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Občasník Obecního úřadu Bílá Třemešná

Bilancování roku 2011
V roce 2011 došlo k několika zajímavým a důležitým událostem nad běžný rámec
chodu obce. Tím prvním byl určitě odchod bývalého představitele obce pana Jiřího Blinky,
který z pozice starosty, místostarosty, případně, zastupitele byl ve vedení obce téměř 17 let
a který i přes velkou podporu v podzimních komunálních volbách se rozhodl odejít na
zasloužený odpočinek. Tímto bych mu rád poděkoval za jeho práci a popřál mu hodně štěstí,
zdraví a ničím nerušený důchod.
Čistírna odpadních vod
Další důležitou věcí bylo zahájení a dokončení stavebních prací na nově
rekonstruované čistírně odpadních vod. Výstavba byla zahájena a dokončena v letošním roce
a svým rozsahem a nákladem vynaložených finančních prostředků patří tato akce mezi jedny
z největších stavebních prací za několik posledních let. Podrobnější informace o nové ČOV
najdete na dalších stránkách zpravodaje.
Nové vedení ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
V září minulého roku došlo k odvolání ředitelky základní školy a mateřské školy Bílá
Třemešná. Jelikož odvolání spojené s dalšími nepředvídatelnými okolnostmi sebou přineslo
nemalé problémy poděkoval bych tímto všem, kteří se postarali o řádný chod školy v době
vypsání konkursu na nového ředitele, až do doby jeho nástupu do funkce. Nově zvolenému
řediteli panu Mgr. Emilu Kudrnovskému Ph.D. zároveň přeji mnoho úspěchů ve vedení naší
školy.
Dotace
V roce 2011 se obec zapojila do tří dotačních projektů. Zateplování budov, pořízení
úklidové techniky a získání dotace na rozšíření dětského hřiště. Další programy, na kterých by
obec ráda pracovala, jako jsou obnova a rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, opravy
komunikací atd., byly sice vypsány, ale naše obec nesplňovala kritéria pro udělení. Z výše
uvedených dotačních titulů byla pak obec nucena odstoupit od zateplování budov z důvodu
dodatečných podmínek pro udělení. Ve zbývajících programech jsme náročné podmínky
splnili a nyní očekáváme rozhodnutí o přidělení od jednotlivých institucí.
Veřejně prospěšné práce
Obec se úspěšně zapojila do projektu veřejně prospěšných prací. V průběhu roku měla
možnost postupně využít až čtyř pracovníků, které obec využila při běžném úklidu obce.
Zejména v jarních a letních měsících je přínos těchto pracovníků opravdu velký a obec se
bude dál intenzivně do tohoto projektu zapojovat.
Výhled do dalších let
V následujících letech se obec chce zaměřit zejména na opravy a rekonstrukce
stávajících objektů a zařízení v majetku obce. Dále pak na rozvoj infrastruktury, zejména pak
opravy a případné rozšíření vodovodní a kanalizační sítě a s tím spojenou opravu komunikací
a chodníků.
V neposlední řadě to budou i úpravy veřejných prostranství v Nových Lesích, obnova
zeleně a výměna oplocení na obou hřbitovech v majetku obce a další práce, které budou nejen
z praktického, ale i estetického hlediska sloužit našim občanům.

Posvícení
Po předloňské obnovené tradici třemešenského posvícení, které se konalo po více než 20
letech, se i v roce 2011 v sobotu 15. října uspořádal další ročník této nádherné akce.
Tradiční obavy pořadatelů, jak se k posvícení postaví počasí, které obvykle na akce
podobného druhu má zásadní vliv, byly naštěstí zbytečné. Jestliže v roce 2010 bylo počasí
dokonalé, tak letos, zvláště pak v odpoledních hodinách, kdy slunce nabíralo na intenzitě, se
opravdu překonávalo. Zřejmě i z těchto důvodů musela intenzivněji zasahovat zdatná četnická
jednotka, která pozatýkala stovky členů průvodu za drobné i závažnější delikty. Naštěstí pro
zatčené jsou soudní procesy v Mrkvancovské pojízdné šatlavě rychlé, spravedlivé a chutné. I to
možná zapříčinilo tak rozsáhlou recidivu a opakované tresty pro nenapravitelné lotry.
Oproti minulému posvícení došlo k otočení trasy průvodu, a v roce 2011 tak bylo
zakončení u fotbalového hřiště na Dubině.

Celý průvod plný kostýmů, převleků, masek a uniforem, doplněný o historickou techniku
vyrazil na svou trasu ve 13:00 hodin od restaurace u Šmídů. Postupně se k průvodu přidávali další
jeho členové a hlavně pak stovky přihlížejících, kteří vytvořili tu správnou posvícenskou
atmosféru, která dala určitě organizátorům zapomenout na některé problémy spojené
s přípravou. Během slavnostního průvodu, který průběžně zastavoval u jednotlivých domů, aby
zde na přání zahrála k tanci dechová hudba Podzvičinka, se mohli všichni přítomní občerstvovat
v tradiční pojízdné hospodě, nechat si věštit budoucnost od okouzlujících cikánek či obdivovat
povedené masky a převleky. V případě úrazu nebo nenadálé nevolnosti byla připravena
i zdravotní služba se sličnými sestřičkami, které dýcháním z úst do úst dokázaly postavit na nohy
i pacienta s frakturou holenní kosti.
Zakončení celé akce pak bylo v areálu fotbalového hřiště, které průvodem žilo ještě
dlouho do večerních hodin, a podle hojné účasti lze soudit, že bylo velmi povedené.
Velké poděkování proto patří všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na přípravách
posvícení podíleli, a věříme, že příští posvícení bude minimálně stejně tak povedené.
Za obecní úřad Štěpán Čeněk

