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Poděkování
Vážení spoluobčané. Dovolte mi,
abych Vám touto cestou popřál
hodně úspěchů a zdraví v roce
2015 a poděkoval za důvěru, díky
které jsem byl znovu zvolen starostou obce Bílá Třemešná. Nejen pro
mě, ale pro celé zastupitelstvo obce
je to velká pocta, které si vážíme.
Zároveň bych tímto chtěl poděkovat všem spolupracovníkům,
zastupitelům a občanům, kteří se

aktivně zapojují do dění v obci, za
spolupráci, na kterou se budu těšit
i v letech následujících.
V neposlední řadě bych chtěl
rovněž poděkovat organizacím a
členům Sdružení přátel Bílé Třemešné, Střemcha, TJ Sokol Bílá
Třemešná oddíl žen, oddíl Fotbalu,
oddíl Volejbalu, Svazu žen a Sboru
dobrovolných hasičů za přípravy a
pořádání mnoha kulturních akcí,

které jsou ozdobou naší obce a
jejichž kvalita je oceňována mnoha návštěvníky ze širokého okolí.
Všem těmto lidem přeji neutuchající entuziasmus, pevné nervy
a hodně fantazie při pořádání dalších akcí. Za obecní úřad slibuji,
že budeme velmi rádi tyto aktivity
opět co nejvíce podporovat.
Štěpán Čeněk, starosta

Výstavba sběrného dvora
V minulém roce podala obec žádost
na Státní fond životního prostředí
o poskytnutí dotace na výstavbu
sběrného dvora v areálu bývalého
zemědělského družstva Agro Bílá
Třemešná. Po jejím přezkoumání
a zhodnocení nám bylo v druhé
polovině roku 2014 oznámeno, že
www.bilatremesna.cz

naše žádost byla schválena. Celkové výdaje na výstavbu a nákup manipulační techniky byly vyčísleny
na částku 6 476 664 Kč. Schválená
podpora z operačního programu
životního prostředí pak činí 90% z
této částky.

Foto: Archiv obce
Traktor Zetor pořízený jako manipulační
technika v rámci dotace sběrného dvora.
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Na základě provedeného výběrového řízení, ve kterém zvítězila
společnost REKOM Nový Bydžov
a.s., byly na přelomu září a října
zahájeny stavební práce. Po jejich
prosincovém přerušení z důvodu
klimatických podmínek je dokončení stavby plánováno nejpozději
do konce prvního pololetí letošního roku. Stavba sběrného dvora
bude nejen splněním určitých povinností, které obce musí postupně
plnit vůči občanům a státu, ale i
dalším krokem, který by měl zkvalitnit služby pro obyvatele obce.

Kanalizace a ČOV Nové Lesy
V předcházejících letech byl po
řadě projednání schválen záměr
obce revitalizovat náves v Nových
Lesích. I když se tento plán potýká
s delším zdržením díky nedořešeným vlastnickým vztahům dotčených pozemků, podařilo se nám
už dosáhnout i jistých úspěchů. Na

konci roku nám bylo sděleno, že
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje rozhodl vyhovět naší žádostí
o poskytnutí dotace na zpracování
projektové dokumentace nového
kanalizačního řadu a ČOV Nové
Lesy. Na tuto akci nám byla schválena dotace ve výši 179 000 Kč.

Kompostéry a štěpkovač

Dalším plánem pro zkvalitnění nakládání s odpady pro naše občany je
nákup kompostérů a štěpkovačky. I na tento záměr byla v loňském roce
zpracována žádost o dotaci z operačního programu životního prostředí.
Rovněž zde se nám podařilo uspět a bylo rozhodnuto, že z celkové ceny
projektu ve výši 857 588 Kč nám byla přidělena dotace 90% z této částky.
Kompostéry ve třech velikostech o obsahu 600, 900 a 1400 l pak budou
určeny k bezplatnému pronájmu pro občany. Po skončení nájmu pak
mohou být převedeny do jejich osobního vlastnictví.
O podrobnostech, kdy a jak kompostéry získat budete informováni v
průběhu jara pomocí letákové kampaně a na stránkách obecního úřadu.
Foto: Archiv obce
Rozestavěný sběrný dvůr v areálu bývalého
Agro B.T.

Plánované investiční akce v roce 2015
Rekonstrukce návsi Nové Lesy
I přes zmiňované komplikace s
vlastnictvím pozemků pod plánovanou stavbou, budou i v tomto
roce pokračovat práce, jejichž cílem bude získat stavební povolení.
Zároveň s tímto procesem probíhají i práce na změně územního
plánu, která bude při této rekonstrukci nutná.

první etapu chodníku na Spořilov.
Jedná se o úsek od bývalého zdravotního střediska po křižovatku
na Aleje (u Šamanů). Posouzení
žádosti a rozhodnutí o poskytnutí
dotace bude probíhat v květnu a
červnu tohoto roku.
U druhé etapy chodníků (křižovatka na Aleje – Spořilov), se nám zatím nepodařilo dovést tuto akci do
fáze stavebního povolení z důvodu
Chodník Spořilov
složitých majetkoprávních vztahů.
V prvním týdnu nového roku byla Věřím však, že i s Vaší pomocí,
úspěšně zkompletována a podána stejně jako u první etapy, se nám to
žádost o dotaci na rekonstrukci v tomto roce podaří.
chodníku a veřejného osvětlení na

Ostatní
V tomto roce budeme dále pokračovat v projektové přípravě chodníků a opravě kanalizace v Mezihoří, opravě chodníku spojující Bílou
Třemešnou a Nové Lesy a dalších
nutných opravách komunikací, vodovodní a kanalizační sítě a údržbě
zeleně.
Štěpán Čeněk, starosta

Foto: D. Pochylá
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-Historie25. výročí sametové revoluce

V letošním roce uplynulo 25 let od
událostí, které odstartovala pietní
vzpomínka na 50. výročí uzavření
československých vysokých škol v
období okupace hitlerovským Německem.

pil pan Mgr. Josef Bělina a svým
odvážným projevem se dostal do
sporu zejména s členy místní organizace KSČ a PSVB (Pomocná
stráž veřejné bezpečnosti). Na závěr svého vystoupení pozval přítomné na nedělní mítink opět do
sálu v Domě požárníků. Po zasedání spolu s panem Jiřím Žižkou
a panem Bohuslavem Josífkem
založili koordinační výbor Občanského fóra. Profesor Bělina sestavil
programové prohlášení a zakládací listinu. V neděli 3. prosince
1989 ve večerních hodinách se sál
zaplnil k prasknutí. Zakládací listinu zde toho dne podepsalo 178
občanů nejen z naší obce, ke které
ještě patřila Dolní Brusnice, ale i z
okolních vesnic – z Třebihoště a z
Nemojova. V následujících dnech
přibyla podpora ze Základní školy
Bílá Třemešná a dále z mateřských
škol v Dolní Brusnici, Horní Brusnici a v Třebihošti.

Dne 17. listopadu 1989 vysokoškoláci zorganizovali průvod k uctění
památky Jana Opletala. Průvod se
změnil v masový pochod Prahou a
skončil masakrem na Národní třídě.
Zpráva o této události se rychle
rozšířila po celé republice a spustila
lavinu protestů a stávek. K studentům se připojili umělci a disidenti
v čele s Václavem Havlem. V pražském Činoherním klubu vzniklo
dne 19. listopadu Občanské fórum
jako otevřená platforma občanských nezávislých aktivit, pro vedení otevřeného dialogu s představiteli komunistické moci. Občanské
fórum zahrnovalo široké spektrum
názorů a osobností, jejímž cílem
byl přechod od totalitního režimu Na prvních setkáních se promítaly
k demokratické společnosti.
videokazety se záběry událostí na
Národní třídě, z demonstrací na
Po celé zemi se konaly mítinky, ná- Václavském náměstí, projevy záměstí se zaplňovala tisíci občanů. stupců studentů, disidentů, umělZ balkónů radnic i z provizorních ců i kněží. Videokazety se šířily
tribun se do mrazivých podvečerů rychle z centra dění do celé repubnesly vzrušené hlasy řečníků. Dav liky a byly důležité spolu se samizjim ze tmy odpovídal skandovaný- datovými tiskovinami pro zajištění
mi protikomunistickými hesly, po- informovanosti a povzbuzení retleskem a zvoněním klíčů.
voluční nálady obyvatelstva, neboť
hromadné sdělovací prostředky,
Jak probíhala sametová revoluce u které byly nástrojem komunistické
nás?
politiky a demagogie zpočátku o
V Bílé Třemešné bylo Občanské fó- těchto událostech neinformovaly
rum (OF) založeno ve čtvrtek dne vůbec, v následujícím týdnu pouze
30. 11. 1989 jako jedno z prvních sporadicky a zkresleně.
na trutnovském okrese. Toho dne
se v Domě požárníků (nyní hasičů) Svědectví o událostech v Praze
konalo plenární zasedání MNV přinesli i jejich přímí účastníci –
v zajetých kolejích podle předem studenti Miroslav Žižka a Mojmír
připraveného scénáře. Ani zmínka Malý.
o nových událostech. Pak vystou- Na setkáních našeho OF vystoupily
www.bilatremesna.cz

Pro ilustraci zde uvádím příspěvek pana profesora Běliny
z 2. čísla Zpravodajského nepravidelníku pod názvem:
Co chceme
Chceme, aby se už nikdy nevrátily „staré pořádky“, aby již
nikdy neexistoval monopol myšlení a moci jakékoli politické
strany či skupiny lidí.
Chceme, aby všichni měli právo
svobodně vyjádřit svůj názor,
víru a svobodně si zvolit své zástupce.
Chceme se zbavit strachu, závisti, nenávisti, podezřívavosti a lži.
Chceme, aby všichni neschopní
a zkompromitovaní odešli z vedoucích funkcí.
Chceme odhalovat pravou tvář
těch, kteří jen „převlékli kabát“.
Chceme nedat šanci těm, kteří
se dodnes nevzdali myšlenky na
návrat ke starým časům.
Chceme, aby se v řadách OF
a budoucích poslanců nemohli
prosazovat lidé s osobními kariéristickými cíli a pochybnými
morálními kvalitami.
Chceme být slušní a čestní.
Chceme zdravé životní prostředí
a potraviny.
Chceme prosperující ekonomiku, sociální spravedlnost a právní jistoty.
Chceme decentralizovat demokracii.
Chceme, abyste nám v tom co
nejvíce pomohli.
Protože problémů a úkolů bylo
mnoho a nebylo možné je řešit
na společných zasedáních, byly
vytvořeny jednotlivé odborně
zaměřené sekce:
–sekce pro styk s MNV a pro
připravu voleb
–sekce životního prostředí
– sekce kulturní a školská
– sekce pro obnovu pomníku
T. G. Masaryka
– redakční rada
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například Ing. Josef Vágner, zakladatel Safari, a poslankyně Federálního shromáždění paní Vítězslava
Klůzová.
Po počáteční euforii a po veřejném
odsouzení zásahu pořádkových
sil proti studentům se muselo začít urychleně pracovat. Bylo třeba
zahájit jednání se zástupci MNV
(místní národní výbor) a místních
organizací Národní fronty včele s
KSČ. Bylo třeba připravovat rekonstrukci zastupitelského sboru a připravovat se s plnou zodpovědností
na řízení obce, se kterým téměř nikdo neměl žádné zkušenosti.
Koordinační výbor OF začal vydávat „Zpravodajský nepravidelník“,
ve kterém informoval občany o své
činnosti.

