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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál mnoho úspěchů v roce 2019, hodně štěstí a zdraví. Dále Vám přeji, ať se
Vám splní alespoň část předsevzetí a plánů, které jste si jistě na tento rok přichystali.
Ještě jednou vše nejlepší do roku 2019.

Poděkování

Minulý rok byl opravdu výjimečný, a to
hned z několika důvodů. Byl to rok, kdy si
naše republika připomínala 100 let od založení československého státu, byl to rok, kdy
se v naší obci započal a částečně dokončil
soubor největších investic v historii obce,
investic do mateřské a základní školy, ale byl
to především rok volební, kdy občané opět
po čtyřech letech rozhodovali o vedení obce.
Chtěl bych proto nejdříve poděkovat všem
občanům, kteří přišli k volbám a zvolili si
nové vedení obce, a zároveň děkuji občanům
a zastupitelstvu za jejich důvěru a znovuzvolení do funkce starosty obce.
V říjnových volbách bylo zvoleno celkem
6 nových zastupitelů. Bylo to zejména z důvodu, že se část zastupitelů rozhodla, že již
dále nebude kandidovat do dalšího volebního období. Převážná část těchto zastupitelů
vykonávala svoji funkci dvě a více období
a zaslouží si proto uznání. Jmenovitě bych
tedy rád poděkoval paní Jiřině Šedkové,
panu Jiřímu Morávkovi, Eriku Zivrovi
a Miloši Málkovi za jejich práci pro naši

Š těpán Čeněk

Tříkrálová sbírka

obec. Zvláště bych pak chtěl poděkovat
JUDr. Michalu Hruškovi, který k výkonu
funkce zastupitele a radního přidával i neocenitelnou a hlavně zcela bezplatnou právní pomoc.
Rád bych pak ještě poděkoval za odvedenou
práci paní Ing. Marii Munzarové, která na
konci roku 2018 po téměř 24 letech skončila v pozici hlavní účetní na obecním úřadě
a nyní si začne užívat spokojeného důchodu.
Štěpán Čeněk, starosta obce

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.
Celková částka, která se v Bílé Třemešné vybrala činí 16 383,- Kč.
Jménem Charity Dvůr Králové n. L.
i jménem obce děkuji všem, kteří nejste lhostejní k osudu druhých.
Š. Čeněk

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ

Bilancování volebního období

Za předcházející čtyřleté volební období se toho v některých oblastech dění v obci událo opravdu hodně, a proto bych některé
věci připomněl.

Spolková činnost
Kvalita a míra kulturně společenského dění v malých obcích vždy
vyplývá ze spolkové činnosti. Bez spolků a hlavně desítek dobrovolníků, kteří za nimi stojí, by obec nemohla zajistit prakticky
žádné pořádání a zabezpečení kulturních akcí. V naší obci máme
to štěstí, že se mezi námi stále nachází dost lidí, kteří mají zájem
a chuť v těchto spolcích pracovat a znovu a znovu přesvědčovat
ostatní, aby jim v této nelehké práci přišli pomáhat. Děkuji tedy
všem členům, dobrovolníkům a rodinným příslušníkům spolku
Střemcha, Sdružení přátel Bílé Třemešné, sboru dobrovolných
hasičů, Sokolu Bílá Třemešná a svazu žen za čtyři roky masopustů, gulášů, bramboráků, Halloweenů, posvícení, čarodějnic, dětských a charitativních dnů, pohádkových pochodů, sportovních
turnajů atd. Pevně věřím, že ve vaší činnosti budete pokračovat
i nadále. Ještě jednou vám jménem svým i jménem obce děkuji.
Investice a jejich výhled
Za roky 2014 až 2018 bylo v obci realizováno několik velkých
investičních akcí v celkové výši cca 35 milionů korun. Za tyto peníze, z nichž převážná část tvoří dotace, které jsme na jednotlivé
projekty získali z krajských nebo evropských fondů, bylo postaveno nebo zrekonstruováno následující: Sběrný dvůr, chodník,
kanalizace a veřejné osvětlení na Spořilově, vodovod a tlaková
kanalizace na Alejích, mateřská školka, zubní ordinace a další.
Žádná z těchto staveb se neobešla bez problémů a těžkostí, a proto bych chtěl poděkovat občanům za pochopení a trpělivost při
realizaci staveb a zastupitelům za ochotu a odvahu tyto projekty
podpořit.

