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Ohlédnutí za rokem 2009
Vážení občané,
jak je zvykem ke konci každého roku, mnozí z nás provádějí bilanci za uplynulé období. Proto dovolte, aby byla Vám k posouzení předložena rekapitulace úspěšných i méně úspěšných akcí v roce
2009.
Jednou z akcí, která završuje budování a rekonstrukci školského areálu v naší obci, byla výstavba
hřiště pro minikopanou s povrchem pokrytým umělým travním kobercem. Na základě projektu zhotoveného předsedou komise výstavby obce Ing. Květoslavem Sybrem, výstavbu provedla firma Prostavby Brno. Hřiště bylo otevřeno počátkem nového školního roku a slouží ke sportovním aktivitám
nejen žákům, ale i sportovní veřejnosti.
Současný areál naší školy se všemi jeho součástmi tvoří celek, který poskytuje žákům i pedagogům
potřebné vybavení ke kvalitnímu provádění výuky a péče o předškoláky. Je důkazem dobré a koncepční práce zastupitelstva obce, které již několik volebních období věnuje této problematice prvořadou péči. Výsledek tohoto snažení je dílo, které lze naší obci závidět.
Nemalá pozornost byla věnována obnově a údržbě občanské vybavenosti a majetku obce. V rámci
této aktivity byla provedena další výstavba a údržba obecních komunikací a chodníků. Práce byly
provedeny firmou LTM Vrchlabí a spočívaly v obnově komunikací v Alejích, k urnovému háji, v ulici
k č.p. 352 a obnově chodníku do Mezihoří. Pro lepší informaci občanů Nových Lesů a Filířovic byl
v této lokalitě instalován bezdrátový obecní rozhlas. Byla provedena výměna střešní krytiny na budově Kampeličky v Nových Lesích, oprava fasády této budovy při zachování stávajících architektonických prvků. A vybudován nový plot.
V rámci ekologických opatření uložených zákonem se uskutečnilo vybudování čističky odpadních
vod v Nových Lesích. Do stávajícího septiku, kterým byla ukončena kanalizace odvádějící odpadní
vody z nemovitostí umístěných podél cesty ke střelnici, byla zabudována technologie k čištění odpadních vod. Projekt na tuto akci byl vyhotoven Ing Draesslerem a strojní část dodána a instalována firmou REC Ing. .sr.o. Náchod. V současné době je čistička ve zkušebním provozu a dosavadní výsledky
rozborů vypouštěných odpadních vod jsou v souladu s vodoprávním povolením
Každý občan má na paměti dvě vlny vichru, které zasáhly naši obec. Tyto měly za následek i poškození majetku ve vlastnictví obce. Krom drobné škody č.p. 41 v Nových Lesích vzniklo značné poškození střechy na sportovních kabinách fotbalového hřiště Dubina. Zde bylo nutno vyměnit střešní
krytinu a bednění na cca ¾ plochy střechy. Stávající Al krytina byla nahrazena asfaltoživičnými pásy.
Tímto se odstranila stará „bolest“ této předchozí krytiny, kterou bylo zatékání do vnitřních prostor
objektu. Akce byla z velké části finančně pokryta pojišťovnou Kooperativa a.s.
K zamezení škod, které by mohly zavinit poškození náhrobků na urnovém háji v Bílé Třemešné
bylo zadáno vypracování studie obnovy zeleně na tomto pietním místě. Studii vypracovala firma zahradní a krajinné tvorby ze Dvora Králové n.L. a je rozdělena na více etap. První etapa byla
v letošním roce provedena a spočívala v odstranění nejnebezpečnějších stromů.
Současně s těmito akcemi většího rozsahu byla věnována značná pozornost čistotě obce. Díky pracovníkům p. Brožkové, p. Tomíkové a p Tomešovi byla naše obec řádně uklizena.
Rovněž byla pořízena nová vánoční výzdoba obce. Akce rozsvícení vánočního stromu, kterým
bylo netradiční vyzdobení lípy, jako symbolu češství a slovanství, provázené vystoupením dětí ze ZŠ
a skupinou trubačů na lesní rohy z Lesnické akademie z Trutnova by měla iniciovat myšlenku o zavedení jejího každoročního uskutečnění.