Na zasedání OF dne 15. března byli
představeni a kooptováni noví poslanci. Dosavadní předseda MNV
pan Miloš Málek starší ze své funkce odstoupil a na jeho místo byl
zvolen pan Jiří Petřík starší. V poslaneckém sboru MNV v Bílé Třemešné zůstalo pouze 5 členů KSČ.
Uplynul rok od událostí na Národní třídě a v naší obci jsme dospěli
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k prvním svobodným volbám do
obecního zastupitelstva, které se
konaly v sobotu dne 24. 11. 1990.
Zastupitelský sbor zeštíhlel oproti
předchozímu počtu 33 na 15 zastupitelů. Do voleb šlo OF společně v koalici demokratických sil s
Československou stranou lidovou,
Československou stranou socialistickou a s nově vzniklou Stranou
zelených. V opozici zůstala KSČ.
Prvním starostou obce, který vzešel ze svobodných voleb, byl zvolen
pan Ladislav Žižka z Dolní Brusnice.
Demokratickými volbami skončilo revoluční období Občanského
fóra, práce však neskončila. Předáci tohoto hnutí se stali zastupiteli a
někteří z nich tam vydrželi dodnes.
Za rok působení OF v naší obci
bylo, kromě vítězství, ve volbách
dosaženo zejména následujících
úspěchů:
Podařilo se zastavit výstavbu skladiště jedů ACHP v Bílé Třemešné.
Ve spolupráci s OF Dvůr Králové
n/L se podařilo zabránit výstavbě
velkokapacitní skládky odpadů v
Nových Lesích pod hřbitovem.
Byly provedeny úpravy čeřičky pitné vody a podařilo se snížit obsah
radonu ve vodě z průměrné hodnoty cca 200 Bq/l na na přijatelných 20 Bq/l (normová hodnota 50
Bq/l).
Lesy v okolí Bílé Třemešné byly

zařazeny do kategorie lesů se zvýšenou rekreační činností a byla tak
zastavena mýtní těžba.
Proběhla první výsadba zeleně v
obci a byla provedena likvidace
většiny černých skládek.
V tomto období se rovněž konala
velkolepá oslava – 750 let Bílé Třemešné.
Co říci na závěr. Jistěže se nepodařilo splnit vše, co si OF ve své počáteční euforii předsevzalo. Ideály
zůstanou ideály a realita realitou.
Demokracii, slušnosti a politické
kultuře se musíme ještě dlouho
učit. Přesto si myslím, že je líp, než
bylo, a že to stálo za to. A všem,
kteří se na prvních krůčcích naší
obnovené demokratické společnosti podíleli a zůstali čestnými
lidmi, patří velký dík.
				
Bohužel se nám nepodařilo sehnat
žádné fotografie z těchto událostí.
Pokud by někdo nějaké vlastnil,
byli bychom rádi, kdyby je mohl
zapůjčit obecnímu úřadu k okopírování do obecní kroniky.
Děkuji,
Květoslav Sybr
Prameny:
Zakládací listina OF v Bílé Třemešné
Zpravodajský nepravidelník OF č. 1 – 10
Obecní kronika 1989 – 1990
Vzpomínky pamětníků, zejména pana Mgr. Josefa
Běliny
Kronika sametové revoluce (ČTK 1989)

www.bilatremesna.cz
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Poručík letec Josef Kuhn – 100. výročí narození
Josef Kuhn se narodil v Bílé Třemešné 21. 12. 1914, na začátku 1.
světové války. O 25 let později odchází do zahraničí bojovat proti
nacistickému Německu, které pod
Hitlerovým vedením rozpoutalo 2.
světovou válku.
V letech 1933 – 1935 absolvoval
školu leteckého dorostu v Prostějově, oddělení pilotů. Z protektorátu
Čechy a Morava odchází nejprve
do Polska, 29. 8. 1939 zde byl přijat
do polského letectva. 17. září byl
zajat Rudou armádou při pokusu
o přechod rumunských hranic. Po
dohodě vlád Sovětského svazu a
Velké Británie o uvolnění československých letců vyplouvá z Oděsy
do Istanbulu, přes Mersin, Haifu,
Suez, Rudé moře, Kapské Město a Gibraltar pokračuje do Velké
Británie. 12. 7. 1941 přistává v Liverpoolu. 25. 7. 1941 byl přijat do
Royal Air Force (RAF). Byl přidělen k 311. československé bombardovací peruti.
Sloužili zde i další letci z našeho
regionu: Karel Hančil (narozen
v Třebihošti), Jaromír Stříhavka
(narozen v Lipnici), Timothy (Bohouš) Hubený, Oldřich Schiesler,
Karel Štrégl, Václav Netík, Eduard
Zbroj (narozeni ve Dvoře Králové
n. L.).

www.bilatremesna.cz

třicet jedna let. 12. 10. byl pohřben
v Bílé Třemešné.
V Britském královském letectvu
sloužilo za 2. světové války 2 402
Čechů a Slováků, kteří získali výbornou pověst. Pětina z nich se
konce války nedočkala. Ti, kteří se
vrátili, byli po nástupu komunismu
v únoru 1948 propuštěni z armády,
vyslýcháni, mučeni, vězněni, jejich
rodiny byly perzekuovány. Mnozí
znovu opouštějí vlast a žijí v zahraničí.
Dnes jsou opět českoslovenští letci
Foto: Archiv obce
sloužící v RAF součástí naší hisJosef Kuhn uskutečnil 61 operač- torie i učebnic dějepisu. Za jejich
ních letů. Od 3. 12. 1944 byl pře- statečný boj za vlast a svobodu jim
cvičen k 246. peruti transportního patří náš obdiv a poděkování.
letectva.
Kateřina Poživilová
Po návratu do vlasti v srpnu 1945
byl přidělen k leteckému dopravnímu pluku v Praze jako pilot. Byl
vyznamenán
Československým
válečným křížem, čs. medailí Za
chrabrost, čs. Pamětní medailí VB
a britskými vyznamenáními D.
F. M., Star, Atlantic Star, Defence
Medal, War Medal. 27. 8. 1945 byl
Foto: M. Kuk
jmenován čestným občanem Bílé Zdroje:
Třemešné.
http://weby.trutnov.cz/raf/letci311/kuhn.html
4. 10. 1945 zahynul během slu- http://cs.wikipedia.org/
Blinka, Jiří, Vzpomínka na dva občany Bílé Třemešžebního letu při letecké havárii u né, Královédvorské listy, 27. 5. 2005
Bučovic na Moravě v letounu Sie- Archiv Obecního úřadu v Bílé Třemešné
bel, který pilotoval. Nebylo mu ani
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Zajímavosti z historie naší školy 1. část 1779 - 1918
Počátky historie naší školy spadají
do poslední čtvrtiny osmnáctého
století, kdy se pod vlivem patentu
Marie Terezie o zavedení povinné
školní docházky začíná soustavně
vzdělávat omladina v celé monarchii. Původně do školy docházeli
hlavně chlapci, ale i to se časem
mění.

3 sáhy a 3 střevíce dlouhá, 3 sáhy
široká, 1 sáh, 2 střevíce a 6 coulu
vysoká se 6 okny. Sedm škamen z
každé strany a 60 obrázků biblických.“ Téměř celých sto let tu pak
působily v pozici učitelů tři generace rodu Bujarků – Josef, Jiří a opět
Josef.
Změna nastává až v roce 1875 s příchodem řídícího učitele Jana Janků
z Třebihoště. Jeho plat činí 400 zlatých ročně. V té době již namísto farní zde působí obecná škola.
Nová budova se staví koncem 19.
století a svému účelu slouží mnoho
desítek let. Dnes je v ní zdravotní
středisko.
Situace tohoto období je velmi podobná situaci dnešní – řeší se platy, opravy budovy, chování žáků.
Např. v polovině 19. století opravují podlahu školy tesař Josef Kaiser
a Jan Žižka. Mládež spolu s učiteli
Foto: Archiv ZŠ velkolepě slaví narozeniny císaře
pána a další výročí spojená s moTzv. farní škola byla založena v Bílé narchií. V roce 1876 chodí do školy
Třemešné v roce 1779 v č.p. 36. 228 dětí, z toho 107 chlapců a 121
,,Jedna vyučovací světnice leží k děvčat.
straně půlnoční z kamene a cihel, První světová válka naši školu

6

zasáhne velmi tvrdě. Tři učitelé
narukují a složitě se za ně hledá
náhrada. Dochází někdy i k tragikomickým zmatkům. Po údajném
úmrtí jednoho z učitelů na frontě
celá škola pořádá sbírku na jeho
pohřeb a pozůstalé. Náhle však vychází najevo, že dotyčný stále žije.
Jako ruský legionář ve válce působí
pozdější dlouholetý ředitel obecné
školy Václav Rýdl.
Se vznikem republiky v roce 1918
nastává změna. Mládež a kantoři
nyní již neslaví narozeniny císaře, ale pro změnu zase prezidenta
Osvoboditele T. G. Masaryka.
Jiří Lux,
pokračování příště

Foto: Archiv ZŠ

www.bilatremesna.cz
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Bezpečný ostrov pro vaše děti pod Zvičinou.
Kontakt.:
Základní škola a Mateřská Bílá Třemešná, okr. Trutnov
Bílá Třemešná 313, 544 72 Bílá Třemešná
e-mail: info@zsbt.cz, web: www.zsbt.cz
tel: 499 396 321
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Děti, bez nich to nejde
V září 2014 do základní školy nastoupilo 173 žáků
z Bílé Třemešné,
Třebihoště, Dolní
Brusnice, Zábřezí-Řečice, Horní
Brusnice, Mostku a Dvora Králové nad Labem. Služeb školní
družiny využívá 68 dětí z toho
46 dětí z 1. a 2. třídy.
Do mateřské školy nastoupilo
65 dětí z Bílé Třemešné, Dolní
Brusnice a Doubravice.

Školu dělají učitelé
Organizace je funkčně rozdělena do 5 úseků (MŠ, I. st. ZŠ
vč. ŠD, II. st. ZŠ, ŠJ a ekonom-správní úsek), celkem cca 28,5
pracovních úvazků. Děti a žáky
vzdělává 22 pedagogů.
Hospodaření organizace
S koncem kalendářního roku se
blíží i roční finanční zúčtování –
rozpočet organizace činil na rok
2014 cca 13,7 mil. Kč (stát 9,9
mil. Kč, obec 3,3 mil., ost. zdroje
0,5 mil. Kč).

Rok 2014 byl úspěšný z více pohledů

V únoru proběhla v naší organizaci plošná kontrola České školní
inspekce. Inspekční tým dospěl k
velmi kladným závěrům a konstatoval, že klima a rozvoj organizace
se ubírá správným směrem.
Loňský rok byl bohatý na školní akce a soutěže, jejich výčet je
poměrně dlouhý (přírodovědné,
matematické, sportovní, výtvarné
či zaměřené na prevenci). Za připomenutí stojí účast naší školy v
televizní soutěži Bludiště, jazykový
pobyt v Anglii, Akademie školy či
účast našich žáků v krajských kolech olympiád či republikových
soutěží. Zásluhu mají jak pedagogové, tak i sami žáci (žákovský parlament).
Podařilo se administrativně vytvořit školský obvod naší základní

školy a formálně tak potvrdit již
léta zaběhlou tradici. Pro spádové
obce naší školy to znamená záruku
v umístění jejich dětí v naší škole a
trvalé zajištění veřejné dopravy ze
spádové obce do naší školy. Spádovými obcemi jsou Bílá Třemešná,
Dolní Brusnice, Třebihošť, Zábřezí-Řečice a nově Nemojov (pro
druhý stupeň ZŠ).
Dotační projekty – podařilo se dokončit projet EU peníze školám a
získat další finanční prostředky na
laboratorní vybavení, dopravní výchovu a jiné školní aktivity.
Děkujeme zejména spádovým obcím naší školy, Nadaci partnerství,
spol. Škoda Auto a.s., Ministerstvu
školství ČR a dalším organizacím
za spolupráci a podporu.