Posvícení 2011

Nová čistírna odpadních vod v Bílé Třemešné
V letošním roce vyrostla v areálu na Dubině nová čistírna odpadních vod. Téměř 30 let stará
ČOV dosloužila, byla odstavena z provozu a nahrazena novou moderní a plně automatizovanou
technologií.
Generálním dodavatelem stavby v hodnotě téměř 9 miliónů Kč byla firma HAKOV, a.s.,
Hranice na Moravě, která zvítězila ve veřejné soutěži s nejvýhodnější nabídkou. Firma HAKOV je
dodavatelem technologií čistíren odpadních vod s působností nejen v České republice, ale i
v zahraničí. Subdodavatelem stavební části byla firma AQUAVITA, spol. s.r.o., Litomyšl.
Práce byly zahájeny v květnu 2011 a dokončeny dle smlouvy v září téhož roku. Po
dokončení probíhaly práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, a tudíž nebyly ani
předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Jednalo se o práce nutné pro zajištění bezpečnosti při práci
a ochrany majetku. V rámci těchto víceprací bylo provedeno oplocení areálu, zábradlí u objektu
mechanického předčištění a doplnění chodníků.
Z původní ČOV byly zachovány provozní objekt, kamenná opěrná zeď včetně povrchového
odvodnění, areálová komunikace, lapáky písku a plovoucích nečistot. Odstraněny byly objekty
česlí a kalových polí, dále nátokové potrubí do bioreaktoru, odtok vyčištěné vody do potoka,
veškeré technologické elektroinstalace a nefunkční areálové osvětlení. Z provozu byly vyřazeny
kruhový podzemní reaktor, věžové kalojemy a cirkulační kanalizační potrubí.
Zachované technologické objekty byly opraveny a nově vystrojeny.
Do objektu mechanického předčištění bylo přivedeno vzduchové potrubí, které
v pravidelných intervalech provzdušňuje biologické usazeniny. Tyto usazeniny jsou odváděny dále
do reaktoru. Zároveň byla provedena sanace betonových konstrukcí lapáku písku.
V lapáku plovoucích nečistot byla provedena sanace betonové konstrukce a vyměněno
nátokové a odtokové potrubí.
Na přítoku do ČOV byl postaven nový zděný objekt česlovny. Uvnitř jsou osazeny nové
automatické česle, které separují větší plovoucí nečistoty.
Za objekty mechanického předčištění následuje čerpací šachta, odkud je pomocí čerpadel
vedena odpadní voda do čistícího bioreaktoru. Jedná se o železobetonovou nadzemní nádrž
o průměru 10,0 m a výšce 4,5 m. Zde probíhá v jednotlivých komorách aktivace, denitrifikace
a sedimentace kalu. Kal je přečerpáván do sousední menší železobetonové nádrže o průměru 6,0 m
a výšky 4,5 m. Zde dochází ke stabilizaci kalu. Usazený kal je dále provzdušňován a přebytečná
voda je přečerpávána zpět do čistícího reaktoru.
Vyčištěná voda je odváděna do měrné šachty, kde je měřeno množství vypouštěných vod do
potoka. V této šachtě se rovněž odebírají vzorky vody pro pravidelné rozbory, které zajišťuje
akreditovaná laboratoř v Trutnově.
Veškerý technologický provoz je počítačově řízen z kanceláře obsluhy v původním
provozním objektu. V tomto objektu byla rovněž umístěna kompresorovna, z níž jsou vyvedeny
rozvody tlakového vzduchu nutné pro provzdušňování sedimentů a aktivaci kalů.
V jarních měsících budou ještě provedeny některé dokončovací práce spočívající
v odstranění nefunkčních technologických objektů a provedení úprav terénních nerovností
vzniklých sednutím násypů během zimního období, doplnění ornice a zatravnění volných ploch.
Zvlášní poděkování za zdar této akce patří jmenovitě hlavnímu stavbyvedoucímu panu Ing.
Janu Svobodovi z firmy Hakov, celému realizačnímu týmu a v neposlední řadě správci ČOV panu
Vladimíru Šolcovi za praktické připomínky vedoucí k usnadnění obsluhy.
Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na prohlídku tohoto zajímavého technického objektu
doplněnou odborným výkladem. Prohlídka se uskuteční v měsíci červnu 2012, termín konání bude
včas zveřejněn.
O tom jak výstavba čistírny odpadních vod probíhala, si můžete udělat představu z několika
následujících amatérských snímků:

Obr. 1. Základová deska pro kalovou nádrž (vpředu). Ocelové bednění reaktoru (vzadu).

