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Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vám touto cestou jako
již poněkolikáté opět popřál mnoho úspěchů v roce 2020 a zároveň hodně štěstí
a zdraví. Rok 2019 byl pro obec bohatý
na různé události a to jak ty šťastné, tak
bohužel i ty smutné v podobě odchodu
některých našich významných občanů.
Ačkoliv se jedná o události, které jen těžko můžeme ovlivnit, doufám, že rok 2020
bude lepší a úspěšnější pro obec i pro Vás
samotné, než ten předcházející.
Jako každý rok chci poděkovat rovněž
všem lidem a spolkům, kteří se podílejí na veřejném dění v naší obci. A nejde
vždy jen o společenské akce, ale i úklid
veřejných prostranství, sečení trávy atd.
Bez vaší pomoci by to nešlo a já si této
pomoci hluboce vážím. Letos si dovolím
ještě poděkovat za velkou trpělivost a toleranci, která se týká rodičů dětí školou a
školkou povinných, učitelského sboru a

Tříkrálová sbírka

hlavně spoluobčanů, kteří bydlí v blízkosti
stavby školy. Hluk, prach, dopravní provoz a v závěru roku ještě všudypřítomné
bahno jsou věci nepříjemné a dlouhodobě
omezující.
Děkuji a ještě jednou přeji vše nejlepší do
roku 2020.
Štěpán Čeněk,
starosta obce Bílá Třemešná

foto: archiv obce

V měsíci lednu proběhla v celé republice tradiční tříkrálová sbírka, která
již po několikáté zavítala i do naší
obce. Koledníci s pověřeným doprovodem během dvou dnů prošli naší
obcí, aby díky vaší finanční podpoře
pomohli těm méně šťastným z nás,
zejména pak dětem.
Letos poprvé překročila vybraná
částka magickou hranici dvaceti tisíc. Celková částka, která se v Bílé
Třemešné vybrala, činí 21.940,- Kč.
Jménem Charity Dvůr Králové n. L.
i jménem obce děkuji všem, kteří nejsou lhostejní k osudu druhých.
Š.Čeněk
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Investiční akce v roce 2019

Loňský rok se nesl ve znamení tří stavebních akcí v naší obci.
Jedná se o pokračování přístavby ZŠ Bílá Třemešná. Rekonstrukce dalšího úseku silnice II/325 Bílá Třemešná. A dále pak na tuto
rekonstrukci navazující stavební úpravy autobusové zastávky
včetně chodníků u bývalého areálu spol. Centrotex.
Přístavba areálu ZŠ Bílá Třemešná se přes dílčí problémy, které
takto velkou stavbu logicky provázejí, blíží ke svému dokončení.
Hlavní stavební práce na budově a jejím okolí jsou již dokončené nebo probíhají poslední dílčí úpravy. V následných měsících
pak bude probíhat zkušební provoz a kroky vedoucí ke kolaudaci
stavby. Poslední práce, které ještě budou probíhat v jarních měsících, bude dokončení školní zahrady. Plánované zprovoznění
celého areálu je pak 1. září 2020.

Rekonstrukce úseku silnice II/325 z Bílé Třemešné směr Doubravice začala v druhé půlce jara a byla dokončena v říjnu. Jak jste
již asi všichni poznali, tak na uvedeném úseku nedošlo pouze
k samotné opravě vrchního krytu vozovky. Došlo zde rovněž k

rozšíření vozovky, které z ní dělá plnohodnotnou silnici druhé
třídy. Rozšíření není jen dílem projektů a investora, ale také velmi vstřícného jednání vlastníků pozemků, na nichž se stavba
nově nachází. Tímto bych jim chtěl všem poděkovat a zvláště pak
panu Ing. Petru Mlejnkovi.
V následujících letech bude dílčí rekonstrukce silnice II/325 pokračovat. Termín a jednotlivé úseky však zatím nejsou známé.
Stavební úpravy autobusové zastávky u Centrotexu byly zahájeny
v září a trvaly přibližně 2 měsíce.

Kromě samotné výměny autobusové zastávky došlo k výměně povrchů chodníkových ploch, bezbariérovému napojení na
již opravený chodník směr Spořilov a dále k propojení s nově
zrekonstruovanou křižovatkou silnice II/325. Z velké části byla
tato akce spolufinancována z regionálního operačního programu
ministerstva pro místní rozvoj, příspěvek (dotaci,) se podařilo
získat díky spolupráci a našemu členství v MAS Královédvorsko.
Text a foto: Š.Čeněk

Výhled investičních akcí do příštího roku
Vodovod Nové Lesy a Filířovice
Na podzim letošního roku schválilo zastupitelstvo obce záměr
na zpracování projektové dokumentace na vybudování nového
vodovodního řadu do části obce Nové Lesy a Filířovice. Součástí této projektové dokumentace bude i kapacitní posílení
horního vodojemu. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červenci
tohoto roku. Po následném získání stavebního povolení bude
zažádáno o poskytnutí dotace na realizaci stavby. Předpokládaná realizace stavby je v letech 2021 – 2022. Jménem svým
i jménem projektantů stavby děkuji občanům Nových Lesů a
Filířovic za jejich spolupráci při sběru podkladů pro projekci.
Průběžné zprávy ohledně této akce zveřejňujme na webových
stránkách obce.
Chodník Bílá Třemešná-Nové Lesy
Zastupitelstvo schválilo pořízení projektové dokumentace na
stavbu chodníku, spojující části obce Bílá Třemešná a Nové
Lesy. Součástí této dokumentace je i rekonstrukce již stávajícího chodníku v místní části Spořilov. Projektové práce budou
dokončeny v létě tohoto roku. Vydání stavebního povolení a
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následná realizace se pak bude odvíjet od získání souhlasu
vlastníků dotčených pozemků. Převážná část stavby se totiž
nachází na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce.
Chodník a silnice Mezihoří
V tomto roce by dle smlouvy měla být dokončena projektová
dokumentace na kompletní rekonstrukci silnice č. III/30010 a
rekonstrukci chodníku a jeho prodloužení v místní části Mezihoří.
Projektová dokumentace pak bude obsahovat i rekonstrukci
vodovodního a kanalizačního řadu. Předpokládaný termín realizace zatím není stanoven. Zde bude kromě obce záležet i na
Královéhradeckém kraji jako hlavním investorovi.
V průběhu roku pak budou probíhat i další opravy komunikací
ve všech částech obce. Jedná se o částečné přeložení dlážděné
silnice ve Filířovicích a v Nových Lesích. Přeložení dlážděné
pěšiny u kampeličky v Nových Lesích. Opravy stavbou poškozených komunikací kolem základní školy. Oprava propadající
se komunikace u areálu fotbalového hřiště.
Š. Čeněk

www.bilatremesna.cz
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Informace ze zastupitelstva