Plány pro rok 2015

Koncem ledna proběhne zápis do budoucí 1. třídy. Opět očekáváme počet okolo 30 žáků, s ohledem na omezenou prostorovou kapacitu nebudeme však půlit ročník, a proto jsou vypsána kritéria.
Prioritou roku bude naplánovat další rozvoj školy s ohledem na demografický vývoj spádových obcí a na zaměření školy včetně přípravy projektových dokumentací s cílem navýšit kapacitu základní školy a vybudovat tolik potřebné odborné učebny (dílny, jazykové učebny).
Další informace o škole naleznete na jejím webu www.zsbt.cz nebo na
vývěsce u obecního úřadu.
Třemešenská škola žije! :-) 			
Emil Kudrnovský, ředitel

Novinky roku 2014 - Otevření školní družiny

V novém školním roce 2014/2015
čekalo na děti z prvních tříd úplně nové oddělení školní družiny.
Duhovými barvami vyzdobené
oddělení slavnostně otevřel přestřižením stuhy ředitel školy Mgr.
Emil Kudrnovský, Ph.D. a starosta
obce Bc. Štěpán Čeněk. Rekonstrukce družiny probíhala od června do konce hlavních prázdnin,
proto mohl být provoz zahájen
1. září 2014. Bylo vytvořeno nové
oddělení včetně. šaten a sociálních
zařízení s kapacitou 30 žáků. Stavební úpravy si vyžádaly investici
ve výši cca 500 tis. Kč a nové vybavení v ceně cca 180 tis. Kč. Děku8

jeme našemu zřizovateli, obci Bílá
Třemešná, za podporu. Otevřením
dalšího oddělení tak došlo k navýšení kapacity školní družiny na 68
míst z původních 45. Pozn.: Prostory jsou připraveny pro kapacitu
75 žáků, ale krajský úřad nyní z
finančních důvodů povoluje kapa-

Foto: archiv ZŠ

city školních družin pouze pro 85
% žáků z 1. - 3. třídy. Poděkování
patří i rodičům, kteří věnovali do
nového oddělení hračky. Dnes už
je oddělení plně v provozu a dětem
přejeme, aby se jim ve školní družině líbilo!
Lenka Žižková

www.zsbt.cz
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Dětské oči odhalily nebezpečí
Škola je sice základem života, ale
ještě důležitější je, aby se děti do
vzdělávacího zařízení dostaly bezpečně a stejně tak i z něj.
Právě to si uvědomili i na Základní škole v Bílé Třemešné a zapojili se do grantového programu Na
zelenou Nadace Partnerství, jehož
cílem je zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol. Jeho
hmatatelný výstup, tedy odbornou
dopravní studii s návrhem řešení,
kterou zpracoval dopravní expert
Zbyněk Sperat, předaly děti na
konci září vedení obce.

Jízda bez helmy
Do projektu se však nezapojili
pouze žáci, ale i jejich rodiče. „Jednalo se prakticky o dvě části. V jedné na anketní otázky o bezpečnosti
odpovídaly děti, a podobně jsme se
zeptali i jejich rodičů,“ řekl ředitel
školy Emil Kudrnovský. Dodal, že
se průzkum nezaměřil pouze na
obecné otázky, ale směřoval i na
tělo samotných dětí. Například,
jestli používají při cestě na kole
helmu. „Některé děti přiznaly, že
tuto ochranu hlavy nenosí,“ uvedl
ředitel Emil Kudrnovský. Nicmé-

ně však všechny poznatky vedly k
již zmíněné studii, která by měla v
příštích měsících snížit riziko úrazu v okolí školy.

Vlastní iniciativa
„Spolupráce s obcí je výborná, s
jejím vedením jsme se shodli na
většině navržených bodů. Opatření týkající se dopravního značení
a drobných stavebních úprav budou realizována v průběhu příštího roku, některá možná i dříve,“
uvedl ředitel školy s tím, že i přes
rozsáhlou studii nechce škola sedět
se založenýma rukama a všechnu
práci nechat na obci.
„Dohodli jsme se, že nakoupíme
další stojany na kola a přenosné
dopravní značky. Zlepšíme tím
výuku dopravní výchovy,“ dodal
Emil Kudrnovský.
Petr Vaňous, Krkonošský deník

Foto: archiv ZŠ

Šesťáci na cestě za Věstonickou venuší
Ve středu 24. září si museli mnozí
šesťáci přivstat. Čekala je dlouhá
cesta až do moravské metropole
- do Brna. A proč tam? Právě zde
totiž byl k vidění originál jednoho
z nejstarších a nejcennějších exponátů českých muzeí – soška pravěké, až 30 tisíc let staré Věstonické
venuše, která bývá vystavována jen
jednou za několik desítek let. A to
už teprve stálo za to přivstat si.
Dne 24. září jsme navštívili město
Brno. Odjížděli jsme v 5:50 z Bílé
Třemešné vlakem. Pokračovali
jsme přes Pardubice do Brna. Tam
jsme se vydali směrem k muzeu.
Nejdříve jsme viděli Boskovický
www.zsbt.cz

poklad, kde se nacházely všelijaké
mince jako např. ty z doby Karla
IV. nebo Přemysla Otakara II. Pak
jsme již zhlédli to nejdůležitější Věstonickou venuši, Hlavu Kelta
a také meteority. Poté jsme ještě
obdivovali různé meteority a pracovnu pana profesora Absolona,
který jako první objevil na Moravě
jeskyně.
Poté jsme šli na náměstí, kde jsme
se naobědvali a obdivovali jejich
vlastní netradiční orloj. Dále vedly
naše kroky do kostela svatého Petra a Pavla. Tam to bylo nádherné.
Pak následovala prohlídka kasemat na hradě Špilberk.

Mladý technik
Přírodovědné předměty se v poslední době u dětí netěší veliké
oblibě. Přesto máme ale mnoho
technicky nadaných žáků. Toho
by byla škoda nevyužít, a tak při
naší škole vznikl kroužek s názvem Mladý technik.
Tento kroužek by nebylo možné plnohodnotně realizovat bez
finanční podpory společnosti
Škoda Auto a. s. a zapojení naší
školy do jejich dotačního programu Popularizace technického vzdělávání na základních
školách. Díky tomuto programu
bylo možné pořídit nové učitelské pracoviště v učebně přírodních věd a pomůcky, které
využijeme jak při technickém
kroužku, tak i při výuce v hodinách fyziky.
Hlavním cílem je přiblížit dětem
techniku, praktické provádění pokusů a v neposlední řadě
poskytnout možnost soutěžit o
titul Mladý technik, který bude
vyhlášen na konci školního
roku. Naši „mladí technici“ získají v kroužku základní znalosti
z konstrukce, elektrotechniky,
optiky a dalších zajímavých odvětví fyziky.
První setkání se uskutečnilo ve
středu 8. 10. a pokračuje vždy
jednou za čtrnáct dní. Pro velký
zájem kroužek probíhá současně
na dvou pracovištích. Těší nás
zájem žáků o technické obory a
věříme, že se do boje o titul Mladý technik pustí s co největším
nasazením.
Simona Lehrausová

Foto: archiv ZŠ
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Armáda České republiky
zavítala i k nám
,,Co se stalo? Kdo nás napadl? Je
válka? Nastala živelná pohroma?
Neujely nějakému žákovi či snad
učiteli nervy až tak, že na ně musela přijet vojenská posila?“ Tyto
otázky si možná mnozí nezaujatí
jedinci mohli klást, pokud včera
dopoledne (čtvrtek 16. října) šli
okolo naší školy nebo na ní přímo pobývali. Naštěstí se o žádný
z obávaných poplachů nejednalo. To jen zástupci Armády České republiky navštívili náš druhý
stupeň, aby se žáky absolvovali
dopolední projekt Příprava občanů k obraně státu. Rozhodně
to stálo za to, bylo se na co dívat
a o čem mluvit. Posuďte sami…
Na programu se podíleli vojáci
z Agentury vojenského zdravotnictví pod vedením tiskového
informačního důstojníka majora Vlastimila Schlingera a jejich
cílem bylo žákům přiblížit práci
Armády České republiky. Projekt měl dvě části – teoretickou
a praktickou. Po absolvování každé z částí se skupiny prohodily.
Teoretická část obsahovala
přednášku doplněnou o shrnující otázky, za jejichž správné
zodpovězení byli žáci odměněni různými vojenskými propagačními materiály jako puzzle,
omalovánky atd. Praktická část
se odehrávala v tělocvičně. Žáci
si zopakovali čísla na tísňové
linky a byli odměněni dárky –
pravými vojenskými obinadly
a náplastmi. Na modelu raněného si vyzkoušeli i praktické poskytnutí první pomoci.
Jiří Lux

Tam byly voskové figuríny hlídačů
a vězňů. První část kasemat byla
věznicí pro padělatele mincí, lupiče atd. Ti zde museli pracovat. Byla
tam i černá kuchyně. Druhá část
byla postavena pro masové vrahy.
Ti nepracovali. Zde byly jen takové
dřevěné boudy pro vězně, kde byli
připoutáni a nedostávali jídlo ani
pití, taková hladomorna. Na hradu
je i bunkr ze 2. světové války.
Následovala cesta k vlaku, přestup
v Pardubicích, Hradci Králové a

Jaroměři a výstup doma v Bílé Třemešné, kde na nás čekali rodiče
nebo jsme šli domů samy.
Adéla Janečková, 6. ročník

Foto: archiv ZŠ

Osudy vojáků z Bílé Třemešné v 1. světové válce

V rámci připomenutí sta let od
Velké války začali žáci dějepisného
kroužku pátrat po osudech vojáků
z Bílé Třemešné bojujících na obou
stranách fronty. Navštívili pomník
padlých a ve spolupráci s největšími znalci z oboru v našem regionu
nahlédli do kroniky školy uložené ve Státním okresním archivu v
Trutnově. Jsou zde kusé zprávy o
civilním povolání branců a číslo
popisné domu, kde žili.
Nadějné badatele, ale také stále
čeká ještě mnoho práce. Není jisté, že vše absolvují s úspěchem, ale
zcela jistě se o to pokusí, protože

by měli znát historii našich předků
tam, kde se denně pohybují, neboť
jejich činy mohou být stále příkladem statečnosti.
Obracíme se i na Vás, čtenáře. Pokud máte doma nějaké fotky příbuzných, kteří bojovali na frontách
1. světové války, či alespoň žili v té
době, a něco víte o jejich osudech,
prosím, podejte nám informace,
možná právě Vy nejvíce pomůžete! Můžete nás kontaktovat osobně
ve škole (garant Mgr. Jiří Lux, jiri.
lux@zsbt.cz) či dát vědět přes potomky. Předem moc děkujeme.
Jiří Lux

Úspěch v dějepisné olympiádě
V lednu 2014 dosáhl Jan Horák, žák 5. ročníku, velkého úspěchu v okresním kole dějepisné olympiády. V konkurenci 30 žáků, a to i z řad gymnázií, obsadil suverénně nejmladší člen kola soutěže primárně určené až
pro osmý a devátý ročník, na svůj věk výborné desáté místo. Za vítězem
zaostal o pouhých 11 bodů.
Jiří Lux

Olympiáda v anglickém jazyce

V okresním kole Olympiády z anglického jazyka nás reprezentovali Karolína Bartošová a Filip Odvárka, Karolína se ve své kategorii umístila
na krásném 8. místě a Filip obsadil 2. místo, čímž si vybojoval postup do
krajského kola, kde ve velké konkurenci skončil na výborném 6. místě.
Jana Kňourková

Olympiáda v českém jazyce

Foto: archiv ZŠ
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V okresním kole Olympiády v českém jazyce obsadila Lucie Matušová
4. – 8. místo, což je velmi pěkný výsledek, škoda jediného bodu, který ji
dělil od postupu do krajského kola.
Kateřina Poživilová
www.zsbt.cz
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Školní knihovna Via Lucis

V říjnu 2013 zahájila na naší škole činnost školní knihovna. Za rok
fungování se do ní již stihla zaregistrovat většina žáků. Ti zde najdou nejen povinnou beletrii, ale i
knihy na volný čas či encyklopedie.
Zejména mladší děti již berou její
návštěvu za samozřejmost. Zájem
se stále více rozšiřuje i mezi větší.

