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Dokončení ZŠ Bílá Třemešná

Dokončovací práce na přístavbě nového
pavilonu jsou téměř u konce. Stavba hlavní budovy byla již předána k užívání a nyní
již probíhají práce v zahradách a vybavení
budovy nábytkem. Zároveň s tím probíhá
proces spojený s kolaudací budovy, kterou
bychom rádi otevřeli v první školní den
nového školního roku.
S plánovaným otevřením nového pavilonu pro děti školou povinné chceme uspořádat i den otevřených dveří pro širokou
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veřejnost. Podrobnosti, způsob a přesný
termín však bude stanoven na základě
kolaudačního povolení a hlavně hygienických opatření, která budou v danou dobu
v platnosti. Pevně věříme, že nový pavilon
vám budeme moci představit co nejdříve.
Podrobnosti k otevření budeme průběžně
zveřejňovat na webových stránkách úřadu
a školy a dále formou zpráv v mobilním
rozhlasu.
Štěpán Čeněk, starosta

Vodovovodní řad
Nové Lesy - Filířovice
Jak jsme informovali v posledním
vydání zpravodaje, zastupitelstvem
obce bylo schváleno zahájení prací na
přípravě projektových dokumentací
pro výstavbu vodovodního řadu do
místních částí Nové Lesy - Filířovice a
s tím spojené posílení vodojemu pod
sjezdovkou.
V současné době jsou projektové práce ve finální podobě a během srpna
bude podána žádost o stavební povolení. Chtěl bych tímto poděkovat projekční kanceláři, pracovníkům úřadu
a všem občanům za maximální vstřícnost a ochotu při získávání majetkových podkladů, které byly zásadní pro
úspěšné podání žádosti.
Zároveň tímto děkuji Královéhradeckému kraji, který dotačně podpořil
všechny tři projektové dokumentace
částkou o celkové výši 672 000,- Kč.
V následujícím období budeme čekat
na vydání stavebního povolení a následně budou podány žádosti o dotaci
na realizaci projektu. Termín samotné
realizace není možné přesně stanovit.
Předpoklad je rok 2021 až 2022.
Štěpán Čeněk, starosta

Foto.: archiv obce
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Monitorování kontejnerových stání na tříděný odpad
V posledních měsících začíná docházet
k nekontrolovanému odkládání odpadu
u kontejnerových stání na tříděný odpad. Nejedná se však vždy o tříděný odpad, ale směsný nebo nadměrný odpad,
pro který však tato stání nejsou určená.
Chtěl bych tímto připomenout, že kontejnery na tříděný odpad slouží primárně k uložení drobného domovního odpadu. Nábytek, dětské klouzačky atd. do
kontejnerů nepatří, ani když jsou plastové. Totéž platí u papíru. Velké kartonové
obaly od nábytku a větších spotřebičů

patří spolu s nadměrným plastem na
sběrný dvůr, kde je uložení bezplatné.
Zahradní bazény, kočárky, jízdní kola
nebo pytle s komunálním odpadem pak
nemají s tříděným odpadem již nic společného.
Z tohoto důvodu upozorňujeme, že u
vybraných kontejnerových stání bylo
umístěno záznamové zařízení, které
bude toto nelegální odkládání odpadu
zaznamenávat. Nedovolené odkládání
odpadu pak bude následně řešeno ve
správním řízení.

Občany bych tímto ještě chtěl požádat,
že byť do kontejnerů ukládají přesně
typ a druh odpadu, který tam patří, tak
pokud ho přivezou v objemu celého automobilového přívěsu, není to rovněž
zcela v pořádku. Pro tento případ žádáme rovněž o odvoz na sběrný dvůr, kde
bude tento odpad bezplatně přijat.
Děkujeme všem spoluobčanům, kterých
je převážná část, za to, že odpad třídí a
ukládají dle pravidel psaných i nepsaných.
Štěpán Čeněk, starosta

Informace ze zastupitelstva
Schválená usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 29.
04. 2020
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty
obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze
dne 18. 12. 2019.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání
rady obce za období od 18. 12. 2019 do
29. 04. 2020.
3) ZO schvaluje:
a) Uzavření smlouvy se spol. GasNet,
s. r. o. a obcí Bílá Třemešná o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. sml.
9900099297/1/2020 a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
b) Uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Bílá Třemešná o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-122017698/VB/02 Nové Lesy knn p.č.581/2
pro RD a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
4) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s
Českou poštou, s. p., o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
5) ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků pod chodníky v katastrálním území obce Bílá Třemešná z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví Obce
Bílá Třemešná. Pozemkové parcely číslo:
1154/3 o výměře 295 m2, ostatní plocha
– komunikace, 1154/4 o výměře 263 m2,
ostatní plocha – komunikace, 1154/5 o
výměře 71 m2, ostatní plocha – komunikace, 1154/6 o výměře 319 m2, ostatní
plocha – komunikace, 1154/7 o výměře
264 m2, ostatní plocha – komunikace,
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1154/8 o výměře 235 m2, ostatní plocha
– komunikace, 1154/9 o výměře 151 m2,
ostatní plocha – komunikace, 1154/10 o
výměře 11 m2, ostatní plocha – komunikace, 1154/11 o výměře 12 m2, ostatní
plocha – komunikace, 1154/13 o výměře 13 m2, ostatní plocha – komunikace,
1224/3 o výměře 252 m2, ostatní plocha
– komunikace, 1224/4 o výměře 78 m2,
ostatní plocha – komunikace, 1224/5 o
výměře 22 m2, ostatní plocha – komunikace, 1224/6 o výměře 44 m2, ostatní
plocha – komunikace, 1224/10 o výměře 6 m2, ostatní plocha – komunikace,
včetně následujících omezujících podmínek. Smluvní strany tímto sjednávají
bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz
zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a
o dar bude přinejmenším po tuto dobu
řádně pečovat, užívat jej výhradně jako
pozemky pod chodníkem v souladu s
veřejným zájmem, tj. zejména je nebude
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům
neposkytne.
6) ZO schvaluje dodatek zřizovací listiny
ZŠ, kterou se převádí do správy ZŠ přístavba třetího oddělení MŠ.
7) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace pro Sokol
Bílá Třemešná ve výši 300.000 Kč.
8) ZO schvaluje finanční dary pro uvedené organizace na jejich činnost v uvedených částkách:

Organizace

Výše příspěvku

Diakonie Dvůr Králové

25.000,-

Dechová hudba Podzvičinka

20.000,-

Farní charita Dvůr Králové

15.000,-

SDH Bílá Třemešná

15.000,-

TJ Jiskra Dolní Brusnice

10.000,-

Domov Sv. Josefa Žireč

10.000,-

Hospic A. Č. Červený Kostelec

10.000,-

Pečovatelská služba Dvůr Králové

5.000,-

Myslivecké sdružení Zvičina

5.000,-

SDH Nové Lesy

5.000,-

Podzvičinsko - cyklobusy
Český rybářský svaz Dvůr Králové
Centrum LIRA
Celkem

2.000,10.000,10.500,142.500,-

9) ZO schvaluje poskytnutí daru spolku
Život Srdcem ve výši 20.000,-Kč na pořádání akce Kulturní léto 2020.
10) ZO schvaluje předložený návrh na
oddělení části pozemku 1096/12 v k.ú.
Bílá Třemešná, jako možnou rezervu pro
uložení inženýrských sítí. Po předložení
geometrického zaměření, bude následně
schválen prodej zbývající části pozemku.
11) ZO schvaluje Střednědobý rozpočtový
výhled obce Bílá Třemešná na rok 2021 až
2023 v takové podobě, jak byl předložen v
písemné formě, která tvoří nedílnou přílohu zápisu z tohoto jednání.
12) ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Bílá Třemešná a
zastupitelkou obce Mgr. Kateřinou Poživilovou na rok 2020.
13) ZO schvaluje:
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a) Kalkulaci ceny vodného a stočného za
kalendářní rok 2019, dle předložené položkové kalkulace skutečných nákladů.
b) Na základě kalkulace cen pro vodné
a stočné za kalendářní rok 2019, zvýšení
ceny za 1 m3 u vodného o 4,- Kč bez DPH
a u stočného o 1,- Kč bez DPH, a to s účinností od 01. 05. 2020.
14) ZO schvaluje:
a) Smlouvu mezi obcí Bílá Třemešná a
Městským muzeem Dvůr Králové nad
Labem, která upravuje podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu SDH Bílá
Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
b) Smlouvu mezi obcí Bílá Třemešná a
VIVIDUS EAST, s. r. o., která upravuje
podmínky náhrady za planý výjezd k poplachu SDH Bílá Třemešná a pověřuje starostu jejím podpisem.
15) ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Bílá
Třemešná a Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje o bezúplatném převodu majetku a pověřuje starostu
jejím podpisem.
16) ZO schvaluje zákaz napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu s okamži-