Schválená usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 26. 06. 2019
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze
zastupitelstva ze dne 27. 03. a 29. 04. 2019.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 27. 03.
2019 do 26. 06. 2019.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením
č. 4 ze dne 26. 06. 2019 v takové podobě, jak byla přednesena
a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2018, a to
bez výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012 Sb., v platném znění
účetní závěrku obce Bílá Třemešná k 31. 12. 2018, jak je uvedeno
v protokolu o schvalování účetní závěrky roku 2018, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku hospodaření
z účtu 431 na účet 432.
6) ZO schvaluje záměr zpracování studie na rozšíření vodovodu
do částí obce Nové Lesy a Filířovice.
7) ZO schvaluje záměr zpracování studie na rekonstrukci hasičské zbrojnice včetně jejího rozšíření, dle podmínek dotačního
titulu Královéhradeckého kraje.
8) ZO
a) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol. JTH
Shoping Park Dvůr Králové, která upravuje podmínky náhrady
za planý výjezd k poplachu SDH Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
b) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol.
CARLA a.s., která upravuje podmínky náhrady za planý výjezd
k poplachu SDH Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
c) Schvaluje návrh smlouvy mezi obcí Bílá Třemešná a spol.
KAUFLAND, která upravuje podmínky náhrady za planý výjezd
k poplachu SDH Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
9) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na sadové úpravy přístavby ZŠ Bílá
Třemešná.
10) ZO schvaluje odkup pozemků dle geometrického plánu číslo
670-188/2016 v k. ú. Bílá Třemešná:
a) Pozemkové parcely č. 1279 o výměře 2 m2 a 322/12 o výměře
9 m2, ve spoluvlastnictví JUDr. Jana Horníka, Jany Komžákové
a Vladimíra Komžáka za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra
pozemků činí 11 m2 za cenu 1 100,- Kč.
b) Pozemkovou parcelu č. 1278 o výměře 11 m2, ve vlastnictví
Jany Komžákové za cenu 100,- Kč za 1m2. Celková výměra pozemků činí 11 m2 za cenu 1 100,- Kč.
11) ZO schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o
zajištění výkonu přestupkové agendy č. KTÚ/DOUS-2019/0474.
12) ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Centru LIRA, z. Ú. ve
výši 10 500,- Kč za poskytování preventivní sociální služby raná
péče rodinám dětí s postižením.
13) ZO schvaluje předložený návrh „Plán rozvoje sportu obce
Bílá Třemešná na rok 2019 – 2026“.
14) ZO schvaluje zajištění svozu papíru společností Transport
Trutnov a rozmístění čtyř kontejnerů na papír na svozová místa
v obci.
15) ZO
a) Schvaluje výsledek veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/30010 Horní Dehtov – Bílá Třemešná“, kdy jako nejvýhodnější byla na základě hodnocení vybrána nabídka Dopravně inženýrské kanceláře s.r.o., za cenu 249.500,-Kč bez DPH.
b) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí a Dopravně inženýrskou kanceláří s.r.o. na vypracování projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru stavební akce „III/30010 Horní Dehtov – Bílá Třemešná“, za cenu 249.500,-Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem.
c) Schvaluje výsledek veřejné zakázky na výběr dodavatele akce
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„Stavební úpravy autobusové zastávky Bílá Třemešná – U Kaiserů“, kdy jako nejvýhodnější byla na základě hodnocení vybrána
nabídka společnosti J. PIŠTA s r.o., za cenu 732.863,-Kč bez DPH.
d) Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 19013 mezi obcí a společnosti J. Pišta a spol., společnost s r.o.., na provedení stavebních
prací na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Bílá Třemešná – U Kaiserů“, za cenu 732.863,-Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Schválená usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 24. 07. 2019
1) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 19RGI02-0410 mezi obcí Bílá Třemešná a Královéhradeckým krajem a pověřuje starostu jejím
podpisem.
2) ZO
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodávku informačních technologií v rámci projektu „Rozvoj využití IT v
třemešenské škole“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006879.
b) ZO schvaluje kupní smlouvu na dodávku setů stolních PC a
ozvučení pro ZŠ a MŠ v Bílé Třemešné, okr. Trutnov a pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Bílá Třemešná, okres Trutnov podpisem této kupní smlouvy.
c) ZO souhlasí s použitím finančních prostředků vázaných na
bankovních účtech příspěvkové organizace k předfinancování
tohoto projektu.
3) ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1804/2018
uzavřený mezi Obcí Bílá Třemešná a firmou Stavoka Kosice, a.
s., na provedení víceprací a méněprací při zhotovení „Přístavby
pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“. ZO pověřuje starostu podpisem dodatku.
4) ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě se spol.
ČEZ Distribuce, a. s. a Obcí Bílá Třemešná, o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2016755/SOBS
VB/2 B. Třemešná KNN P. Č. 1097/57 RD Pacáková.
Schválená usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 25. 09. 2019
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze
zastupitelstva č. 5 ze dne 26. 06. 2019 a č. 6 ze dne 24. 07. 2019.
2)ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 24. 07.
2019 do 25. 09. 2019.
3) ZO schvaluje přijetí finanční částky 2.500.000,- Kč, kterou
obec obdržela od Královéhradeckého kraje na základě smlouvy
č. 19RGI02-0410.
4) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením
č. 6 ze dne 24. 09. 2019 v takové podobě, jak byla přednesena
a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
5) ZO schvaluje nákup pozemků na základě předložené kupní
smlouvy na pana Zdeňka Manna, bytem Nové Lesy 54. Předmětem koupě je pozemek č. 48/6 – ostatní plocha – o výměře 782
m2, díl „b“ o výměře 371 m2, pozemek č. 357/3 – orná půda – o
výměře 829 m2 a díl „c“ o výměře 80 m2. Všechny pozemky jsou
specifikovány v čl. I kupní smlouvy dle geometrického plánu.
Celková výměra pozemků činí 2062 m2, cena byla stanovena na
50,- Kč/ 1 m2. Celková kupní cena činí 103.100,- Kč.
ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
6) ZO schvaluje revokaci části schváleného usnesení ZO ze dne
27. 03. 2019, „bod 4., a), schválení příspěvku pro SDH Nové
Lesy“.
7) Různé
1. ZO navrhuje prověřit přípravu projektové dokumentace na
zavlažovací systém na hřišti Dubina.
2. ZO navrhuje prověřit možnosti využití Programu obnovy venkova pro potřeby obce.
Schválená usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 18. 12. 2019.
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1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva č. 7 ze dne
25. 09. 2019.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 25. 09. 2019 do 18. 12. 2019.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 7 v takové podobě,
jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje rozpočet na rok 2020 v odvětvovém členění jako schodkový, a to ve výši
příjmů 22.164.800,- Kč a výdajů 38.737.582,- Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků rozpočtů z předešlých let a přijatého úvěru
na přístavbu ZŠ Bílá Třemešná. Rozpočet obce na rok 2020 je nedílnou součástí zápisu
z tohoto jednání.
5) ZO souhlasí s plánem hospodářské činnosti obce na rok 2020. Schválený plán hospodářské činnosti je nedílnou součástí zápisu z tohoto jednání.
6) ZO schvaluje v předloženém znění:
a) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu,
b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů,
c) obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
d) nařízení obce č. 4/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území.
7) ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol. GasNet, s. r. o. a obcí Bílá Třemešná o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. sml. 8800088472_2/VB/P a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
8) ZO:
a) Ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje, že pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná bude
i nadále probíhat podle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, kdy pořizovatelem je
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování jako
úřad územního plánování.
b) Potvrzuje Bc. Štěpána Čeňka jako určeného zastupitele, který bude i nadále spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná.
9) ZO schvaluje návrh ceníku společnosti TRANSPORT Trutnov s. r. o. za svoz komunálního odpadu na rok 2020.
10) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova, vypsaného Královéhradeckým krajem, na akci „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – kanalizace a venkovní prostranství.“
11) ZO schvaluje prodloužení smlouvy o překlenovacím úvěru do 30. 06. 2020 u ČSOB,
a. s. na dostavbu areálu ZŠ Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
12) ZO schvaluje vydání ucelené publikace o Bílé Třemešné v provedení varianty B,
rozsah 352 stran a náklady maximálně 1.049.000,- Kč.

Projekt Cesta kamene
Projekt Cesta kamene vznikl při navázání partnerské spolupráce měst Hořice
a Strzegom v roce 2015. Původní idea
propojení kamenných památek vychází
od spolku Podzvičinsko. Město Hořice
tento námět uchopilo jako základ možné
spolupráce s polskou Strzegomí. Nalezení přirozeného tematického propojení
mezi Hořicemi a Strzegomí vytvořilo
základ projektu, který byl podán do výzvy Prioritní osy 2 programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko v polovině
roku 2016. Projekt vznikal na bázi diskuze a snahy zvýšit turistickou atraktivitu
společného příhraničního regionu. Kromě Hořic, Strzegomi a Podzvičinska se k
projektu postupně přidala i Świdnica a
Dobromierz. Projekt získal v rámci hodnocení nejvyšší počet bodů, což potvrdilo kvalitu celého konceptu. Velký vliv na
úspěch projektu mělo navázání přátelské
a kolegiální atmosféry mezi vedoucími
představiteli partnerů i mezi členy pracovního týmu, který projekt připravoval.
4

Naše obec je zapojena do tohoto projektu v rámci trasy C, která vede ze Dvora
Králové n.L. přes Bílou Třemešnou, Tešnovskou přehradu až k Mariánskému
poutnímu místu U Studánky u Vítězné.
V třemešenském parku byla instalována
informační tabule v českém a polském
jazyce, která přiblíží turistům kostel sv.
Jakuba většího spolu s kamennými artefakty v jeho bezprostředním okolí. U tabule je i nová lavička, na které si můžou
posedět a odpočinout si na tomto 27 km
dlouhém turistickém okruhu.
Text a foto.: P. Morávková

Rodačka z Bílé Třemešné slaví
významné životní jubileum

Paní Božena Gregorová se narodila
na Vánoce, rok po vzniku samostatné
republiky, dne 19.12.1919 Janu a Marii Štaffovým jako nejmladší z 5 dětí.
V Bílé Třemešné vychodila obecnou i
měšťanskou školu a posléze šla do učení jako dámská krejčová. Během války
odešla za prací do Prahy, kde se seznámila se svým budoucím manželem Janem, se kterým má dvě dcery a syna,
5 vnoučat a 8 pravnoučat. Po odchodu
obou manželů do důchodu trávili většinu času raději než v pražském bytě v
její rodné roubené chaloupce ve Třemešné pod viaduktem, která je pro ni
plná vzpomínek na prožité roky jejího
mládí a dospělosti.

Jak chodila s kamarádkami na tancovačku, jak na svá oblíbená místa museli všude chodit pěšky - do Dvora, na
Zvičinu, do Brusnice, do Hostinného,
k Labi... Jak chodila nakupovat k řezníkovi pro maso a vždycky dostala od
cesty kousek salámu. Vyprávěla, kolik
šikovných sedláků, řezníků, řemeslníků, živnostníků a sousedů ve Třemešné
bylo.
Moc ráda také vzpomíná na procházky a výlety do přírody, na poutě a zábavy. Ještě ve svých 80-ti letech jezdila
vlakem na výlety po republice, v létě
chodila do lesa na borůvky a houby,
udržovala se fit a byla hrdá na to, že je
schopná se postarat o sebe i chalupu a
zahradu. Přestože nyní s ohledem na
věk už hůře vidí a slyší, tak je stále ještě
poměrně zdravá a energická a ráda se
vidí se svými pravnoučátky. Nejen díky
celoživotnímu aktivnímu životnímu
stylu, ale i čistému okolí a idylickému a
přátelskému třemešenskému prostředí
se paní Božena Gregorová dožila tohoto významného jubilea.
Text a fofo: N. Huňková

www.bilatremesna.cz

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Vlastivědná procházka do Nových Lesů
Již po několikáté jsme se vydali na procházku, tentokrát okolo Dubiny do Nových Lesů. Dubina je zakreslena už na
nejstarších mapách z let 1764 a 1778.
Překvapivě však není na císařském otisku z roku 1841. Jak je to možné? Podle
domněnky pana kronikáře Ing. Mlejnka
vznikla Dubina a další rybníky podél
Netřeby již ve středověku (jako ostatně
české rybníkářství jako takové). Byly
využívány k chovu ryb. V období husitských válek došlo k všeobecnému
úpadku hospodářství, včetně rybníkářství. K rozkvětu dochází až na přelomu
15. a 16. století. Rybníky zanikaly také
proto, že se zanášely bahnem. A to je
také případ Dubiny. Kolem roku 1830
na 120 let zaniká Dubina. V roce 1949
ale byla Dubina díky brigádám občanů
a školních dětí zase obnovena a spolu
s ní ještě menší rybník Dubinka, nazývaný také Pod pekárnou. (Ten se kdysi
rozléval až k třemešenské tvrzi, úkrytu J.
A. Komenského, a tvořil její opevnění.)
Po obnovení Dubiny a Dubinky byl pod
nimi, už v katastru Nových Lesů, vybudován ještě nový rybník.

zvem Dehtovská. Vedla ze Zvičiny přes
vrch Kozel, před Dehtovem se rozděluje
a její část pokračuje přes Poklad až do
Nových Lesů. Před r. 1952 byl okolo
cesty k Novolesům vysázen hrušňový
sad – staré stromy tam doposud stojí a
dokonce i rodí. Polní cestičkou jsme došli až prvním domům, z nichž nejstarší
jsou domy čp. 1 a 2, které byly součástí
tzv. poplužního dvora a varty.