Dětská scéna

Statut veřejná knihovna umožňuje zaregistrování i dospělé osoby
z řad obyvatelstva. Na jaře 2014
knihovna uspořádala veřejnou besedu se začínajícím spisovatelem
Janem Opatřilem. Zájem zejména
z řad dětí nás překvapil a budeme
rádi v těchto akcích pokračovat.
Jiří Lux

V přehlídce dětských recitátorů Dětská scéna 2014 jsme měli své zastoupení v okresním
kole (K. Žižková, Š. Horáková, A. Teperová,
A. Janečková, E. Cermanová a K. Klimešová).
Děvčata nastoupila do soutěže s obrovským
nasazením a rozhodně ani jedna z nich neudělala škole ostudu. A. Teperová a E. Cermanová porotu přesvědčily natolik, že je poslala do
kola krajského. Obě dvě předvedly i tam skvělý výkon, ale postup do republikového finále
nám unikl. Získaly však spoustu nových zkušeností, které příště určitě zúročí. Naše děvčata
jsou vynikajícími recitátorkami a jsou velikým
příslibem do budoucnosti.
Miluše Senetová

Rozsvěcení vánoční výzdoby

Již tradičně jsme vystoupili u příležitosti rozsvěcení vánoční výzdoby
v Bílé Třemešné. Letošní rozsvícení bylo ozvláštněné nazdobeným
parkem - stromky, které jednotlivé
třídy nastrojily vlastnoručně vyrobenými dekoracemi. Součástí výzdoby byl i betlém s Marií, Josefem

Prevence
Posláním preventivních programů na školách je dlouhodobé působení v oblasti prevence
rizikového chování žáků. Naše
škola navázala v loňském roce
spolupráci s organizacemi, které
v oblasti prevence mají dlouholeté zkušenosti. Jednou z těchto
organizací je Prostor Pro, který
nabízí pro školy řadu preventivních programů. S dalšími pěknými preventivními programy
k nám zavítal Vít Pospíšil ze základní školy Sion. Nedílnou součástí prevence jsou však i besedy
na preventivní témata v rámci
výuky, které si učitelé zajišťují v
jednotlivých hodinách sami.
Markéta Žižková

Foto: archiv ZŠ
Foto: archiv ZŠ

a poutníky a živými zvířaty.
Během vystoupení probíhala i
Vánoční sbírka, díky které jsme
mohli Dětskému centru ve Dvoře
Králové předat 800 plen a mnoho
dalších hygienických potřeb a hraček.
Miluše Senetová

Foto: archiv ZŠ

Sběr starého papíru
V roce 2014 nasbírali naši žáci
v soutěži sběru starého papíru
12 tun starého papíru. Z výnosu
minulých ročníků byly pořízeny
například sportovní dresy, florbalové vybavení apod., výtěžek
tohoto ročníku je směřován na
dovybavení školních dílen (nářadí, materiál). Jednotlivé třídy
soutěží o putovní pohár - ten
červnový získala letošní pátá
třída, po říjnovém kole putoval
do třídy čtvrté. Všichni sběrači
si po vyhlášení ročních výsledků
odnesli odměnu.
Miluše Senetová

Žákovský parlament

Již druhým rokem pracuje na naší
škole žákovský parlament. Jeho
úkolem je přispívat k dobré atmosféře školy, k dobrým vztahům
mezi žáky navzájem, mezi učiteli a
www.zsbt.cz

žáky. Parlament organizuje vlastní
akce a pomáhá při akcích školy. Informace o jeho činnosti najdete na
www.zsbt.cz.
Kateřina Poživilová

Foto: archiv ZŠ
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Po několika měsících hledání a
vymýšlení textů, skladeb, nacvičování i víkendových zkoušení se
28. května 2014 uskutečnila v sále
Hankova domu ve Dvoře Králové
tři vystoupení akademie žáků naší
školy a školky. Hlavní hrdinkou
tentokrát byla babička.
Většina babiček vaří, peče, uklízí,
hlídá vnoučata, stará se o zahradu
a o dění v sousedství.
Ta naše babička byla ale úplně jiná.
Ta si zkrátka v důchodu chtěla plnit své sny, na které neměla v životě
čas nebo odvahu. A tak si se svými
kamarádkami zatančila bosa v dešti, svezla se v nejrychlejším autě na
světě, proletěla se balónem, vylezla
na skálu, hrála na honěnou a učila
se lyžovat.

Přírodopis II.stupeň
Pro zájemce o biologii probíhala, jako každý rok, biologická
olympiáda. Nejprve školní kolo,
postup a vypracování vstupních
úkolů do okresního kola pro tři
žákyně 7. třídy a závěrečný postup do krajského kola pro Elišku Gracíkovou.
Pro všechny žáky se tradičně
konala „Poznávačka“ třiceti
rostlin a třiceti živočichů a nejlepších pět žáků ze 7. a 9.třídy
se zúčastnilo okresního kola ve
Dvoře Králové nad Labem.
Věra Kubová

Foto: archiv ZŠ
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Foto: archiv ZŠ

Školní akademie

Ve scénkách se představili členové dramatického kroužku, taneční
skladby pak byly kombinací práce
tanečního kroužku a skladeb jednotlivých tříd.
Na akademii vystoupilo na 130
žáků naší školy a téměř všechny
děti ze školky.
Chtěli bychom touto cestou ještě
jednou všem účinkujícím, ale i rodičům, prarodičům a dalším příznivcům naší školy vyjádřit své poděkování za pomoc při přípravě, i
za účast na představení. Velké díky
patří i všem děvčatům, která se podílela na secvičení skladeb „trenérsky“ – Karolce, Aničce, Kristýně a
Barče.
Děkujeme,
Miluše Senetová

Přírodovědné soutěže

Ve dnech 18. – 21. 11. 2014 se konal v DDM Jednička další ročník přírodovědné poznávací soutěže Hádej, co jsem za zvíře? Soutěže se zúčastnilo celkem 111 žáků. Tentokrát děti poznávaly zvířata nejen z obrázků, ale
také podle trofejí, kůží a lebek. Soutěž proto byla o něco náročnější než
loni. Ve znalostech žáků byly obrovské rozdíly. Někteří svými znalostmi
opravdu překvapili.
Výsledky našich žáků: 2. třída: 1. Nikola Smělá, 2. Robin Přibyl, 3.
Adam Čeřovský a Dominik Kolář. 3. třída: 1. Alexandr Chromý, 2. Ondřej Tepera, 3. Milan Brisslinger. 4. třída: 1. Vojtěch Žižka, 2.
Nikola Uherková, 3. Nela Chovančíková a Nikola Benáková.
Celkovým vítězem soutěže bez rozdílu kategorie se stal stejně jako loni
Alexandr Chromý ze 3. třídy.
Ve dnech 13. – 16. ledna 2014 DDM Jednička uspořádal v pořadí již 13.
ročník přírodovědné znalostní soutěže Otázky a obrázky, určené žákům
4. a 5. tříd ZŠ. Své vědomosti si přišlo ověřit 10 tříd ze ZŠ Schulzovy sady,
5. května, Bílé Třemešné a Mostku. Celková účast 191 žáků je nejvyšší ze
všech dosavadních ročníků.
Stejně jako v minulých letech čekalo na soutěžící 10 otázek a 10 obrázků
věnovaných fauně České republiky, částečně i flóře. Novinkou bylo doplnění otázek trojrozměrnými předměty – „loveckými trofejemi“. Žáci
měli poznat paroh daňka, ocasní pera bažanta a kůži divokého prasete.
Naši školu nejlépe reprezentovali tito žáci: 4. třída: 1. Jiří Přibyl, 2. Barbora Vlčková, 3. Alžběta Teperová, 5. třída: 1. Jan Horák, 2. Matěj Benák, 3. Adéla Janečková.
Absolutními vítězi bez rozdílu kategorie se stali Jiří Přibyl ze 4. třídy ZŠ
Bílá Třemešná a Alžběta Mrkvičková ze 4. E ZŠ Schulzovy sady.
Stejný počet bodů získal i Jan Horák z 5. třídy ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.
Gratulujeme nejúspěšnějším soutěžícím!
Dana Rejlová
www.zsbt.cz
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Foto: archiv ZŠ

Obrázky z přírodovědných soutěží

Vynikající výsledky v soutěži
Matematický klokan!
účastníky soutěže v okrese Trutnov. V rámci kraje sice její výkon
na stupně vítězů nestačil, ale přesto
jí i Pepovi k dosaženým výsledkům
gratulujeme!
Dana Rejlová

Foto: archiv ZŠ

V březnu se žáci 2. – 9. třídy zúčastnili soutěže Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v
Austrálii a od roku 1991 se rozšířila i do zemí Evropy.
Skvělých výsledků dosáhli naši žáci
v kategoriích Cvrček a Klokánek.
V kategorii nejmladších řešitelů
(Cvrček) se umístil žák naší školy
Josef Zivr ze druhé třídy se ziskem
85 bodů (z 90 možných) na 1. místě mezi všemi soutěžícími v okrese
Trutnov a na 3. - 4. místě v rámci
celého Královéhradeckého kraje.
V kategorii Klokánek zazářila ziskem 116 bodů (ze 120 možných)
žákyně páté třídy Kateřina Petržíková, když obsadila 1. místo mezi

Skvělý úspěch páťáků v okresním kole Pythagoriády
Ve středu 14. května 2014 proběhlo okresní kolo Pythagoriády. Do Trutnova se sjelo 24 žáků
z celého okresu, aby poměřili své
schopnosti v řešení logických
matematických úloh.
Naši školu reprezentovali Katka
Petržíková, Adélka Janečková,
Lukáš Malý a Honzík Zivr. A
vedli si skvěle! Katka obsadila
celkové 3. místo, Lukáš s Honzíkem se umístili na děleném
5. místě a Adélka na 9.místě. A
nutno podotknout, že za sebou
nechali všechny žáky královédvorských škol. A jako jediná škola jsme měli všechny své
„matematiky“ v první desítce
(devítce :-).
Miluše Senetová

Slohová práce E. Cermanové mezi dvaceti nejlepšími v ČR
Žákyně 7. třídy Eliška Cermanová
zaznamenala obrovský úspěch. Její
úvaha na téma Co mi dává sport
kromě fyzické zdatnosti byla vybrána mezi dvacet nejúspěšnějších
v rámci celé České republiky ve slohově-dějepisné soutěži Komenský
a my, kterou vyhlašuje ZŠ Brandýs
nad Orlicí. Jedná se o město, kde
také část svého života Komenský
pobýval a skrýval se.
www.zsbt.cz

Eliška se ve středu 26. března vydala do Brandýsa nad Orlicí, kde se
spolu s ostatními devatenácti autory nejlepších prací utkala v republikovém finále. Kromě samotného
testu po tři dny poznávala místa
spojená s pobytem Učitele národů
v tomto krásném východočeském
kraji a seznamovala se se svými
vrstevníky. Samotné finále spočívalo ve znalostním kvízu na téma

Život, dílo a doba Jana Amose Komenského. I když sice neobsadila
medailové příčky, samotná účast
v republikovém finále byla velkým
úspěchem.
Žákyně ze školy v obci, která je také
spojena s pobytem Komenského, si
tak prohloubila znalosti o našem
zdejším nejznámějším ,,spoluobyvateli“.
Jiří Lux
13
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Výtvarné soutěže
Také v letošním roce reprezentovali naši žáci výborně školu ve výtvarných soutěžích. Pravidelně se
účastníme soutěží vyhlašovaných
DDM Jednička ve Dvoře Králové
n. L., celostátní soutěže Zvíře není
věc, kterou vyhlašuje Městské kulturní zařízení Hankův dům ve spolupráci se ZOO, a dalších soutěží.
Ve výtvarné soutěži Dotek andělů
získaly přední místa ve svých kategoriích tyto žákyně: Tereza Šamanová (1. místo), Adéla Janečková
(2. místo) Nikola Lesáková a Karolína Bartošová (3. místo).
V soutěži Vločkování zvítězil Jaroslav Kubů v kategorii kresba a malba.
V soutěži Graffiti v Jedničce byli

ve svých kategoriích úspěšní: Tereza Šamanová (2. místo), Karolína Nerudová a Karolína Bartošová
(3. místo), Jakub Čeřovský (čestné
uznání).
V soutěži Zvíře není věc byla letos
nejlepší Eliška Žižková, jejíž malba
patřila mezi vystavené.
V soutěži O nejhezčí poštovní
známku zvítězila ve své kategorii
Kateřina Peterová, 2. místo obsadila Karolína Nerudová.
V soutěži Úpice bratří Čapků se
Karolína Bartošová umístila na 1.
místě a Tomáš Mikulka na místě
druhém.
V letošním školním roce známe

zatím výsledky soutěže Podzim v
přírodě.
V kategorii koláž, výrobek zvítězily naše děti hned dvakrát, kolektiv
třídy 1. A a žákyně 4. třídy Nikola
Uherková. Kristýna Žižková ze 3.
třídy se umístila na 2. místě. V kategorii kresba a malba byli úspěšní:
David Jarolímek a Jenda Horák (1.
místo), Josef Zivr a Adéla Janečková (2. místo).
Všem dětem děkujeme za reprezentaci školy
Kateřina Poživilová

