rozhodně na věku nezáleží.

Zdravá 5 u nás v Bílé Třemešné
Projekt Zdravá 5 je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti
zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky navštívili naši školu v květnu
a seznámili žáky v rámci dvouhodinového bloku se zásadami zdravého
stravování. Cílem hodiny bylo motivovat děti k automatickému přijetí
zásad zdravé výživy.
Tradiční návštěvy předškoláků v 1. třídě
Na konci prvního pololetí čekalo naše prvňáčky první vysvědčení,
a budoucí školáky zápis do 1. třídy. To je vždy příležitost pro tradiční
návštěvu dětí z naší i třebihošťské MŠ. Předškoláci si mohou
vyzkoušet, jak se čte z tabule, jak se sedí ve školní lavici, hádají
písmenka a dokonce počítají i příklady. Prvňáčci jim naopak mohou
předvést, jak po několika měsících ve škole krásně píší, čtou a počítají.
Společně si pak zazpívají písničky, zahrají hru nebo namalují obrázek.
Cílem těchto pobytů je odstranit u dětí strach z neznámého, dokázat si
představit, co je vlastně škola, školní úkol, matematika, čtení.
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Hadi ve škole

První třída na bruslích

V březnu

Letošní

navštívil naši školu
chovatel hadů, aby nám přiblížil
život těchto tvorů a zároveň přivezl
ukázat i některé své mazlíčky
(krajtu, hroznýše a albína). Děti
pozorně
naslouchaly,
pan
přednášející
velmi
trpělivě
odpovídal na dotazy dětí a ty si z
hodinové
přednášky
odnesly
spoustu zajímavých informací.
Opravdové vzrušení nastalo, když
si na hady mohly sáhnout.

zima zatím nebyla pro
příznivce bruslení příliš vstřícná,
přesto jsme využili alespoň
několika mrazivých dnů a vyrazili
na brusle. Prvňáčkům to šlo moc
dobře. Nejdříve si řekli, jak se na
bruslích vlastně stojí, pak se učili
padat a vstávat. Najednou zjistili,
že se už nebojí a troufli si na první
soutěže a hry. Někteří kluci si
přinesli hokejku a míček a stříleli
na branku.

II. stupeň ZŠ na cestách za poznáním naší historie
V uplynulém kalendářním roce se žáci napříč celým
druhým stupněm účastnili několika velmi zajímavých
exkurzí.
V květnu měli žáci šestého a sedmého ročníku zcela
jedinečnou příležitost zhlédnout na vlastní oči
výstavu českých korunovačních klenotů ve
Vladislavském sále Pražského hradu. Českou
královskou korunu, žezlo a jablko mohou příště vidět
zase až za pět let. Fotografie s klenoty, jež používali
čeští králové, ale i procházka historickým centrem
Prahy byla tečkou za pěkným výletem.
Koncem května pak mladší spolužáky vystřídali jejich
starší kolegové z osmého a devátého ročníku, kteří
dva týdny po sobě poznávali známé i méně známé
stopy naší minulosti. Nejdříve jsme se vydali do Lidic, kde jsme navštívili moderně pojatou expozici
památníku i přilehlé pietní území a Růžový sad. Žáci na autentickém místě byli svědky řádění nacistické
diktatury toho nejhrubšího kalibru. Řadu z nich nejvíce zaujala a šokovala část věnující se dopisům
lidických dětí. O týden později následovala návštěva zcela nového Památníku prusko-rakouské války
z roku 1866 na Chlumu. Chlapci tu zejména ocenili možnost na vlastní oči i dotyk porovnat výhody
pruských pušek ,,zadovek“ od rakouských ,,předovek“, které zejména rozhodly celou bitvu. Vrcholem pak
byla návštěva pohádkového zámku s parkem v Hrádku u Nechanic.
O všech výše zmíněných jarních exkurzích se také již zmínil článek v regionálním tisku Krkonošský deník.
I v novém školním roce jsme již jednu zajímavou exkurzi stihli. Začátkem listopadu žáci šestého ročníku
zavítali do letos nově otevřeného Archeoparku Všestary, aby si mohli sami okusit výhody, nástrahy i
strasti právě probíraného období – pravěku v českých zemích. Výhody interaktivní expozice spojené
s výrobou pravěké potravy, oděvů, pobytem v pravěké chatrči a polozemnici i s oráním na poli ocenili
všichni.
Osmý ročník zase počátkem prosince navštívil zdejší Pamětní síň, aby si děti připomněly význam pobytu
Učitele národů Jana Amose Komenského pro naši obec. Žáci jsou zapojeni i do projektu Komenský a my
pořádaného Základní školou v Brandýse nad Orlicí, kde se Komenský také ukrýval.
Osahání si dějin takříkajíc na vlastní kůži je to nejlepší zpestření často stereotypní výuky dějepisu ve třídě.
Touto větou se řídí i příprava dalších neméně zajímavých exkurzí, které se již chystají na letošní jaro.
Dopravní výchova v DDM Jednička
Žáci 4. třídy plnili „Průkaz mladého cyklisty“. Teoretickou část měli
zařazenou do výuky; děti se učily poznávat dopravní značky a řešit
dopravní situace, část praktickou - jízdu na kole, si vyzkoušeli na
dopravním hřišti. V červnu pak absolvovali testy, přes počáteční
nervozitu a zbrklost, že skládají svou první velkou zkoušku, nakonec testy
s většími, či menšími obtížemi zvládli, některým se to však nepovedlo a
pokud budou chtít, mohou se pokusit test zopakovat i v následujícím
školním roce. Praktické dovednosti však děti získají až praxí.
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Bábovkové posezení
ěti ze ZŠ a MŠ připravily
pro maminky a babičky ke
Dni
matek
krátké
představení. Akce pod názvem
Bábovkové posezení byla určitě
příjemným odpolednem pro děti i
dospělé.