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Co nás trápí a co se nepovedlo:
Nedaří se přesvědčit občany (některé) o třídění odpadů a jeho řádném ukládání do příslušných kontejnerů. Pořádek u kontejnerů není v některých případech dobrou vizitkou naší krásné obce. Bohužel
se najdou i tací, kteří do kontejnerů a do jejich blízkosti odkládají věci, které sem nepatří. Obec vytvořila podmínky pro likvidaci odpadů. Větve z prořezaných a pokácených stromů lze odložit na prostranství za urnovým hájem, papír odebere místní sběrna p. Vaněk, je organizován odvoz spadaného
listí , velkoobjemový odpad lze za mírný poplatek uložit do kontejnerů v areálu bývalé DOS. Svoz
nebezpečného odpadu a el. zařízení je bezplatně uskutečňován 2x ročně. Pokud občané těchto možností využijí bude čistota a prostředí naší obce na dobré úrovni a život v ní bude lepší.
Velice nás tíží současná absence územního plánu naší obce. Vzhledem k administrativním záležitostem nutným k pořízení a schválení tohoto důležitého dokumentu ovlivňujícího výstavbu a rozvoj
obce se tato záležitost ne naší vinou opožďuje. V současné době je zpracovaný územní plán předán
Úřadu pro územní plánování při MěÚ Dvůr Králové n.L., kde jeho vedoucí Ing .M. Rudolf provede
jeho posouzení a zajistí veřejné projednání. Předpoklad jeho platnosti je konec I. pololetí 2010.
Finanční vyhodnocení uskutečněných akcí většího rozsahu:
- oprava budovy č.p. 12 Kampelička Nové Lesy
- výstavba ČOV Nové Lesy
- oprava cest a chodníků v Bílé Třemešné
- zhotovení hřiště s umělým povrchem u ZŠ
- výměna vodovodních přípojek v ulici u č.p. 274
- úprava zeleně a kácení stromů v urnovém háji
- oprava střechy kabin na Dubině
- bezdrátový rozhlas pro Nové Lesy a Filířovice
- vánoční osvětlení obce
- nátěr sloupů veřejného osvětlení

489.000,- Kč
447.000,- Kč
980.000,- Kč
1,147.000,- Kč
85.000,- Kč
120.000,- Kč
143.000,- Kč
161.000,- Kč
57.000,- Kč
95.000,- Kč
Jiří Blinka, místostarosta

Co nového v Pamětní síni J.A.Komenského?
Přiznám se Vám, že takovou otázku od Vás neslyším tak často, jak bych rád... Doba je ale bohužel
už taková, že nás teď nutí myslet hlavně na to nejzákladnější, a jsem Vám proto vděčný i za tu nejčastější otázku - na palivové dřevo...Už proto, že ještě mnohem víc lidí se radši neptá ani na to, a z lesa si
bere rovnou cokoliv - a ještě tam "výměnou" cokoliv odkládá... A je to právě v naší obci, která už tak
dlouho zajišťuje tříděný odpad, a nejsou to obvyklí chataři z města, ale většinou rodilí venkované,
které znám i osobně, někde je vidím já, jinde druzí, svět je tu přece tak malý... Pro každého z nich je
to možná jen "nic", s čím si příroda poradí, ale už nechtějí vidět, kolik takových "nic" se tam nakonec
sčítá, a kolik v nich často ukryli železa, skla a plastů... Kdo z Vás se občas dostane do lesa nad Pamětní síní a zvláště mezi stadiónem a břehem Dubiny, určitě ví, proč jsem dnes začal tak nezvykle smutně
- a vůbec ne od věci: často na těch místech vzpomínám na pana učitele Holmana, kterému by právě
letos bylo 95 let, a jehož zásluhou tu přibyly jak oba tak krásné, v roce 1949 brigádnicky obnovené
dávné třemešenské rybníky, tak i o sedm let později podobně svépomocí dovezený první, čistě pískovcový pomník J.A.Komenského i dnes už čtyři důležité malby v Pamětní síni... l přes všechnu složitost to byla aspoň dost dlouho doba, kdy naše obzory nekončily jen plotem a veřejné prostory se společně okrašlovaly a nezavážely odpady...