V následujícím volebním období má obec v plánu několik staveb. Pro rok 2019 to budou dvě stavby. Dokončení rekonstrukce
ZŠ Bílá Třemešná a rekonstrukce zastávky autobusové dopravy
včetně chodníku u bývalého Centrotexu. V dalších letech pak
obec plánuje např. rekonstrukci vodovodu u vlakového nádraží
a chodník, propojující Bílou Třemešnou a Nové Lesy, rozšíření
školní jídelny, opravu hasičské zbrojnice.
Samostatnou kapitolou je celková rekonstrukce chodníků a silnice, včetně vodovodu a kanalizace v Mezihoří, která se již dva
roky připravuje. Tato akce se připravuje ve spolupráci s Králo2

véhradeckým krajem, jakožto vlastníkem silnice a hlavním investorem. Zatím však nedošlo ani k výběru projektanta stavby,
jelikož se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Nové výběrové
řízení by měl Královéhradecký kraj vypsat v únoru tohoto roku.

Vodovodní a kanalizační síť
V období let 2014 až 2018 byly v obci postaveny a rekonstruovány přibližně 2 kilometry nového vodovodního řadu, 1,75 km
tlakové kanalizace, 0,6 km gravitační kanalizace. I zde měla obec
štěstí, a na převážnou část nákladů čerpala dotace z dotačních
fondů Královéhradeckého kraje. Obci se také podařilo výrazně
zlepšit hospodaření s vodou, a to nejen opravou skrytých závad,
ale i úpravou manipulačního řadu. Od roku 2014 byla celková
ztráta ve vodovodní síti snížena ze 40 tisíc m3 na 7 tisíc m3 za
rok. I proto můžeme zatím konstatovat, že obci v dohledné době
nehrozí problémy s nedostatkem podzemní vody.
I přesto všechno se však část vodovodní sítě dostala na hranici
své životnosti, a bude nutná její další rozsáhlejší rekonstrukce. To
se týká hlavně části obce Mezihoří a části u vlakového nádraží.
Mobilní rozhlas
Už v minulých číslech zpravodaje jsme psali o zavedení služby
mobilní rozhlas. Se zpožděním teď s touto službou přicházíme
a stojí za připomenutí, k čemu a jak služba bude fungovat. Služba
mobilního rozhlasu má zajistit lepší dostupnost důležitých informací, ale i méně podstatných zpráv z obce do vašich telefonů
a e-mailů. O tom jaké zprávy budete chtít zasílat, rozhodnete
sami při přihlášení do systému, kde budete mít na výběr z několika oblastí. Tento systém chceme využívat nejen jako informativní, ale hlavně jako varovný při událostech jako odstávka vody,
elektrické energie atd.
Přihlášení do systému je velmi jednoduché.
Na webové adrese https:// bilatremesna.mobilnirozhlas.cz, vyplníte registrační formulář a následně jste zavedeni do systému.
Po zaregistrování si pak mohou majitelé chytrých telefonů ještě stáhnout zdarma aplikaci mobilní rozhlas do svých telefonů.
Tato aplikace je ke stažení na adrese: https://www.zlepsemecesko.cz a zajistí kromě kvalitnějšího příjmu informací z obce i další uživatelské výhody. Pro ty, kteří si stáhnout aplikaci nechtějí,
nebo nemají mobilní telefon, je možné všechny zprávy odebírat
pouze prostřednictvím e-mailové pošty.
Text a foto.: Š. Čeněk
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Oprava silnice II/325
V roce 2018 byla Královéhradeckým krajem opravena část silnice č. II/325, která vede středem obce. Na tomto úseku bude
v roce 2019 provedeno ještě několik úprav, z nich jedna může
mít i vliv na dopravu v obci. V rámci reklamací bude opraveno
napojení asfaltových vrstev v křižovatce na Třebihošť. Termín
a rozsah prací zatím není znám, ale případné omezení by nemělo být delší než 2 dny.
Významnější omezení pak přinese plánované pokračování
rekonstrukce silnice II/325 od křižovatky u Kaiserů směrem
na Doubravici. Křižovatka u Kaiserů zůstane až na drobné výjimky po dobu stavby průjezdná. Zbytek silnice se pak bude
opravovat za úplné uzavírky. Předpokládaný termín je květen až říjen 2019. Přesný termín bude zveřejněn na webových
stránkách obce po ukončení výběrového řízení.
Text a foto.: Š. Čeněk