D

Den lesů
V květnu se 1.-5. třída zúčastnila výukového programu Den lesů.
Tento výukový program konal v Hájemství.
Pro děti byl připraven velmi pěkný program. Nejprve šly stezku,
na které plnily rozličné úkoly, či se dozvídaly zajímavosti o
přírodě. Poté pro ně v areálu Hájemství byly připraveny různé
disciplíny, např.: jízda na ponících, lukostřelba, facepaiting, ukázka
tažného koně, stloukání ptačí budky a další.

Den IZS
V červnu se v areálu naší školy uskutečnil Den IZS (integrovaného záchranného systému). Na akci se
podíleli policisté z Obvodního oddělení PČR ze Dvora Králové nad Labem, psovod prap. Michal Záruba z
Oddělení služební kynologie, skupina základních kynologických činností Trutnov, Městská policie ze
Dvora Králové nad Labem, dobrovolní hasiči z Bílé Třemešné, pohřební služba Kňourek, ZZS ze Dvora
Králové nad Labem. Akce byla zahájena dramatickou ukázkou služebního zákroku se psem, jménem Polux.
Sledovali jsme ukázku poslušnosti dalšího pejska Městské policie. Poté se třídy pohybovaly po
jednotlivých stanovištích, nahlédly a vyzkoušely si různé činnosti (houkačku, mluvení do mikrofonu,
výzbroj a výstroj a jiné). Mimo stanoviště byly pro děti připraveny i jiné doprovodné aktivity: střelba ze
vzduchovky, slaňování ze stromu, hod medicinbalem, skákání v pytlích a překážkové dráhy. Děti byly do
aktivit velmi zainteresované a všichni jsme si dopoledne moc užili.
„Jako ryby ve vodě“
Plavecký výcvik jsme s žáky 2. a 3. ročníku absolvovali na podzim
opět v bazénu v Hořicích. Deset po sobě jdoucích týdnů jsme
odjížděli „relaxovat“ prostřednictvím plavání a různorodých her
ve vodě. Hodiny byly vždy kombinací hry i upevňováním
základních plaveckých stylů (kraul, znak, prsa). Nechyběl ani
trénink skoků do vody a potápění. U všech žáků 3. ročníku byl
znát posun ve výkonnosti. Je ale potřeba získané dovednosti i
nadále rozvíjet ve volných chvílích s rodiči i kamarády. Při
plaveckém výcviku jsme ocenili vřelý přístup lektorek k dětem,
množství rozličných pomůcek i příjemné a čisté prostředí. Děti se
na plavecký kurz velmi těšily a jak ty předchozí i tento jim utekl
jako voda.
Běh naděje - Jak jsme za dopoledne zdolali 1499 km.....
Běh naděje jsme si zaběhli v září zase jednou „ve velkém", ve Dvoře
Králové, ale do něj jsme vyrazili pěšky.
Trasu jsme proběhli bez problémů, po cestě jsme byli pěkně rozcvičení!
Přispěli jsme do kasiček na konto pro výzkum rakoviny, vypili
sponzorskou „Ondrášovku“ a nebylo na co čekat. Zbývalo nám
"posledních" 7km, abychom byli včas doma. Bolavé nožky brzy přebolely
a nám zůstal dobrý pocit, že jsme udělali něco pro zdraví a příspěvkem do
kasičky i něco pro druhé.
Ekologický program "Tonda Obal na cestách"
V říjnu se naše škola zúčastnila ekologického programu
společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách, besedy, spojené s
hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních
škol. Cílem besedy byla podpora odpovědnosti za životní
prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. V průběhu
besedy lektor žákům ozřejmil správné třídění a následné využití
separovaného odpadu. Součástí byla i hra, při které si žáci
prakticky vyzkoušeli, jak správně třídit. Beseda tak byla
vhodným doplněním environmentální výchovy.
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První akce žákovského parlamentu
V listopadu zvolený žákovský parlament by měl přispět k ještě lepší spolupráci žáků a učitelů, pořádat
vlastní akce, naučit se komunikovat slušně a demokraticky se spolužáky a učiteli, argumentovat atd.
Své první zkušenosti sbíral na návštěvě Žákovského parlamentu Safari ZŠ Mládežnická v Trutnově. Sami
zástupci jednotlivých tříd pak přispěli svými prvními akcemi k organizaci pomoci žáků se sběrem starého
papíru a podíleli se i na vánoční dílně.
Sběr starého papíru
V minulém roce se opět uskutečnil sběr starého papíru. Díky všem rodičům, dětem i příznivcům školy se
podařilo nasbírat přes 11 tun sběru. Díky tomu budou mít naši žáci tento rok nové sportovní dresy. Moc
děkujeme a těšíme se na další ročník. 
Rozsvícení vánoční výzdoby v obci
Při příležitosti slavnostního rozsvěcení vánoční výzdoby v Bílé Třemešné vystoupili žáci naší školy a
školky s pásmem vánočních písní před zcela zaplněným kostelem církve čs. husitské. Příběh vyprávějící o
narození Ježíška a taneční sestavy navodily atmosféru blížících se Vánoc.