Obr. 2. Linka mechanického předčištění směrem od nátoku obsahuje hrubé česle s
nakladačem hrubých splavenin, dále objekt strojních česlí a lapák písku s provzdušňovacím
zařízením. Linka je ukončena kruhovým lapákem plovoucích nečistot.

Obr. č. 3. Pohled do biologického reaktoru. Vnější mezikruží je aktivační zóna, uvnitř pak
denitrifikace a nerezová kuželovitá nádoba sedimentace, z níž jsou kaly čerpány do kalojemu.

Obr. 4. Celkový pohled z letošní zimy

Připravil: Ing. Květoslav Sybr

Školní rok 2010/2011 v ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
V tomto školním roce navštěvovalo naši základní školu 184 ţáků, z toho bylo 97 dětí
na I. stupni a 87 ţáků na II. stupni. Nutno podotknout, ţe i v tomto roce počet dětí na naší
škole klesl. Přispělo k tomu i to, ţe z 9. třídy odešlo víc ţáků, neţ nastoupilo do 1. třídy.
Naopak o umístění dětí v mateřské škole byl tradičně velký zájem, proto jsme znovu
ţádali zřizovatele o výjimku počtu dětí v jedné třídě (z 24 na 28). Do MŠ tak byl umístěn
maximální počet dětí, a to 56. Plně vyuţita je i kapacita dvou oddělení školní druţiny.
Výuka
Výuka na základní škole probíhala jiţ čtvrtým rokem podle zpracovaného Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Na II. stupni kromě tradičních předmětů měli ţáci moţnost vybrat si z povinně
volitelných předmětů (VII. ročník ze čtyř: Německý jazyk, Etická výchova, Místopis
a Environmentální výchova a VIII. a IX. ročník z šesti: Biologická praktika, Sportovní hry,
Chemická praktika, Mediální výchova, Konverzace v Aj, Konverzace v NJ).
Děti 1. – 3. třídy a nejstarší děti z MŠ absolvovali jako kaţdým rokem 10 lekcí plavání
v bazénu v Hořicích, ţáci 7. třídy pak lyţařský výcvik v Malé Úpě.
Zájmové kroužky
V rámci odpoledních aktivit bylo dětem nabídnuto celkem 11 zájmových krouţků,
které byly vedeny pracovníky školy a ve dvou případech rodiči.
Soutěže
Ţáci naší školy se v tomto školním roce zúčastnili několika sportovních soutěţí
(vybíjená, Preventan cup, atletika, turnaj v halové kopané), v kategorii starších ţáků dosáhli
naši chlapci ve „Školské futsalové lize“ na 8. místo v ČR.
Naši ţáci se taktéţ zúčastnili soutěţí v poznávání přírodnin, dopravní soutěţi, soutěţe
v první pomoci, v chemickém turnaji a v klání Ekomládě.
Výraznějšího úspěchu jsme pak zaznamenali ve výtvarné soutěţi „Zvíře není věc“, kde
jsme v konkurenci 58 škol z celé České republiky a téměř tisíce prací obsadili v kategorii
VII.-IX. roč. 1., 2., 4. a 5. místo.
Akce pořádané školou
Naše škola pořádala několik různorodých akcí:
Vánoční výstavu (ústřední téma Ptačí výstava), dětský den, velikonoční dílnu, sběr starého
papíru, školní ples, školní akademii, exkurze (planetárium, OÚ, firma Stránský a Petrţík,
Národní muzeum v Praze, ZOO), akci IZS (ukázka práce policie, hasičů a záchranné sluţby),
Adopci na dálku (sedmiletý chlapec z Indie mohl díky ţákům z 9. třídy chodit celý rok do
školy)
Akce s naší účastí
Běh naděje, Den lesů v Hájemství, Den Země, přednáška o dravcích, beseda
s pracovníky KRNAPu a téţ beseda o kriminalitě.

Kulturní akce
Naše škola kaţdoročně navštěvuje představení pořádané Hankovým domem ve Dvoře
Králové nad Labem (divadla, koncerty) a taneční vystoupení. Kaţdým rokem mohou ţáci 7.
třídy navštívit díky zřizovateli téţ představení v Národním divadle v Praze.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové,
která pro naše ţáky připravuje velmi pěkné akce (Pasování na čtenáře, Klíčování, besedy,
dílny).
Děti samy pak účinkovaly na několika vystoupeních (Rozsvícení vánoční výzdoby,
Vánoční výstava, Den matek, Akademie „Cesta kolem světa“ v Hankově domě).
Mateřská škola
Tradičně pestrá činnost v mateřské škole má kladnou odezvu jak mezi dětmi, tak i
mezi jejich rodiči. Podrobný přehled celoročních aktivit lze nalézt ve výroční zprávě,
umístěné na webových stránkách školy.
(čerpáno z Výroční zprávy ZŠ Bílá Třemešná 2010-2011)

Školní rok 2011/2012 v ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

V novém školním roce 2011/2012 naši školu navštěvuje 171 dětí, z toho na I. stupni
102 ţáků (průměr na třídu 20,4) a na II. stupni 69 ţáků (průměr na třídu 17,25). Oproti roku
2010/2011 nastal úbytek o 13 dětí.
ročník

počet
ţáků

třídní učitel (aprobace)

předměty, které učitel vyučuje

1.