Foto: D. Rejlová, archiv ZŠ

Obrázky z výtvarných soutěží
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Sport na naší škole
Třemešňáci v Bludišti

Když jsem v lednu přihlašovala
náš tým do Bludiště, nikdo z nás
nevěřil, že za necelé dva měsíce
pojedeme natáčet do televizního
studia. Jelikož je Bludiště pořad
vědomostně-dovednostní, v čele
deváťáků se naši školu vydali reprezentovat: Filip Odvárka, Milan
Chrbolka, Káťa Kňourková a Terka Šamanová. Velmi silná čtveřice,
která si jde za svým a nebojí se ničeho :-).
Příprava na některé disciplíny se
nám vyplatila. Trénovali jsme na
laserové bludiště, střelbu na koš,
rovnováhu, koordinaci a celkově

se psychicky připravovali na to, že praveni ještě víc a těšili jsme se, že
si natáčení zase užijeme. Po velmi
budeme v televizi! :-)
vyrovnaném souboji jsme však
prohráli. To však nemění nic na
tom, že jsme si všichni splnili sen,
zazářili, reprezentovali školu i obec
a měli jsme se prostě fajn!
Dnes už mě zachvátil pocit nostalgie, protože hlavní účinkující už se
vydali na střední školy či učiliště.
Foto: archiv ZŠ Vzpomínky nám však nikdo neK našemu překvapení jsme po- vezme, a proto mi děti zůstanou
razili soupeře, poděkování patří i navždy v srdíčku a já doufám, že
skvělému publiku! Pocit euforie a tak, jak zazářily a byly úspěšné v
satisfakce zaplavil každého z nás! této soutěži, budou skvělé i na nyNa druhého soupeře jsme byli při- nější škole.
Jana Kňourková

Výlet do Londýna
Londýn očima dětí!
Jaroslav Kubů (7.třída) - Výlet do
Londýna
Dne 6.5. se 11 šesťáků, 3 sedmačky, paní učitelky Jana Kňourková
a Miluše Senetová se synem vydalo na dlouhou cestu do Londýna.
Autobusem jsme dojeli do přístavu
Calais, kde jsme se brzy ráno nalodili na trajekt. Potom, když jsme
opustili trajekt, na nás čekalo ještě 100 km cesty autobusem. První den v Londýně jsme viděli tyto
památky Londýna: Clock Tower,
London Eye, Buckinghamský palác, kde někteří zahlédli i královnu
projíždějící a mávající v autě. Odpoledne jsme navštívili muzeum
Madame Tussaud, kde je spousta
voskových figurín a jiných zábavných aktivit pro návštěvníky (4D,
jízda vláčkem, hororová chodba..).
Navečer nás autobus zavezl na místo setkání s hostitelskými rodinami
– meeting point. Potom si nás rodiny odvezly do našich dočasných
domovů. Naše rodina byla milá a
večer jsme si s nimi hodně povídali. Další den jsme dostali snídani.
Většina žáků dostala cereálie s mléwww.zsbt.cz

kem nebo pečivo s nuttelou. Druhý
den jsme vyjeli z Londýna do královského městečka Windsor a pak
do zábavního parku LEGOLAND,
kde byla spousta atrakcí, kde jsme
se mohli vyřádit. Nejvíce nás bavily vodní atrakce, ale byli jsme pak
dost mokří, když jsme odjížděli
zpět do rodin. Třetí den jsme šli
ke katedrále sv. Pavla, kolem muzea Globe, přes Tower Bridge a navštívili jsme hrad Tower, kde nám
průvodkyně dala dlouhý rozchod.
Nejvíce nás zaujaly korunovační
klenoty. Potom jsme se na Londýn
podívali z lodě, měli jsme koupenou plavbu po Temži. Po plavbě
jsme šli do obrovského námořnického muzea, kde byly modely lodí
a různé zajímavosti o námořnictví.
Nad muzeem se nachází observatoř, kde jsme na kopci váleli sudy a
hráli hry s našimi učitelkami. Když
přijel autobus, dali jsme si párky a
jeli zpátky do přístavu na trajekt.
Výlet byl skvělý a jak říká Ondra
Palán : „Netušil jsem, že může být s
učitelkami taková legrace“ :-)
Jaroslav Kubů

Káťa Klimešová (8. třída) – Hostitelská rodina
Dva dny jsme spali u hostitelských
rodin, bylo to senza, zažili jsme
něco nového a něco úžasného.
Každý z nás měl moc hodnou rodinu. V naší rodině to bylo super.
Teplé výborné večeře, snídaně jak
pro princezničky a balíčky na celý
den byly také šíleně dobré. Povídali jsme si s nimi, chvilkami jsme
moc nerozuměli, ale když jsme se
pořádně soustředili, tak to dorozumění s nimi bylo o něco lehčí. Když
jsme pak všichni přijeli domů, rodičům jsme pověděli o celém výletě a rodině, předali jsme jim dárky
z Londýna. Další den, když se nás
paní učitelky ptaly, co říkali doma,
byly spokojené, když jsme řekli, že
bychom jeli klidně znovu.
Kateřina Klimešová

Foto: archiv ZŠ
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Sportovní rok 2014
Loňský rok byl plný všech možných akcí a mezi ty nejčastější
patřily závody a turnaje, kde
jsme nejednou dokazovali, že i
vesnické děti mají na stupně vítězů. Zúčastnili jsme se turnajů v
basketbale, florbale, házené, přehazované, Mc Donald´s cupu,
soutěží ve šplhu, tanečních soutěží a atletických závodů. Někdy jsme byli méně úspěšní, ale
velmi často jsme se umístili i na
předních příčkách a odnášeli si
tak cenné kovy a diplomy.
Jana Kňourková, Dana Rejlová

Foto: archiv ZŠ

„Tam, kde bydlí skřítkové“
Důležitou složkou programu
naší mateřské školy je environmentální výchova dětí. Děti
se tak od svého nejútlejšího věku
učí pohlížet na přírodu jako na
nezbytnou součást svého života.
Pomocí her, pohádek a činností se učí jak se chovat a jednat v
souladu s přírodou, vážit si živé i
neživé přírody. V rámci činností
se děti účastnily soutěže „Domečky pro skřítky“. Úkolem
bylo postavit domeček pouze z
přírodních materiálů, vyloučit
předměty, které do přírody nepatří, nerušit zbytečným křikem
les s jeho obyvateli. Musíme
uznat, že fantazie dětí je obrovská, každý lesní skřítek by byl na
dětmi postavený domeček velmi
pyšný.
Markéta Jáklová
16

Sportovní úspěchy

Nejzdařilejší soutěže, ve kterých jsme byli úspěšní:
1) Krajské kolo ve šplhu na laně - naši kluci ve složení Milan Chrbolka,
Míra Mareček, Tomáš Balcar, Zdenda Šejbl si odvezli pohár za 1. místo.
Milan Chrbolka se stal nejrychlejším „šplhouhem“v celém kraji!
2) Atletické závody - atletický čtyřboj v Trutnově, kde starší děvčata i
starší chlapci vybojovali 2. místa. Dalším závodem byl Pohár rozhlasu ve
Dvoře Králové nad Labem, kde obě starší kategorie postoupily do dalšího kola, kde už ale narazily na silnější soupeře.
3) Taneční soutěže – Dvorská jednička, kde všechny ohromil tanec dua
Elišky Cermanové a Bětky Teperové a děvčata obsadila 1. místo. Dále si
starší děvčata vytančila 2. místo se skladbou Polární záře.
4) Česko se hýbe – republikové finále pohybových skladeb.
V dubnu 2014 se v hale Sportcentra Praha v Letňanech uskutečnilo VI.
postupové kolo projektu ČESKO SE HÝBE ve školách plných zdraví. Jednalo se o největší akci celého projektu. O to více nás potěšil úspěch našich vystoupení - všechny tři skladby postoupily do letošního finále, které se uskutečnilo 6. června v Praze na Slávii.Na palubovce se představilo
více než 1500 žáků z celé České republiky. Všechny tři naše týmy musím
moc a moc pochválit za přípravu před soutěží, ale i za vzorné chování a
obrovské nasazení v průběhu soutěže. Nejvíce se dařilo našim nejstarším
děvčatům, která do předvedení skladby Polární záře dala opravdu všechno a podařilo se jim probojovat se mezi šest nejlepších týmů v republice.
Byla to nádhera a díky, děvčata!
Nádherně svou sestavu předvedly i další dva naše týmy - ti nejmenší se
skladbou Vyšlo si vejce na vandr a V chaloupce na kuří nožce.
5) Eldorádo cup – florbalový turnaj, na kterém nás reprezentovali žáci
1.-3.třídy, kteří se umístili na 3.místě a každý z nich se mohl pyšnit bronzovou medailí.
Celkově bych druhé pololetí hodnotila jako sportovně velmi výživné a
vydařené. Na další úspěchy se budeme zase těšit.

Z Mateřské školy
Logopedický projekt

Již druhým rokem na naši mateřské škole probíhá projekt „Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání.“ Projekt je realizován z finančních prostředků námi
získané státní dotace. Cílem projektu, který jsme si nazvali „Strom
vypráví“, je prevence poruch řeči u
dětí, které mají k těmto poruchám
sklon. Dominantou programu je
strom s lístečky, které přinášejí v
jednotlivých ročních obdobích
témata korespondující s naším
školním vzdělávacím programem.
Děti se tak pomocí hry zdokonalují v celkovém mluvním projevu. V
průběhu roku jsou jednotlivé čin-

nosti zaměřeny na rozvoj motoriky mluvidel, rozvoj jemné a hrubé
motoriky, obohacování slovní zásoby, dechová cvičení a rozvoj fonematického sluchu. Projekt probíhá dvakrát týdně, v odpoledních
hodinách za možné účasti rodičů,
pod vedením Dagmar Prokopové.
Markéta Jáklová

Foto: archiv ZŠ

www.zsbt.cz
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Sdružení přátel Bílé Třemešné

Foto: D. Pochylá

Tento rok pro nás začal náročnými a dlouhodobými přípravami
na třemešenské posvícení. Posvícenský průvod jsme letos osvěžili
novými maskami a částečně použili i postavy z našich českých filmů. Mohli jste potkat Švejka, pana
faráře, Cecilku, Vencu s Milunou,
Škopkovou, v kočáře knížete s
kněžnou, medvěda, pohřebáky se
smrťákem, ženy za pultem a další
masky.
Z pekárenského kola dostávaly
děti cukrovinky za básničku. K
tanci tradičně hrála Podzvičinka,
provinilci čímkoliv končili po zásahu policie v obecní šatlavě, kde
je soudce za jejich přestupky příjemně odsoudil. Hladoví a žízniví
účastníci našli spásu v podobě ji-

trniček, klobás a lahodného moku
v pojízdné hospodě, sladkosti se
daly zakoupit v pojízdné pekárničce pana Šáfra. V průvodu vládla
pohoda a dobrá nálada, proto se
vlastně takovéto akce konají. V závěru průvodu proběhla na louce u
Dubiny bezchybná ukázka bitvy z
roku 1866, které se zúčastnilo dohromady 60 vojáků na obou stranách, na pruské i rakouské.