Advent
Paní farářka Františka Klásková
zavítala k nám do školy, aby nám
vysvětlila,
co
tento
pojem
znamená, že pochází z latinského
adventu (=příchod) Advent je
doba očekávání. Jedná se o čas
příprav na vánoční svátky. Jde o
poslední čtyři týdny před Štědrým
dnem.

Dopravní výchova
ve čtvrté třídě
Policista
David
Hlavsa
z
Dopravního
inspektorátu
v
Trutnově přišel žákům v rámci
výuky dopravní výchovy doplnit
a ujasnit některé informace
týkající se cyklisty a povinné
výbavy kola.

Vánoční dílny
Předvánoční atmosféru si 10. prosince v odpoledních hodinách mohly vychutnat
nejenom všechny děti I. stupně, ale i jejich rodiče. V šesti třídách pro ně byly připraveny
vánoční dílny.
Děti i jejich rodiče tak měli možnost vyrobit si svícen ze slaného těsta nebo kartonu,
vlastní betlémek, ozdobné dekorace na zavěšení, andílka ze skleněné lahve, přáníčka a
dárkové jmenovky, namalovat si sádrový odlitek s vánočním motivem, dle vlastního
návrhu i skleněnou kouličku, vytvořit si svíčku z včelího vosku, či ozdobný šperk. Na ně
navazovaly v jednotlivých třídách vánoční besídky.
Otevření školní knihovny Via lucis
Během prázdnin a měsíce září se naplno rozjely přípravy na otevření nové školní knihovny. Prvotní
impuls vzešel z výsledků šetření, které opakovaně poukazují na klesající čtenářskou gramotnost žáků a
trvale nízký zájem o čtení, jež ustupuje tvrdé konkurenci z řad PC a internetu. Skromným přáním bylo
pokusit se přimět děti k četbě a ukázat jim výhody a taje literatury, o nichž zatím nic netuší.
Díky úspěšné spolupráci s Okresní knihovnou v Trutnově se nám podařilo 15. října dovést všechny naše
úvahy do konečného tvaru a mohli jsme slavnostně přestřihnout pásku naší knihovny (zatím
v provizorních prostorách).
Její název není náhodný. Komenský je neodmyslitelně s naší obcí spjat, a tak inspirace byla jasná. Jedno
z jeho děl psané latinsky nese název Via lucis, tedy Cesta světla. Zmiňuje se v ní jediná možnost v
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zabránění dalším válkám, která spočívá ve vzdělávání lidstva, tedy v jeho ,,osvícení“. Právě knihovny a
knihy jako takové poskytují jedinečnou příležitost, aby se žákům takříkajíc ,,rozsvítilo“. Cesta tohoto
pomyslného světla sice může být někdy poněkud delší, nicméně díky nám pedagogům by měla vždy být
usměrněna tak, aby dosáhla svého cíle.
Knihovna v současnosti čítá okolo tisíce svazků, polovina je z vlastních zdrojů, polovina pak zapůjčena
z Okresní knihovny v Trutnově. Tato zápůjčka je zdarma a bude se i nadále využívat, a knižní fond se tak
bude obměňovat.
Nalezneme tu klasickou českou i světovou beletrii, encyklopedie, knihy odpočinkové i ty pro menší
čtenáře. Na prezenční výpůjčku poskytujeme i zábavné, nejen dějepisné časopisy. Otevírací doba je
přizpůsobena zejména žákům, třikrát týdně máme otevřeno o velké přestávce (ÚT, ČT, PÁ 9:30 – 9:45
hod.) a dvakrát za týden i odpoledne (ST, ČT od 13 do 15 hod). K dispozici je i on-line katalog dostupný
z webu školy a umožňující snadné vyhledání děl i správu čtenářského konta. Žáci mají založení konta zcela
zdarma a platí jen symbolických 5 Kč, pokud přesáhne výpůjční lhůta jeden měsíc. Sami ale mohou
požádat o prodloužení.
Za první dva měsíce mohu konstatovat, že o knihovnu je obrovský zájem. Hlavně o velkých přestávkách je
v ní často doslova narváno. Zejména děti z prvního stupně čtou jak o závod a knihovní čtečka má co dělat,
aby stíhala. Náš prvotní záměr o přilákání dětí ke knihám se tak začíná úspěšně naplňovat. Fakt, že více
než třetina knihovního fondu je nyní půjčena, mluví za vše.
Do budoucna máme zájem služby knihovny
rozšiřovat a uspořádat zajímavé soutěže i
besedy se spisovateli. Její chod můžete
podpořit i vy. Pokud máte doma nějakou
knihu, kterou již nepoužíváte, a zároveň si