22

Mgr. Markéta Ţiţková
( I. st. + dramatická výchova)

1.roč. – Čj, M, Prv, Hv,
Hv 5, Pč 5, Pč 7 chlapci

2.

17

Mgr. Eva Martínková
( I. st. + speciální pedagogika)

2.roč. – Čj, M, Prv, Vv,
Aj 4

19

Mgr. Miluše Senetová
( I. st. + výtvarná výchova)

3.roč. – Čj, M, Prv, Aj, Vv, Hv, Pč

3.
4.

20

Mgr. Pavlína Hylmarová
( I. st. + tělesná výchova)

4.roč. – Čj, M, Př, Vl, Vv, Tv
Tv 3

5.

24

Mgr. Dana Rejlová
( I. st. + tělesná výchova)

5. roč. – Čj, M, Př, Vl, Tv, Hv,
Hv 2

6.

10

Mgr. Pavla Michlová
(II. st. – Čj, spec. pedagogika)

Čj 6, Z 6, Tvd 6, Pč 6;
Aj 4, Čj 7, Aj 8, vol. Čj 9

7.

19

Mgr. Simona Lehrausová
(II., III. st. – M, F)

M 7, 8, 9, F 6, 7, 8, 9
vol. M 8, 9

8.

24

Mgr. Kateřina Poţivilová
( II., III. st. – Čj, Vv)

Čj 8, 9; Vv 1, 5, 6, 7, 8,
Pč 5, Ev 9

9.

16

Ing. Věra Kubová
(II. st. – Př, Ch)

PřII. 8, 9, Z 9, Nj 7, 8, 9, Aj 3, 5, Tvd 8, 9
SpH 8,9

Ostatní pedagogičtí pracovníci a předměty, které vyučují:

Mgr. Jiřina Šmídová
(I. st.)
Ing. Pavlína Minářová
(III. st. – Př, Ch)
Mgr. Vladimír Tremer
(II. st. – D, pedagogika)
Petra Hrnečková

M 6, Tv 2
PřII. 6, 7 Ch 8, 9 ChP 8, 9
Aj 5, 7 Pčd 7, 9 Pčch 8
D 7, 8, 9
Tvch 8, 9 Pčch 9
výchovný poradce
D 6, ČS 6, 7, 8, 9 Inf 6, Hv 6, 7, 8, Z 7,
Tvch 6, 7 ZP 7
Aj 6, 7, 8, 9 KvAj 8, 9
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD
Pč 1

Bc. Lucie Pospíšilová
(Aj, pedagogika)
Bc. Jana Tremerová

Seznam předmětů a použitých zkratek:
Anglický jazyk (Aj), Český jazyk (Čj), Člověk ve společnosti (ČS), Dějepis (D),
Estetická výchova (Ev), Fyzika (F), Hudební výchova (Hv), Informatika (Inf), Konverzace
v anglickém jazyce (KvAj), Matematika (M), Německý jazyk (Nj), Praktické činnosti (Pč),
Prvouka (Prv), Přírodopis (PřII.), Přírodověda (Př), Sportovní hry (SpH), Tělesná výchova
(Tv), Vlastivěda (Vl), Výtvarná výchova (Vv), Zeměpis (Z), Zeměpisná praktika (ZP), školní
druţina (ŠD), dívky(d), chlapci (ch), stupeň (st.), ročník (roč.), volitelná (vol.)
pozn.: Mgr. Jiřina Šmídová byla od začátku školního roku v pracovní neschopnosti,
její předměty (M6, Tv 2) vyučují v nadúvazkových hodinách p. uč. Hrnečková a p. vych.
Tremerová.
V mateřské škole jsou v provozu dvě oddělení, ve školním roce 2011/2012 zařízení
navštěvuje 56 dětí, z toho je 46 z Bílé Třemešné, 8 z Dolní Brusnice, 1 z Nové Paky a 1
z obce Mostek-Debrné.
Počet dětí
(chlapci/dívky)

Učitelka MŠ

I. oddělení

28 dětí
(18 / 10)

Odvárková Zuzana
Štipáková Jana, DiS.

II. oddělení

28 dětí
(15 / 13)

Jáklová Markéta, DiS.
Šedková Jiřina

Vzhledem k různým problémům provázejícím začátek školního roku na škole zatím
nepracují ţádné zájmové krouţky, nicméně od druhého pololetí je v plánu znovuotevření
řady z nich (nabídka krouţků je jiţ rodičům k dispozici).
V prosinci došlo ke změně na postu ředitele základní školy, kterým se stal na základě
konkurzního řízení pan Mgr. Emil Kudrnovský, Ph. D.
Mgr. M. Senetová