Foto: D. Pochylá

Na pruské straně bojovali i čtyři
jezdci na koních – gardoví husaři,
Rakušané disponovali třemi polními děly. Ukázku bitvy zorganizoval 5. prapor polních myslivců z
České Skalice. Na hřišti u Dubiny
bylo připraveno občerstvení v podobě tlačenky, dršťkové, gulášku
a dalších dobrot. Pozvání přijala
diakonie a na místě pekla trdelníky. Vytrvalci si mohli ve večerních

hodinách zatančit při tónech Dua
Arnika. I díky příznivému počasí
se tento den velice vydařil.
Další akcí, kterou jsme pořádali,
bylo pálení čarodějnic. Než vzplála hranice, tak si děti prošly stezku
čarodějným lesem, některé děti se i
bály, ale sladké odměny strach vyvážily.
Spolu s OÚ a ČSŽ jsme se podíleli na přípravě a průběhu dětského
dne, který začal pochodem třemešenskými lesy a pokračoval soutěžemi a hrami na hřišti u Dubiny.
Dětem připravili třemešenští hasiči překvapení v podobě sprchy, kterou děti s nadšením využily, protože bylo opravdu horko. Před tím se
ale mohly vyřádit v hasičské pěně,
které tam hasiči vytvořili opravdu
pěkný kopec.
Díky všem členům sdružení, známým, kamarádům, příbuzným,
sousedům, sponzorům, kteří věnují svůj volný čas a nadšení (v dnešní
době je to obdivuhodné), protože
bez nich by se tyto akce nemohly
konat. DĚKUJEME a těšíme se na
vás v dalším roce.
Dana Pochylá

Střemcha v novém
Jak všichni jistě víte, vešel v platnost nový občanský zákoník, a to znamená i pro Střemchu určité změny. Občanské sdružení se mění na spolek. Z tohoto důvodu jsme museli upravit název z původního „Střemcha“ na
„Střemcha, z.s.“ (tj. zapsaný spolek). Došlo i ke změně sídla. Nově Střemcha sídlí v Bílé Třemešné 394, což je
bývalá budova Agra. Byly schváleny nové stanovy a zvolen výbor, jehož předsedkyní se stala Jolana Petržíková.
Webová stránka spolku je stále stejná www.stremcha.cz, e-mailová adresa rovněž: stremcha@email.cz.
Se změnou sídla souvisí i přemístění akcí spolku. Akce nyní směřujeme více do centra obce, využíváme prostory pěkného, udržovaného parku, který našim akcím vyhovuje příjemným prostředím a hlavně rozlohou, protože se našich akcí díky vám účastní
stále více občanů. Park je myslíme příhodnější i pro vás, vaše děti
zde mohou využívat dětské hřiště.
Popisovat stále dokola naše akce je asi zbytečné, jsme rádi a děkujeme, že nám zachováváte přízeň a že se na naše akce rádi vracíte.
Je to velmi dobrý, příjemný pocit, když vidíme ty spousty rozesmátých tváří vás dospělých a rozzářená očka vašich dětí. Pro nás
to sice znamená hodně práce navíc a obětování vlastního volnéwww.bilatremesna.cz
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ho času, ale stojí to za to. Udělat něco pro druhé jen
pro dobrý pocit, jen pro úsměv, někdy pochvalu, poděkování. A stejně jak děkujete vy nám, chceme poděkovat i my vám za vaši podporu, pomoc ať hmotnou,
či nehmotnou.
Pokud by se mezi vámi našli stejní nadšenci, jako jsme
my, rádi vás uvítáme mezi námi. Blíží se masopust,

Akce tohoto roku:
• Výroční valná hromada SDH
Bílá Třemešná
• Pomoc při čištění požární nádrže „ Bagrák“
• Celostátní soutěž „ Požární
ochrana očima dětí “
• Přeborník okresu Trutnov v
běhu na 60 metru s překážkami
• Soutěž „ O pohár okresní odborné rady mládeže “
• Soutěž „ O přeborníka první
pomoci “
• Okresní kolo hry Plamen
• Okresní kolo dorostu
• Krajské kolo hry Plamen
• Krajské kolo dorostu
• Mistrovství ČR hry Plamen
• Mistrovství ČR dorostu
• Pomoc při čarodějnicích a dětském dnu
• Tréninkový kemp
• Údržba a oprava požárního
materiálu na soutěže
• Ukázka mladých hasičů pro ZŠ
a MŠ Bílá Třemešná
• Český halový pohár v běhu na
60 metrů s překážkami
• Východočeská liga v běhu na
100 metrů s překážkami
• Český pohár „REBEL“ v běhu
na 100 metrů s překážkami
• Nábor do reprezentace České
republiky

18

kde je každá pomocná ruka vítána. 21. února vás zveme na tuto akci, těšit se můžete na vynikající vepřové
hody, v parku vám bude hrát Jari-Kurri Band, chybět nebudou scénky, tombola. Navečer vás čeká masopustní zábava v Domě hasičů s kapelou Demoband
z Jaroměře, kterou již dobře znáte. Zachovejte nám i
nadále přízeň a přijďte se pobavit.

- Sport Celoroční činnost mladých hasičů

V kroužku mladých hasičů v roce 2014 pracovalo 15 dětí ve věku od 4
do 18 let.
Během roku jsme se zúčastnili 42 soutěží mladých hasičů a dorostu.
Již v únoru jsme jeli na první soutěž v uzlování.
V březnu jsme byli na tréninkovém kempu v Trutnově, kde jsme se zdokonalovali v dorosteneckých disciplínách pod vedením nejlepších závodníků a reprezentantů ČR.
V českém halovém poháru v běhu na 60. metrů s překážkami, konaném v
Ostravě, Jablonci nad Nisou a Praze, se Miroslav Mareček umístil
v celkových výsledcích na krásném 5. místě z 243 závodníků z celé České
republiky.
Hasičský sport není jen o běhání, ale i o záchraně lidského života, proto
se naši dorostenci zúčastnili v Miletíně soutěže ve zdravovědě. Bylo to
pro nás velkým přínosem a výsledek 2. a 3. místo z deseti družstev nás
příjemně překvapil. Poprvé v životě jsme zachraňovali zraněného člověka z havarovaného auta, absolvovali jsme slaňování ze skály, ošetřovali
tepenné krvácení a otevřenou zlomeninu. Těšíme se na další podobné
poučné soutěže.
V soutěži Přeborník okresu Trutnov v běhu na 60 metrů s překážkami,
která čítala 8 disciplín, se v kategorii přípravek umístil Vojtěch Vaško na
11. místě, v kategorii mladší chlapci Daniel Špůr na 4. místě. Ve starších
dívkách získala Jana Heřmanská 17. místo, ve starších chlapcích Miroslav Mareček 2. místo, Patrik Chmelík 3. místo, Pavel Vaško 4. místo
a Radek Špůr 5. místo.
Jako každý rok jsme pomohli vyčistit požární nádrž „Bagrák“ s pomocí
dospělých hasičů našeho sboru.
Okresního kola dorostu ve Dvoře Králové nad Labem jsme se zúčastnili v
hojném počtu a s výbornými výsledky jsme postoupili do krajského kola,
které se opět konalo ve Dvoře Králové. Na této soutěži Jana Heřmanská
v kategorii mladší dorostenky vybojovala 2. místo. V kategorii střední
dorost byl Patrik Chmelík na 4. místě a Vojtěch Fiala vybojoval 1. místo
a postoupil na Mistroství České republiky.
Ve dnech 3. – 6. 7 2014 se uskutečnilo v Brně Mistrovství ČR dorostu
v požárním sportu. Naším zástupcem na tomto vyvrcholením dorosteneckých soutěží byl Vojtěch Fiala, který si svoji účast musel vybojovat
absolutním vítězstvím v okresním a krajském kole dorostu. Mistrovství
ČR je přímým soubojem vítězů jednotlivých krajů. V sobotu po bezchybném napsání testu z požární ochrany ho čekal ještě běh na 100 metrů s
překážkami, kde si zaběhl svůj osobní rekord 17,27 sec, který mu vynesl
1. místo, a Vojtěch Fiala se v této disciplíně stal mistrem České republiky. V neděli běžel disciplínu dvojboj, kde obsadil 2. místo. V celkovém
www.bilatremesna.cz
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hodnocení se stal absolutním mistrem České republiky dorostu v kategorii 15 – 16 let (střední dorost).
Východočeská liga v běhu na 100 metrů s překážkami se konala v Jaroměři, Kvasinách, Meziměstí a Cholticích. Celkové umístění dorostenců:
Jaroslav Huňát 33. místo, Radek Špůr 32. místo, Pavel Vaško 25. místo,

Letošní sezonu jsme poprvé
zkusili účast v soutěži pro kategorii mužů, konanou v Hajnici,
Verdeku a Vítězné, v královské
disciplíně požárním útoku. A už
se těšíme na příští rok.
Na závěr bychom chtěli poděkovat řidičům: panu Erbenovi,
panu Fejkovi, panu Špůrovi a
panu Stuchlíkovi za jejich trpělivost a jejich volný čas strávený s
námi na soutěžích.
Také děkujeme Obecnímu úřadu v Bílé Třemešné za finanční
podporu, bez které bychom se
nemohli účastnit soutěží po celé
České republice
Naše fotografie najdete na internetových stránkách:
http://certi.rajce.idnes.cz/

Foto: P. Holzhauserová

Martin Fiala 23. místo, Miroslav Mareček 14. místo, Patrik Chmelík 7. místo, Vojtěch Fiala 1. místo.
Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami byl pořádán v Praze, Ostravě, Horní Lidči, Kamenci u Poličky,
Bludově a Pískově Lhotě. V těchto soutěžích je celkové umístění: Martin Fiala 56. místo, Patrik Chmelík
40. místo, Pavel Vaško 35. místo, Miroslav Mareček 26.misto a Vojtěch Fiala 6. místo.
12. 10. 2014 jsme vyslali naše dva svěřence Vojtěcha Fialu a Miroslava Marečka na náborový výběr do reprezentace České republiky, konané v Pardubicích. V kategorii starší dorost bylo pouze pět volných míst na 126 uchazečů. Po vyrovnaném boji se do reprezentace Miroslav a Vojtěch nedostali. Ale příští rok to zkusíme znovu.
Všem moc děkujeme, Jana Huňátová

Tělovýchovná jednota SOKOL Bílá Třemešná – oddíl žen

Snad každý z nás si občas dává nějaké dobré předsevzetí. Zkrátka,
dobrých úmyslů je v nás nepřeberně, ne každý však uskutečníme.
Žijeme v 21. století, kdy se většina
lidí potýká s řadou zdravotních
problémů, vyvolaných způsobem
života, který se stále více vzdaluje
přírodě. Jedinec trávící pracovní
dobu u počítače asi těžko vykompenzuje jednostranné zatížení těla
tím, že se večer posadí k televizi.
Špatné zacházení se sebou samým
se dříve či později projeví a vše, co
jsme zanedbali, se nám po nějaké
době vrátí i s úroky.
Ženy v naší TJ cvičí každé úterý od
16.30 do 18 hod. Po rozcvičení se
přechází na hlavní část, následuje závěrečné zklidnění. Cvičební
www.bilatremesna.cz

programy jsou měněny také podle
použitého cvičebního náčiní. Cvičí
se na velkých míčích nebo s malými míčky, se zátěží (činky nebo
tyče), soubor protahovacích cviků
s gumou. Rozmanitost cviků uspokojí i náročné cvičenky. Máme v
naší obci velkou tělocvičnu, kde je
místo ještě pro několik desítek žen.
Přijďte do našeho dobrého kolektivu, třeba se nejprve jen podívat,
těšíme se na Vás!
Snad je to právě pohybová aktivita,
která dodává ženám – cvičenkám dostatek sil i k práci pro nejmladší
generaci. Již šestý rok jsme pořádaly dětský karneval. Přijely princezny z různých království, přiletěly berušky, přišli i kominíci. Na
dětské diskotéce hrála živá hudba