myslíte, že by ještě mohla posloužit současné
,,IT generaci“ jako návnada k nalákání
k četbě, budeme za tyto dary velmi rádi.
Zároveň vás, širokou veřejnost, zveme
k návštěvě knihovny, která má statut veřejná,
a můžete se do ní tedy registrovat i vy, co již
školou povinní nejste, a sami pak porovnejte
nabídku, která je dětem předkládána.
PROJEKTY
Dotace EU pomohla inovovat výuku
Realizace projektu financovaného z dotačního programu ministerstva školství "EU peníze školám" (OP
VK) probíhá i na naší škole (stejně jako na více než 99 % ZŠ v ČR). Cílem projektu je podpora rozvoje
vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků, zkvalitnění výuky prostřednictvím veškerých činností při
využití informačních technologií. Projekt byl zahájen koncem března 2012 a jeho první plody mohli naši
žáci ocenit v roce 2013, kdy byla dána do provozu nová terminálová počítačová učebna s kapacitou 25
míst. Dále je k dispozici ve všech třídách a učebnách funkční počítač vč. dataprojektoru a ozvučení, malá
počítačová učebna (15 míst), volně přístupné počítače pro žáky na chodbách, příp. ve třídách.
Nutno dodat, že realizace projektu by nebyla možná nebýt zřizovatele, který v roce 2012 poskytl investiční
finanční prostředky na zajištění nutné infrastruktury (počítačová síť, servery, přepěťová ochrana).
Projekt Šachy do škol
Projekt Šachy do škol vznikl za podpory Šachového svazu ČR a dotace MŠMT. Cílem projektu je podpořit
zavedení šachu do vyučování na základních školách, stejně jako ve více než 30 zemích světa, např. v USA, v
Kanadě, v Německu, v Itálii i na Slovensku.
Řada psychologických studií provedených po celém světě ukázala, že šachy mohou:
zvednout inteligenční kvocient (IQ);
posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná
rozhodnutí;
poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je
dovednost, která může pomoci zlepšit školní známky;
učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z velkého množství možností;
být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty nadané žáky, kteří svým skutečným
schopnostem zůstávají hodně dlužni;
naučit děti nejprve myslet a až potom konat.
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Projekt Postcrossing
Letos se v rámci výuky anglického jazyka naše škola zapojila do celosvětově známé hry Postcrossing, která
funguje od roku 2005. Do hry se může zapojit každý, jednotlivec i skupina. Stačí se jen zaregistrovat na
postcrossing.com a poslat pohlednici do míst, které systém vybere.
Kolik pohlednic pošleme, tolik by nám na oplátku mělo přijít zpátky. Již nyní odesíláme pohlednice do
různých zemí, např. Rusko, Ukrajina, Nizozemsko a Německo. Žáci jsou motivováni především tím, že píší
reálné osobě, poté se těší na pohlednici patřící pouze jim. Každá třída posílá svou vlastní pohlednici a
společnými silami vymýšlí její obsah. Podle počtu pohlednic bychom rádi na konci školního roku vytvořili
menší výstavku.
SOUTĚŽE – výběr
Olympiády
Po několikaleté odmlce se v minulém školním roce naši žáci opět zúčastnili okresních kol olympiád v
oborech český jazyk, dějepis, chemie a matematika.
Na konci ledna nás skupinka tří chlapců ve složení Jiří Lubas, Petr Spáčil a František Cerman zdařile
reprezentovala v Okresním kole Olympiády z dějepisu v Hostinném, tentokrát zaměřené na téma církevní
zvyky. Celkové patnácté místo Petra Spáčila a výborné umístění jeho kolegů v konkurenci gymnaziálních
týmů a žáků z velkých ZŠ znamenalo, že se naše škola umístila jako první z vesnických škol na okrese.
Trojici chlapců oprávněně příslušela velká pochvala.
Jenda Horák vítězem přírodovědné soutěže žáků královédvorských škol
V lednu se konal v DDM Jednička XII. ročník přírodovědné soutěže „Otázky a obrázky“, určený žákům 4. 5. ročníků základních škol.