tou platností do odvolání.
17) ZO schvaluje podání objednávky pro
firmu Photon Water Technology na výzkum kvality vody Pekárenského rybníku
a rybníku Dubina dle přiložené cenové
nabídky.
Schválená usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 24.
06. 2020
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty
obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze
dne 29. 04. 2020.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání
rady obce za období od 29. 04. 2020 do
24. 06. 2020.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce
rozpočtovým opatřením č. 3 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou
součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce za rok 2019, a to bez výhrad.
5) ZO schvaluje dle zákona č. 239/2012
Sb., v platném znění účetní závěrku obce
Bílá Třemešná k 31. 12. 2019, jak je uvedeno v protokolu o schvalování účetní

závěrky roku 2019, který je nedílnou přílohou tohoto zápisu a převedení výsledku
hospodaření z účtu 431 na účet 432.
6) ZO se zavazuje dofinancovat rozdíl
mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací na zakoupení hasičského dopravního
automobilu do plné výše z vlastních zdrojů.
7) ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol.
ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Bílá Třemešná
o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IE-12-2006386/VB/06 Lipnice, Zaháj –
rekonstrukce vývodů z TS TU_1329.
8) ZO
a) schvaluje dělení pozemku 1096/12 v
k.ú. Bílá Třemešná dle návrhu geometrického plánu číslo 712-392/2018.
b) ZO schvaluje návrh dělení pozemku
777/2 v k.ú. Nové Lesy dle přiložené situace.
c) ZO schvaluje záměr prodeje pozemků
777/2 a 777/8 v k.ú. Nové Lesy.
9) Zastupitelstvo obce Bílá Třemešná souhlasí, že správní území obce Bílá Třemešná je v územní působnosti MAS Královédvorsko, z. s. na období 2021-2027.

Alej směr Filířovice aneb – co jsou to zoostromy?
Již několik let nás obyvatelé Filířovic
žádali, abychom jako obec něco udělali
s alejí, kterou denně projíždějí. Vadily
jim staré, proschlé stromy, husté křoví a
vysoká tráva mezi nimi, kde pravidelně
zaléhaly srnky a v poslední chvíli vyskočily před auto. Dlouho jsme váhali, jaká
úprava by byla nejlepší, a nakonec nám
ČSOP JARO Jaroměř nabídla možnost
zapojení do projektu na úpravu alejí
tak, aby vyhovovala jak lidem, tak živočichům. Prošli jsme s jejich pracovníky a se zástupcem filířovických občanů
panem Flečkem alej a po dlouhé, dosti
bouřlivé debatě jsme dospěli ke vzájemné shodě.
Co jsou zoostromy? Jsou to takové stromy, které vytvářejí množství příležitostí
pro obývání různými živočichy. Znamená to, že mají dutiny ve větvích i kmenech, odumírající a odumřelé větve,
dutiny mezi kořeny, jsou, zejména ve
spodních částech porostlé mechy a lišejníky, rostou na nich dřevokazné houby, případně i poloparazitické rostliny
jako např. jmelí, mohou mít staré rány
po úderu bleskem, následkem čehož je
odchlípnutá kůra, v paždí větví vznikají
jezírka dešťové vody. To vše mohou ke
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svému vývoji a životu využívat jak bezobratlí živočichové, tak ptáci. Ale – líbí
se takový strom i lidem? Asi těžko. Jsme
zvyklí považovat za pěkný strom jen ten
zdravý, beze všech výše vyjmenovaných
znaků.

Takže si dovedete určitě představit, že
naše společné jednání o osudu aleje
nebylo na počátku vůbec úsměvné. Ale

postupně jsme přece jen uzavřeli dohodu. Zoostromy musí být osluněné, takže bylo označeno a vykáceno značné
množství stromů a ponechány ty, které
měly největší šanci se stát zoostromy a
nebo byly opravdu mladé a pěkné. Bylo
odstraněno i husté křoví podél silnice a
tráva a opětovně rašící keře budou pravidelně likvidovány. Do vzniklých mezer
budou na podzim dosázeny různé druhy
stromů - hrušky, duby, třešně, jívy a hlohy, které mohou třeba i zvýšit potravní
nabídku ptákům. Alej bude pravidelně
upravovaná a doufáme, že se bude líbit
jak lidem, tak i živočichům.
Největší „boj“ byl sveden o starou slivoň,
která stojí na začátku Filířovic, Je silně
poškozená (viz foto), ale právě tato poškození jsou znaky zoostromu, stromu
vhodného pro živočichy. Nakonec jsme
se dohodli, že ji nepokácíme a necháme
ji dožít.
Součástí naší spolupráce s ČSOP JARO
Jaroměř je i podání žádosti o dotaci,
kterou bude možné využít právě na zakoupení nových stromů a na zhotovení
vysvětlujícího panelu.
Zdroj: materiály z ČSOP JARO Jaroměř
Text a foto.: J. Dobroruková
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Bílá Třemešná a okolí v obrazech – I. část
Připravila jsem pro vás malou galerii
obrazů, které vytvořili většinou rodáci z Bílé Třemešné. Obrazy č. 1 – 6 namaloval akademický malíř Emil Fejk,
(1896 – 1967). Studoval v Praze a v
Drážďanech, maloval zejména Podkrkonoší a malebná pražská zákoutí. Na
obr. č. 3 zachytil původní chalupu čp.
275, která vyhořela asi v r. 1952 a jedinou stavbou, kterou v těchto místech
můžete dnes vidět, je maličký špejchárek, který je v levé části obrazu.
Autorem kreseb na obr. č. 7 – 8 je Josef Žižka (1916 – 2006), který se sice
z Bílé Třemešné odstěhoval v padesátých letech minulého století do Tře-

Obraz č. 1

Obraz č. 4

Obraz č. 7
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bíče, ale srdcem zůstal Třemešňák.
Co je na obrázku č. 7 vám není třeba
představovat, ale na obrázku č. 8 vidíme začátek lesní cesty tzv. Obrázkové,
která vede od původně Obecné školy k dehtovskému hřbitovu. V místě
přechodu přes železniční trať byla
chráněna závorami, které se obsluhovaly ze strážního domku naproti vile
Elišce.
Pod obrazem přehrady Les Království
je podpis J. Šévl, o kterém jsem bohužel nezjistila žádné podrobnosti, ale
obrázek do naší galerie určitě patří.
Nevím ani z kterého roku obraz může
být, je na něm vidět původní osvětle-

Obraz č. 2

Obraz č. 5

Obraz č. 8

ní hráze, tak třeba nějaký pamětník
nebo znalec bude vědět.
Text a foto.: P. Morávková
Pozn. šef.: Jaroslav Šévl, autor obrazu
přehrady, se narodil v roce 1924. V
roce 1940 absolvoval královédvorskou
textilní průmyslovku a pracoval jako
textilní návrhář v Tibě, Ve volném
čase se věnoval krajinomalbě. Vystavoval samostatně, účastnil se i Salonu
královédvorských umělců. Podobný
obraz přehrady mají v DDM Jednička
ve Dvoře Králové nad Labem, ten je z
roku 1955.

Obraz č. 3

Obraz č. 6

Autor.: J. Šévl
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V každém věku je možné splnit si přání
Paní Věra Mrkvičková z Bílé
Třemešné absolvovala v neděli 12. července 2020 na
jičínském letišti tandemový
seskok z výšky 3000 m. Splnila si tak v předstihu své
přání k 79. narozeninám,
které oslaví v říjnu. Původně si chtěla tento dárek dát
až ke kulatinám v příštím
roce a letos uskutečnit cestu
po Španělsku a Portugalsku,
kterou ale musela odložit
kvůli koronaviru.
Do dalších let přejeme paní
Mrkvičkové stálé zdraví a životní optimismus, který ji v
žádném případě nechybí.
K. Poživilová

Letní kino na hřišti na Dubině
V červenci uspořádala Obec Bílá Třemešná na hřišti na Dubině první promítání letního kina. Počasí se umoudřilo,
a přestože se kvůli světlu začínalo až ve
21:45 hod., dorazila pěkná řádka diváků, za což jsme rádi a zdálo se, že si komedii Petra Kolečka „Přes prsty“ užili.
A právě proto se obec rozhodla uspořádat ještě druhé promítání, na které zve
širokou veřejnost. Doufáme, že příznivce komedií neodradí symbolické vstupné (60 Kč).
Ve čtvrtek 20. 08. 2020 od 21:00 hod.
(již se stmívá dříve) se bude na hřišti na
Dubině promítat komedie Ondřeje Trojana, v hlavní roli s Ivanem Trojanem –
„Bourák“.