Nejen v tom směru mi je z dnešní doby moc smutno, a tím víc se snažím svými možnostmi proti
tomu aspoň trochu bojovat - tedy i větším připomínáním toho dobrého z minulosti našeho kraje. V
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kronikářské práci, na nástěnkách, ve zpravodaji a Vlastivědném čtení, při troše štěstí občas i v nějakém nadregionálním médiu... A s rostoucí vzdáleností už paradoxně toho zájmu přibývá - známe to:
co je dál, je i vzácnější a překvapivější. Ale i v obci mě např. těší, kolik studentů už využívá jako téma
historii obce a tedy i kronikářské informace - slibují mi i elektronické kopie svých často zajímavých
prací pro obecní archiv (věřím, že si ještě vzpomenou...), ale radost mám už i z toho, jak často je takové pátrání v minulosti viditelně zaujalo. A podobný pocit mívám občas i z dětí v Pamětní síni - i když
hlavně u ročníků před pubertou, dál už je to spíš oboustranné trápení... Jak se ale říká: i jediný posluchač, který si v paměti něco odnese a předá to zase nějak dál, má smysl...
A co je tedy u nás nového? Pamětní síň, už dvanáct let přestěhovaná do historičtějších prostor myslivny, se stále trochu rozrůstá: o další nálezy dobové keramiky (zlomky kachlů s hrdinskými náměty z
dob Komenského i okraje nádob z počátků tvrze až o tři století dřív), o znovuspojenou a dál doplňovanou sbírku knižních komenian pana učitele Skalského, o lapidárium úlomků kamenné výzdoby
zámku pod očištěnými klenbami myslivny, o odkrytý sklep před jejím vchodem - a časem i o chystané
expozice obrazů a plastik Komenského, starých pohlednic a proměn obce... Stoletý plánek zbořeného
zámku s rukopisným komentářem pamětníků, ztracený v naší škole okolo r.2000, se sice i přes veřejné
výzvy ještě stále nenašel, ale i mapování zbytků zámku v terénu, konzultované s hradeckými a trutnovskými archeology, už návštěvníkům dává dostatečnou představu o jeho obvodu a šesti vchodech
do přízemí. I v zahradě okolo už jsou zase obnovené staré dlážděné cesty i nové k pomníku a vykopávkám - a právě se obnovuje i lávka k pověstné "Komenského vyhlídce" za Netřebou, zmiňované v
kronice a vlastivědných publikacích. Celé to krásné místo mezi lesnatým hřbetem Zvičiny a rybníky
na Netřebě, které si Komenský odnášel do exilu jako poslední vzpomínku na vlast, si to určitě zaslouží...
Ing. Petr Mlejnek, kronikář

Co nového ve škole?
Co přinesl školní rok 2008-2009?
Výuka probíhala již ve čtyřech ročnících podle nového Školního vzdělávacího programu, který se
stále aktualizuje. Jeho účelem je zlepšit přípravu žáků na další studium i praktický život.
Těší nás trvalý zájem rodičů o naši školu, přesto počet dětí mírně klesá, ale stále se pohybuje okolo
dvou set žáků. V mateřské škole bylo umístěno 56 dětí, což je maximální počet. Také o školní družinu
se nebývale zvýšil zájem a proto ZŠ přistoupila k opatřením na zvýšení její kapacity ze stávajících 30
na 45 dětí. Zájem by byl i o další místa na celkový počet 60, bohužel to však nedovolují finanční
možnosti našeho kraje.
O chování a prospěchu dětí jsou rodiče informováni na dvou pravidelných třídních schůzkách.
K informovanosti rodičů i veřejnosti o dění ve škole přispívají Školní noviny a webové stránky školy.
Škola má celkem 29 zaměstnanců, z toho 15 učitelů ZŠ.