Pro žáky bylo připraveno celkem 20 otázek. Prvních 10 bylo poznávacích. Úkolem soutěžících bylo podle
barevných obrázků určit zvířata a několik rostlin. Druhá část obsahovala otázky týkající se života naší
divoké fauny.
Absolutním vítězem se bez rozdílu kategorie stal Jan Horák ze 4. třídy naší školy, který svými znalostmi
předčil i všechny páťáky. Jendovi patří velká gratulace a všem ostatním dětem poděkování.
Pythagoriáda – matematická soutěž
Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže, je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. tříd základních
škol. Zúčastnit se může každý žák příslušného ročníku. Soutěž probíhá ve dvou kolech - školním a
okresním. Úspěšní žáci ze školních kol postupují do kol okresních. Ve školním kole v lednu 2013 byli
nejúspěšnější žáci 5. ročníku, tři z nich se zúčastnili i okresního kola s nejlepším výsledkem 3. místo.
Matematický klokan i u nás
Tato mezinárodní soutěž vznikla v Austrálii a dnes probíhá v mnoha zemích světa. Česká republika se
k nim připojila poprvé v roce 1995 a v posledních letech se jí účastní (díky nové kategorii Cvrček) více než
300 000 žáků. Soutěž je rozdělena do 6-ti kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student
(pro žáky od 2. tříd základních škol až po studenty 4. ročníků středních škol – vždy po dvou ročnících).
Naši žáci se zapojili do kategorie Cvrček, Klokan, Benjamin a Kadet a tady jsou výsledky našich nejlepších
„matematiků“:
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CVRČEK
1. Michková Zuzana 3.tř. - 79 bodů
2. Teperová Alžběta 3.tř. - 60 bodů
3. Jarolímek Dan 3.tř. - 56 bodů

BENJAMÍN
1. Gracíková Eliška 6.tř. - 51 bodů
2. Petržík Ondřej 6.tř. - 49 bodů
Řehák Václav 6.tř. - 49 bodů

KLOKAN
Žižková Eliška 5.tř. - 85 bodů
2. Petržíková Kateřina 4.tř. - 78 bodů
Kubů Jaroslav 5.tř. - 78 bodů
3. Horák Jan 4.tř. - 77 bodů

KADET
1. Kubů Michaela 9.tř. - 62 bodů
2. Odvárka Filip 8.tř. - 54 bodů
3. Vaško Pavel 8.tř. - 50 bod

Logopedický projekt MŠ „Strom vypráví“
V červnu 2013 vypsalo MŠMT Rozvojový program Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013, do kterého se se svým
projektem „Strom vypráví“ přihlásila i naše mateřská škola. Po úspěšném
získání dotace se projekt začal realizovat ve školce od konce září.
Odpoledních logopedických chvilek se mohli zúčastnit také rodiče. Děti
společně s pí.uč. Prokopovou trénovaly správné dýchání a fonematický sluch,
rozcvičovaly své pusinky i jazýčky a rozšiřovaly slovní zásobu.
To vše za pomoci různých říkadel, her, rozpočitadel, ale především za podpory nejrůznějších
logopedických pomůcek, které byly pořízeny z peněz získaných v rámci dotace. V rámci projektu bylo také
možné pí. uč. Prokopové zajistit studium pro logopedické asistenty. Prozatím se náš projekt setkal
s úspěchem, a většina dětí navštěvuje logopedické chvilky ráda. Na rok 2014 MŠMT opět vyhlásilo již
zmiňovaný program, do kterého se naše mateřská školka také přihlásila. Nezbývá tedy než doufat, že
budeme vybráni a budeme moci nadále pokračovat již v započatém.
Bc. Prokopová Dagmar
„My se sportu nebojíme“
Je již tradicí, že nejstarší děti z mateřské školy
každoročně absolvují plavecký výcvik v krytém
bazénu v Hořicích. V letošním školním roce kurz
proběhl v podzimním období. Nejedná se o klasický
nácvik plavání, u takto malých dětí jde spíše o
seznámení s vodou.
Deset lekcí bylo zaměřeno na různé hry, děti plnily ve
vodě úkoly, hrály soutěživé hry. Ve druhém pololetí
školního roku plánujeme Sportovní školičku. Děti, pod
vedením zkušených sportovců, vyzkouší různé
sportovní disciplíny jako je florbal, házená, fotbal.
Myslím si, že v dnešní době, kdy pohybu u dětí
neustále ubývá, jsou takovéto aktivity nenahraditelné.
Jáklová Markéta, DiS.