INZERCE

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

Prodej se uskuteční 4.9.2020 v 13 hod. v Bílé Třemešné /parkoviště naproti kostelu/
						 Stáří:
Kuřice černé, červené, kropenaté			
12-18týd.
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/			
12-18týd.
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12-18týd.
Chovní kohoutci					12-18týd.

Cena:
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese.: tel.: 567 212 754, 567 214 502,
mob.: 731 701 331, 734 833 158.
Volejte po-pá 7-15h! E-Mail.: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

www.bilatremesna.cz
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OBEC
TŘEMEŠNÁ
NA
CO BÍLÁ
SE MŮŽETE
TĚŠIT
20. 08.
22. 08.
29. 08.
Září
19. 09.
08. 10.
17. 10.
Říjen
Listopad
26. 11.

Letní kino „Bourák“
Vlastivědná procházka
Pohádkový pochod
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
Kotlíkové guláše
Via vitae Comenius – hudební pásmo
Posvícení
Divadelní spolek Vrchlabí s hrou Zvonohrady u Kaiserů
Cestovatelská přednáška Ivoše Janečka
Rozsvěcení vánoční výzdoby

Zveme příznivce volejbalu

V návaznosti na rozlosování soutěží organizovaných Krajským volejbalovým svazem mohou příznivci třemešenských
volejbalistek navštívit tato domácí utkání v podzimní části:
Ženy B – krajská soutěž – antukové kurty
Sobota 5. 9. 2020, BT - Chlumec nad Cidlinou
Sobota 26. 9.2020, BT - Lánov
Sobota 3. 10. 2020, BT - Dřevěnice
Ženy A – krajský přebor – tělocvična ZŠ
sobota 17. 10.2020, BT - Hronov B
sobota 24. 10. 2020, BT - VK Hradec Králové
sobota 7. 11.2020, BT - Orel Studenec
sobota 28. 11. 2020, BT - Slavia Hradec Králové B
sobota 5. 12. 2020, BT - Staré Město Náchod
Soutěž se hraje formou dvojutkání, začátek prvního je vždy
v 10,00 hodin.
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Netradiční školní rok 2019/2020 je za námi
Na základě vyhodnocení jednotlivých pedagogů mohu konstatovat, že ve většině
předmětů se podařilo probrat stěžejní obsah učiva. Jaká je hloubka znalostí u jednotlivých žáků, ale zjistíme až v září.
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Ve středu 11. března 2020 jsme museli ze
dne na den uzavřít školu a vše bylo najednou jinak. Více než 3 měsíce se učitelé
snažili zapojovat a motivovat žáky, aby
jim tato mimořádná situace neublížila na
znalostech, dovednostech, ale ani na duši.
Nejen zvládání učiva, ale i ztráta kolektivu
pro většinu žáků nebyla jednoduchá.
Vysoká úroveň sociální gramotnosti, za
kterou nás mimo jiné podzimní kontrola
České školní inspekce chválila, se vyplatila i v době uzavření školy.

Povinná školní docházka
a závěr školního roku

Ve výuce se podařilo pokračovat vzdáleně a ověřili jsme, že v případě opakování
situace s uzavřením škol je naše základní
škola připravena na on-line vzdělávání
(technicky i personálně).

Tímto bych rád poděkoval za zodpovědný
přístup zejména všem pedagogům, kteří
týmově a s maximálním nasazením pracovali po celou dobu. Děkuji žákům i rodičům, že se na chvíli „vrátili do školních
lavic“ a společně pomohli se vzděláváním
svých dětí.
Všichni se těšíme na nový a snad již klidný, normální školní rok, na výuku v naší
staré a již i nové, třemešenské škole.

Realizujeme a plánujeme

Výuka ZŠ – posílili jsme výuku dalším
půlením hodin a ke zkvalitnění výuky přispěje i nový pavilon odborných učeben.
Nadále budou pokračovat v provozu školní kluby zaměřené na výuku zábavnou
formou.
Příměstské tábory – nově nabízíme o
prázdninách příměstské tábory pro děti
od 3-6 let, ale i pro děti I. stupně ZŠ (612 let).
Rekonstrukce ŠJ – projektová dokumentace je připravena, je vydáno stavební
povolení, nutné navýšení kapacity školní
jídelny ze 300 strávníků na 430 strávníků
a zvýšení počtu míst k sezení z 50 na min.
80 čeká na zajištění finančního krytí.

Rekonstrukce hřiště – renovace povrchu umělého trávníku zatím nebyla realizována, v plánu je projekt na komplexní
rekonstrukci sportovního areálu školy vč.
tělocvičny.

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ –
bude třeba rekonstruovat sociální zařízení a šatny ZŠ u tělocvičny, dále systém
vytápění. V plánu je příprava projektové
dokumentace na využití půdních prostor
a zadního traktu ZŠ.
Rozvoj je nezbytný proces života, my v
něm stále pokračujeme.
Emil Kudrnovský, ředitel

V pátek 26. 6. bylo připraveno 210
vysvědčení (z toho 125 na 1. stupni),
povinnou devítiletou školní docházku ukončilo 14 žáků.
Pedagogický sbor a práci s dětmi
podpořil speciální pedagog, školní
asistent, asistenti pedagogů a chůvy,
s jejichž pomocí počítáme i v nadcházejícím školním roce.
Stejně tak počítáme s provozem detašovaného pracoviště ZUŠ Melodie
Hořice a působením učitelů hudby a
tance. Nadále budeme spolupracovat
s DDM Jednička při zajištění kroužků.
Podíl dětí a žáků z jednotlivých obcí:
Školní rok 2019/2020 k 30. 06. 2020

Obec

MŠ

ZŠ

Bílá Třemešná

43

103

Dolní Brusnice

17

25

Horní Brusnice *

-

19

Mostek*

-

13

Třebihošť *

-

30

Zábřezí-Řečice

-

6

ostatní **

celkem

13

14

73

210

* obce mají své MŠ
** mohou být zahrnuty i děti s trvalým pobytem
odlišným od skutečného bydliště

Září 2020
Do ZŠ nastoupí cca 215 žáků, z toho
24 prvňáčků.
ŠD&ŠK – 73 žáků bude nadále moci
navštěvovat školní družinu a 24 žáků
školní klub.
Do MŠ nastoupí 66 dětí, z toho 17
dětí poprvé.
Detašované pracoviště ZUŠ Melodie
Hořice bude v provozu průběhu prvního týdne v září.

www.zsbt.cz

|7

ZŠ
B
T

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2020

Pasování na školáky

Vzhledem k současné situaci jsme se
nemohli rozloučit s předškoláky tak,
jak bychom si představovali. Z důvodu koronavirové infekce se bohužel v
tomto pololetí musely všechny akce pro
předškoláky, jako jsou divadla, výlety a
sportovní akce, zrušit. Chtěli jsme ale
našim předškolákům udělat radost a jak
se patří se s nimi rozloučit. Proto jsme
se rozhodli, že pasování na školáky se
uskuteční.

ný počet přítomných jsme si celou akci
moc užili.
Š. Šiborová

A tak v jedné vesnici
vykouzlilo na líci
velký úsměv jiskřící,
jeden mezi tisíci.

Úspěch třeťáků v celorepublikové
soutěži „Co se děje za dvířky“

8|

Měl jsem modrou botičku
nakreslenou na tričku.
Tričko mi však malé bylo,
proto nic jiného nezbylo
než do kontejneru ho dát
a naposledy zamávat.

Tričko jelo dlouhou chvíli,
urazilo víc než míli.
Do Afriky putovalo,
aby radost udělalo.

Na památku si děti odnesly knihu s věnováním a malý dáreček. I přes skrom-

Koncem loňského roku jsme se zapojili
do celorepublikového ekologického projektu „Co se děje za dvířky“. Celé dva měsíce jsme si povídali o třídění odpadu a o
dalším využití textilu.
Nejprve jsme hledali potřebné informace, zaznamenávali a zakreslovali jsme je
na velké archy papíru. Pracovali jsme ve
skupinách, prezentovali jsme svou práci.
Poté došlo i na skládání básniček. Nejprve jsme hledali rýmy, potom jsme je vkládali do veršů, do slok, tvořili jsme příběh.