Dům čp. 2

Na poplužním dvoře, který sloužil i jako
varta, seděl tzv. man, který podléhal
manskému městskému soudu. Manové
měli právo nosit zbroj a směli si držet 3
zbrojnoše s předními a zadními plechy.
Dále směli mít čeleď, která v případě potřeby hájila dvorec a mohla přispěchat
na pomoc městu. Poplužní dvory měly
povinnost udržovat s městem stálé spojení a udržovat cesty. Proto bývaly stavěny na význačných místech směrem k
městu, mezi městem a rytířskými tvrzemi (Dvůr Králové n. L. – Bílá Třemešná).

Dům čp. 1

Minuli jsme Sportovní střelnici, kterou
jako první využívali osvobozující ruští
vojáci. V roce 1957 byl zde založen střelecký klub, který funguje dodnes.

Dům čp. 24 - sál

Dům čp. 1 - dvůr

Za střelnicí jsme se napojili na velmi
starou cestu, kterou místní znají pod ná-
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prochází rekonstrukcí.
Na návsi jsme si na staré mapě ukázali, jak původně náves vypadala – u sochy sv. J. Nepomuckého, mezi čtyřmi
kaštany, na rozcestí k čp. 11 a 37, stála
zvonička. V kronice Nových Lesů je záznam, že zvon ze zvoničky byl zrekvírován v I. světové válce a v r. 1921 dalo
zastupitelstvo darem sochu světce p. Josefu Vágnerovi z Boroviček, který sochu
odstranil. Na jejím místě byla vysazena
Masarykova lípa.

Po zrušení roboty za císaře Josefa II.
byly poplužní dvory od majitelů rozparcelovány. Novolesy mají pozemky částečně od poplužního dvora, z části od
tvrze Zátlucké a Lipnické. Tím vznikla
i nová osada, Zaháj.
Ozdobou tohoto malebného koutu Nových Lesů je zrenovovaný křížek z r.
1855, dům čp. 2 a štít domu čp. 1, který

Dům čp. 24

Majitel bývalého Pečova hostince nám
dovolil prohlídku domu, ve kterém se
kdysi hrálo slavné loutkové divadlo a
pořádaly se plesy – i když hostinec již
dlouho neslouží svému účelu, tak původní sál má úžasně zachovalou parketovou podlahu.
Na závěr mi dovolte citací z obecní kroniky Nových Lesů připomenout důležitou událost z roku 1911, která popisuje
předváděcí let známého aviatika Ing.
Kašpara:
Vzlétnutí zdařilo se výtečně, tak že
vznesl se do výšin bezvadně, sledován
jsa s největším napětím velkým a nezvyklým počtem přítomných diváků a
letěl směrem k Bílé Třemešné přelétnuv
naši obec Novoleskou. Však po chvíli
letu, jakmile octnuv se za vsí naší, začalo létadlo z neznámých příčin rychle
klesati až dopadlo na pozemek čp. 37.
Ing. Kašpar před pádem létadla na zem
z něho šťastně vyskočil, takže vyvázl bez
úrazu z nebezpečí. Potom porouchané
létadlo bylo odveženo a Ing.Kašpar odejel do Pardubic.
Pro příští vlastivědnou procházku jsme
se (na žádost občanů) rozhodli pro výlet do okolních lesů, projdeme se „Obrázkovou cestou“ k Dehtovu a dál k
Doubravici, kde si prohlédneme další
smírčí kříže.
Text a foto: P. Morávková
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Hasiči Bílá Třemešná

Činnost JSDH Bílá Třemešná

Výjezdová jednotka je ke dni 31. prosince 2019 složena z 18 členů, včetně jedné
ženy, z toho jsou 2 členové z SDH Nové
Lesy a 3 členové jsou zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR. Všichni
členové se aktivně, v mezích svých možností a dispozic, zúčastňují při vyhlášených událostech.
V uplynulém roce se naše výjezdová jednotka podílela na celkovém množství 35
událostí. Z toho se jednalo o 20 požárů, 9
technických zásahů (odstraňování překážek z komunikací apod.), 3 plané poplachy, 2 taktická cvičení, 1 dopravní nehoda
– železniční přejezd silnice II/325 u Bílé
Třemešné. Všem členům sboru patří naše
poděkování.
Mimo těchto událostí se jednotka na
jaře zúčastnila pravidelného námětového
cvičení, které se konalo v obci Mostek.
Této akce se zúčastnily jednotky našeho
okrsku, kromě jednotek Borovnice. Počasí
vyšlo. Pořadatelům náleží poděkování za
bezproblémový průběh akce.
Rovněž na jaře byla provedena pravidelná
údržba požární nádrže Bagrák v Bílé Třemešné. Zde bylo provedeno i školení členů jednotky, které se týkalo údržby techniky a zkoušky čerpadel.
V průběhu roku bylo provedeno několik
prací pro Obec Bílá Třemešná – převážně
údržba kanalizačního systému, oplach komunikací apod.
V průběhu roku byla jednotka zčásti dovybavena požárními hadicemi a pracov

ními stejnokroji.
Obě užívaná zásahová vozidla byla podrobena pravidelným údržbám a opravám.
Totéž platí i pro další užívanou techniku,
jako jsou požární stříkačky PS-12, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, motorové pily, rozbrušovací pila atd.
V rámci plnění úkolů v jednotce sboru
dobrovolných hasičů Bílá Třemešná je
nutno dodržovat řádná školení, bez kterých nejsme schopni plnit činnost v rámci
požární ochrany. Součástí mé funkce je i
jejich zajištění. Jedná se o školení velitelů družstev, strojníků a nosičů dýchací
techniky. Tyto odbornosti jsou v rámci
činnosti jednotky pravidelně proškolovány. Za tímto účelem je využívána Ústřední
hasičská škola v Bílých Poličanech a stanice HZS PS Dvůr Králové nad Labem a
Trutnov. Ostatní nezbytná proškolení jsou
aplikována průběžně v rámci kalendářního roku. Platí pro školení v rámci radiového spojení a bezpečnosti práce.
Je nutno zmínit, že veškerá naše činnost
je závislá na podpoře zřizovatele jednotky, což je Obec Bílá Třemešná. Nemalým
dílem se na zákonné činnosti účastní i
Generální ředitelství HZS cestou HZS
Královéhradeckého kraje. V rámci dotačního programu pro rok 2020 naše jednotka bude doplněna novým dopravním
automobilem, který nahradí dosluhující
dopravní automobil zn. AVIA. O výrobní
značce vozidla a rozsahu výjimek bude vedeno řízení.

Činnost SDH Bílá Třemešná

V letošním roce, jakož i každoročně se
snažíme udržet i v rámci činnosti sboru i
požární sport. Na prvním místě je samozřejmě sport mládeže. Muži se v letošním
roce zúčastnili pouze námětového cvičení
(Mostek), soutěže ve Verdeku, Lanžově a
Dubenci.
Členové SDH vypomáhali při pořádání
tradičního Krkonošského maratonu 2019
a dále i při oplachu nově zrekonstruované
silnice č. II/325 mezi obcemi Doubravice
a Bílá Třemešná a komunikací souvisejících s rozšířením naší základní školy.

Další akcí, které se členové sboru zúčastnili, bylo již tradiční vaření gulášů. Zde
se nám dostalo velké ocenění a pochvaly.
Poděkování patří všem, kteří se o tento
úspěch postarali. Dále náš sbor po dvou
letech obnovil Mikulášskou zábavu pro
děti a ve večerních hodinách i pro dospělé.
Závěrem bych všechny chtěl pozvat na již
tradiční ples Hasičů, který se bude konat
dne 7. března 2019 od 20:00 hod. v Domě
hasičů v Bílé Třemešné. Těšíme se na hojnou účast.
Text a foto: R. Špůr

Volejbal na konci roku 2019
Po skončení mistrovských utkání ročníku 2018/2019 v červnu nastal krátký čas
pro oddech našich týmů v soutěžích, zároveň ale s prázdninami začala opět celá
řada různých antukových, nebo i na trávě
hraných, turnajů. Samozřejmě, že řada z
nich se hrála i za účasti našich zástupců,
přičemž mnohdy nebyl v popředí ani tak
konečný výsledek, jako radost z prožitého dne, setkání s přáteli i ochutnávka
při turnajích podávaných pochutin. Za
zmínku však tentokrát stojí úspěch družstva žen A, které na turnaji v Dřevěnici
vyhrálo kategorii veteránek a po dlouhé
řadě let se tak opět jméno naší TJ ocitne
v kronice vítězů tohoto nejznámějšího
antukového volejbalového turnaje!
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Zároveň s koncem prázdnin začínají mistrovské soutěže nového ročníku. Pro
tento ročník krajských soutěží se podařilo zastavit alespoň v ženských kategoriích úbytek družstev a tak naše družstvo
žen A v krajském přeboru má opět 9
týmů soupeřek a u družstva žen B se nic
nezměnilo a ve skupině A krajské soutěže hraje celkem 6 družstev.
Naše „áčko“ si tentokrát nemohlo dávat
vysoké cíle, neboť pro těhotenství důležité hráčky z postu blokařky si bylo
vědomo oslabení jak obrany, tak útoku
středem sítě a to i přesto, že se podařilo zajistit hostování nadané juniorky ze
Dvora Králové a opětné doplnění o některé hráčky z béčka. Po úspěšném za-

hájení soutěže na horké palubovce týmu
Slavia Hradec Králové se v ostatních
utkáních dařilo se střídavými výsledky, a
tak je družstvo po polovině soutěže na 5.
místě tabulky. Přesto si hráčky zaslouží
pochvalu za bojovnost, obětavost a mnoho opravdu pěkných a kvalitních zážitků.
U družstva žen B je hodnocení téměř
shodné s předcházejícím ročníkem. Pro
zaneprázdnění studijními povinnostmi
a nároky u některých zaměstnavatelů se
družstvo schází na tréninky jen nepravidelně anebo v malém počtu. Je to škoda, protože do týmu se podařilo získat
2 hráčky s předchozími zkušenostmi, a
tak je třeba jen trénováním dosáhnout
na vyšší kvalitu herních činnosti a vyšší
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vyrovnanost výkonů. Týmu především
však chyběl větší důraz na síti, neboť se
nepodařilo nahradit absenci hlavní smečařky.
Péče o mládež pokračovala opět ve dvou
skupinách. Zatímco mladší se zaměřují
především na aktivní pohyb a k tomu
činnosti nutné pro zvládnutí minivolejbalu, starší skupina už se více věnuje
skutečnému volejbalovému tréninku.
Nedostatkem tady je malý počet věkově i
umem vyrovnaných hráčů, a tak je důležité, že některým tréninkům jsou nápomocni dorostenci. V neděli 24. 11. se 8
našich zástupců zúčastnilo kempu Benjamínků ročníků 2007 a 2008 v Hradci
Králové. Celkem 180 účastníků bylo
rozděleno do skupin, které pod vedením
profesionálních trenérů a hráčů prvoligové Slavie Hradec Králové absolvovaly
nácvik všech možných činností včetně
kruhového tréninku fyzické odolnosti.
Krajský volejbalový svaz připravuje ještě
i další termín tohoto kempu a zcela jistě
budeme mít zájem o účast na něm.