PLÁNY PRO ROK 2014
Koncem ledna proběhl zápis do budoucí 1. třídy. Zapsáno bylo 33 žáků, proto máme v plánu 1. ročník
v příštím školním roce rozdělit na dvě třídy. Investiční prioritou letošního roku je v této souvislosti
rozšíření školní družiny tak, abychom mohli navýšit její kapacitu z 45 na 60 dětí.
Další informace o škole naleznete na jejím webu www.zsbt.cz nebo na vývěsce u obecního úřadu.
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Něco z historie
Vlastivědná procházka
V r. 1778 bylo v našem okolí vybudováno významné opevnění, rozhodující pro vojenské operace tzv.
bramborové války, prusko-rakouského sporu o bavorské nástupnictví. 5. 7. 1778 překročila pruská
armáda u Náchoda hranice Čech. Výraznější boje se odehrávaly u Hradce Králové, Jaroměře a Jičína. Již
v říjnu r. 1778 došlo k ústupu pruského vojska do Saska a Slezska.
Na mapě je zaznamenáno „ležení“ vojsk v okolí Zvičiny a Brusnice. V červnu 1778 císařské vojsko obsadilo
před Prusy návrší nad Dvorem Králové od Zvičiny po Zálesí a vystavělo na obranu více než sto
dělostřeleckých baterií. „Měsíce června 1778 silné věci jsou se děli k vojně, palisaty a nástroje pro kusy od
Jaroměře přes Zvičín stály až do Hostinného“ – zapsal J. Petera-Třebihošťský (lidový písmák). I dnes lze
vystopovat zarostlé zbytky „baterií“ v kamenitých stráních Kostelce a Zvičiny – na mapě značeno ^.
(Zvičina byla jedním z výškových bodů horského obranného valu ovládajícího krajinu – druhý je Zálesí.) K
bitvě však nedošlo. Roku 1779 byl uzavřen mír v Těšíně, Marie Terezie se nároků v Bavorsku zřekla.
Podrobněji se k prvním pruským vpádům na naše území rozepisuje Ing. P. Mlejnek.
Tato historická mapa je zajímavá svojí orientací – zatímco současné mapy jsou orientovány na sever, tzn.:
že sever je na horním okraji mapy, tato mapa je orientována na jih. V levé spodní části je krásný popisek,
který se dá volně přeložit jako „Skalnatý a nevypočitatelný les“. Dále si povšimněte zakreslení cest: Bílá
Třemešná leží mezi významnějšími cestami, které jsou v současnosti již minulostí. Zajímavé je, že naše
obec měla před více než 200 lety něco jako obchvat (cesta od Novoles k Brusnici, která vedla za
třemešenským hřbitovem). Nejvíc mne ale zaujala cesta ze Zvičiny přes vrch Kozel, která se před
Dehtovem rozděluje a její část pokračuje přes Poklad až do Nových Lesů. Kdybyste se někdy vypravili do
okolních lesů a zkusili některé zapomenuté cesty znovu najít, tak vřele doporučuji tzv. Obrázkovou cestu,
po které dojdete až na hřeben a prakticky narazíte na žlutě značenou turistickou cestu, která zčásti
kopíruje starou cestu ze Zvičiny, zakreslenou v této mapě. Tato cesta je ještě ve starší mapě z r. 1764
označena jako Gewester Verbau, tedy něco jako vyztužená cesta. Domnívám se, že je to z vojenského
hlediska strategická „Císařská cesta“, která byla zbudována v sedmileté válce někdy v letech 1756–1763 a
vedla z Kuksu až na Zvičinu. Půjdete po hranici třemešenského statku směrem ke „Skrýším“ a rozhodně si
povšimněte nádherně zachovalého hraničního kamene z r. 1789, který ohraničoval panství třemešenské a
poličanské. Stopu té druhé části cesty uvidíte na silnici č. 300 z křižovatky v Zatlukách na Horní Dehtov,