Botička na tričku

Vše jsme se teprve učili, ale moc nás to
bavilo.
Moc nás potěšilo, že v konkurenci škol
z celé republiky jsme uspěli nejlépe, jak
jsme mohli. Náš projekt porotu zaujal
a kromě finanční odměny, kterou jsme
obdrželi, bude básnička Dana Michka
„Botička na tričku“ otištěna mezi dvaceti
nejlepšími z celé republiky v knížce „Co
se děje za dvířky“.
D. Rejlová

Chudé děti v Africe
si teď asi nejvíce
užívají botičku
nakreslenou na tričku.

Autor: Dan Michek, 3. třída (8 let)
Škola: ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
Pedagog: Mgr. Dana Rejlová

Šachový klub

Šachy jsou mezi dětmi na naší škole velmi oblíbené, a protože v letošním roce již
nebylo možné otevřít šachy jako nepovinný předmět, rozhodli jsme se je dětem
nabídnout v šachovém klubu.
V hodinách rozebíráme šachové diagramy, vysvětlujeme si šachové termíny –
pat, mat, velká a malá rošáda atd. Vypracováváme různé logické úkoly a hlavně
hrajeme šachy. Děti si vyzkoušely i hru
na čas s hodinami.
Že v šachu nezáleží na věku, dokládají i
například takoví hráči jako Vojta Barák z
3. třídy a Anička Beranová z 2. třídy, kteří
zvládnou porazit i o dost starší soupeře.
V prosinci se na naší škole konal školní
přebor v šachu, v němž Vojta skončil v
mladší kategorii (do 10 let) na 1. místě
a Anička v té samé kategorii na 2. místě.
Šachové soupravy též mají děti k dispozici i v družině, kde si je často půjčují a
hrají si mezi sebou.
Věřím, že je tato hra bude bavit co nejdéle, a že si s touto klasickou deskovkou dokážou zpříjemnit chvíle i o prázdninách.
Šachu zdar :-).
M. Žižková

www.zsbt.cz
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Fyzika prakticky a moderně

Dnešní moderní společnost je charakterizována nepřeberným množstvím dostupných informací z nejrůznějších zdrojů. To klade nové výzvy jak pro učitele,
tak pro samotnou strukturu učiva.
Dnes není problém na pár kliknutí najít
a dohledat prakticky cokoliv. Ve světle
těchto informací a ruku v ruce s poptávkou pracovního trhu, vyvstává neodmyslitelná a někdy tolik opomíjená dovednost každého žáka, a tou je praktičnost.
A i díky tomu jsme rádi, že naše škola
nabízí v devátém ročníku jako samostatný předmět „laboratorní práce z fyziky“,
který se po týdnu střídá s „laboratorními
pracemi z chemie“.
Naši žáci mají příležitost projít zásadní
problematiku fyziky i jinak než pouze
audiovizuálně. Zcela individuálně, popřípadě v malých skupinkách, tak znovu
prověřují své nabité vědomosti vztažené
k ryze praktickým cvičením. Ne vždy je
však žákům do ruky dán detailní návod,
jak by se mohlo zdát, ale pouze charakterizován problém s jistými návrhy řešení.
Prostor pro vlastní realizaci a improvizaci je dostatečný. To jsou vlastnosti, které
ocení každý budoucí zaměstnavatel.

- ověřují reakce termopapíru,
- z dostupných materiálů vyrábějí co nejlépe izolující „termosku“,
- sestavují elektrické obvody s LED diodami reagujícími na hudbu.

T
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ítě a svět. Program vzdělávání
v mateřské škole je rozdělen
do pěti vzdělávacích oblastí,
které se vzájemně prolínají a doplňují. Jednou z těchto oblastí je Dítě a
svět. Děti se učí vnímat přírodu jako
neoddělitelnou součást svého života.
Učí se rozlišovat, co přírodě prospívá
a naopak škodí. Při jedné z mnoha
takto environmentálně zaměřených
aktivit jsme si společnými silami vytvořili zvířátka z přírodních materiálů. Výrobky jsme využili na společnou výstavku chodby mateřské školy.
M. Jáklová

Zimní chemický turnaj

Ve středu 5. 2. 2020 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili Zimního chemického
turnaje, který pro žáky osmých a devátých ročníků pořádá SŠIS ve Dvoře
Králové nad Labem. Žáci soutěžili v
přírodovědných znalostech a dovednostech, a to v tříčlenných týmech.
Organizátory a mentory byli po celou dobu akce žáci oboru Aplikovaná
chemie. Letošního turnaje se zúčastnilo 18 tříčlenných družstev. Za naši
školu bojovalo družstvo ve složení:
Eliška Řeháková a Ondřej Tepera z
osmé třídy a Vojtěch Žižka z třídy
deváté. Obsadili krásné šesté místo.
Děkujeme soutěžícím za úspěšnou
reprezentaci naší školy.
P. Minářová

www.zsbt.cz

Cest vedoucích k cíli může být někdy
nespočet. A tak žáci ve svých měřeních
ověřují, zkoumají a hodnotí např.:
- dezén automobilových pneumatik,
- pomocí nejrůznějších simulací i pokusů
testují svoji reakční rychlost,
- měří a porovnávají svůj sportovní výkon v závislosti na energii získané z tyčinky,

To je výčet jen těch nejzajímavějších
a nejoblíbenějších. Témata jako páka,
kladka, skupenské přeměny či jaderné
reakce jsou již několik let samozřejmostí. A přestože se snažíme do každé úlohy
zařadit i nějaký výsledný „protokol“, jelikož i takové výstupní zprávy jsou součástí našich životů, dbáme především na
praktičnost.
Praktičnost by ale nešla bez množství
pomůcek, které postupně inovujeme a
doplňujeme, a pro které bude náš nový
pavilon odborných učeben jako šitý na
míru. Samozřejmostí je průběžná aktualizace úloh i postupů, jakož i implementace počítačových simulací.
Zkrátka, jdeme s dobou a připravujeme
žáky adekvátně pro budoucí výzvy, a to
nejen ty fyzikální.
J. Šimek
Pozn. ředitele.: Výuková videa pana učitele Šimka z doby koronavirové se na
Youtube.cz zobrazují mezi videi našich
významných popularizátorů vědy, jakým
je na např. Daniel Stach. Dr. Šimek je třetím rokem stabilní součástí pedagogického týmu naší školy.
Výukové video na téma Fyzikální cvičení - analýza životních situací, zvukových
zdrojů, hodnoty decibelů (dB) a ochrany
sluchu.
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Speciální pedagog – reedukace

Práce speciálního pedagoga ZŠ spočívá v
reedukační činnosti
zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a všech
ostatních žáků, kteří
potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či
dlouhodobých podpůrných opatřeních. V
odborné péči mám 36 žáků od druhé do
deváté třídy naší ZŠ.
Reedukace žáků probíhají jednou týdně
cca 20 minut, ve kterých se intenzivně věnujeme výuce dané problematiky. S žáky
pracuji převážně individuálně. Některé
žáky vyučuji ve dvojicích z důvodu stejného speciálně pedagogického problému
a stejné věkové skupiny. Žákům k nápravě
učení ve výuce pomáhají odborné knihy,
pracovní sešity a také různé názorně didaktické pomůcky.

Efektivnost reedukační činnosti je zvýšena díky intenzivní spolupráci s třídními
učiteli a asistenty pedagogů. Pravidelně
mě informují nejen o aktuálních edukačních problémech, ale i o momentálním
psychickém stavu daných žáků, který je
pro naši úspěšnou spolupráci velice důležitý.
Neméně důležitou stránkou mé práce je
komunikace s rodiči těchto žáků. V dnešní nelehké době je každý z nás hodně přetěžován. Řešit problémy v práci, ve škole a
v rodině je velice náročné. Zcela je chápu,
respektuji a snažím se s tím pracovat. Jsem
velice potěšená, že ze strany žáků, rodičů
je mé pracovní úsilí vnímáno velice pozitivně a pro děti je reedukace prospěšná.
V. Kolářová

Po zrušení prašných křídových tabulí či
zavedení návleků pro návštěvy je tento
nákup dalším krokem k zajištění čistoty a
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Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se na ZŠ R.
Frimla v Trutnově konalo okresní kolo
olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovali Roza Dlabolová z 8.
třídy a Vojta Žižka z 9. třídy. Celkem
se zúčastnilo 35 žáků základních škol
a víceletých gymnázií. Roza obsadila
14.-16. místo a Vojta místo 23. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme
k pěkným výsledkům.
P. Klausová

Pozn. ředitele.: Paní učitelka Kolářová působí na naší škole od června 2019. Pozitivně jsou vnímány její praktické zkušenosti
ze speciálních škol, na kterých dříve působila.

Číslo 5 žije …aneb další krok naší školy do 21. století

Nový podlahový mycí stroj značky Kärcher, zvaný „Číslo 5“, usnadní a urychlí
úklid v naší škole.