Slovo ředitele
Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
uběhlo jen pár dní od doby, kdy jsem byl jmenován ředitelem naší základní a mateřské
školy. Přesto mi dovolte několik slov na úvod nového roku 2012. Nebudu a nechci hodnotit
dobu minulou, loňský rok již zhodnotila kolegyně. Mě nyní zajímá přítomnost a budoucnost
naší školy.
Do školy v Bílé Třemešné se vracím po 22 letech se zkušenostmi z různých, nejen
pracovních, pozic komerčního a veřejného sektoru.
Jsem si vědom toho,
- že řadu dovedností, které jsem se naučil až na vysoké škole nebo samostudiem v praxi,
musíme v dnešní době zařadit do výuky už v „první linii“ na základní škole. Doba přeje
připraveným, naše děti to budou mít s uplatněním na trhu práce daleko těžší než my. Proto
je nutné klást důraz zejména na kvalitu výuky a využitelnost předávaných informací a
dovedností v praxi.
- že se naše škola podílí na kulturním a společenském životě v obci. Budu se snažit
v rámci možností podporovat zaběhlé akce a zvyklosti. Nemělo by to však být na úkor
hlavního účelu školy – a tím stále je a bude vzdělávání.
Zůstal jsem a co Vy?
V roce 1986 jsem byl postaven jako žák 4. třídy před rozhodnutí, zda nastoupit do
matematické třídy v jedné z dvorských škol, či zůstat na základní škole v Bílé Třemešné.
Zůstal jsem a nelituji toho.
Nepřišel jsem o své kamarády z vesnice, netlačil jsem se o čtyři roky dříve v autobuse
každé ráno a odpoledne, díky zavedené péči o nadané žáky jsem se k složitějším úlohám
dostal. Navíc jsem se mohl jako zástupce třídy z jedné venkovské školy účastnit různých
vědomostních soutěží a olympiád, což by pravděpodobně díky velké konkurenci
v matematické třídě nebylo ani možné.
Výzva
Apeluji proto na ty z Vás, kteří uvažují o přehlášení svých dětí do dvorských škol,
abyste přehodnotili svůj postoj a dali naší škole šanci. Vítr změn, jehož jsem součástí,
postupně bude zasévat inovace a kvalitu do vzdělávání Vašich dětí na naší škole. Dovolte mi
Vás přesvědčit o tom, že bude co sklízet.
Fakta na rovinu
Jako ředitel školy musím konstatovat: Další masivní úbytek dětí z naší školy bude
znamenat krácení finančního příspěvku od státu pod udržitelnou mez (limit povinných
výukových hodin vůči úvazkům učitelů) a obec v zájmu udržení školy to bude stát další
finanční prostředky, tj. peníze Vás daňových poplatníků (nehledě na to, kde Vaše děti plní
povinnou školní docházku).
Jako zastupitel města Dvůr Králové nad Labem seznámený s možnostmi dvorských
škol musím konstatovat: Krásný a bezpečný areál školy v Bílé Třemešné by bylo hřích
nenaplnit dětmi. Obec Bílá Třemešná se o něj vzorně stará a jako dobrý hospodář se bude

starat i nadále – to bohužel není a pravděpodobně nebude možné říci o dvorských školách
s ohledem na kritickou finanční situaci města.
Odkaz žije
Uběhlo jen „pár let“ od doby, kdy jsme jako žáci osmé třídy základní školu v Bílé
Třemešné opustili. Byla to sice jiná doba, ale v každém z nás odkaz třemešenských učitelů
formátu Mádlová či Hejduk zůstal. A pro mě je ctí v jejich odkazu pokračovat.
Úspěšný a zároveň pohodový rok 2012 přeje
Emil Kudrnovský
ředitel školy

Celoroční činnost mladých hasičů za rok 2011
V kroužku mladých hasičů pracuje 22 dětí a dorost ve věku od 3 do 18 let.
Během roku se kolektiv zúčastnil
Valné hromady SDH Bílá Třemešná
Pro základní školu ukázku integrovaných záchranných složek a mladí hasiči ukázali
své dovednosti.
Pomoc při čarodějnicích v naší obci a úprava hřiště v Úpici, na kterém se pořádají
některé soutěže okresu Trutnov.
V lednu na Valné hromadě byli oceněni z našeho kolektivu Jana Huňátová, Jana
Dobřichovská a Jiří Brožek Čestným uznáním SDH za příkladnou práci a reprezentaci
našeho sboru.
Od února jezdíme na soutěže po celém
východočeském kraji. Celkem jsme se zúčastnili
18 soutěží mladých hasičů, 10 dorosteneckých
soutěží a 1 soutěže pro přípravku ve věku od 3 do
6 let. Za tuto kategorii závodil náš nejmladší člen
3 letý Vojta Vaško, který vybojoval 23 místo.
Všem udělal velikou radost.
V kategorii starších nás reprezentovali
Jana a Anna Dobřichovské, Martin
a Vojta Fialovi, Jaroslav Huňát, Miroslav
Mareček, Pavel Vaško, Tomáš Mikulka,
Radek Špůr a Klára Zajícová.
Celkem vybojovali 40 medailí a 12
pohárů.
V kategorii dorostu soutěžili:
Jana a Anna Dobřichovské, Jana Huňátová, Jiří Brožek
Celkem vybojovali 8 medailí a 6 pohárů.

Na okresním kole dorostu v Trutnově Jana Dobřichovská vybojovala 2. místo v kategorii
dorostenek a Jiří Brožek v kategorii dorostenci také 2. místo. Oba postoupili do krajského
kola dorostu v Hradci Králové.
V krajském kole se Jana Dobřichovská umístila na 11. místě, Jiří Brožek na 3. místě
a vybojoval postup na Mistrovství české republiky dorostu SHČMS v Ostravě.
V republikovém kole se umístil na 31. místě.