ZŠ se snaží být vzdělávacím a kulturním centrem obce Bílá Třemešná. Veřejnosti nabízíme různé
vzdělávací akce, k dispozici je i sportovní areál včetně tělocvičny, ta je ve správě školy od 1. 1. 2009.
Jak stoupají nároky na výuku a dělené hodiny, pociťujeme potřebu dalších odborných učeben. Jejich
vybudování je však pro finanční náročnost téměř nemožné. Nejnověji je vybavena učebna 1. stupně
pro výuku jazyků a dalších dělených předmětů. Na rekonstrukci čeká společná učebna chemie, fyziky
a biologie na 2. stupni. I v letošním roce byly nově upraveny učebny první a šesté třídy. Učebna výpočetní techniky disponuje 22 počítači, které jsou postupně vyměňovány, a tak je učebna udržována na
celkem dobré technické úrovni. Letos jsme zprovoznili i druhou interaktivní tabuli. V současné době
se buduje 2. oddělení školní družiny.
Součástí areálu školy je parčík před školou a zahrada, nově upravená a vybavená dřevěnými průlezkami a velkou trampolínou, sloužící školní družině i všem žákům.
Během letošních prázdnin bylo na místě původního škvárového hřiště vybudováno hřiště s umělou
trávou, které je již od počátku provozu neustále plně v permanenci. Na areál školy navazují i další
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obecní hřiště, asfaltové slouží v zimě jako velmi dobrý podklad pro ledovou plochu. Sportovní areál je
celoročně využíván našimi dětmi i veřejností.
V průběhu roku se dětí zúčastnily řady soutěží s tu většími, tu s menšími úspěchy. Důležitá však je
ochota co nejlépe reprezentovat svoji školu, potažmo obec.
Jednalo se o Poznávání přírodnin, Vánoční chemický turnaj na SŠIS DK n.L, Zdravotnickou soutěž na
SZŠ Trutnov, Dopravní soutěž v Náchodě, Vybíjená(krajské kolo Pecka), Coca -Cola cup, Preventan
cup Trutnov, První pomoc SZŠ Trutnov, Turnaj v halové kopané chlapců a dívek ( okresní kolo) a
Ekomládě SZeŠ Hořice.
Pro děti a v některých případech i pro rodiče byla opět připravena řada akcí.Proběhly například exkurze do Planetária Hradec Králové, psího útulku a ZOO ve Dvoře Králové n. L. Z dlouhodobějších
sportovních aktivit proběhly kurzy plavání v Hořicích a dopravní výchovy na k těmto účelům uzpůsobeném hřišti v DK n.L.
Z kulturních akcí proběhla návštěva představení 7.tř. v Národním divadle v Praze, dalších několika
divadelních, tanečních a cestopisných pořadů v Hankově domě v DK n.L.
Škola také spolupracovala s Městskou knihovnou Slavoj ve DK n. L. a tak se děti účastnily akcí Klíčování, Vánoční dílny a Pasování na čtenáře.
I v tělocvičně ZŠ proběhlo několik zdařilých akcí. Za všechny jmenujme naučné pořady o Šumavě,
Krkonoších, dravcích a o kriminalitě a sebeobraně.
Již se stalo tradicí zářijové pořádání Běhu naděje, který je zaměřen na boj proti rakovině.
Vánoční výstava, doplněná o vystoupení dětí, byla tentokrát ve znamení betlémů a dle ohlasu návštěvníků se mimořádně vyvedla. Oživením byl jistě i prodej drobných vánočních výrobků.
Několik žáků se zúčastnilo zájezdu do Anglie ve spolupráci se ZŠ Dubenec. Své znalosti si žáci mohli ověřit v anglicky mluvících rodinách.
Motivující snad byla i návštěva Kaliforňana Tima Lesslera, který se na své cestě po Evropě opět zastavil v naší škole.
Lyžařský výcvik, konaný již tradičně v Horní Malé Úpě, byl obohacen o výuku jízdy na snowboardu.
ZŠ a MŠ pořádala již tradiční školní ples v Třebihošti, který se opět setkal s velkou přízní rodičů,
sponzorů a přátel školy.
Akce vítání jara a vynášení Moreny se kromě dětí zúčastnili i rodiče a další občané.