Okresní kolo olympiády z
českého jazyka

odpovídajících hygienických podmínek.
Věříme, že tento obratný pomocník přispěje nejen k lesku naší školy, ale zejména
k ochraně zdraví vašich dětí.
„Čistota je půl zdraví“ Vaše děti jsou u nás
v bezpečí.
T. Vlna, hospodář

Úspěch v krajském kole
zeměpisné olympiády
Zeměpisná olympiáda je soutěž, která
se skládá ze tří různých částí: práce s
atlasem, test geografických znalostí
a praktická část. Z našich žáků si v
těchto dovednostech nejlépe vedl Lukáš Poprach z 6. třídy, který se ve své
kategorii dokázal probojovat až do
Krajského kola, ve kterém vybojoval
krásné 4. místo a byl nejlepší z celého
Královédvorska. Nutno dodat, že na
3. místo mu chyběl pouze 1 bod!
Lukášovi gratulujeme a přejeme
spoustu dalších úspěchů!
H. Škubníková

www.zsbt.cz
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Volejbal v době koronavirové

Krajské volejbalové soutěže si velký oddech po vánočních svátcích nenechávají,
hned první víkend v novém roce se začíná
hrát. Naše ženy v krajském přeboru měly
v prvních dvou kolech výhodu domácího
prostředí, s družstvem Hronova se rozešly
smírně, se Slávií Hradec Králové v nesmírně dramatických utkáních však dvakrát
prohrály 2:3. Nutno uvést, že to byla družstva z popředí tabulky, v dalších kolech
už úspěšnost našeho týmu byla podstatně
větší. Přestože družstvo nedokáže více zápasů rozhodnout v nejkratším možném
čase, zdobí ho velká bojovnost v utkáních
proti favoritům. I proto má i v letošním nedokončeném ročníku nejvíce odehraných
setů, celkem 130. Stále platí, že družstvo
si udržuje dobrou výkonnost a zůstává na
čele týmů, které tvoří střed tabulky a občas
se dostanou na medailové pozice. V době,
kdy už zbývalo odehrát jen poslední 2 kola
(a v případě našeho týmu se soupeři ze
závěru tabulky), byla soutěž přerušena a
následně pod vlivem celostátních opatření proti koronaviru zrušena. Čtvrté místo
našeho týmu v tabulce by již asi nebylo
možné zlepšit, ale bylo možné ho zcela jistě udržet. A tak opět můžeme konstatovat,
že umístění v horní polovině tabulky krajského přeboru žen je v našich podmínkách
úspěchem a je třeba všem hráčkám za jejich nasazení poděkovat.
Zatímco se podařilo v krajském přeboru
odehrát alespoň podstatnou část soutěže, v

krajské soutěži se v jarní části neodehrálo
nic, neboť tato soutěž byla rozhodnutím
řídících orgánů pro jarní část zrušena a
tabulka tak měla podobu jen po odehrání
podzimní části. A tam, bohužel, bylo naše
družstvo žen B na posledním místě.
Až do březnového vyhlášení protikoronavirových opatření, včetně uzavření škol a
tréninkových prostor, úspěšně pokračovala
příprava nejmladších volejbalistů. Zatímco si skupina mladších udržovala vysokou
účast na trénincích, u těch starších už tomu
tak nebylo, a to i přesto, že na řadě tréninků se bylo možné přiučit od kamarádů
kadetů. Navíc si svoje znalosti ověřili i dva
žáci u družstva žáků VO Dvůr Králové nad
Labem a nebyli by bez šance v jejich oddíle
hrát. V našich podmínkách zatím pro šestkový žákovský volejbal není dostatek adeptů. Škoda jen, že už neměli naši nejmladší
možnost poměřit si své dovednosti na některém z jarních turnajů.
Opatření proti koronaviru se podepsala
i na pozdější přípravě venkovního areálu
na letní sezonu. Navíc to tentokrát bylo
„pestřejší“ o to, že kurty byly z velké části
prorostlé travinami. Jen díky tomu, že se
prakticky všechny ženské složky oddílu vystřídaly na brigádách a ručním vytrhávání,
mohli zase muži upravit antukové povrchy
bez časové prodlevy s likvidací tohoto plevele.
Podařilo se také vyklidit hospodářskou
místnost kabin, instalovat tam nové skří-

ně pro ukládání vybavení oddílů a za spoluúčasti nohejbalistů vytřídit nepotřebné
materiály a za pomoci technické čety OÚ
je odvozit k likvidaci.

Na začátku měsíce července bude rovněž
známo nové rozlosování krajských soutěží,
kde nás opět budou reprezentovat ženy A v
krajském přeboru a ženy B v krajské soutěži. Přes prázdniny budou pro všechny možné kategorie pořádány turnaje, byť mnohdy
ještě s nějakými hygienickými opatřeními.
Věřím, že se jich zúčastní i naše družstva
jak registrovaných, tak i neregistrovaných
hráčů. Uvítal bych také, kdyby i na našich
kurtech bylo pěkně živo.
Přejme našim hráčkám a hráčům, jejich
příznivcům a rodinným příslušníkům pěkné léto a těm, kteří budou reprezentovat
náš oddíl, úspěch i dobré pocity z party a
pobytu na hřištích mezi volejbalovou rodinou.
Z. Fiala

1.ročník Třemešenského sedmiboje se povedl na jedničku
V sobotu 20. června 2020 se uskutečnil
první ročník Třemešenského sedmiboje
dvojic. V areálu místní základní školy
probíhaly zajímavé souboje v nohejbalu, volejbalu, tenise, házenkářských
sedmičkách, basketbalových šestkách,
fotbalových penaltách a stolním tenise.
I přes nevlídné počasí se podařilo připravit všechna sportoviště a kolem osmé
ranní se, po úvodním losovacím aktu,
mohl samotný turnaj rozběhnout. Mezi
sedmnácti přihlášenými týmy mohli
diváci sledovat krom současných či bývalých dvorských házenkářů, fotbalistů,
hokejistů nebo volejbalistů i umění dvou
žen, Áji Šedivé a Gabči Kubíkové. Nebyla nouze ani o bohaté občerstvení. Hned
vedle okénka s vychlazeným pivkem se
točila kýta a u vedlejšího grilu byla mož11

nost objednat si různé druhy klobás. Celodenní soupeření vyvrcholilo až kolem
sedmé večerní. Premiérovými vítězi se

po zásluze stala dvojice Jan Prokůpek a
Míra Přichystal, kteří vyhráli s velkým

náskokem před stříbrnými Vojtou Jirákem a Adamem Sukem, pro všechny příjemným překvapením turnaje. Bronzový
pohár potom vybojovali házenkáři Kuba
Kastner a Pavel Etrich. Po vyhlášení výsledků a předání cen ještě pokračovalo
posezení pod připravenými přístřešky.
Celý den se nesl v přátelské atmosféře a
první ročník Třemešenského sedmiboje
se povedl na jedničku. Organizátoři by
chtěli poděkovat všem, bez jejichž pomoci by k uskutečnění takové akce nemohlo dojít - zejména obci Bílá Třemešná, místním hasičům a sponzorům. Dále
také všem týmům za předvedené výkony, fanouškům za návštěvu a atmosféru a
kamarádům za pomoc s organizací.
F. Fejk, K. Samler a T. Picha
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Via vitae
Comenius
OBEC BÍLÁ
TŘEMEŠNÁ
"Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná."

Hudební pásmo s průvodním slovem o J. A. Komenském
Připomeňme si 350. výročí od úmrtí jednoho z největších českých myslitelů,
filosofů, spisovatelů, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a
vysloužil si svým dílem přízvisko Učitel národů.

loutna: Jindřich Macek
akordeon: Jitka Baštová
V pořadu zazní skladby od A. V. Michny z Otradovic, J. Dowlanda, J. Pachelbela,
D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna, J. Ganzera, J. Macka a dalších autorů.