Stále aktivní jsou i družstva neregistrovaných, která se především mimo skutečně pravidelných tréninků účastní
různých druhů turnajů, ať už se jedná o
ty jednorázové nebo pořádaných v pravidelných termínech. Velice populární
jsou i turnaje smíšených družstev, našimi zástupci rovněž využívané. Veteráni
letos zakončili svoji soutěž rozlučkovým
turnajem v naší tělocvičně a je otázkou,
zda tato soutěž bude ještě někdy pokračovat.
Protože jsme na konci kalendářního
roku, je třeba poděkovat hráčkám a hráčům za reprezentaci oddílu, TJ i obce,
poděkovat i těm, kteří vytváří podmínky
pro úspěšnou činnost oddílu, ať se jedná
o finance, zabezpečení materiálové i organizační a také těm, kteří se dobrovolně
starají o nejmladší generaci. Poděkování patří také příznivcům a všem dohromady pak přání pevného zdraví, štěstí a
spokojenosti jak v osobním životě, tak ve
sportovních aktivitách.
Z. Fiala

Pozvánka pro příznivce volejbalu

V návaznosti na rozlosování soutěží
organizovaných krajským volejbalovým svazem mohou příznivci třemešenských volejbalistek navštívit tato
domácí utkání v jarní části:
Ženy A – krajský přebor – tělocvična ZŠ
11. 1., BT - VK Hronov B
18. 1., BT - TJ Slavia Hradec Králové B
8. 2., BT - TJ Sokol Třebechovice p.
Orebem
22. 2., BT - Orel Studenec
14. 3., BT - TJ Sokol Jilemnice
Ženy B – krajská soutěž – antuková
hřiště
9. 5., BT - TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou
16. 5., BT - TJ Lánov
23. 5., BT - TJ Sokol Smiřice
6. 6., BT - TJ Sokol Dřevěnice
Soutěž se hraje formou dvojutkání, začátek prvního je vždy v 10,00 hodin.

INZERCE

Dacia

oslavuje a rozdává dárky

Zimní pneumatiky
Dálniční známka

Už 15 let s vámi

Pouze do konce února

Nabídka platí od 1. 1. do 29. 2. 2020. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Záruka 3 roky nebo do 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Duster: spotřeba 5,1–8,4 (l/100 km),
emise CO2 133–190 (g/km); Dacia Lodgy: spotřeba 5,1–7,6 (l/100 km), emise CO2 133–171 (g/km); Dacia Dokker: spotřeba 5,2–7,8 (l/100 km), emise CO2 136–177 (g/km); Dacia Sandero: spotřeba 4,5–6,6 (l/100 km), emise
CO2 119–150 (g/km); Dacia Logan: spotřeba 4,4–6,2 (l/100 km), emise CO2 116–139 (g/km); Dacia Logan MCV: spotřeba 4,6–6,5 (l/100 km), emise CO2 120–146 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou určené metodikou
stanovenou podle platných právních předpisů požadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.
Dacia doporučuje

AUTO INZAT s. r. o., Preslova 441, 544 01 Dvůr Králové n/L, tel. +420 725 344 889, e-mail: renault@autoinzat.cz
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Když v zimě mrzlo a sněžilo

V současné době není týdne, aby v některém ze sdělovacích prostředků neprobíhala diskuze mezi těmi, kteří poukazují na
klimatické změny a těmi, kteří jejich argumenty zpochybňují. V tomto příspěvku
nebudeme soudci, chceme ale na několika
ukázkách ze sportovní historie obce a TJ
Sokol ukázat, co všechno se dalo v dřívějších zimách zorganizovat.
Na začátku padesátých let minulého století zažíval velký rozvoj v rámci Sokola
volejbal. Skupina mladíků, mezi kterými hrál prim Karel Paulus, byla velkou
konkurencí stávajícím hráčům a to samozřejmě vedlo ke zvyšování úrovně v
celém oddíle. Volejbal byl v té době ale
jenom letním sportem, a tak bylo třeba
řešit udržení nebo i zvyšování fyzické přípravy přes zimu. U řady hráčů to vyhrá-

ly lyže. A že to byla pořádná zátěž, o tom
svědčí třeba přelom roků 1949 a 1950. V
prosinci byl ve Špindlerově Mlýně pořádán týdenní lyžařský kurs, na jehož závěr
se konaly závody ve skoku na můstku O
pohár Krkonoš. Mezi padesátkou závodníků se nejlépe umístil Ponikelský Zd.(4.
v dorostu a 25. celkově), Paulus byl 8. v
dorostu a 32. celkově, Voňka 11. v dorostu
a 39. celkově. Dále ještě startovali Žižka
a Štaffa, s umístěním za předchozími závodníky. Hned po začátku roku se 8. ledna
konaly v Malých Svatoňovicích lyžařské
běžecké závody. Štafeta ve složení Paulus,
Ponikelský Zd. A Voňka Zd. skončila na
2. místě. Úspěšná byla i štafeta mužů ve
složení Žižka, Štaffa a Doležal. Ještě odpoledne závody pokračovaly skoky na
můstku, ve kterém naše závodníky z běhu
doplnili ještě Horník Zb. a Karban. O týden později naši startovali na závodech v
Nové Pace. Dopolední štafetové závody
nepřinesly místo na stupních vítězů, v odpoledních skocích na můstku už byl mezi
dorostenci Paulus druhý a Voňka třetí.
Za úspěch bylo možné považovat i osmé
místo Ponikelského a deváté Horníka. Jára
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Žižka vyhrál dokonce soutěž mužů. Poslední víkend v lednu byl na velkém můstku v Lázních pod Zvičinou uspořádán 4.
ročník Poháru Zvičiny, který byl zároveň
i krajským přeborem dorostu. Přeborníkem kraje staršího dorostu se stal Voň-

ka, Paulus byl druhý a Ponikelský čtvrtý.
Horník v kategorii mladšího dorostu byl
třetí. Dlouho se nelenilo, neboť ve dnech
2. - 5. února se ve Špindlerově Mlýně konaly lyžařské přebory ČOS. Účast našich
závodníků byla ještě doplněna o Marii Brdičkovou. Umístění našich v jednotlivých
běžeckých nebo skokanských závodech by
vydala na samostatný článek, vystoupení to bylo úspěšné a přineslo i nominaci
Zdenka Ponikelského na Tatranský pohár a čtveřici Paulus, Voňka, Ponikelský
a Horník na státní lyžařský dorostenecký
kurs ve dnech 19. -26. 3.1950, kterým byla
sezóna zakončena.

V únoru 1955 se konal 1. ročník Krkonošského maratonu v závodě družstev. Trať
dlouhá 70 km začínala ve Špindlerově
Mlýně a končila u nás v Bílé Třemešné v
prostorách parčíku ve středu obce. Občerstvení závodníků pak probíhalo v bývalé
Besedě. Traduje se, že mimo tří krátkých
úseků se celá trať dala uběhnout bez sundání lyží. Přesto byly další ročníky už realizovány na tratích v Krkonoších, závod
později upraven a přejmenován. Dnes je
známý jako Krkonošská sedmdesátka,
start i cíl je ve Špindlerově Mlýně a letos
se pojede už 65. ročník. Je potěšující, že
u zrodu takovéhoto závodu byla i naše TJ

Sokol a její závodníci a činovníci.
V roce 1960 bylo u oddílu ledního hokeje založeno družstvo žáků. Pod vedením
trenéra Schmieda a za vydatné pomoci
mnoha obětavců se podařilo postupem
času vybudovat nejen kvalitní a úspěšný tým, ale také pěkný hokejový areál.
Stálo to mnoho úsilí a bylo důležité, že
stranou nestáli ani samotní hráči. Zimy
tehdy opravdu hokeji přály. A tak v prosinci 1962, tehdy ještě starší žáci, přesněji
9. 12. (!) hostili v zahajovacím utkání na
domácím ledě tým Černožic. Výhra 2:0
předznamenala úspěšnou sezónu, po které už družstvo startovalo v dorosteneckých soutěžích. Do konce měsíce prosince
družstvo odehrálo ještě dalších 5 utkání

s týmy např. Kuksu, Dvora Králové nebo
Doubravice. První utkání v roce 1963 se
hrálo 5. ledna, kdy dorost Kocléřova odjel s porážkou 4:3. Do začátku března, kdy
už nebylo možné ledovou plochu udržet,
sehrálo družstvo dalších 17 utkání! Jaká
jména se v tehdejší sestavě objevovala?
Brankářskou jedničkou byl Bělina, někdy střídán Halbrštadtem, v obraně hrávali Fejfar, Vlček, Josífko B., Vondrouš,
Vopršálek, útoky byly sestavovány z hráčů
Forstl, Buvala, Popovič, Petřík Jiří, Fiala,
Schmied, Šimek, Syrovátko, občas Hruška, Michálek. Samozřejmě, že v dalších letech se okruh hráčů rozšířil např. o jména
Blinka, Mann, Josífko J., Kuk, Kvasnička,
Ruščický a další. Družstvo totiž postupovalo do dorosteneckých krajských soutěží,
a tak už kádr musel být na větší zátěž připraven. I další sezóny byly co do počtu
utkání podobné a mnohdy také s podobným nábojem. To když se hrála derby s
týmy Mostku, Doubravice nebo Lipnice. I
v těchto obcích v té době byla udržovaná
venkovní kluziště a hráčské týmy, neboť v
těch dobách v zimě mrzlo i sněžilo ….
Text: Z. Fiala, foto: archiv obce
Pozn.: V příspěvku bylo mj. využito záznamů Karla Pauluse.

www.bilatremesna.cz
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Od podzimu 2019 ZŠ navštěvuje 209 žáků z Bílé Třemešné, Třebihoště, Dolní Brusnice, Zábřezí-Řečice, Horní Brusnice, Mostku a
dalších obcí. Služeb školní družiny využívá 73 žáků z 1.-3. třídy a služeb školního klubu (ŠK) využívá 24 žáků. Do mateřské školy
nastoupilo 72 dětí z Bílé Třemešné, Dolní Brusnice a Doubravice.
Nadstandardní služby:
- detašované pracoviště Základní umělecké školy Melodie Hořice navštěvuje 40 dětí,
- kroužky Domu dětí a mládeže Jednička navštěvuje více než 100 dětí,
- školní kluby zaměřené na podporu logického myšlení navštěvuje 30 dětí,
- příměstské tábory .