Důležitost lesa a jeho obyvatel v naší krajině přiblížila dětem pěkně připravená akce Lesů ČR.
V souvislsti s Dnem Země část žactva sbírala odpadky okolo silnic.
Vystoupení dětí bylo součástí již tradičního Bábovkového dne a Dne matek.
Dětský den oslavily menší děti v areálu Kateřina, pro větší byl připraven sportovní den.
Ve spolupráci s ČSŽ se povedlo uspořádat Pochod třemešenskými lesy , který byl obohacen o zábavné
odpoledne na hřišti Dubina.
Díky žákům 7. třídy a programu Adopce na dálku mohl sedmiletý chlapec z Indie chodit celý rok do
školy.
Dívky ze sedmé třídy se zapojily do projektu Unicef Panenka, který je zaměřen na podporu očkovacích programů v rozvojových zemích.
Historii Bílé Třemešné a okolí přiblížila nejen dětem pěkná akce školní družiny Putování za smírčími
kříži. Dalšími akcemi školní družiny byl výlet do Bozkovských jeskyní, výlet na Čertovy hrady,
bramborový den, drakiáda, posvícení, výlet do ZOO Dvůr Králové n/L a Halloween.
Stále pokračoval sběr papíru a PET lahví.
Velkou nabídkou zájmových kroužků se snažíme přispět k účelnému využití volného času dětí. Škola
nabízí kroužky jazykové, výtvarný, keramický, hasič, volejbal, stolní tenis, turistický kroužek, hru na
bicí a zobcovou flétnu, kroužek výpočetní techniky,Druháček. Novinkou je kroužek břišních tanců.
Jako vedoucí pracují převážně učitelé, ale i rodiče a jiní zájemci.
Součástí právního subjektu Základní školy a Mateřské školy Bílá Třemešná je i školní jídelna a i zde
se výrazně zkvalitnily služby pro strávníky ve smyslu možnosti výběru ze dvou odlišných jídel.
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Celkově se ZŠ a MŠ Bílá Třemešná snaží kvalitně naplňovat své hlavní poslání a to výchovu a vzdělání naší mladé generace tak, aby se z jejich žáků stali plnohodnotní občané naší společnosti. Snaží se
žákům vytvořit co nejlepší podmínky pro vzdělávání i pro využití volného času, což by jistě nešlo bez
významné pomoci zřizovatele Obce Bílá Třemešná, který škole vytváří skutečně ideální podmínky pro
její bohatou činnost. Dalšími, kteří škole finančně ale i jinými způsoby pomáhají jsou naši věrní sponzoři. Jmenovitě to jsou: pan Mencl a jeho firma Mepap, Stránský a Petržík - pneumatické válce, JUDr.
Michal Hruška, stavební firma Žižka a Jarolímek, Sedláček - malíř, Tredo Bílá Třemešná, KordaZvičinské uzeniny , pan Ing. Jarolímek a jeho firma Allmo-profil, Hobby - dům - zahrada Bílá Třemešná, Truhlářství Špůr Bílá Třemešná, Žižka - okrasné zahrady, J.Janderová - velkoobchod cukrovinek Melisa, pan Šáfr a firma Vít a vnuk, ZOO Dvůr Králové n. L. Za to jim jistě patří velký dík učitelů, žáků, jejich rodičů i celé širší veřejnosti.

Mgr.J. Šmídová, ředitelka ZŠ a MŠ
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Mateřská škola v Bílé Třemešné.
I v loňském roce MŠ kromě své obvyklé práce pořádala hned několik zajímavých akcí. Za všechny
vzpomeňme alespoň dvě z nich.
Výlet do Lázní pod Zvičinou.
Poznávat krásu přírody a učit se vážit si všeho, co nás obklopuje, musíme učit děti již od dětství.
Letošní školní rok jsme v naší mateřské škole zahájili několika pěšími výlety. Velmi se nám vydařil
výlet do Lázní pod Zvičinou. Počasí nám přálo a cesta lesem byla přímo pohádková. V lázních si děti
stihly pohrát, plnily různé úkoly, prohlédly si okolí. Z terasy se nám otvíral krásný výhled do kraje.