08. 10. 2020, 18.00 hod., kostel čsl.husitský,
Bílá Třemešná
www.bilatremesna.cz
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Třemešenské historky
Krádeže v Tibě
Národní podnik Tiba Dvůr Králové v dobách největší prosperity vyráběl šatovky
nejen pro celý socialistický tábor, ale i pro
devizovou cizinu.
V největší fabrice na Zálabí pracovala v
tiskárně i jedna přičinlivá soudružka. Byla
to velice uvědomělá údernice a byla i členkou závodního výboru ZO KSČ.
Rukama jí procházely kilometry těch nejkrásnějších látek vyráběných i na export.
Naprosto nemohla pochopit, proč právě
v těch nejhezčích róbách se budou procházet nějaké fifleny za železnou oponou,
zatímco naše pracující ženy chodí v dederonu. Rozhodla se tedy, ne zcela nezištně,
umožnit i našim proletářkám chodit ve
slušných šatech. A tak v duchu hesla „Kdo
nekrade denně aspoň hodinu, okrádá svou
rodinu“, vždy na konci směny odstřihla z
nějaké role pár metrů látky. Tu pak vložila do tašky, překryla špinavým prádlem a
prošla vrátnicí. Tichou poštou pak svým
známým nabízela své zboží. Doma metráž
rozdělila tak, aby to dalo na šaty podle
požadavků zákaznic. Ty pak navštěvovaly místní krejčovské salony, kde se podle
módních časopisů šily zakázky na míru.
Naše podnikatelka však v tom nebyla
sama. Podobně si počínaly i desítky dalších zaměstnankyň. Vedení závodu to
bylo podezřelé, a tak nařídilo namátkové
kontroly tašek zaměstnanců na vrátnici.
Počet ztrát se začal snižovat. Některé pracovnice nachytali, některé dostaly strach a
nechaly toho, ale pár jich tuto záslužnou
činnost provozovalo dál.
Naši soudružku vzhledem k její pozici v
politickém vedení závodu si nikdo nedovolil kontrolovat, a tak obchod kvetl po
této linii dál.
K velkému průšvihu došlo, když sekretářka obchodního náměstka přišla do

kanceláře v nových šatech s krásným květovaným vzorem. Náměstek, ač byl člen
partaje, byl i odborník a znalec zboží.
Okamžitě poznal, že se tento vzor vyrábí
výhradně na export a na tuzemském trhu
není k dostání, ani ve vzorkové prodejně
Tiby.
Náměstek sekretářce šaty pochválil, ale
zároveň ji požádal, aby je do práce raději
nenosila. Ona narážku pochopila a už si je
na sebe nevzala.
Od té doby však vrátní měli nařízeno kontrolovat všechny zaměstnance bez výjimky.
Naše hrdinka však našla způsob, jak kontrolu oklamat. S ukradenou látkou zašla na
záchod, tu si ovinula kolem těla, vše skryla
pod svrchním oděvem a pak hrdě prošla
vrátnicí ukazujíc prázdnou tašku ke kontrole. A to jí vydrželo až do důchodu.
Pyroman
Františka už odmalička přitahovalo kouzlo hořícího ohně. Rád sedával u kamínek
v kuchyni a pozoroval, jak plameny olizují
polínka. Hrával si se sirkami a za chalupou si dělal ohýnky.
Jednou u Vondroušů hořel špejchar. Přijeli hasiči, ale moc se jim zachránit nepodařilo. K ohni se seběhli i sousedé a další
zvědaví spoluobčané. Do první řady se
prodral jeden výrostek a fascinovaně civěl
do plamenů. Náčelník VB, který také přiběhl, nepozoroval ani tak oheň, ale spíš si
prohlížel tváře přihlížejících. Jenomže jich
tam bylo tolik, že si nebyl nikým jistý, a
tak nikoho neobvinil.
Vondrouš tehdy dělal kostelníka, byl to
silně věřící člověk, ne zrovna loajální k
socialistickému zřízení. Proto snad bezpečnostní orgán tento případ zrovna důkladně nevyšetřil.
Další rok hořela stodola u Rejlů. Hasiči

tentokrát přijeli včas a velkou část stodoly
zachránili. Bylo štěstí, že tam ještě nebylo
uskladněno nové seno. Sedlák včas vyvedl
dobytek z přilehlého chléva a tak ani žádné zvíře nepřišlo k úhoně.
Mezi přihlížejícími pozoroval náčelník
opět mladíka s planoucíma očima.
Hospodář byl poslední soukromník ve
vsi, který nevstoupil do družstva, a tudíž
to byl kulak a nepřítel státu. Vyšetřovatel
tedy svou práci znovu odbyl a do protokolu napsal, že zřejmě došlo ke zkratu na
elektroinstalaci a víc se případem nezabýval.
Po čase však na poli zahořel stoh slámy.
Hasiči byli bezmocní. Stoh se uhasit nedá.
Ten musí dohořet. Celý týden trvalo, než
štiplavý dým přestal obtěžovat občany
Alejí a Spořilova.
Čumilů tentokrát u ohně tolik nebylo. Pro
náčelníka VB proto nebylo těžké objevit
mladíka, kterého pozoroval už u předchozích požárů. Tentokrát si dal s vyšetřováním záležet. Tady totiž vznikla obrovská
národohospodářská škoda.
Mladík se ke všemu přiznal. Vzhledem k
tomu že byl nezletilý, dostal ve škole trojkou z mravů a od táty pár facek.
Je s podivem, že vzhledem k jeho zálibě
nelehly popelem dřevařské závody, kde po
celý život pracoval.
Konec Františkova života byl neveselý.
Protože neměl kde bydlet, obec ho ubytovala v kině, v místnosti, kde býval mandl.
Když si dělal na podlaze ohýnek, chytly
mu peřiny. Po chvíli sousedé zjistili, že se
z mandlu kouří. Hasiči ho vyvedli ven a
požár rychle zlikvidovali. František byl
shledán duševně chorým a dožil v psychiatrickém ústavu v Kosmonosích.
K. Sybr

Zážitky ze života oddávajícího

Slavnostní salvy
Před každou svatbou paní matrikářka zjišťuje, zda si snoubenci přejí přípitek, zda
mají vlastní hudbu nebo nechají hudební
doprovod na nás, zda přijdou rodiče, kolik
čekají svatebčanů a zda mají nějaká speciální přání. Jednou nás ale zaskočil aktivní
otec ženicha tím, že paní matrikářce předložil naprosto přesný scénář svatby. Po13

drobně popsal, jak bude obřad probíhat,
a s tímto rozpisem seznámil i svatebčany.
Svatba se konala na přehradě s poetickým
názvem Les Království. Ze scénáře jsme se
dozvěděli:
- kdy přesně svatebčané přijedou, kde zaparkují, kde a jak se seřadí
- v jakém pořadí vyjdou k místu obřadu:
první ženich s maminkou, poslední ne-