Organizace poskytující vzdělávání 281 dětem je funkčně rozdělena do 5 úseků (MŠ, I. st. ZŠ vč. ŠD, II. st. ZŠ vč. ŠK, ŠJ a ekonomicko-správní úsek), celkem 43 stálých zaměstnanců. Na vzdělávání dětí a žáků se podílí více než 26 pedagogů, 2 asistenti pedagoga,
speciální pedagog a v MŠ chůva.

Hospodaření
Rozpočet organizace činil v roce 2018
více než 26 mil. Kč – stát 19 mil. Kč,
obec 3,3 mil., ost. zdroje (dotace,
dary) a hospodářská činnost cca 4
mil. Kč.

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní
rok 2020/2021 se bude konat ve středu
1. dubna 2020 od 13:00 hod (registrace na
daný čas bude spuštěna v březnu).

Zapsány budou děti narozené od 1. 9.
2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do
31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let.

S sebou k zápisu přineste:
1) rodný list dítěte,
2) občanský průkaz zákonného zástupce,
3) vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost
o odklad školní docházky,
4) vyplněný dotazník pro rodiče žáka,
5) příp. soudní rozhodnutí (pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny nebo dítě svěřené do péče jiné osobě).

Plány pro rok 2020

Rok 2019

vyhodnocení práce po šesti letech
Koncem listopadu 2019 proběhla v
naší organizaci plošná kontrola České
školní inspekce (ČŠI), která probíhá
jednou za 6 let. ČŠI konstatovala při
závěrečném zhodnocení, že vzdělávání v naší základní škole je na skvělé
úrovni.
Z úst inspektorů vyšla slova chvály:
od poslední kontroly ČŠI je vidět pokrok nejen ve vybavení ZŠ, poskytování služeb, ale i personální. Učitelé
předvedli výukové hodiny na vysoké
úrovni. Společně vytváří dobré klima
školy, což má pozitivní vliv na práci a
slušné chování žáků.

ZŠ – ve středu 1. dubna proběhne zápis do
1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021.
Opět očekáváme počet okolo 30 žáků,
jsme připraveni uspokojit poptávku všech
rodičů ze spádové oblasti školy.

ovál s dalšími cvičebními prvky (odhadem cca 7,5 mil. Kč, zdroj financování
– dotace MMR). Financování projektu je
závislé na vypracování a schválení dokumentu Strategie rozvoje obce.

MŠ – začátkem května proběhne zápis
dětí do MŠ, limit bude stanoven do počtu
celkem 72 dětí, tj. držíme max. počet dětí
na 24 v jedné třídě.

Rekonstrukce tělocvičny – bude zpracován záměr na rekonstrukci tělocvičny,
která za 2 roky oslaví 50. narozeniny. Stávající stav nevyhovuje požadavkům dnešní doby a to zejména na zázemí (šatny pro
2 týmy a pro rozhodčí, prostor pro veřejnost - tribuny, prostor pro stravování, sociální zázemí, posilovna – fitness, malý sál
pro menší skupiny apod.).

ŠJ – je vydáno stavební povolení na rozšíření školní jídelny tak, aby byla navýšena
kapacita ŠJ na 420 strávníků a navýšen
počet míst k sezení z 50 na cca 90 míst.
Jsme rádi, že dětem v naší jídelně chutná a
uděláme maximum pro to, aby nemusely
čekat na místo k sezení a v klidu se mohly najíst. Projekt nyní čeká na rozhodnutí
zřizovatele a zdroj financování (cca 8 mil.
Kč).
Rekonstrukce hřiště – je připraven záměr na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem u ZŠ, obec Bílá Třemešná nechá
vypracovat projektovou dokumentaci.
Stávající hřiště kvalitou povrchu již nevyhovuje, ani nemá rohy v pravém úhlu.
Okolo hřiště bude dobudován atletický

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ (kotelna, vytápění a sociální zařízení, šatna
u tělocvičny, střecha) se zatím odkládá na
neurčito.

Další informace o naší organizaci naleznete na jejím webu www.zsbt.cz nebo na
vývěsce u obecního úřadu.
Třemešenská škola žije! :-)			
Emil Kudrnovský, ředitel
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Prosperující škola podporuje rozvoj obce

Třemešenská škola se po 20ti letech opět stala ekonomicky stabilní organizací, která
obhájila svou pozici na „trhu“ a která podporuje rozvoj obce Bílá Třemešná.
Podařilo se eliminovat masivní odliv žáků z let 2009-2011 a získat zpět důvěru tehdy
nespokojených rodičů nejen ze spádových obcí školy.
1) Roste počet žáků ZŠ (z 165 žáků v roce 2014 na loňských 209) i dětí MŠ (z 56 na 72)
– letos přijde k zápisu okolo 30 dětí. V červnu odejde 14 žáků ze stávající 9. třídy. Roční
bilance bude plus 10-15 žáků, tj. počet žáků ZŠ se bude pohybovat okolo magické hodnoty 220 žáků – to je hodnota „ekonomické stability“ ZŠ avizovaná zastupitelstvu obce
na podzim 2015 při obhajobě investic, okolo které bude nyní počet žáků ZŠ oscilovat,
stejně jako před 20ti lety.

Dotační projekty
1) Přístavba ZŠ „Pavilon odborných
učeben“ (80 mil. Kč) – na jaře 2018
byla zahájena stavba, pavilon bude
otevřen v září 2020 vč. vestibulu, šaten, venkovní učebny a arboreta s geoparkem.
2) Šablony I. (1 mil. Kč) – díky financím z OP VVV byly realizovány tyto
činnosti: doučování, klub logiky, odborná setkání, chůva MŠ, školní asistent ZŠ, speciální pedagog ZŠ.

3) Příměstský tábor pod Zvičinou
(0,9 mil. Kč) – dotace na tábor pro
malé děti, který je v provozu v době
uzavření MŠ o letních prázdninách
(do roku 2020). Plánujeme v této činnosti pokračovat i v dalších letech.
4) Rozvoj IT ve výuce (0,7 mil. Kč) –
po sedmi letech proběhla obnova počítačové techniky ve stávající budově
ZŠ.

2) Roste počet zaměstnanců (z 27 na dnešních 42) – kromě pracovních pozic hrazených státem zaměstnáváme dalších 5 pracovníků z evropských či rozvojových projektů
– organizace má nyní celkem 42 zaměstnanců.
3) Roste příspěvek od státu na mzdy pracovníků ve školství (z 9,6 mil. Kč v roce 2012
na loňských 19 mil. Kč, odhad 2020 - 21,5 mil. Kč), kteří za prací dojíždí do obce Bílá
Třemešná a část z těchto finančních prostředků logicky utratí u živnostníků v obci.

5) Plavání pro děti – na dopravu získána dotace od ministerstva školství,
plavání je nyní třetím rokem povinné
a výuku hradí stát. Pro žáky naší ZŠ
je výuka plavání vč. dopravy zdarma.

Loňský rok byl bohatý na školní akce
a soutěže (viz web školy). Za připomenutí stojí účast našich žáků v krajských kolech olympiád či republikových soutěží.
E. Kudrnovský

Charitativní akce krabice od bot

4) Prosperující škola posiluje rozpočet obce Bílá Třemešná – v rámci rozpočtového
určení daní (RUD) stát obci Bílá Třemešná zasílá prostředky na provoz škol a školských
zařízení v obci – v roce 2019 přišlo na účet obce cca 4,1 mil. Kč (obec poslala škole 3,3
mil. Kč), v roce 2020 by stát měl poslat již 4,3 mil. Kč (obec poskytne škole 3,5 mil. Kč).
Investice do třemešenské školy se obci začínají vracet.
Prosperující třemešenská škola jednoznačně podporuje rozvoj obce tím, že kromě
své hlavní činnosti (vzdělávání) přispívá:
- ke zhodnocení a udržitelnosti majetku obce,
- k zachování obecního pořádku, k prevenci kriminality,
- k lepší dopravní obslužnosti obce (autobusové linky),
- k podpoře zaměstnanosti jejích obyvatel (příměstské tábory),
- k udržitelnosti dalších služeb v obci (pošta, potraviny, pekárna aj.),
- a ke komunitnímu životu obce (akce školy, součinnost při akcích obce).
Prostě těch více než 320 dětí, žáků a pracovníků školy je denně v Bílé Třemešné znát.
Do vzdělání a do třemešenské školy se vyplatí investovat. Pokračujeme v inovacích a
držíme zdravé investiční tempo.
E. Kudrnovský
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Ve čtvrtek 5. 12. 2019 ukončil Žákovský
parlament charitativní akci Krabice od
bot. Po Mikulášské nadílce odevzdaly své krásně zabalené krabice – dárky
všechny třídy ze školy i školky. Ještě odpoledne pak byly tyto krabice odvezeny
do sběrného místa ve Dvoře Králové nad
Labem.