Informace ze zastupitelstva

Schválená usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 26. 09. 2018.
1) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 27. 06. 2018
do 26. 09. 2018.
2) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce ke dni 26. 09. 2018 rozpočtovým opatřením č. 4 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
3) Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce a.s. a obcí Bílá
Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000320/
VB/2 - Bílá Třemešná - přeložka vvnn, p.č. 221/1 Obec.
b) schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce a.s. a obcí
Bílá Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122015809VB/02, pro knn na p.č. 608/2, RD Bartoška.
c) schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce a.s. a obcí Bílá
Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2013994/
VB/01, pro knn na p.č. 562, 9x RD Reil.
d) ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce a.s. a obcí
Bílá Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-122000320/VB/1 - Bílá Třemešná - přeložka vvnn, p.č. 221/1 Obec.
4) Zastupitelstvo obce:
a) souhlasí se záměrem prodeje pozemků p.č. 1101/54 o výměře 18 m2
a p.č. 1101/55 o výměře 7 m2 v k.ú. Bílá Třemešná.
b) souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 777/8 o výměře 36 m2
a části pozemku p.č. 777/2, která nepřiléhá k p.č. 458/2 v k.ú. Nové
Lesy. ZO pověřuje radu obce zveřejněním upraveného záměru.
c) nesouhlasí s návrhem prodeje pozemku p.č. 832 o výměře
249 m2 v k.ú. Nové Lesy.
5) ZO Bílá Třemešná souhlasí se zvýšení ceny vodného o 2,-Kč a stočného o 1,-Kč bez DPH. Cena vodného se nově stanovuje ve výši 22,Kč a cena stočného ve výši 19,-Kč bez DPH za 1 m3. Navýšení ceny je
schváleno od 01. 10. 2018.
Schválená usnesení 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Bílá Třemešná ze dne 02. 11. 2018.
1) ZO zvolilo uvolněným starostou obce Bílá Třemešná pana Bc. Štěpána Čeňka.
ZO zvolilo neuvolněným místostarostou obce Bílá Třemešná pana
Ing. Květoslava Sybra.
ZO zvolilo neuvolněnými členy rady obce Zdeňka Kramára, Ing. Petru Holzhauserovou a Bc. Petru Zivrovou.
2) ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru paní RNDr. Janu Dobrorukovou a členy Petru Vejsovou a Jaroslava Patzelta.
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ZO zvolilo předsedou finančního výboru pana Zdeňka Fialu a členy
paní Bc. Petru Zivrovou a Ing. Petru Holzhauserovou.
3) ZO schválilo paní RNDr. Janu Dobrorukovou a paní Zuzanu Odvárkovou jako členy zastupitelstva obce Bílá Třemešná, před kterými
lze učinit prohlášení o uzavření manželství.
4) ZO schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., odměny
členů zastupitelstva dle přiloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Odměny členů zastupitelstva se schvalují od 02. 11.
2018.
5) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o přezkumu hospodaření obce
se spol. K KREDIT s.r.o. auditorská společnost č. 370, se sídlem Na
Roli 25, 466 01 Jablonec nad Nisou za cenu 24.000,-Kč za první rok.
Schválená usnesení 2. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
ze dne 19. 12. 2018.
1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze zastupitelstva ze dne 02. 11. 2018.
2) ZO bere na vědomí zprávu z rady obce za období od 02. 11. 2018
do 19. 12. 2018.
3) ZO souhlasí s úpravou rozpočtu obce ke dni 19. 12. 2018 rozpočtovým opatřením č. 6 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje rozpočet na rok 2019 v odvětvovém členění jako
schodkový, a to ve výši příjmů 21 508 500,- Kč a výdajů 38 363 543,Kč.
Schodek rozpočtu bude pokryt z přebytků z rozpočtů z předešlých
let. Rozpočet obce na rok 2019 je nedílnou součástí zápisu z tohoto
jednání.
5) ZO souhlasí s plánem hospodářské činnosti obce na rok 2019.
Schválený plán hospodářské činnosti je nedílnou součástí zápisu z
tohoto jednání.
6) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova,
vypsaného Královéhradeckým krajem, na akci „Přístavba pavilonu
odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná II. – Sadové úpravy a pochůzné
plochy.“
7) ZO schvaluje návrh ceníku spol. Transport Trutnov s. r.o. za svoz
komunálního odpadu na rok 2019.
8) ZO schvaluje návrh podmínek ČSOB a.s. pro uzavření úvěru a pověřuje starostu jednáním a přípravou podkladů pro uzavření budoucí
úvěrové smlouvy.
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Zamyšlení nad odpadovým
hospodářstvím obce Bílá Třemešná
Naše obec patří ke stále se zmenšujícímu počtu obcí, které ještě zajišťují občanům prodej známek na popelnice. Vede