věsta s tatínkem; při nástupu zazní svatební pochod Felixe Mendelssohna Bartholdyho
- co bude připraveno na stolku: matriční
kniha formátu A4, která otevřená zabere
místo A3, talířek s prstýnky, stojánek na
tužku s tužkou, tácek se šesti skleničkami
a lahví šampaňského, která bude zavřená
- až dojdou všichni na místo, přestane hrát
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svatební pochod a přijdou oddávající
- obřad zahájí matrikářka, bez mikrofonu;
poté se ujme slova oddávající a přednese
proslov s použitím bezdrátového klopového mikrofonu, který se kolíčkem připíná
na klopu, mají ho např. televizní hlasatelé;
připevnění mikrofonu provede zvukař
- hudba podbarvující obřad hraje až do
chvíle, kdy se oddávající zeptá snoubenců na souhlasné „ano“; v tom okamžiku
dá paní matrikářka zvukaři signál, že má
muziku stáhnout
- po vyslovení souhlasu a po polibku začne hudba opět hrát při podepisování a
bude znít až do konce obřadu
- láhev šampaňského na vyzvání otevře a
do skleniček nalije svědek ženicha
- matrikářka sklenky rozdá, nabídne ji
ženichovi, nevěstě, svědkům, oddávající a
jednu si nechá pro sebe
- oddávající vyzve svatebčany k přípitku,
potom všichni sklenky odloží na tác; obsah není třeba vypít celý
- novomanželům pogratuluje oddávající a
matrikářka, po nich svědci, rodiče a ostatní svatebčané
- po gratulacích udělají svatebčané špalír
na zpáteční cestu; nejprve jím projdou
novomanželé, za nimi svědci, rodiče a pak
ostatní svatebčané
- s vykročením novomanželů zazní svatební pochod Richarda Wagnera a dělostřelci vypálí dvě slavnostní salvy
- upozornění: rány z kanónu budou velké
a je nutno malým dětem a zvířatům zacpat uši
- novomanželé vyslechnou od velitele dělostřelců denní rozkaz k příležitosti této
významné události a na tento rozkaz se
podepíší na důkaz toho, že s ním byli seznámeni
- pak ženich sám odpálí poslední, třetí salvu; následuje focení s dělostřelci
Kromě této přesné kuchařky, jak uvařit
svatbu, dostal obecní úřad zvláštní rozpis,
co bude dělat matrikářka a oddávající. Povinností obecního úřadu zřejmě mělo být
i zajištění pěkného počasí. Podrobný popis akce dostali i dělostřelci včetně přesného umístění kanónu: za závoru k druhému patníku nebo k prvnímu patníku za
tyčí se směrovníky. Neméně přesný rozpis
úkolů dostalo i Povodí Labe. Určil místa,
kde má být posekána tráva a kdy má být
otevřena a zase zavřena šoupátková šachta
pro uložení věcí. Písemné pokyny dostal
i zvukař s rekapitulací, kdy hudba hraje a
kdy nehraje. Bylo taktéž písemně určeno,
kdo nahlásí střelbu na OÚ Bílá Třemešná,
OÚ Nemojov, městu Dvůr Králové, PČR
Dvůr Králové a MP Dvůr Králové. V pů-
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vodním plánu bylo ještě vypouštění holubů po dělových salvách, ale od této atrakce
nakonec tatínek, ač nerad, upustil. Škoda,
mohlo být opravdu veselo! Málo kdo totiž
ví, že holubi, zejména při vzletu, vypouštějí trus…
Při čtení itineráře jsme nevěřily vlastním
očím! Žasly jsme nad jeho dokonalostí.
Podle předloženého receptu by dokázal
svatbu „vyrobit“ i náhodný chodec. Jen
přesně dodržet pokyny! Ale člověk míní –
a jaká byla skutečnost?
Počasí nebylo tak úplně špatné, slunce svítilo, ale foukal silný vítr, který ještě před
zahájením svatby shodil ze stolku skleničky. Inu dobrá, střepy přinášejí štěstí…
Poněkud zaskočený tatínek však pohotově zorganizoval přivezení dalších. Ovšem
tím se lehce narušil časový harmonogram. Navíc tác se skleničkami pak ležel
až do poslední chvíle na zemi, což také
bylo proti scénáři. Pokyn, že s paní matrikářkou nakráčíme na místo, až nastoupí všichni svatebčané, také nebyl splněn.
Odmítly jsme totiž zalézt do lesa nebo se
schovat za šoupátkovou šachtu. Jako vždy
při svatbách v přírodě trvaly jsme na tom,
že budeme stát připravené za stolkem.
Další malér, zvukař mi nemohl připevnit
klopový mikrofon z jednoduchého důvodu – neměla jsem klopu! Navíc součástí
tohoto technického zázraku je i malá krabička, která se vzadu zasune za pásek šatů
či sukně. Měla jsem volné společenské
šaty, neměla jsem ani ten pásek… Zvukař
byl na prášky, jelikož jsem prohlásila, že
budu mluvit bez mikrofonu. On tím ovšem nesplnil zadaný úkol. Navíc sílící vítr,
který se proháněl ve větvích stromů, vyráběl úžasné skučivé zvuky, což by mikrofon
jen zesiloval.

Nakonec vše dobře dopadlo. „Ano“ snoubenců sice nebylo téměř slyšet, ale odzírala jsem je ze rtů, a tak jsem mohla manželství prohlásit za právoplatně uzavřené.
Jediné, co přihlížející svatebčané slyšeli
opravdu dobře, byly dělostřelecké salvy.
Holubi sice nelétali, ale něco přece jen vylétlo. Obsluha děla naládovala do hlavně
kanónu drny trávy s tím, že ztlumí zvuk.

A tak nakonec létaly alespoň ty drny. A já
si ani nestačila všimnout, zda všem okolo
pobíhajícím psům a lesním zvířatům někdo zacpal uši...
Bouřka
Svatba se konala přímo v obci, na horním
konci louky u železniční tratě. Bylo vedro
a místní předpověď počasí hlásila, že ve
14 hod přijde od Zvičiny silná bouře. Obřad měl začít ve 13 hod, tak jsme doufaly,
že vše stihneme ještě před bouřkou. Já a
paní matrikářka jsme opět byly na místě
o něco dříve a šly jsme zkontrolovat připravený stolek. K našemu zděšení přímo
nad stolkem viseli na drátech mezi stromy
dva půlmetroví andělíčci v dost příšerném
provedení. Ale „náš zákazník, náš pán…“
Připravily jsme vše potřebné a sešly opět
dolů, abychom se ukryly do stínu pod
stromy. Svatebčané se dostavili v hojném
počtu, ženich se pekl ve fraku, na louce
stály stoly prostřené k hostině, ale nevěsta
s maminkou nikde. Stály jsme pod stromy
a čekaly. Vedro se stupňovalo. Občas někdo přišel sdělit, že nevěsta brzy přijede,
prý se pracuje na jejím účesu. Uplynula
půlhodina. Vedro stoupalo. Na svatbě
jsme samozřejmě vždy ve společenském,
já vždy v tmavém, takže z nás teklo. Konečně nevěsta přijela. Byla krásná, v dlouhých šatech, s listy vpletenými do účesu.
Vydaly jsme se s paní matrikářkou ke stolku a vystaveny nemilosrdně žhnoucímu
slunci jsme čekaly, až svatebčané vystoupají k nám. Maminka nevěsty, ve vlající
dlouhé černé róbě, poněkud zaspala dobu
a nadšeně volala: „To je nádhera! Národní výbor v akci!“ Konečně se všichni jakž
takž seřadili a obřad mohl začít. Bylo 13.
40 a od Zvičiny zlověstně zahřmělo. Zdárný průběh obřadu poněkud narušoval velký pes, kterému se zalíbila noha od stolku,
u kterého jsem stála. Pečlivě ho značkoval
a neušetřil ani mojí nohu v elegantní lodičce. Konečně byl obřad u konce. Rychle
jsme s paní matrikářkou sbalily věci a prchaly k autu. Koutkem oka jsem zahlédla,
jak první mohutný poryv větru nadzvedl
ubrusy na stolech a vzápětí se ozval řinkot
padajícího skla. Z černých mraků se zablesklo a následoval ohlušující rachot hromu. Příval deště nás zastihl v bezpečí auta.
Jak vypadala nevěsta v dokonalém účesu s
listím ve vlasech, jsem ani nezjišťovala…
A co říci na závěr? Nikdo ze svatebčanů
neměl tolik slušnosti, aby se nám za tak
dlouhé čekání v tak nepříjemných podmínkách omluvil. Řekla bych, že nejsem
pomstychtivý člověk, ale tu bouřkou pokaženou hostinu jsem jim tak trochu přála.
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Připravuje se velká výpravná vlastivědná publikace o Bílé Třemešné
Ke konci roku 2019 schválilo zastupitelstvo obce návrh Mgr. Romana Reila,
vedoucího Státního okresního archivu v
Trutnově na přípravu rozsáhlé publikace o dějinách Bílé Třemešné a Nových
Lesů. Vzhledem k výjimečnosti tohoto
rozhodnutí a rozsahu přípravy této publikace stojí před jejími autory nelehký
úkol vypátrat nejen v tuzemských archivech, knihovnách, ale rovněž i v zahraničí dostupné informace o těchto obcích.
Na publikaci se bude podílet pět autorů,
kteří mají zkušenosti s přípravou podobných vlastivědných publikací pro obce
a města trutnovského okresu. Jsou jimi
kromě odpovědného redaktora Mgr.
Romana Reila i archiváři trutnovského
archivu PhDr. Pavel Zahradník. Ph.D.
a Mgr. Martin Kubásek, dále trutnovský historik Mgr. Václav Horák a místní
vlastivědný pracovník Ing. Petr Mlejnek.
Fotografie ze současnosti připraví známý trutnovský fotograf Ctibor Košťál.
Předpokládáme, že kniha by mohla vyjít
tiskem v roce 2022 a měla by mít minimálně 352 stran, případně i více. Doplněna bude nejen starými fotografiemi a
pohlednicemi, ale také historickými dokumenty jako jsou listiny, plakáty, mapy,
plány, archiválie nebo také vzpomínky a

dokumenty nové po roce 1945 od dosud
žijících místních obyvatel. Prosím tedy
všechny ty, kteří by mohli poskytnout
pro přípravu této publikace nejen vlastní
vzpomínky, ale také fotografie nebo jiné
archivní nebo muzejní předměty, aby se
ozvali odpovědnému redaktorovi Romanu Reilovi (e-mail: roman.reil@seznam.
cz nebo tel. 605 226 067). Zapůjčené fo-

tografie a dokumenty si naskenujeme a
majitelům v pořádku vrátíme. Všichni,
kteří do publikace přispějí významnými
dokumenty, fotografiemi nebo vzpomínkami budou poté uvedeni s poděko-

Podílejte se na obsahu zpravodaje
Pište nám o zajímavých událostech a posílejte fotografie naší vesnice a okolí.
Vítěznou fotografii (měla by být zimní) použijeme na titulní stranu dalšího čísla
Třemešenského zpravodaje.