Za celý Žákovský parlament děkujeme
všem, kteří do těchto krabic jakkoli přispěli a všem vyučujícím, kteří se se svými
žáky této akce zúčastnili a dotáhli ji až do
konečného zabalení. Váš dárek pomůže
vykouzlit úsměv na nejedné dětské tváři.
J. Flečková

www.zsbt.cz
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Znalosti žáků
pravidelně ověřujeme
Na podzim 2019 se naše škola zapojila do projektu Národní testování
pořádaného společností SCIO. Máme
pro vás skvělou zprávu – někteří z
našich žáků dosáhli těch nejlepších
výsledků v Královéhradeckém kraji.
Nejúspěšnějším žákům Lukáši Poprachovi a Miroslavu Pušovi ze 6. tř.
gratulujeme.
E. Kudrnovský

V

třemešenské škole učíme v 3D.
V dnešním technickém světě, plném moderních technologií, si i
učitelská profese žádá inovativní učební
pomůcky. Třemešenská škola nabízí žákům výuku s využitím garantovaných 3D
modelů.

Vybrané hodiny přírodopisu probíhají
nově s podporou aplikace Corinth. Stavbu
těla nejrůznějších zástupců z říše savců,
lze pomocí 3D modelu otáčet a rozebrat
na jednotlivé soustavy, což by se jiným
způsobem jen těžko demonstrovalo.
3D modely nabízí i animovanou formu,
která je žákům, žijícím dnes ve virtuálním světě, opravdu velmi blízká. Software
nabízí i rozšířenou realitu, což je spojení

reálného obrazu světa doplněného počítačem vytvořenými objekty. Díky tomu je
možné využít i fotoaparát a vtáhnout žáky
maximálně do výuky.

Modely je možné vytisknout a poskytnout
žákům pro další úpravy, jako pomůcku do
sešitu či podklad k písemkám a testům.
Již první hodiny s využitím 3D modelů z
živočišné říše se setkaly u žáků s velkou
odezvou.
Inovace metod výuky zkvalitňují vzdělávání, motivují žáky a podporují jejich kreativitu. Budeme v nich pokračovat.
J. Šimek
Projekt byl realizován díky podpoře Královéhradeckého kraje.

Matematická
soutěž MaSo Beseda s pamětnicí holocaustu
I v loňském roce se na naší škole našlo 8 žáků, kteří se rozhodli zúčastnit
matematické soutěže MaSo konané
v Praze. Soutěž je to nelehká, konkurence velká, a to hlavně v podobě
žáků z gymnázií. Přestože naši žáci
neobsadili přední pozice, zkušenost
to byla pro všechny veliká. Soutěž
probíhala na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a byla
odlišná od ostatních matematických
soutěží - nejenom, že žáci řešili jednotlivé úlohy, ale museli je i co nejvýhodněji zužitkovat.
Všem zúčastněným děkuji za to, že se
nebáli a vyzvali na matematický souboj i žáky gymnázií - za výsledek se
vůbec nemusí stydět!
https://maso.mff.cuni.cz/2019_podzim/
H. Škubníková

www.zsbt.cz

paní Vidlákovou

Ve středu 27. listopadu k nám do školy zavítala návštěva z nejvzácnějších. Na besedu k nám přicestovala paní Michaela Vidláková, která jako dítě přežila holocaust.
Jednalo se o jeden z těch velmi mála vzácných zážitků, který už nikdo ze zúčastněných nikdy nezapomene. Natolik to bylo
silné a fascinující.
Besedu jsme uskutečnili ve spolupráci se
společností Dokumenty, mládež & společnost. Naše škola byla zařazena do celkového počtu pouhých šesti podobných
zařízení v celé zemi, kde měli možnost
hovořit s pamětníkem holocaustu. O to
více si vážíme, že jsme mohli být jedním
z nich. Bohužel těchto lidí vzhledem k jejich vysokému věku velmi rychle ubývá a
brzy již nebude nikdo, kdo by autenticky
předal dalším generacím tuto trpkou životní zkušenost. O to více si naši žáci uvědomovali, o jak vzácné chvíle se jedná.
Paní Vidláková se narodila v roce 1936.
V té době byl už v Německu tři roky u
moci Hitler. Žákům tak vysvětlila kořeny a vzestup nacismu a jeho nenávistnou
antisemitskou politiku, která se stále více
stupňovala. Když bylo paní Vidlákové šest
let, museli s celou rodinou opustit domov
a odjet transportem do Terezína.
Zručnost a um jejího tatínka jim všem

nakonec zachránily život a nemuseli tak
jak většina ostatních putovat do Osvětimi
na jistou smrt. Byl totiž výborný truhlář
a tesař a hodil se k údržbě terezínského
ghetta. Malá Míša prožívala útrapy zdejšího pobytu a téměř rok bojovala s nejrůznějšími dětskými nemocemi v naprosto
nevyhovujících hygienických a stravovacích podmínkách. Přesto téměř zázrakem
přežila.
V roce 1944 jim zachránila život větrná
smršť. Ráno měli odjet posledním transportem do vyhlazovacích koncentračních
táborů na Východě. Byli ale potřeba zruční lidé s pilou, což tatínek byl, a tak to rodinu opět zachránilo.
Po válce z celého více než třicetihlavé třídy, jež její maminka učila, přežila jen maminka jako učitelka a jedna žačka. Tato
třídní fotografie s následným zakrytím
všech, kteří nepřežili holocaust, patřila
mezi nejsilnější momenty celé besedy.
Přesto neuvěřitelný životní příběh paní
Vidlákové pokračoval. Po roce 1948 a
nástupu komunistů opět nenávist vůči židům stoupla a její rodina se rozhodla emigrovat do Izraele. Na hranicích však byli
agentem zrazeni a na podzim 1953 zatčeni přímo ,,na čáře“. Šestnáctiletá dívka tak
putovala do vazby. Vzhledem k faktu, že
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doba největších politických procesů již
pominula, vyhnula se paní Vidláková vyššímu trestu, přesto však nebyla přijata na
gymnázium a vzdělávala se po večerech.
V šedesátých letech se jí podařilo vystudovat, získat doktorský titul a pracovala v
IKEMU v Praze. Dodnes je činná v nejrůznějších židovských a terezínských organizacích. Více o ní např. v: https://www.
pametnaroda.cz/cs/vidlakova-roz-lauscherova-michaela-1936.
Beseda se žáky naší školy se dotkla hlavně období let 1933 až 1945. Na tomto
příkladu paní Vidláková ukazovala, jak
se během krátké doby změnila politika
nacistů vůči židům z ,,pouhé“ diskriminace až na masové tovární vyvražďování v
plynových komorách s hrůznou bilancí 18
tisíc lidí denně, tedy obyvatelé Třemešné
by za hodinu byli všichni vyhlazeni. Jasně
poukázala, že musíme zlo odmítnout již v
samém zárodku, jinak může být už pozdě. Obecné informace prokládala svými
vlastními zkušenostmi a zážitky, což mělo
ten nejvyšší efekt.
Posledních patnáct minut byl prostor k
diskusi. Zazněly velmi konkrétní a hluboké otázky, které ocenila uznáním, že
se naši žáci nebojí kriticky přemýšlet a
uvažovat. Nejaktivnější a velmi hloubavou žákyní byla ta nejmladší – Anička
Baráková ze šesté třídy. Naše žáky např.
zajímalo, zda má ráda dnešní Němce, což
okomentovala slovy, že nikdo nemůže být
odpovědný za své předky a nenávist k nim
necítí. Došlo i na její vztah k Bohu, který
dopustil to všechno. Moc v něj už nevěří,
ale do synagogy občas zajde. Přece jen v
životě tolikrát utekla tomu nejhoršímu,
že něco ji chránit muselo. Dostala dar žít

dál a rozhodla se ho využít ve vzdělávání těch nejmladších a předávat zkušenost
dál. Myslím, že s tím naložila nejlépe, jak
mohla.
Jsem velmi rád, že se beseda uskutečnila.
Je něco úplně jiného učit o holocaustu,
nebo se setkat s člověkem, který pocítil
jeho dopady na vlastním životě, tváří v
tvář. Děti odcházely po dvou hodinách
zcela fascinované a naplněné dojmy. Věřím, že jim to pomohlo udělat si obrázek
o tom, z čeho se mají z nedávných dějin
poučit a co už nesmí nikdo dovolit, aby
se opakovalo. Názory a hodnocení z řad
žáků mi snad dávají za pravdu.
„Vůbec jsem netušila, že to bylo za války
tak strašné.“ Valča Dlabolová, 6. třída
„Měli bychom si nějakých věcí vážit, protože jich bylo tehdy málo.“ Lucka Klimešová, 6. třída
„Je úžasné, že přežila i díky tolika náhodám.“ Káťa Vlčková, 6. třída
„Paní Vidláková vyprávěla o životě v Terezíně, o různých omezeních, co zažívala
– nemohla si hrát s českými dětmi, chodit
do kina. Vím, že se něco takového už nesmí stát.“
Anička Baráková, 6. třída
„Nechápu, proč byli židé pro Němce tak
nebezpeční, vždyť jich bylo ve srovnání s
nimi velmi málo.“
Ríša Kuhn, 7. třída
„Smutné bylo, jak se těšila, že se potká se
svými prarodiči, ale oni už byli mrtví.“ Nikola Smělá, 7. třída
„Líbilo se mi, že i přes všechno, co paní
Vidláková prožila, zůstala optimistická.“
Kristýna Hájková, 7. třída
J. Lux

Mateřská škola
Výlet do ZOO

Děti z mateřské školy vyrazily do ZOO,
kde se konala oblíbená podzimní akce
Týden duchů.
V safari parku jsme společně viděli
krásné vyřezávané tykve, které byly
rozmístěné po celém areálu.
Prošli jsme si jednotlivé pavilony, děti
se dozvěděly různé zajímavé poznatky
ze života zvířat.
M. Jáklová

Vánoční dílnička v naší školce

Ve čtvrtek 28. 11. se ve školce uskutečnilo veliké vánoční tvoření. Ve všech
odděleních naší školky bylo nachystané kreativní tvoření pro děti i rodiče.
Zdobily se perníčky a skládal se barevný papírový stromek. Jako netradiční
výrobní techniku jsem dětem a rodičům představila zažehlovací korálky.
Jedná se o malé plastové korálky, které
se poskládají na podložce do požadovaného tvaru a následně se přes pečící
papír zažehlí žehličkou do sebe. Holčičky si vyrobily náušnice a kluci klíčenku. Všem se práce podařila a domů
si odnášeli moc hezké dárky.
T. Dostálová

Školka ma OÚ

Ve středu 18.12.2019 nás na obecním
úřadě navštívily děti z mateřské školy,
zazpívali nám koledu Pásli ovce valaši,
popřáli nám krásné Vánoce a předali
nám nádherné vánoční přáníčko, čímž
si vysloužili potlesk a malou sladkost.
Text a foto.: M. Patzeltová
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NA COBÍLÁ
SE MŮŽETE
TĚŠIT
OBEC
TŘEMEŠNÁ
07. - 09. 02
15. 02.
21. 02
22. 02
07. 03.
30. 04.
17. 10.