V lese děti poznávaly stromy, keře, pozorovaly první náznaky přicházejícího podzimu.
Na betlémy do Třebihoště.
Připomenout si tradice a krásu řezbářského umění jsme se společně s dětmi vydali do Třebihoště.
Děti si prohlédly betlémy pana Voňky. Největší úspěch u dětí sklidil Velký třebihošťský betlém
s pohybujícími se figurkami. I když děti čekala dlouhá pěší zpáteční cesta do školky, nálada byla výborná. I ti nejmenší sklidili náš velký obdiv za svoji statečnost.

Markéta Jáklová, DiS.

Krátká zpráva z Turistického kroužku.
Celý rok 2009 také opět pracoval Turistický kroužek při ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Mimo svou obvyklou a pravidelnou činnost, jako jsou kratší i delší výlety do okolí ( namátkou vzpoměňme tradiční
výlet do Českého ráje trasou z Lomnice nad Popelkou do Rovenska pod Troskami, spojenou

s prohlídkou skokanského můstku
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a obrácených zvonů v Rovensku pod Troskami nebo výlet „Po stopách K.J.Erbena“ ), navštívili členové i řadu zajímavých výstav v Praze a Brně, například ty s názvy „Prokleté zlato Inků“ a „Tutanchamon a jeho doba“.
Tak jako i jiné roky členové TK vykonali nikdy nekončící práci v okolí BT, ve smyslu vyčištění
příkopů u silnic na příjezdových trasách do BT. S díky potom přijali finanční pomoc OÚ Bílá Třemešná, za kterou mohli absolvovat velký výlet na Sečskou přehradu. Tam prozkoumali důkladně okolí
i kulturní památky a zároveň prošlapali všechny dostupné turistické stezky.
Tímto by také chtěli všichni členové i jejich vedoucí poděkovat OÚ Bílá Třemešná a vedení ZŠ a MŠ
Bílá Třemešná za podporu a vstřícný postoj k jejich činnosti.
Za TK: Mgr. Vladimír Tremer a Jana Tremerová

TJ Sokol Bílá Třemešná
Posláním TJ Sokol je vytváření podmínek ke sportovnímu vyžití členů dle jejich zájmu v příslušných oddílech. Nejpočetnějším oddílem je fotbalový oddíl, následuje oddíl volejbalu. Dalšími oddíly
jsou nohejbal, kondiční cvičení žen, aerobik a cvičení rodičů s dětmi předškolního věku v doprovodu
jednoho z rodičů. Letos bychom chtěli představit nejúspěšnější oddíl, kterým je oddíl volejbalu..
Úvodem…
Hodnocení volejbalového oddílu za druhou polovinu roku 2009 se bude týkat výhradně mládežnických celků. O dospělých týmech Vás budeme informovat v dalších číslech zpravodaje. Jejich výsledky totiž nejsou zcela aktuální, neboť soutěže těchto družstev končily v říjnu. Nicméně alespoň malá
vsuvka, tým mužů, jenž se až na výjimky skládá z juniorů, hraje krajský přebor II. třídy a v polovině
soutěže je na pátém místě s bilancí (7 vítězství, 7 porážek). Ženy hrají stejnou soutěž v obvyklé sestavě a po zimní části jsou na bronzové pozici ( 9 výher, 5 porážek)
Junioři v poločase, jak se vede v první polovině soutěže?
Druhým hodnoceným týmem je vlajková loď našeho oddílu a to junioři. Letos se tým vydal do soubojů s nelehkými úkoly a sice měl se prát o příčky nejvyšší v první lize juniorů. S vědomím dobré letní
přípravy a kvalitní rozehranosti v krajském přeboru mužů začal tým realizovat vysoko stanovené cíle.