DUO ARNIKA, mezi tancem se
soutěžilo a odměňovalo.
Sedmý ročník Pohádkového pochodu na konci prázdnin byl opět
v režii žen z TJ. Pro radost dětí a
pro pobavení dospělejších, prostě
pro všechny, jsme připravily „Večerníčkovou cestu“ s podtitulem Les se změní v pohádkový. Skutečně se tak stalo v sobotu 30. srpna
2014, naše obec za krásného počasí
ožila pohádkou. Děti vítal Večerníček, u Netřeby vodníci, do lesa přišla Marfuša a Ivánek, líný Honza s
mámou. Celkem děti prošly 15 zastavení. Na každém stanovišti plnily úkoly, za splněný úkol byla malá
odměna. Pohádkovou cestou prošlo 170 dětí a 430 dospělých. Přišly
děti nejen z naší obce, ale i z Prahy,
19
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Náchoda, Lázní Bělohrad, Velkého
Meziříčí a sousedních měst a obcí.
Všem, kteří se zasloužili o vydařené sobotní odpoledne, patří poděkování. Fotografie z Pohádkového pochodu najdete na stránkách
obce – fotogalerie.
Každá akce ale vyžaduje určité finanční prostředky. Jako neziskový
oddíl žen nemáme mimo členské příspěvky žádné další příjmy.
Proto oslovujeme Obecní řad Bílá
Třemešná a podnikatele naší obce
s žádostí o příspěvek. Bez jejich
podpory – jak finanční, tak věcné
– by nebylo možné tuto akci uskutečnit. Děkujeme jim a doufáme, že

nám zachovají přízeň.
Šest členek TJ nacvičuje se Sokolem Dvůr Králové nad Labem
skladbu pod názvem KONCERT
pro hromadné sokolské vystoupení v Brně a v Plzni na počest 70 let
osvobození naší vlasti.
To vše jsou klady naší práce a jsem
ráda, že mohu touto cestou všem
ženám veřejně poděkovat. Jedna
věc mne ale velice trápí. Sedavý životní styl se bohužel projevuje už i
u nejmenších dětí. Většina pediatrů by asi potvrdila, že je výjimkou
dítě se správným držením těla. Tři
desítky let bylo v TJ cvičení rodičů
a dětí. Poslední velmi dobrou cvi-

čitelkou, která dokázala ke cvičení přitáhnout rodiče s dětmi, byla
Lenka Žižková a po jejím odchodu
se oddíl pomalu rozpadl. Přes naši
velkou snahu se zatím nenašel v
obci tatínek, maminka nebo šikovní prarodiče, kteří by byli ochotni
obětovat jedno odpoledne dětem.
Pokud by se přece jen někdo rozhodl opuštěného cvičení ujmout,
může se přihlásit třeba na obecním
úřadu, kde mu na mne dají kontakt.
Za oddíl žen TJ Sokol Bílá Třemešná
		
Dana Studená

Podzim 2014 – fotbalový oddíl
Naši fotbalisté vstupovali do své
druhé sezony v krajské soutěži
1.A třídy derby zápasem ve Dvoře
Králové. B-tým porazili jasně 5:1,
a to opět za velké podpory třemešenských fanoušků. Bohužel jak
se později ukázalo, bylo to jedno
z mála vítězství na hostujícím hřišti. Rčení, že druhá sezóna v soutěži
je těžší než ta první, se potvrdilo.
Nicméně žádný ze soupeřů nepodával bůhvíjaké suverénní výkony,
a tak vítězem podzimní části je
vcelku překvapivě, ale zaslouženě
Kostelec n. O. Ten se ještě minulou
sezonu potácel na chvostu tabulky.
Naši borci se umístili na 10. místě s
vyrovnanou bilancí 5 výher, 5 proher a 5 remíz. Při remízách se nově
kopou penalty. V nich Třemešňáci
zvítězili dvakrát. Za podzim si tak
připsali průměrných 22 bodů. Ve
vyrovnané tabulce to znamená, že
ztrácejí 7 bodů na třetí místo. V
jarních bojích tak stále bude o co
hrát. Ač se to nezdá, jarní mače už
začnou poměrně zanedlouho. V
neděli 15. března jede áčko k nováčkovi do Provodova, který dlouho zaujímal přední příčky. Nyní
je sedmý, jen 4 body před námi.
Domácí zápas nás čeká týden poté
v sobotu 21. března od 15:00 hodin s Černilovem. Původní první
20

jarní kolo s derby zápasem Dvůr
Králové B se odehraje až ve středu
27. 5., což pro fanoušky a samotné
fotbalisty je jistě výborná zpráva.
Hřejivý květnový termín pro skvělou návštěvu i fotbal bude lepší než
březnový marast. To vše je před
námi, tak že uvidíme…
Za rok 2014 bych zmínil úspěšné
tažení tabulkou 3. třídy u našeho
rezervního týmu. Ten po smolných domácích porážkách z úvodu
soutěže, vydoloval body na hřištích, kde se to zas tak neočekávalo.
V posledním kole na jejím hřišti
zdolal i Hajnici a oplatil tak letní
debakl z Dubiny. Béčáci drží s jednobodovou ztrátou druhé místo
s 30 body.
Soutěž žáků je poznamenaná zásadní změnou v počtu účastníků i
formátem. Nově se hraje jen 7+1,
což pro tento ročník mladých fotbalistů je velká škoda. Úbytek mladých fotbalistů je v této oblasti evidentní. I přesto jsou naši fotbalisté
na pěkném druhém místě.
Nejmladší oddíl fotbalistů – naše
starší přípravka-je v okresní soutěži jedna z nejmladších. Získává
zkušenosti a věřme, že v těchto kategoriích vyrostou zase další opory, které třemešenský fotbal vždy
míval.

Ne vše se zadařilo, jak jsme si všichni ve vedení klubu přáli. Odhlášení
ze soutěže dorostu, byl ten nejhorší úkon, který jsem kdy musel
jako sekretář udělat. Bohužel bez
fotbalistů se hrát nedá. Dlouhodobá zranění, nechuť a kdoví, co vše
ještě, zapříčinilo, že velmi úspěšný
tým dorostu se naprosto rozpadl.
Odhlášení bylo jediné východisko
z ještě většího průšvihu. Věřme,
že zase jednou bude takový zájem
a „ plný stav“, že tuto kategorii do
obce vrátíme. Proto vyzýváme
nové potencionální fotbalisty jakéhokoli věkové kategorie, přijďte si k
nám zatrénovat. V zimní přestávce
v hojné míře využíváme halu a další prostory u základní školy.
Za rok 2014 bych poděkoval všem
funkcionářům, trenérům a asistentům (mnohdy rodičům mladých
fotbalistů) bez kterých by se organizovaný sport dělat nedal. Ten
největší dík patří obci, která nás
v rámci svých možností maximálně
podporuje. Do nového roku přeju
všem, a fotbalistům obzvlášť, hodně zdraví a štěstí.
Sportu zdar
Za fotbalový oddíl TJ Sokol Bílá
Třemešná
Martin Záruba
www.bilatremesna.cz
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Třemešenský volejbal v roce 2014
Jak jsme již uváděli na těchto stránkách v předchozích příspěvcích,
hodnocením kalendářního roku
se vlastně zabýváme hodnocením
dvou soutěžních období Nejinak
tomu je i tentokrát.
Sezonu 2013/2014 můžeme hodnotit u družstva mužů v krajském
přeboru jako dokončení určitého
experimentu, kdy družstvo trenovalo i bylo koučováno samotnými
hráči. Přesto, že výkonnost družstva byla ovlivněna odchodem
útočných hráčů (bří Bäumeltové,
Seifert, Hanzlík) do VK Tambor
Dvůr Králové n.L., mohl být herní projev družstva lepší v případě,
že by treninkové úsilí všech hráčů bylo na vyšší úrovni než tomu
ve skutečnosti bylo. Přitom právě
noví hráči se potřebovali zdokonalovat, neboť v utkáních se dopouštěli značného množství vlastních
chyb. Družstvo tak soutěž ukončilo
na devátém místě.
Družstvo žen si naopak po několikaleté přestávce opět zahrálo
krajský přebor a jako nováček si
nebralo servítky před mnohem
zkušenějšími týmy a v konečném
pořadí obsadilo krásné 3. místo.
V poměrně úzkém kádru dostaly
šanci některé juniorky, ale hlavně
bylo družstvo poměrně úspěšné téměř ve všech herních činnostech..
Juniorky si opět zahrály ve dvou
soutěžích, jednak v krajském přeboru juniorek a pak také v krajské soutěži žen. Zatímco ve své
hlavní soutěži dokázaly odehrát
řadu slušných utkání a skončit na
4. místě, tak soutěž žen byla zatím
nad jejich síly. Tam přece jen převládá zkušenost i větší fyzická síla
ženských družstev. Ocenit však
bylo třeba zájem děvčat a u většiny
z nich i treninkové úsilí. Škoda jen,
že mnohdy nedokázaly v utkání
prodat to, čemu se v treninku věnovaly.
Ve své činnosti pokračovala i příwww.bilatremesna.cz

pravka nejmladších děvčat a kluků. Přesto, že naučit se volejbalu je
běh na dlouhou trať, někteří udělali značný pokrok. Škoda jen, že
zbývající nemají ten správný motiv
něčeho dosáhnout, a tak i práce
trenérů neměla ty výsledky, jaké by
si přáli.
V letních prázdninách absolvovala všechna družstva řadu turnajů
s většími i menšími úspěchy, především dobré byly výkony na tradičních turnajích v Dřevěnicích. O
ten největší se však postaralo družstvo žen, které vyhrálo celostátní
finále Přeboru vesnických družstev
ve volejbalu v Česticích!
Do nové sezony vstoupilo družstvo mužů pod vedením trenéra
Jirky Petříka, bohužel však oslabeno o nahrávače Honzu Stránského,
který rovněž odešel na hostování
do VK Tambor. Bylo proto nutné
družstvo opět doplnit, což se sice
podařilo, ale jak se v průběhu sezony ukazuje, některá dlouhodobá
zranění, studijní povinnosti a někdy i laxní přístup hráčů k tréninku jsou příčinami toho, že herní
projev týmu se sice zlepšil, ale nevyrovnanost výkonů je stále velice
značná.
Družstvo žen na svém kádru toho
moc měnit nemuselo, ale výsledky
jsou zatím o poznání slabší, než
tomu bylo v sezoně minulé. Příčinami je především posílení řady
družstev o mladé hráčky, které si
přinášejí do hry pohyblivost a bojovnost, a studijní povinnosti hlavní naší nahrávačky, která v řadě
utkání nemohla nastoupit. Přesto
věříme, že družstvo dokáže rozhodující zápasy vítězně uhrát a i v
dalším ročníku bude působit v nejvyšší krajské soutěži.
Juniorky čeká opět náročný program a to především i proto, že další z nich jsou v týdnu na školách,
treninková účast je tím trochu
narušena a navíc některé z nich

svojí výkonností stagnují. I proto
se přistoupilo k rozšíření kádru o
některá hostující děvčata, aby větší
konkurence motivovala k vyšším
výkonům. Zatím podzimní utkání nepřinesla mnoho pozitivních
změn, a tak je to krok nutným
směrem. Věříme, že jarní část soutěží už bude radostnější !
Od podzimu máme v soutěžích
žen i další družstvo. Několik hráček, které doposud startovaly jen
v soutěžích neregistrovaných, se
spojilo a vytvořilo zcela nový tým,
ve kterém se snoubí zkušenost s
bojovností těch, které zatím individuelně trochu zaostávají. Ale protože družstvo hraje pro radost, tak
zatím tento faktor přináší družstvu
i solidní výsledky.
S novým školním rokem byla opět
zahájena činnost přípravky. Trenéři byli nadšení účastí více jak
desítky dětí, ale radost z počtu se
pomalu vytrácí, neboť řada z nich
dlouho nevydržela. Ti, kteří zůstali,
budou účastníky okresních soutěží
v minivolejbalu a tak jim trenování
bude zpestřeno řadou turnajů.
Potěšitelné je to, že i nadále zde
působí družstva neregistrovaných,
že máme svoji účast i v soutěžích
veteránů a jsme úspěšní i jako organizátoři. I v letošním roce byl
úspěšně uspořádán Memoriál Karla Pauluse juniorek a žen, úspěšně
byla také zorganizována volejbalová taneční zábava.
Přejme si, aby letošní rok navázal
na ty úspěšnější v historii oddílu,
aby nám i nadále zachoval přízeň
jak obecní úřad, sponzoři i rodiče
či jiní dobrovolníci, aby se hráčky
i hráči mohli radovat z úspěchů a
případné neúspěchy je nezlomily,
aby trenéři byli spokojeni s tím, jak
jejich práce přináší výsledky nejen
sportovní !
Zdeněk Fiala
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-ZajímavostiPoklady nejen z půdy
Našla jsem krásnou starou kropenku - na tom by nebylo nic zvláštního, ale divné bylo místo, kde jsem
ji našla: na kraji lesa, v díře, spolu s
ostatními napůl rozbitými hrnečky
a talířky.
Když se řekne „staré věci“, většinou
Vás nejprve napadnou ty neužitečné, zastaralé nebo opotřebované,
věci, které nepotřebujeme a které
končí většinou v popelnici. Těm
„druhým“ starým věcem – těm
cenným, které obdivujeme, říkáme
starožitnosti. My jsme se v sobotu
5.4.2014 setkali nad třetí kategorií starých věcí. V podstatě jsou to
bezvýznamné cetky a stejně si je
řada z nás staví na poličky a skladuje je ve skříních, šuplících, na
půdách a ve sklepech. Nechce se
nám je vyhodit – z části proto, že
by se mohly ještě hodit, ale častěji
proto, že k nim máme určitý citový
vztah.
Tak i já „opečovávám“ předměty,
které kdysi sloužily mým rodičům,
prarodičům a určitě ještě jejich
předkům. Vztah ke starým „krámům“ mi zůstal od dětství, ráda se

jich dotýkám a v duchu se vracím A proto se, vážení spoluobčané, za
do doby, kdy tyto byly věcmi denní „staré věci“ přimlouvám:
potřeby. Vždyť byly součástí mého Pokud Vám už opravdu nezbývá
domova.
doma místo a Vy musíte nějaký ten
„poklad“ oželet, zeptejte se nejprve
v Městském muzeu ve Dvoře Králové n.L., nebo u jiného odborníka,
zda by o něj nebyl zájem. Budete
mít dobrý pocit, že Váš „poklad“
ještě někoho potěší……
Pravoslava Morávková