Vepřové hody
Masopust
Společenský ples
Dětský karneval
Ples hasičů
Pálení čarodějnic
Třemešenské posvícení
Máte -li rádi masky a převleky, neváhejte a zúčastněte se našeho
průvodu!
info: sdruzeni-pratel-bile-tremesne.eu

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Vás zve na tradiční

Dne 7.3.2020 od 20 hodin
v sále HASIČSKÉ ZBROJNICE
v Bílé Třemešné

Vstupné: předprodej
na místě

100 Kč
150 Kč

Hudba: Duo Arnika

www.bilatremesna.cz
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Třemešenské historky
O koze
Na místě dnešního domu hasičů stávala
dříve chalupa, kde měli obecního kozla.
Kozel nebyl žádný mrzout a rozhodně
nebyl vybíravý. Proto sem v době říje
přicházeli hospodáři z celé vesnice i z
okolí, aby byl chov dalších generací koz
zachován.
Přišel podzim a jeden sedlák z horního
konce vesnice od rána pozoroval u své
kozy příznačný neklid. Koza, byť nakrmená, neustále mečela a vrtěla ocasem.
„Dneska by to šlo. Tak holka, nedá se
nic dělat, jde se za ženichem.“ prohlásil
spokojeně majitel. Podrbal se za uchem,
převlékl se do svátečního a vydal se s
kozou na cestu.
Pyšně si vykračoval cestou k železničnímu přejezdu u cihelny (dnešních dřevařských závodů). Měl jet vlak a závory
byly dole. Před branou do továrny stál
vrátný a pokuřoval. Soused vedoucí
kozu byl pro něho příjemným zpestřením služby, a tak se s ním dal do řeči.
Vlak dlouho nejel, koza byla netrpělivá a neustále škubala úvazkem. Proto ji
hospodář přivázal k závoře, aby mohl v
klidu pokračovat s vrátným v zapředeném hovoru. Že přejel vlak, si však ani
jeden z nich nevšiml. Bohužel si toho
nevšiml ani vechtr, který nejdříve zasalutoval projíždějícímu vlaku, nahlásil na nádraží průjezd soupravy a poté
přistoupil s klikou k závorám a začal je
zvedat.
Zároveň se závorami se ovšem začala
zvedat i koza, která začala zoufale mečet
a balancovat na zadních. Hospodáře to
vytrhlo z hovoru a viděl, že je zle. Běžel
ke koze a zařval na vechtra: „Sundej ty
šraňky. Mám tam kozu.“ Ten okamžitě
zareagoval a začal rychle točit klikou na
druhou stranu.
Hospodář uvolnil úvazek a chrčící kozu
položil na zem. Vzal ji hlavu do náruče,
hladil ji a bylo mu do pláče.
Koza se však po chvilce začala trochu
vrávoravě stavět na nohy a zdála se být v
pořádku. Pokračovali tedy cestou kolem
hřbitova za svým cílem. Sedlák se jí celou cestu omlouval a snažil se ji uklidnit.
Vechtr s vrátným pak ještě chvíli vzniklou situaci rozebírali. Jeden z nich si na
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závěr neodpustil škodolibou poznámku:
„Tak to bylo poprvé, co jsem viděl kozu
tancovat odzemek.“
V ohradě však přidušená a otřesená
koza na milostné návrhy nápadníka neměla náladu.
„Necháme ji tady vedle v ohrádce do
rána. Když bude celou noc cítit kozla,
tak si dá třeba říct.“ prohlásil zkušený
majitel kozla.
Druhý den, když se sedlák vrátil, dozvěděl se, že to povedlo. Úspěch řádně zapili, hospodář zaplatil a s kozou odešel.
Zpátky šel raději po silnici pod viaduktem.
Na jaře pak přišla na svět tři krásná kůzlátka a sedlák si konečně mohl oddechnout.
Vzpomínka na pana učitele Řízka
Pan učitel Řízek vyučoval na zdejší škole matematiku, fyziku, výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Byl to člověk
všestranně vzdělaný. Do školy chodil
vždy upraven v šedém obleku s bílou
košilí a s kravatou. Kantor to byl přísný,
ale spravedlivý. Vyzařovala z něho důstojnost a přirozená autorita.
Bydlel se svou ženou Aničkou v bytě
nad tehdejší stanicí veřejné bezpečnosti,
kde nyní sídlí obecní úřad. Anička byla
rázná a temperamentní žena. Občas pověřovala svého muže drobnými domácími pracemi, ke kterým on neměl příliš
sklony.
Jednou ho poslala vymáchat na potok
ponožky, kapesníky a nějaké spodní
prádlo. Prádlo ve škopku odnesl k máchadlu za poštou, sestoupil po schodech
dolů a lavor položil pod crk. Tekla však
kalná voda, proto se šel podívat proti
proudu, co se kde děje.
Za kostelem si parta kluků a holek na
potoce stavěla přehradu a mezery utěsňovala hlínou, která se samozřejmě
vyplavovala a vodu kalila. Když děti
uviděly přísný pohled blížícího se pana
učitele, všeho nechaly a raději utekly. Šly
si stavět hráze po potoce dolů k Doubravům.
Pedagog se tedy vrátil k máchadlu a s
hrůzou zjistil, že ve škopku zbyly jen
jeho podvlékačky a manželčiny bom-

barďáky. Ostatní lehčí kusy odplavila
voda. Chvíli koukal do tunelu, kde se
potok ztrácel ve tmě. Tam se mu však
nechtělo. Přešel tedy rázným krokem k
ústí tunelu. Tam si už děti našly novou
zábavu. Pomocí klacků vytahovaly kusy
prádla na břeh a házely je po sobě.
Pan učitel se nejdříve trochu vyděsil, ale
zachoval duchapřítomnost a jako zkušený pedagog zorganizoval pátrací skupinu, která šla po potoce dolů a zachraňovala uplavané ponožky a kapesníky.
Nenašli všechno, a proto se ještě pro
jistotu všichni pustili do prozkoumání
tunelu, kde rovněž nacházeli nějaké zachycené kousky.
Paní učitelové se zdálo, že se manžel
dlouho nevrací, a tak ho šla zkontrolovat, jestli se s někým zase nezapovídal,
což by mu bylo podobné. Přišla k máchadlu a našla jen poloprázdný škopek.
Manžel nikde. Rozhlížela se, volala na
něho, a nic. Po chvíli pan učitel vylezl
celý promočený a zablácený z tunelu.
Jak ho Anička spatřila, hned spustila:
„Ty matematiku, ty fyziku, ty geometře,
ty starej troubo. To nejseš schopnej ani
vymáchat pár kousků prádla!“ A pak
spustila další litanii. To už ale děti neslyšely, protože dostaly strach a raději se
daly na ústup.
Žáci pak nalezené prádlo tajně nesli do
domu, kde oba manželé bydleli. Nachytal je však strážmistr veřejné bezpečnosti, který se právě chystal na obchůzku.
Začalo vyšetřování. Děti mu však situaci
vysvětlily, a protože měly strach, požádaly ho, aby prádlo předal sám. Strážmistr sepsal protokol o nálezu včetně
soupisu jednotlivých položek a děti propustil. Protože se mu nahoru do bytu
pana učitele, kde zřejmě ještě bylo dusno, nechtělo, rozvěsil ponožky na strážnici kolem kamen, aby se usušily. Druhý
den si na pana učitele počkal, když šel ze
školy, prádlo mu předal, dal mu podepsat protokol a případ uzavřel.
Ve škole jsme z toho pak měli velikou
legraci. Zároveň se ale pan učitel díky
této příhodě v našich očích jaksi polidštil.
K. Sybr
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Zážitky ze života oddávajícího
Již třicet let zastávám funkci oddávající v
naší obci a jejím okolí, které spadá pod naši
matriku. Oddávám ráda, ačkoli i po třiceti
letech mám vždy od rána stažený žaludek,
proslov si přeříkávám a cucám hašlerky.
Proslovů mám ostatně připravených několik. Sice existuje kniha proslovů, ale žádný
mi tak úplně nevyhovuje, protože nevystihuje přesně to, co chci snoubencům říci. Tak
jsem se nechala knihou pouze inspirovat,
proslovy si sestavila vlastní a převzala některé úryvky. Pro mladé bezdětné snoubence,
se kterými přicházejí i rodiče, mám proslov,
kterému pracovně říkáme „Jedno oko nezůstane suché“. Mluvím i o budoucích dětech
a o vztahu k rodičům. Další jsou upravené
podle věku snoubenců, s ohledem na to, zda
už mají děti, a také jsou-li na svatbě přítomni rodiče. Tyto proslovy jsou kratší. A pak
jsou ty „speciální“, při zlaté nebo diamantové svatbě. V takovém případě se domluvím s manžely, co by rádi při té slávě slyšeli.
Jsem učitelka, a tak často oddávám, na jejich
žádost, své bývalé studenty. Tyto proslovy
někdy bývají „šité na míru“ podle toho, jak
snoubence znám.