Tento výsledek je nejvyšším úspěchem za
šestileté snažení mladých hasičů v naší
obci. Jsme velice pyšní na výsledky všech
dětí, které jezdí na soutěže.

Naši šestiletou činnost v kroužku mladých
hasičů najdete na:
http:// www.mh-bilatremesna.estranky.cz
Družstvo mladých dobrovolných hasičů Bílá Třemešná

Chtěli bychom poděkovat:
- Základní škole za propůjčení tělocvičny v zimním období
- Stavební společnosti Žižka
- Obecnímu úřadu v Bílé Třemešné za finanční podporu, bez které bychom nemohli uskutečnit
všechny soutěže.
Všem děkují mladí hasiči.

Bohatá sbírka ocenění je ukázkou výborné dlohodobé
práce s mládeží.

Jiří BROŽEK - závod v kategorii dorostenců 2. místo

Tělovýchovná jednota SOKOL v Bílé Třemešné, rok 2011
Posláním této neziskové organizace je vytváření podmínek a všestranné péče
o uspokojování jejích členů formou sportovního vyţití prostřednictvím příslušných oddílů.
jedním z nich je oddíl nohejbalu.
"V letošní sezóně se nám podařilo obhájit první místo v okresním přeboru," říká
Vladimír Šolc, člen výkonného výboru TJ Sokol, který je aktivní hráčem nohejbalu.
"S přehledem jsme od počátku kralovali na čele tabulky. Mimo soutěţních utkání jsme stihli
odehrát i několik turnajů, kde se nám také dařilo, a jsme vlastníky vítězných pohárů.
Uspořádali jsme dva vlastní turnaje. V únoru tradiční halový turnaj trojic, v pořadí dvacátý
sedmý, a v květnu na místní antuce turnaj dvojic o putovní pohár obce, třetí ročník VENCA
Cupu. Uvádím tabulku okresního přeboru Královéhradecka 2011."
TJ Sokol Bílá Třemešná
TJ Sokol Malšova Lhota
TJ Sokol Nový Bydţov
TJ Librantice
SK Humburky
TJ Sokol Praţské předměstí
TJ Sokol Vysoké Veselí

24 bodů
16 bodů
14 bodů
14 bodů
5 bodů
2 body
2 body

"Historie našeho oddílu začíná jeho vznikem v r. 1984. O rok později se o tento oddíl
začal starat můj otec. Vzhledem k tomu, ţe jsem se i já zajímal o tento sport, nastoupil jsem
r. 1997 na jeho místo."
Cvičební oddíly ţen
Není ţádných pochyb, ţe bychom se všichni o svá těla měli lépe starat a udrţovat je
v dobré kondici. Naše ţeny cvičí vţdy v úterý, dvě skupiny různého věku po sobě. Ţeny se
však nescházejí jen v tělocvičně, jejich práce má v rámci TJ Sokol daleko širší spektrum. 26.
února to byl dětský maškarní karneval. Přišly krásné princezny z dalekých i z blízkých
království, přiběhla Červená karkulka, námořníci, piráti, ale také zvířátka. Tančily se břišní
tance, byla vyhlášena soutěţ "Třemešná má talent". Veselým odpolednem provázela
účastníky baba Jaga a klaun. Další pěknou akcí byl 3. září pochod "Za pokladem" za účasti
127 dětí a 287 dospělých. Největší zastoupení měly místní děti, dále děti ze Dvora Králové
n/L a z okolních obcí, ale nechyběly i děti z Trutnova a dokonce z Brna a Ústí n/L. Na trase
bylo 14 zastavení, všechny poklady se našly, děti zpívaly, cvičily, počítaly, malovaly. Dvacet
osm ţen, organizátorek celé akce, věnovalo s radostí svůj volný čas dětem. Tento - jiţ čtvrtý
ročník - se opět účastníkům velice líbil.
Za TJ Sokol
Dana Studená

Likvidace biologického
odpadu
V loňském roce se obec
zapojila do ekologické likvidace
biologického odpadu, a to zejména
dřevního odpadu z prostranství
před hřbitovem v Bílé Třemešné.
Po
dohodě
se
společností
zajišťující průmyslové štěpkování
jsme s touto likvidací začali již
tento podzim. Výsledkem je nejen
odstranění odpadu, ale především
čistota a téměř nulové náklady
z důvodu další využitelnosti tohoto
materiálu.
Avšak důležitým faktorem
udržitelnosti této likvidace je
důsledná separace odpadů. Je
velmi důležité, aby občané na toto
místo nenaváželi listí, trávu nebo i
jiný odpad, jak k tomu v některých
případech bohužel dochází.
Nerespektováním
těchto
základních pravidel by mohlo dojít
až k ukončení této pro všechny
strany výhodné služby.