První zápas v Brně odehrál tým nejkvalitněji v historii, takový mládežnický volejbal k vidění dlouho
nebyl. Byly to také jediné dvě porážky Brna z odehraných 24 zápasů. I souboj v naší hale nabídl neobvyklou podívanou. Hráli tady hráči s reprezentačními zkušenostmi. Ostatní souboje byly také velmi
kvalitní, ale na všech leží právě brněnský stín. Tým taky prodělal v polovině soutěže menší krizi ze
které se doufejme již vzpamatoval a přes Vánoce se hřeje na krásném, postupovém, druhém místě.
Žákyně v poločase, jak se vede v první polovině soutěže?
Z důvodu široké základny byly v soutěžním ročníku 2009/2010 přihlášeny dvě soutěže. V krajském
přeboru se hráčky střetávaly s vyhranějšími soupeřkami a situaci tak měly velmi složitou. Z počátku
byla soutěž pouze sbíráním prvních zkušeností, postupem času však i náš tým začínal podávat dobré
výkony ale stabilita je zatím velkou neznámou, cíle pro jarní část se stanovují obtížně, hráčky se budou střetávat s dosud nepoznanými soupeřkami. Druhá soutěž je okresní přebor, zápasy této soutěže se
odehrávají výhradně v Trutnově a čekají nás ještě celkem tři turnaje. V prvním měření sil dokázal tým
poprvé zvítězit, okresní soutěž je pro náš celek optimální herní úrovní.
Články juniorů a žákyň jsou převzaty z webových stránek klubu. www.sbt.webz.cz kde najdete kompletní zhodnocení probíhajících soutěží a rozhovory s kapitány jednotlivých družstev a mnohem více.
Jak se rodí první liga v malé obci?
Soupeři si často říkají „Kam že to v sobotu jedeme?“. Tedy spíše v loňské sezoně jsme slýchávali tato
slova, tehdy byl tým nezkušený a často doplácel na pověst hodných chlapců z vesnice. Letos však tým
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zůstal pohromadě, takže nikdo neodešel kvůli věkové hranici a tým posílil Vojtěch Čipera s roční zkušeností v Dukle Liberec. Ten zacelil největší deficit, který jsme v loni měli a to sice odvážnou hru
v rozhodujících chvílích, tým s Vojtou je komplexnější. Základem tohoto malého zázraku je však jedenáctiletá práce trenérů. Od nejmenších volejbalových kategoriích jsou hlavní opory pospolu a vyrostli tak ve veliké hráče. Nemalou zásluhu na úspěchu mají také bývalý hráči mužů, díky kterým již
za mladých volejbalových let dostávali příležitosti v dospělých kategoriích a nasbírané zkušenosti teď
dobře zúročují v letošní sezoně, která zatím přináší velkou radost. Do tělocvičny si našli cestu také
diváci, kterým za podporu v utkáních děkujeme. Závěrem si dovolíme trochu tipovat. Jestli se dostaneme do baráže o nejvyšší juniorskou soutěž se bude rozhodovat na jihu Čech kde se střetneme
s Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. A jestli zachybujeme na jihu tak se rozhodne
v České Třebové. A v případné baráži? To si nikdo nedovolí ani odhadnout…

Martin Stránský, volejbalový oddíl
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Společenská kronika
V roce 2009 se v naší obci narodilo 10 občánků – 6 děvčat a 4 chlapci. Ve stejném období bylo slavnostě přivítáno 8 novorozených občánků naší obce.
Sňatků bylo uzavřeno 14, z toho 4 v obřadní síni a 10 v přírodě – Zvičina, Les Království- přehrada
Tešnov. Ve stejném období oslavilo 7 manželských párů diamantovou, zlatou a stříbrnou svatbu.
Členky komise sboru pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 44 občanů, z toho 12
v Nových Lesích. Padesáti občanům bylo při této příležitosti zasláno blahopřání.
Do naší obce se přistěhovalo 34 občanů a odstěhovalo také 34 občanů.
V roce 2009 nás opustilo 5 našich spoluobčanů
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 2010
slaví „kulaté“ výročí sňatku, aby se přihlásili na OÚ.
P. Morávková, matrikářka

Příjemné prožití vánočních svátků, pohodu a klid,
mnoho úspěchu v osobním životě i v zaměstnání a především hodně zdraví v novém
roce 2010
přejí všem spoluobčanům všichni zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu.
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