Většina obřadů proběhne v zásadě klidně,
podaří-li se mi nepřeřeknout se. Některé
svatby jsou vysloveně příjemné, snoubenci
se usmívají a jsou milí. Občas je ale atmosféra tísnivá, to když se nepodaří navázat kontakt se snoubenci, nebo kdy třeba těsně před
obřadem řeknou: „Vezměte to zkrátka, když
už to nemůžeme jenom podepsat!“ To se
mi potom nemluví dobře a jsem ráda, když
mám všechno za sebou.
Jedním z nejhorších zážitků pro mne byla
svatba, během které nevěsta celou dobu neúčastně žvýkala a tvářila se nepřátelsky. Ženich byl drobný, ustrašený mladíček. Celou
dobu jsem přemáhala kantorskou reakci:
Okamžitě tu žvýkačku vyplivněte! A představa, že bych nevěstě uštědřila výchovný
pohlavek, mi vůbec nebyla cizí.
Za ty tři desítky let se do mé paměti nesmazatelně vrylo několik obřadů, ale z úplně jiného důvodu. Většinou to byly zážitky z obřadů v přírodě. V obřadní síni u nás probíhá
jen malá část svateb.
Saranče
Do našeho matričního obvodu patří i vrch
Zvičina. Stojí tam malebný kostelík, ve kterém někdy oddáváme. Před ním je pěkná

www.bilatremesna.cz

louka, kterou si snoubenci také občas zvolí k obřadu. Okolní louky a les tvoří vrchol
Zvičiny. Právě na jedné vzdálenější louce se
konala nezapomenutelná svatba. Louka nebyla posekaná, ale počasí přálo, a tak jsme
se nebrodili mokrou trávou. Obřad začal.
Najednou se nevěsta začala ošívat a třepat
sukní. Přestala jsem mluvit a zadívala se na
ni. Měla krásné dlouhé šaty s dvojitou sukní.
Svrchní sukně byla průhledná a po té spodní lezlo směrem vzhůru saranče. Nevěsta začala propadat panice, hmyz jí evidentně vadil. Ženich i svědkové se pokoušeli plácáním
do sukně přimět saranče, aby spadlo. Tomu
se ale mezi sukněmi líbilo a klidně lezlo výš.
Stav nevěsty se blížil hysterii. Nakonec mi
nezbylo nic jiného než odložit desky, přistoupit k nevěstě, zdvihnout jí svrchní sukni,
sebrat saranče a odhodit ho do trávy. Vzhledem k tomu, že učím biologii, to pro mne
nebyl problém. Nevěsta se ještě chvíli vzpamatovávala ze šoku, ale nakonec vše dobře
dopadlo a obřad jsme úspěšně dokončili.
Letadlo
Jiný nezapomenutelný svatební obřad se
také konal na Zvičině, tentokrát na jejím
svahu, kde je lyžařská sjezdovka. Snoubenci si vybrali místo na hraně, odkud se terén
svažuje prudce dolů. Tentokrát nám počasí opravdu nepřálo. Bylo po dešti, zima
a foukal silný vítr. S paní matrikářkou přicházíme na místo pokud možno dříve než
svatebčané, abychom si mohly vše připravit.
Při prvních krocích po mokrém svahu jsme
s hrůzou zjistily, že tráva šíleně klouže. S
velkou opatrností a navzájem se podpírajíce
doklouzaly jsme se až na místo obřadu, kde
byla připravená malá slavobránu. Byly jsme
tady první. Zima byla ukrutná, boty jsme
měly zcela promáčené. Schovaly jsme se
před větrem do lesa a čekaly. Po chvíli začali
klouzat po svahu první svatebčané. Největší
problém měl dědeček, který chodil špatně i
po rovině. Dva svatebčané se ho pokoušeli
dostat dolů. Šlo to ale velice pomalu, takže
nakonec snoubenci rozhodli, že obřad začne
bez něj, protože nevěsta už byla promodralá
zimou. S paní matrikářkou jsme svlékly kabáty, pověsily je na větev v lese a obřad začal.
Myslely jsme, že to nejhorší máme za sebou, ale to byl omyl! Hlavní problém nastal,
když nás objevilo malé motorové letadlo a
s velkým gustem na nás začalo v kruzích
nalétávat. Motor řval. Kdybych místo připraveného projevu četla Pohádky z mechu a
kapradí, nikdo by si toho nevšiml. Nakonec
jsme se šťastně dostali až k oboustrannému
„Ano“ a k podpisům. Popřály jsme zmrzlé
novomanželce a o trochu méně zmrzlému
novomanželovi, zanechaly je v objetí svatebčanů, oblékly si kabáty a opatrně zahájily
stoupání vzhůru. Cestou jsme potkaly dědečka s oběma průvodci. Doporučily jsme

jim, aby se raději vrátili, jinak nestihnou
oběd.
Po této zkušenosti jsme využily zákonem
danou možnost, která oddávajícímu umožní odmítnout místo, které si snoubenci vyberou, pokud je považuje za nevhodné. Hrana sjezdovky na Zvičině se tak zařadila mezi
adrenalinové obřady v extrémních podmínkách, podobně jako svatba při seskoku padákem, pod vodou, v balónu a podobně.
Bobek
Na svahu Zvičinského hřbetu stojí objekt
zvaný Lázně pod Zvičinou. Je tam pěkná
terasa s nádherným výhledem do údolí, na
které také oddáváme. Obřad si objednali

snoubenci, kteří měli tříletého chlapečka.
Když jsme s paní matrikářkou přijely na
místo, všichni svatebčané již byli přítomni, protože se v objektu ubytovali. Synek
snoubenců měl krásný sametový obleček.
Aby se neumazal, hlídal ho dědeček. Chlapeček objevil skluzavku. Vylezl po žebříku a
sklouzl se dolů. Ozval se zoufalý výkřik. V
noci pršelo a skluzavka končila velkou louží.
Plačící promáchané dítě odváděl provinile
se tvářící dědeček do budovy. Po chvíli se
chlapeček objevil v džínách a tričku a šel si
hrát na písek. Počasí bylo krásné, snoubenci
se usmívali, obřad začal. Po chvíli se davem
svatebčanů zvolna šířila vlna zmatku. Přestala jsem mluvit. Davem se prodíral synek
snoubenců a nedal se nikým zastavit. Podařilo se mu proniknout až k mamince. Ta se
k němu sklonila a chlapeček jí něco zašeptal. Nevěsta se zvedla, vyděšeně se podívala
na ženicha, pak na mne a špitla: „Bobek!“
Následně se k dítěti vrhly babičky a tety a
nabízely mu, že s ním na záchod dojdou.
Ale chlapeček se křečovitě držel maminčiných šatů a bulil, že chce jít s mámou. Tak
jsem odložila desky a řekla nevěstě, ať synka
klidně doprovodí. Reakce zmatené nevěsty
byla úžasná. Zeptala se: „A to můžu?“ Teprve když jsem ji ujistila, že na ni opravdu
s obřadem počkáme, vzala synka za ruku a
oba odešli. Po chvíli se spokojené dítě vrátilo
na písek, trochu rozechvělá nevěsta se opět
postavila vedle ženicha a tentokrát již vše
proběhlo bez přerušení. Myslím, že tento
netypický průběh svatby všem zúčastněným
zůstal dlouho v paměti.
Text: J. Dobroruková, foto: archiv obce
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Občané, pozor!

Provoz Sběrného dvora v Bílé Třemešné
bude do 31. 3. 2020 OMEZEN.
Otvírací doba:
Únor sobota 29. 2. 2020
Březen sobota 28. 3. 2020
Cena za známku a pytel na odpad bude v
roce 2020 71,- Kč.
Upozorňujeme občany, že pojištění obce
proti živelním událostem se nevztahuje
na případné poškození pomníků na hřbitovech.
Na Obecním úřadě jsou v prodeji nové
pohledy Bílé Třemešné a brožura k 780.
výročí první písemné zmínky o naší obci.
Z důvodu novelizace zákona č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích dochází od ledna 2020 ke změnám v obecně závazných
vyhláškách obce Bílá Třemešná.

Jedná se o tyto vyhlášky:
- O místním poplatku ze psů
- O poplatku za užívání veřejného prostranství
- O místním poplatku z pobytu
- Nařízení o zákazu podomního prodeje

Upozorňujeme zejména na změnu sazby
ve vyhlášce o poplatku z pobytu, který je
nově stanoven na 10,-Kč/osoba za každý i
započatý úplatný den pobytu v obci, s výjimkou dne příchodu.
Celé znění vyhlášek si můžete přečíst na
webových stránkách obce www.bilatemesna.cz , v tištěné podobě jsou vyhlášky
k nahlédnutí na Obecním úřadě.
Chcete být informováni o aktuálních akcích v obci? Chcete vědět, kdy nepoteče
voda? Nebo je zavřená ordinace lékařky?
Zaregistrujte se do našeho „mobilního
rozhlasu“. https://bilatremesna.mobilnirozhlas.cz

V roce 2019 se v naší obci narodilo 10
občánků – 6 děvčat a 4 chlapci.

Do naší obce se přistěhovalo 37 občanů a odstěhovalo se 25 občanů.
V roce 2019 nás opustilo 12 našich
spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel je 1328 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
2020 slaví „kulaté“ výročí sňatku (50
let a více), aby se přihlásili na obecním
úřadě.
P. Morávková, matrikářka

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

Ceník inzerce v Třemešenském zpravodaji (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
1) Plošná inzerce
Základní cena plošné inzerce v poměru strany zpravodaje ve
formátu A4:
Inzerát o rozměru cca 1/16 strany: 120,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/8 strany: 170,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/4 strany: 250,-Kč
Inzerát o rozměru cca 1/2 strany: 375,-Kč
Inzerát o rozměrech cca 1 strany: 700,-Kč

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

2) Řádková inzerce
Cena za jeden řádek inzerátu i započatého (tj. max. 120 znaků
včetně mezer na řádek): 40,-Kč

Třemešenský zpravodaj
Vydává obec Bílá Třemešná jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází dvakrát ročně.
Náklad: 500 výtisků
Registrováno u MK ČR pod číslem E 23091.
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Poživilová, katerina.pozivilova@seznam.cz
Redaktor, inzerce: Pravoslava Morávková, matrika@bilatremesna.cz
Redakční rada: Bc. Štěpán Čeněk, Ing. Květoslav Sybr,
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