Úklid po čtyřnohých miláčcích
Snad každý z nás musí souhlasit, že pořízení psa nám kromě radosti přináší i starosti
a povinnosti. Zvláště v dnešní době, kdy je čtyřnohý přítel členem velkého počtu domácností,
by se mělo na tyto povinnosti dbát. Samozřejmě největším problémem kromě volného pohybu
je úklid psích exkrementů. Zejména na veřejných prostranstvích v obci se jedná
o neomluvitelnou nezodpovědnost majitelů, kteří tím znehodnocují prostředí i všem ostatním
obyvatelům a návštěvníkům obce. Je nutné upozornit, že tímto nezodpovědným jednáním
porušují majitelé nejen základní společenská pravidla soužití, ale i obecně závaznou vyhlášku
obce č. 6/2009 „O zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržení
čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Bílá Třemešná“.
Na základě výše uvedeného bude obcí rozšířen počet košů, do kterých lze psí
exkrementy odhodit a zároveň bude na obecním úřadě možnost bezplatného odběru sáčků
k tomu určených. Toto opatření, které pak zvláště poctivým majitelům jistě usnadní práci,
bude provedeno v prvním čtvrtletí roku 2012, ale nezapomeňte, že povinností a především
slušností uklidit po svém psovi byla vždy.

Hledat předky není ztráta času, ale naopak hledání ztraceného času…..
Prarodiče jsem nepoznala, nemám už rodiče, nemám žádné sourozence, mám jen muže
a 2 děti, moje rodina je strašně malá. Tak to jsem si až do nedávna myslela.
Začala jsem ze zajímavosti sestavovat svůj rodokmen a přišla jsem na dvě zásadní věci:
1) Jsem ráda, že žiji teď v této době, na tomto místě! Nepoznala jsem války, epidemie
cholery, tyfus, nemám hlad, důchod snad také nějaký budu mít, abych nemusela chodit
„žebrotou“ od domu k domu a pak umrznout někde v poli. Mám jméno a příjmení!!
Nejsem jen manželka závislá na muži, kterého mně vybrala rodina.
2) A moje rodina není vůbec malá ! Snad každý druhý z naší obce je se mnou nějakým
dávným předkem spřízněn. Dokonce i s mým manželem máme společného
prapradědečka. Denně se s Vámi, Vážení příbuzní, setkávám !
Pokud byste měli zájem o setkání nad kronikami obce, starými mapami, ukázkami
soukromých rodokmenů nebo máte doma něco z rodinné historie, o co byste se chtěli
s ostatními podělit, ozvěte se !!
Takže – moje velká rodino – přeji Vám v novém roce hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a těším se na nové zprávy.
Pravoslava Morávková, OÚ Bílá Třemešná

Ukázka z knihy oddaných r. 1785:

Ženich Matěj Žižka z Třemešné, 20 let a nevěsta Kateřina Vejnarová z Třemešné,
dcera Jakuba Vejnara, 19 let.
Svědkové : Jan Vejnar, rychtář
Jan Kolář, vejměník

Něco z historie Bílé Třemešné
Před „sčítáním lidí, domů a bytů“ na jaře 2011 jsem se (asi jako mnoho z nás)
zamyslela nad nutností anebo zbytečností tohoto aktu. Nevím, jak se z těchto zjišťovaných
údajů bude např. vědět, kolik dětí půjde za 6-7 let do školky, nebo jestli na základě odpovědí
obyvatel se posílí vlaková nebo autobusová doprava, jak nás přesvědčovali statistici
v médiích. Ale jsem přesvědčena, že některé odpovědi budou důležité za mnoho let, a to pro
naše potomky.
Tak se i my po 120 letech od doloženého sčítání v Bílé Třemešné můžeme dozvědět,
že tenkrát měla obec 1388 obyvatel, 214 domů, 22 koní, 304 kusy hovězího dobytka, 98 koz
a 31 prasat. Když rozdělíte obyvatele na domy, tak Vám vyjde průměrný počet 6,5 osob na
jeden dům. Pro srovnání má v současnosti jen sama Bílá Třemešná 1145 trvale bydlících
obyvatel a 426 čísel popisných.
O 10 let později v r. 1901 měla Třemešná 1446 obyvatel, 215 domů, 26 koní, 317
kusů hovězího dobytka, 19 prasat, 30 včelích úlů, 73 koz, 937 slepic, 99 hus a 3 kachny.
V pozdějších letech se ze sčítání dozvíme, jaké měli naši předkové povolání, jestli uměli číst
a psát, jakého spolku byli členy, a pokud dojížděli za prací někam dál, jaký dopravní
prostředek používali.
A ještě je jedna věc, která mne zaujala, a to číslování domů.
Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v
nich bydlely. Později se ve městech začala užívat domovní jména podle domovních znamení,
snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo malířského prvku zpravidla
nad vchodem domu, například vyobrazení zvířete, rostliny nebo předmětu. Jiným způsobem
označování byly vývěsní štíty, označující profesi majitele domu.
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině
obcí proběhlo od podzimu 1770 do roku 1771. Zpočátku nemělo charakter trvalého označení,
ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování
„popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu
tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo se
obvykle nejdůležitější, zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší
usedlost). U obcí ležících podél silnice číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé
straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo. Domovní
čísla bývala napsána na dřevěné, plechové, popř. keramické tabulce, vytažena v omítce nebo
provedena štukem. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo měněno, takže okruh
čísel z roku 1770 i sled čísel přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o postupu
vývoje obce. V Bílé Třemešné se však toto „vjezdové pravidlo“ nějak zvrtlo. Vzhledem
k tomu, že v době číslování nevedla obcí silnice ( jakási větší cesta byla cesta po
„záhumenní“), tak nerozumím tomu, proč číslování začíná od čp. 1, což býval dřív zámeček,
po levé straně potoka proti proudu až na „Skleněný vrch“ a po pravé straně potoka zase
zpátky. V roce 1841 tak bylo v naší obci 123 domů s číslem popisným. Číslování se od té
doby nijak zvlášť nezměnilo, i když zákon až do r.2010 umožňoval použít již jednou použité
číslo znovu a na jiném místě v obci. Tak např. číslo popisné 27 patřilo tzv. Besedě uprostřed
obce a dnes ho používá dům Faktorových, číslo popisné 90 patřilo mlýnu v Tešnově, dnes ho
má dům paní Věry Menclové. Ale takových čísel, které změnily dům, není mnoho.
Takže pokud někdo, koho zajímá historie, má vysvětlení, proč zrovna v Bílé Třemešné
bylo číslování domů uděláno tak, jak jsem popsala – dejte mi vědět….
Pravoslava Morávková, OÚ Bílá Třemešná