tam před poslední zatáčkou (která je úplně nahoře v lese) vpravo, tak asi 300 m zpátky se kříží se silnicí,
poznáte to jako viditelný úvoz za pravým příkopem (dle sdělení p. Josefa Šorma z Dehtova).
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Zhruba v polovině Obrázkovou cestu přetíná krásná, klikatá cesta, tzv. Hubenova serpentina. Před koncem
této cesty po levé straně je do pískovce vytesán nápis, který dokládá, že cestu v r. 1925 vybudoval Josef
Hubený z čp. 166 se svými syny. Tato stará cesta je mistrovským dílem, které je plně funkční bezmála 100
let a rozhodně stojí za to se po ní projít.
Zpracovala: Pravoslava Morávková
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Bílá Třemešná a první pruské vpády
Nájezdy pruských vojsk trápily Podkrkonoší opakovaně. Nejznámější je ten, který v r. 1866 zasáhl
nejhlouběji do vnitrozemí, ale dnes si nad starými mapami připomínáme vpády Prusů už o sto let dřív.
Byly celkem tři a Bílou Třemešnou před nimi naštěstí vždy ochránila její poloha u přírodní hradby
Zvičinského hřbetu – jeho dělostřelecké baterie spolehlivě držely Prusy jen za Labem. Obce na druhém
břehu ale měly smůlu a z pobytu nepřátelských armád se vzpamatovávaly dlouho…
Poprvé to bylo za druhé války slezské (1744–1745) - Karla Lotrinského, švagra Marie Terezie, tehdy v boji
proti pruské anexi Slezska posílili i panduři barona Trencka, přesto ale skončil vítězstvím Prusů v bitvě
u Žďáru (Soor). Součást Hajnice tak má dodnes i svou ulici v Berlíně. Pohřebiště 1600 obětí této bitvy je
podle Dagmar Krskové v knize "Dvůr Králové a okolí ve starých pohlednicích" zmiňováno také v blízkosti
Kocléřova.
Další vpád Prusů vedl ke třetí válce slezské (sedmiletá válka, 1756–1763) – o jejím dopadu na
obyvatelstvo píše např. Josef Borufka ve Vlastivědě Královédvorska z r. 1908: "V letech 1761-62 přišli na
Královédvorsko Kozáci na pomoc pruskému králi. Utábořili se mezi Kuksem a Vlčkovicemi. Stravu jim
muselo zajišťovat panství Choustníkovo Hradiště. Druhý vpád Kozáků přišel koncem června 1762 ze
Slezska přes Trutnov. Lidé před nimi prchali do lesů nebo na Zvičinu, odkud sledovali jejich řádění.
2.července vpadla tato horda do Kocléřova, rabovala a zapalovala domy a oheň z farní stáje tehdy zničil
kostel, faru i dva sousední domy. A tak to pokračovalo od vesnice k vesnici."
Třetí pruský vpád poznamenal tato místa ještě po 16 letech, ve válce o dědictví bavorské (bramborová
nebo švestková válka – podle úrody obětované vojskům, 1778–1779) – Emilian Leder o ní píše ve
Vlastivědě: "Pruský princ sice ještě držel svou pozici na hoře Sv. Kateřiny a obsazení oblasti Kocléřova,
Záboří a Čermné, přesto ale už Prusové velkou část Královédvorska opustili. Stala se ovšem bezútěšnou
krajinou, bez jakékoli obživy."
Této války se už účastnil Josef II. a pod jeho velením u Jaroměře bojoval i slavný slovenský dobrodruh
a "král Madagaskaru" Móric Beňovský. Hned po jejím skončení navštívil císař znovu všechna zvičinská
opevnění a obnovil plány pevnosti, která by na ně navázala a zabezpečila i druhý břeh Labe. Do sedmi let
už osadu Ples nahradila hvězdicovitá barokní pevnost, po smrti svého zakladatele získala i jeho jméno
a z Josefstadtu a Josefína se nakonec vyvinul Josefov...
Autor článku: Ing. Petr Mlejnek