váním v knize a obdrží jednu publikaci
zdarma. Žádoucí jsou hlavně fotografie
z výstavby a oprav významných budov
a objektů (podniky, přehrada, mlýny,
škola, školka, nákupní střediska, kostel,
křížky, kaple, apod.), z činnosti spolků a
místních organizací (hasiči, lyžaři, fotbalisti, hudební skupiny, atd.), významných společenských akcí (oslavy různých
výročí, odhalování a oprava pomníků,
návštěvy významných osobností, školní
oslavy, atd.) nebo z výjimečných událostí (povodně, požáry, sněhové kalamity,
autonehody, vichřice a polomy po nich,
počátky dopravy, první autobusy, atd.).
Autoři publikace se budou snažit „dovést“ publikaci až současnosti a zmapovat tak nejen minulost, ale také přítomnost obce, včetně současných fotografií a
dokumentů. Společně s místními by tak
mohlo vzniknout dílo, které bude sloužit nejen obyvatelům Bílé Třemešné, ale
také například Obecnímu úřadu jako reprezentativní dar návštěvníkům. Kniha
bude určena nejširší veřejnosti a měla by
být nejen zdrojem poučení o zajímavé
minulosti, ale také dokladem o bohaté
přítomnosti budoucím generacím.
Mgr. Roman Reil,
odpovědný redaktor publikace

Čáp v naší obci
V naší obci se na jaře objevil čáp bílý, líbilo by se mu u nás, ale bohužel nenašel
vhodný komín…
P. Morávková

Uveďte jméno autora a pošlete na adresu: katerina.pozivilova@seznam.cz.
Na vítěze čeká odměna na obecním úřadě.
Těšíme se na vaše příspěvky...
Vychází 10. února 2019

TŘEMEŠENSKÝ
ZPRAVODAJ

1 Aktuality

3 Zastupitelstvo

6 Spolky

9 Škola

13 Akce

ZDARMA

Vydává
obec Bílá Třemešná

1
2020
16 Informace

Vychází 6. srpna 2019

TŘEMEŠENSKÝ
ZPRAVODAJ
1 Aktuality

6 Zastupitelstvo

7 Škola

11 Pozvánka

ZDARMA

Vydává
obec Bílá Třemešná

2
2019
16 Informace

Vychází 12. února 2018

TŘEMEŠENSKÝ
ZPRAVODAJ

1 Aktuality

3 Zastupitelstvo

4 Spolky

8 Škola

13 Sport

ZDARMA

Vydává
obec Bílá Třemešná

1
2018
16 Informace

foto: Ladislav Válek

Krajské dotace

foto: D. Pochylá

Vážení spoluobčané,

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

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

foto: archiv obce

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

Dotace z programu obnovy
venkova

V souvislosti s „Přístavbou pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ požádala
obec Královéhradecký kraj o poskytnutí
dotace z programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na „Sadové úpravy
a pochůzné plochy“. Prostředky z dotace
měly sloužit na spolufinancování venkovních a zahradních úprav školní zahrady
včetně venkovní učebny a technického
zázemí. O poskytnutí dotace ve výši 1 226
000,- Kč bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje na zasedání konaném dne 06. 05. 2019.

Dotace na individuální účel

Při zakládání stavby nového pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná se objevily nepředvídatelné problémy s geologickým
podložím stavby, čímž vznikly vícenáklady
přesahující částku 3,4 mil., které by musela obec uhradit sama ze svých prostředků.
Vzhledem k takto vysoké částce se obec
obrátila na Královéhradecký kraj s žádostí

Vítězná fotografie fotosoutěže, zaslala S. Morávková

o poskytnutí individuální dotace na dofinancování nepředpokládaných víceprací.
V rámci projednávání žádosti navštívil dne
16. 05. 2019 naši obec i Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
který si v doprovodu starosty, místostarosty
a ředitele školy prohlédl stavbu ZŠ a seznámil se přímo na místě z důvody žádosti a
dalším postupem prací. Dne 17. 06. 2019
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na

svém zasedání rozhodlo o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 19RGI02-0410 na „Základy stavby a
přístavby pavilonu odborných učeben u ZŠ
Bílá Třemešná“ ve výši 2 500 000,- Kč.
Jménem obce Bílá Třemešná bych tímto
chtěl poděkovat Královéhradeckému kraji
za jejich podporu a poskytnutí uvedených
dotací.
Štěpán Čeněk, starosta obce

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, tak jako každý rok
touto dobou mi dovolte, abych vám tímto
způsobem popřál do nastávajícího roku
2018 mnoho úspěchů štěstí, zdraví, a neutuchajícího životního optimismu. Rok
2018 by se měl nést v duchu hned několika významných výročí naší republiky,
a proto věřím, že bude v tom pozitivním
slova smyslu významný i pro vás a vaše
blízké.
Ani letos nemohu zapomenout poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí
na dění v naší obci. I když vím, že vám

předcházející rok sebral mnoho sil, tak
pevně věřím, že v tom nadcházejícím
nám znovu zachováte přízeň a budete přispívat ke kulturně společenskému dění
v obci. Proto vám přeji pevné nervy,
spousty nových nápadů a ať je vám příroda se svým počasím vždy nakloněna.
Sportovcům pak ještě přeji hodně branek,
bodů, vteřin a sportovního štěstí.

Fotografie - Kanalizace „Aleje“

Ještě jednou vše nejlepší do roku 2018.
Štěpán Čeněk, starosta obce

Kanalizace v Alejích je dokončena
V září 2017 byla po několikaletém úsilí
a přibližně sedmiměsíční výstavbě dokončena stavba tlakové kanalizace v části
obce „Aleje“. Jak si zejména obyvatelé
této části obce pamatují, byly přípravy
stavby zahájeny již v roce 2012, ale hned
několikrát to vypadalo, že se stavba nebude nikdy realizovat. V této souvislosti
se musím pozastavit nad přístupem některých úředníků, kteří svým jednáním
povolení stavby doslova sabotovali.
Jak se ale říká, konec dobrý, všechno
dobré, a tak nakonec tlaková kanalizace o

délce 1,7 km za bezmála 5,5 mil Kč mohla
být postavena a zkolaudována. Na financování této akce se však obec nepodílela
sama. Částku 4,2 milionu korun poskytl
v rámci dotace Královéhradecký kraj.
Bez této podpory by obec stavbu zřejmě
nemohla realizovat, za což patří Krajskému úřadu poděkování.
Poděkování patří i všem občanům Alejí
za jejich přístup a pochopení některých
problémů, které se v průběhu stavby a při
jejím uvedení do provozu objevily.
Š. Čeněk

foto: Š. Čeněk, logo: kr-kralovehradecky.cz
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Informace pro občany

• Od letošního roku došlo ke změně sazby DPH u vodného a stočného. Cena vodného je od 1. 5. 2020 28,60,- kč/m3
a stočného 22,- kč/m3 včetně DPH.
• Uložení velkoobjemového odpadu je možné do kontejneru v areálu sběrného dvora. Otvírací doba v letním období
je v úterý od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 12.00 hod.
• Trávu a listí můžete bezplatně odkládat do kontejneru na biologický odpad, který je v sezóně volně přístupný u
areálu bývalé DOS.
• Ořezané větve (bez příměsí dalšího materiálu) můžete odkládat na plochu za hřbitovem v Bílé Třemešné.
• Cena za známku a pytel na odpad je v roce 2020 71,- Kč.
• Svozový den pro plasty je nově stanoven na čtvrtek. Prosíme občany, aby neodkládali odpad vedle kontejnerů.
• Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskuteční volby do zastupitelstev krajů a doplňující volby do Senátu PČR. Hledáme
náhradníky do volební komise, zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Bílé Třemešné do 31. 8. 2020.
• Obecní úřad děkuje občanům za poskytnuté látky na výrobu roušek a šikovným ženám za jejich ušití.
• Zaregistrovat se do mobilního rozhlasu je možné několika způsoby. Nejjednodušší způsob pro všechny je zajít na
obecní úřad, kde je k dispozici registrační formulář, který stačí vyplnit a podepsat a pracovnice obecního úřadu Vás
do systému zaregistruje. Pro aktivní uživatele internetu je možnost se zaregistrovat na stránkách https://bilatremesna.
mobilnirozhlas.cz

Zveřejňování inzerce v Třemešenském zpravodaji

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

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

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

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

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

www.bilatremesna.cz

RNDr. Jana Dobroruková, Bc. Lukáš Bohánský, Pravoslava Morávková,
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Korektury: Mgr. Kateřina Poživilová
Grafická úprava a sazba: Bc. Lukáš Bohánský
Tisk: Copycentrum, Havlíčkova 15, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Distribuce: Obecní úřad Bílá Třemešná
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