Křížek Nové Lesy
Některým z Vás jistě neuniklo, že v minulém roce zmizel ze svého místa pod bývalou
školou kamenný křížek, který zde stál několik desítek let. Jeho zmizení však bylo pouze
dočasné, a to z důvodu jeho renovace.
Křížek, který nechali zhotovit Rosálie a Jiří Manovi jako dík za narození vnuka Josefa,
čímž byla zachována dlouholetá tradice jména Josef v této rodině, byl zhotoven mezi rokem
1849 až 1866. Ani místo, kde byl křížek loňského léta rozebrán, však nebylo zcela původní.
Viz foto č.1.

Jeho první stěhování bylo z důvodu rozšíření původní silnice. Stojí jistě za zmínku, že
v těsné blízkosti původního místa byla v šedesátých letech minulého století při stavebních
pracích objevena lidská kostra. Jak se později zjistilo, jednalo se o ostatky vojáka z prusko
rakouské války.
Po renovaci, kterou zajistili Michaela a Luděk Mannovi, byl tak křížek umístěn na
novém, již třetím místě. Viz foto č. 2.

Myslím, že vzhledem k těsnému sousedství s bývalým statkem č.p. 1, odkud pocházeli
původní zhotovitelé, se jedná o místo důstojné a snad poslední. Dle sdělení pana Luďka
Manna bude v tomto roce křížek ještě doplněn o kované oplocení a zatravnění, aby tak
renovace byla kompletní.
Štěpán Čeněk

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.

-

V roce 2011 došlo ke změně intervalu v odečítání vodoměrů v domácnostech. Odečty
se budou nadále provádět na přelomu března a dubna, další odečet na přelomu září a
října daného roku.

-

Společnost Marius Pedersen Group, která v naší obci zajišťuje svoz komunálního
odpadu, oznámila, že v letošním roce (v důsledku zvýšení sazby DPH) dojde ke
zvýšení ceny za vývoz popelnice i svozového pytle z 58,- Kč na 60,- Kč.

-

Rada obce schválila jednorázový finanční dar pro toho občana, který se ujme
nalezeného pejska z našeho záchytného kotce.

Společenská kronika
V roce 2011 se v naší obci narodilo 15 občánků – 6 děvčat a 9 chlapců.
Sňatků bylo uzavřeno 14, z toho 5 v obřadní síni, 1 na terase Hotelu Pod Zvičinou v Dolní
Brusnici, Les Království (přehrada Tešnov) 4 sňatky, 1 v kapličce ve Starobuckém Debrném
a na Zvičině 5 obřadů. Ve stejném období oslavilo 8 manželských párů diamantovou a zlatou
svatbu, z toho 2 obřady jsme uspořádali v obřadní síni.
Členky komise sboru pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 57
občanů, z toho 12 v Nových Lesích.
Do naší obce se přistěhovalo 43 občanů a odstěhovalo se 37 občanů.
V roce 2011 nás opustilo 11 našich spoluobčanů.
Chybí Vám jména ve společenské kronice?
Pokud máte zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice (jméno, příjmení
a datum narození nebo datum sňatku), máte možnost se obrátit na náš obecní úřad a požádat
o zveřejnění těchto podrobnějších údajů.
Zároveň žádáme ty občany, kteří v roce 2012 slaví „kulaté“ výročí sňatku, aby se přihlásili na
obecním úřadě.
P. Morávková, matrikářka

Tito pejsci čekají na své nové pány
Pokud přemýšlíte o pořízení nového čtyřnohého přítele, dovolujeme si Vás tímto
zároveň oslovit s myšlenkou, vykonání dobrého skutku. Staňte se novým majitelem pejska,
kterého z neznámých důvodů už majitel jednou opustil. V našem útulku jsou momentálně dva
krásní pejsci Jimmy a Dasty. Oba jsou ve výborném fyzickém i zdravotním stavu a mají velmi
přátelskou povahu jak k dospělým tak i k dětem.
Přijďte se podívat a dejte těmto pejskům nový domov.

Dasty – mladý jednoroční bígl, veselý pes, který je připraven vždy do akce

Jimmy – asi tříletý kříženec (nejspíše labradora), hodný a hravý společník