Ale co s těmito věcmi bude dál??
Bude někdo, kdo jim také vyčlení
ve své domácnosti místo?? Nebo
skončí podobně jako tahle kropenka??
Vyprávět o starých věcech ( a případně poradit jak s nimi naložit )
přišla mezi nás kurátorka historických sbírek Městského muzea ve
Dvoře Králové n.L. p. Ing. Lenka
Stehnová. Mezi exponáty, které na
besedu přinesli naši spoluobčané,
byli i opravdové unikáty, které by
rozhodně v žádném muzeu neudělali ostudu!!

Geocaching
Pro někoho sport, pro někoho hra.
Jedná se o hledání „pokladů“ v přírodě i ve městě, pomocí GPS. Poklad neboli keš (cache) je krabička
s obsahem drobných předmětů
určených k výměně a logbookem
– bločkem, do kterého se zapíší nálezci. Měla by být uložena vždy na
nějakém významném nebo zajímavém místě. Zakladatel zveřejní její
zeměpisné souřadnice a informace
k místu na internetovém serveru k
tomu určeném. Kešky jsou všude
kolem nás, takže pokud vidíte lidi,
kteří nadzvedávají květináče a prolézají všechno, co se dá, tak se ve
většině případů nejedná o zloděje,
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ale o kačery, kačeři (vznik od slova
keš -kešeři) jsou v geocaching slangu lidé, kteří hrají geocaching. Kačer si po nalezení ovšem kešku nenechává, ale opět ji pečlivě uschová
pro další lovce. Nesmím prozradit
ukrytí jednotlivých kešek v Bílé
Třemešné, prozradím jen, že se jich
tu teď nachází jedna desítka a počet neustále roste. Na světě se nyní
nachází cca 2 540 000 kešek z toho
okolo 50 000 v ČR. Aktivních kačerů je na světě kolem 6 000 000 z
toho v ČR 20 000.
A jak je to s historií geocachingu v
Čechách? Aneb trochu statistik:
V roce 2001 byla na území ČR za-

ložena první keš, přesněji v Moravskoslezském kraji.
V roce 2004 bylo v Praze první setkání, kterého se zúčastnilo 12 kačerů.
V roce 2006 dochází k masovému
rozšíření geocachingu způsobenému akcí v Mountfieldu, kdy lidé při
koupi kola dostali zdarma turistickou GPS.
V roce 2009 se uskutečnilo velké
setkání, kterého se zúčastnilo 500
kačerů.
Geokačeři dělají něco pro své zdraví i poznání.
Barbora Poživilová
www.bilatremesna.cz
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Třemešenské historky
Pro pobavení čtenářů připojujeme na konci Třemešenského zpravodaje historky z Bílé Třemešné
a blízkého okolí. Pokud by někdo
chtěl rovněž přispět se svou troškou do mlýna, může nám příspěvky poslat na adresu sybr@atlas.cz,
nebo se ozvat i telefonicky na číslo
739 007 873. My bychom je literárně zpracovali a uvedli v některém
z příštích čísel. Za případné další
historky předem děkujeme.
Zachráněná tombola
Myslivecké sdružení Zvičina pořádá každoročně v Dolní Brusnici Myslivecký ples. Kulturní sál je
v prvním patře bývalé mateřské
školy. Součástí plesu je bohatá
půlnoční tobola. Přispívají do ní
podnikatelé z Brusnice i okolních
obcí. Myslivci dodávají zvěřinu –
bažanty a zajíce a jako hlavní cenu
divočáka.
Ani tentokrát tomu nebylo jinak.
Padesátikilový kanec s ratolestí
v hubě ležel na podestýlce z čerstvých smrkových větviček na
chodbě, kde je chladněji než v sále
a kde se mu mohou plesající obdivovat. Zábava byla v plném proudu
a blížila se půlnoc. V tom přišel za
hospodářem jeden z myslivců, který měl na starosti tombolu a ptal
se ho, jestli náhodou neví, kde je
kanec, protože chodba je prázdná.
Hospodář nepropadl panice a šel
se podívat k pódiu pro muzikanty,
kde se už shromažďovaly ostatní
ceny, jestli ho tam někteří horliví
kolegové nepřenesli. Mezi výhrami
však nebohý kanec nebyl. Svolali
tedy poradu do šatny a po krátké
diskusi se shodli na tom, že divočáka někdo ukradl.
Tři z nich se tedy vydali prase hledat. Seběhli po schodech do mrazivé noci jen tak, jak byli, bez kabátů,
v polobotkách, ale posíleni několika panáky zelené, borovičky a myslivce. Když jejich oči přivykly tmě,
www.bilatremesna.cz

všimli si ve sněhu podezřelé stopy,
jakoby někdo táhl nějaký těžký pytel. Hned jim došlo, že stopu zanechal vlečený kanec a vydali se spěšně po ní. Podle otisků bot ve sněhu
zjistili, že pachatelé byli dva. Stopa
vedla po zahradách mezi domy, na
chvilku se ztratila na cestě, ale opět
ji pronásledovatelé o kousek dál
objevili. Asi po dvaceti minutách
pronásledování dorazili k otevřené
brance jedné chalupy. Zloději právě zavírali vrata stodoly. Strhla se
tahanice, možná padlo i pár facek,
ale o půlnoci už bylo prase zpátky
v sále. Tombola byla zachráněná a
naši tři hrdinové se dočkali velkého uznání u nálevního pultu.
A tak poslední čtyři roky si už pořadatelé dávají pozor a divočáka
ukrývají raději v šatně, kde je pod
stálým dozorem.
Kanec pro JZD
Jeden třemešenský občan pracoval
jako posunovač na nádraží v Jaroměři. Dělal tam celý život a vypracoval se na vedoucího čety. Po
šichtě čekával na vlak v nádražní
hospodě. Jednou, to měli buď nějakou oslavu, nebo vlaky měly obzvlášť velké zpoždění, se mu stala
taková nehoda, že se opil do němoty.
Kumpáni, kteří ještě jakž takž stáli na nohou, přemýšleli, jak téměř
stopadesátikilového kolegu dostanou do vlaku. Zašli tedy na přepravu zavazadel a vypůjčili si tam
vozík, dojeli s ním do hospody,
kde se jim spícího kolegu podařilo nějak na plošinu uložit a pak se
s ním vydali k vlaku. Po schůdkách
to nešlo, a tak zajeli na rampu a
naložili ho do poštovního vagónu.
Obsluze řekli, kde ho mají vyložit,
a přemýšleli, co by mu tak ještě vyvedli. Chvilku se dohadovali a pak
je napadlo, že půjdou za výpravčím. Toho požádali, aby zavolal do
Třemešné na nádraží, že v poštov-

ním voze posílají pro místní JZD
plemenného kance. Výpravčí měl
smysl pro humor a tak udělal, co
mu řekli. Navíc si ještě přidal, že
kanec rozbil přepravní klec a že je
ve vagónu volně, ale že se nemusí
ničeho bát, protože dostal uspávací
injekci.
Přednosta třemešenské stanice
tedy zavolal do JZD, aby si pro
kance přijeli. Protože tam nikdo z
vedení zrovna nebyl, iniciativy se
ujala sekretářka a poslala na nádraží traktor s vlekem.
Když vlak dojel do Třemešné, bylo
už celé osazenstvo přichystané na
perónu od výpravčího po uklízečku. Rovněž tam přišlo několik silných chlapů, pro které přednosta
poslal do hospody U Šmídů. Z JZD
Mír dorazil traktor a na valníku
vezl klec pro kance. Klec přesunuli
na poštovní vozík a přistavili k vratům poštovního vagónu. Když opatrně otevřeli posuvná vrata vagónu
v obavách, jestli bude narkóza na
kance ještě účinkovat, vypotácel se
z vagónu posunovač, který se mezitím trochu probral. Ale ne natolik, aby hned pochopil, co se děje.
Spokojeně se usadil se na dno klece a v klidu se nechal odvézt. Mráz
ho však cestou probral natolik, že
zjistil, co se děje a začal řádit. Nadával a lomcoval klecí, až ji málem
rozlámal. Ještě, že zasáhli chlapi z
hospody, jinak by z našeho nádraží
zbyla jen kůlnička na dříví.
Květoslav Sybr
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Společenská kronika
V roce 2014 se v naší obci narodilo 13 občánků – 6 děvčat a 7
chlapců.
Sňatků bylo uzavřeno 6, 1 manželský pár se rozvedl.
Do naší obce se přistěhovalo 41
občanů a odstěhovalo se 47 občanů.
V roce 2014 nás opustilo 17 našich spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel je k 10.
12. 2014 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 2015 slaví „kulaté“ výročí
sňatku tj. 50, 55, 60 a dále, aby se
přihlásili na obecním úřadě.
				
Pravoslava Morávková,
matrikářka

Třemešenský zpravodaj
Vydává obec Bílá Třemešná
Náklad: 250 výtisků
Kontakt: Obec Bílá Třemešná,
Bílá Třemešná 315,
544 72, Bílá Třemešná
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Informace pro občany
Občané, pozor!
Na stránkách obce www.bilatremesna.cz je možnost přihlásit se k odběru novinek a dalších informací z obecního úřadu. Aktuality a důležitá sdělení, které můžete přehlédnout na vývěskách, výlepových
místech nebo přeslechnout v obecním rozhlase, Vám budou zasílány
přímo na Vaši e-mailovou adresu.
Přihlášení k odběru novinek je navíc velmi jednoduché. V pravé dolní
části titulní stránky obce najdete odkaz „Novinky emailem“ a po jeho
otevření už pouze doplníte Vaši adresu do označeného okna.
Od 1.10.2014 došlo ke zvýšení ceny stočného na 20,-Kč/m3, cena vodného zůstává stejná tj. 23,-Kč/m3.
Společnost Marius Pedersen Group, která v naší obci zajišťuje svoz komunálního odpadu, oznámila, že v roce 2015 dojde ke zvýšení ceny za
vývoz popelnice i svozového pytle, a to z 62,- Kč na 63,- Kč za vývoz.
Prostor nového dětského hřiště a plocha za hřbitovem (určená k odkládání větví) jsou střeženy kamerou.
Žádáme všechny občany, kteří dluží za spotřebovanou vodu a poplatek za
psy, aby platbu urychleně provedli.
Sáčky na psí exkrementy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.
Uložení velkoobjemového odpadu do kontejneru v areálu bývalé DOS je
za poplatek 3,-Kč/kg, splatný předem na obecním úřadě.
Rada obce schválila jednorázový finanční dar pro toho občana, který se
ujme nalezeného pejska z našeho záchytného kotce.
Od 1. 11. 2014 se opět mění pravidla pro kácení dřevin rostoucích mimo
les.
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