Bernhard Rode: Olejomalba Fridrich II. a polní lékař.
Pruský král si při tažení v roce 1778 nechává pouštět žilou.
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Společenská kronika
V roce 2013 se v naší obci narodilo 12 občánků – 6 děvčat a 6 chlapců.
Sňatků bylo uzavřeno 10, 5 manželských párů se rozvedlo.
Do naší obce se přistěhovalo 47 občanů a odstěhovalo se 45 občanů.
V roce 2013 nás opustilo 13 našich spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2013 je 1338 občanů.
Chybí Vám jména ve společenské kronice?
Pokud máte zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice (jméno, příjmení a datum
narození nebo datum sňatku), máte možnost se obrátit na náš obecní úřad a požádat o zveřejnění těchto
podrobnějších údajů.
Zároveň žádáme ty občany, kteří v roce 2014 slaví „kulaté“ výročí sňatku, aby se přihlásili na obecním úřadě.
Autor: Pravoslava Morávková, matrikářka

Oznámení občanům
Ztráty a nálezy
Obecní úřad v Bílé Třemešné oznamuje všem občanům, že podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných
nákladů a nálezného.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce
bez zbytečného odkladu (do 3 dnů) nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li však věc nalezena ve
veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli tohoto zařízení.
Příslušným pracovištěm, kde je možno odevzdávat nálezy, je úřadovna Obecního úřadu v Bílé Třemešné,
čp. 315. Zde je možno odevzdávat předměty, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoli věci zjevně
porušené, zničené či zkažené (jídlo).
Na obecním úřadě se mohou v rámci pracovní doby o své věci hlásit všichni majitelé ztracených věcí, buď
osobně, nebo telefonicky na č. 499 693 211. Vyzvednout si lze nalezenou věc pouze osobně po identifikaci,
sepsání a podepsání protokolu a úhradě nákladů spojených s opatrováním nálezu včetně nálezného.
Obecní úřad poskytuje občanům, kteří si převezmou ze záchytného kotce v Bílé Třemešné odchyceného
psa do své péče, peněžitý dar ve výši 2.000,– Kč na základě žádosti a po prokázání řádné péče
o nalezeného psa. Žádost se předkládá na obecním úřadě.
Občané, pozor!
Na stránkách obce www.bilatremesna.cz je možnost přihlásit se k odběru novinek a dalších
informací z obecního úřadu. Aktuality a důležitá sdělení, které můžete přehlédnout na
vývěskách, výlepových místech nebo přeslechnout v obecním rozhlase, Vám budou zasílány
přímo na Vaši e-mailovou adresu.
Přihlášení k odběru novinek je navíc velmi jednoduché. V pravé dolní části titulní stránky
obce najdete odkaz „Novinky emailem“ a po jeho otevření už pouze doplníte Vaši adresu do
označeného okna.
V průběhu roku dojde ke zvýšení ceny vodného a stočného.
Prostor nového dětského hřiště a plocha za hřbitovem (určená k odkládání větví) jsou střeženy
kamerou.
Žádáme všechny občany, kteří dluží za spotřebovanou vodu a poplatek za psy, aby platbu urychleně
provedli.
Sáčky na psí exkrementy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.
Uložení velkoobjemového odpadu do kontejneru v areálu bývalé DOS je za poplatek 3,-Kč/kg, splatný
předem na Obecním úřadě.
Rada obce schválila jednorázový finanční dar pro toho občana, který se ujme nalezeného pejska
z našeho záchytného kotce.
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VYŠETŘENÍ PAMĚTI V DIAKONII
Pokud se u Vás objevují problémy s pamětí, můžete se i v roce 2014 objednat na bezplatnou konzultaci a
vyšetření v rámci projektu České alzheimerovské společnosti Dny paměti. Po vyšetření, které trvá přibližně
jednu hodinu, zjistíte, zda jsou Vaše potíže projevem fyziologického stárnutí, nebo jde o příznaky
onemocnění. Ve druhém případě dostanete doporučení k návštěvě specialisty, který provede doplňující
vyšetření, stanoví příčinu a zahájí léčbu. Vyšetření se provádí anonymně na adrese: Diakonie ČCE, Nábřeží
Benešovo 1067, Dvůr Králové nad Labem – směr k zoologické zahradě.

Kontakt: Vladimíra Derdová, 499 621 094 nebo 724 230 270

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
Pečujete o svého blízkého, který má potíže s pamětí, s orientací v čase nebo místě a poznáváním osob a
postupně se jeho stav zhoršuje? Nevíte si rady? Potřebujete chvíli jen pro sebe? Potřebujete poradit
s problematikou sociálních dávek? Můžeme Vám pomoci. Naše skupina se setkává 1x za 2 měsíce a
navzájem si pomáháme ve zvládání péče o člověka s demencí. Každý z vás pečujících má zajímavé
zkušenosti, o které se může s dalšími lidmi podělit.

Termíny setkání:

5. 2. 2014 (středa); 9. 4. (středa); 11. 6. (středa)
od 17:00 hodin

Kde: Diakonie ČCE – středisko Diakonie ČCE, Nábřeží Benešovo 1067, Dvůr Králové n/L

Kontakt: Lenka Stádníková, 739 244 728; 499 621 094 nebo e-mail:
stadnikova.dk@diakonie.cz

Informace z Dolní Brusnice :
Vážení občané, v letošním roce opět plánujeme uspořádat výstavu „Šikovnost a dobré nápady“ v kulturním
domě v Dolní Brusnici. Tímto chceme oslovit nejen brusnické občany, ale i ty z okolních obcí, kteří chtějí
ukázat své výrobky, výpěstky, fotografie, ruční práce či sbírky, aby se představili na této výstavě.
Pravděpodobný termín akce bude 11. 4. 2014 – 16. 4. 2014.
Bližší informace podají paní Ilona Čeřovská a Zuzana Pilařová nebo p. starosta Jan Suchý. Přihlásit se můžete
na Obecním úřadě v Dolní Brusnici.
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