nás k tomu snaha přesvědčit naše občany, že se třídění odpadu vyplatí nejen
jako ochrana životního prostředí, ale
i finančně. Většina obcí již přešla na tzv.
paušál, tedy povinnost každého občana platit poplatek za svoz komunálního
odpadu. Ze získaných finančních prostředků pak obce hradí vyvážení popelnic a kontejnerů.
Jaké výše může poplatek za osobu na
1 rok dosahovat? Tyto informace jsou
snadno zjistitelné na internetu. Pro
ukázku uvádím několik příkladů z Královéhradeckého kraje.
Hradec Králové		
500 Kč
Jaroměř			400 Kč
Jičín			492 Kč
Trutnov			480 Kč
Mostek			410 Kč
Hořice
do 15 let včetně		
250 Kč
starší občané		
500 Kč
Některé obce kombinují možnost svozových známek a poplatku.
Třebihošť
svozová známka		
74 Kč
Jsou i obce, které zajišťují občanům svoz
komunálního odpadu zdarma, aby si zajistili v obci pořádek, např. Nová Paka.
Samozřejmě pak musí z obecního rozpočtu vynaložit nemalé peníze, které by
bylo možné využít jinde.
A jak to vypadá u nás? Víte, že cena svozové známky je v současné době 68 Kč,
zatím jsme k systému poplatků za každého občana nepřistoupili. Ale vzhledem k neukázněnosti některých našich
občanů (viz dále) o tom obec začíná
uvažovat. Náklady na likvidaci odpadu jsou velké, podle vyčíslení nákladů
a příjmů doplácela v r. 2018 naše obec na
likvidaci odpadů nemalou částku. Každý z nás si může snadno spočítat, zda
by se mu placení poplatků v některé
z uvedených hodnot vyplatilo víc, než
několik popelnic za rok… Dáváme našim občanům možnost třídění odpadu
do kontejnerů, máme sběrný dvůr. Ti,
kteří mají možnost ukládat biologický
odpad na kompost, mají nakonec netříditelného odpadu velice málo. Nedovedu si ale představit, že by neměli žádný
odpad, který by bylo nutné uložit do
popelnice. Nabízí se myšlenka, zda se
ho nezbavují nevhodným, nepovoleným
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způsobem. A to se opravdu děje. Buď
tento odpad „uloží“ do lesa, do příkopu,
nebo v igelitové tašce do odpadkových
košů v obci. Tam je nacházejí pracovníci
obecního úřadu, kteří úklid v obci zajišťují.
Tento stav nás velice mrzí, a proto se
pracovnice obecního úřadu ujaly náročného úkolu – spočítaly za rok 2017
a 1. polovinu r. 2018, kolik známek si za
toto období v jednotlivých obytných domech jejich obyvatelé odebrali. A jaký
je výsledek? Samozřejmě jsou to čísla,
která se v průběhu času mění, ale pro
představu určitě stačí.
V části obce Nové Lesy je 53 popisných
čísel, jeden objekt byl neobydlen. Za
zkoumané období si neodebrali žádnou
nebo jen jednu svozovou známku obyvatelé 19 objektů.
V části Bílá Třemešná bylo ve sledované době 442 popisných čísel. Vycházíme
z předpokladu, že někteří chalupáři si
komunální odpad, který nelze vytřídit,
odvážejí domů, a proto 33 popisných čísel odečítáme. Stejně tak 41 popisných
čísel objektů, které jsou neobydleny
nebo neobsahují obytné jednotky. Zbývá 368 objektů, které byly trvale obydleny. Z nich si za zkoumané období neodebrali žádnou nebo jen jednu svozovou
známku obyvatelé 66 objektů.
Samozřejmě zde neuvádím žádná jména ani čísla popisná, respektuji ochranu osobních údajů. A pokud má někdo
odebrané za sledované období 2 svozové
známky, tak jsme ho do výčtu nezařadili, i když i tento počet známek je velice
malý.
Je třeba si uvědomit, že za svoz komunálního odpadu, který nebyl vytříděn,
ale odložen do odpadkových košů, anebo položen ke kontejnerům, musí zaplatit obec. Stejně tak musí na své náklady
zajistit úklid černých skládek. Jsme si
vědomi toho, že se takto zbavují odpadu i někteří lidé, kteří naší obcí jen projíždějí, ale tomu lze těžko zcela zbránit.
Ale moc nás mrzí, že se takto chovají
i někteří naši občané. Z vlastní zkušenosti vím, že při důkladném třídění mi
trvá velice dlouho, než popelnici naplním. Ale i tady by bylo řešení – můžete
se domluvit se sousedem a vzít si jednu popelnici dohromady… Záleží snad
nám všem na tom, aby byla naše obec
příjemným prostředím, bez poházených
odpadků.
J. Dobroruková

Zapojili jsme se do projektu
Stromy svobody

28. 10. 2018 jsme oslavili stoleté výročí vzniku naší republiky zapojením obce Bílá Třemešná do projektu
„Stromy svobody 1918-2018“.
Před základní školou jsme vysadili
lípu, která je symbolem demokracie již od první republiky. Právě v r.
1918 odstartovala tradice výsadeb
stromů, které jsou pevně svázány
s kořeny naší republiky. Na okrasný
plůtek okolo lípy byla připevněna
nerezová destička s gravírováním,
která tento historický okamžik bude
připomínat.
Poté jsme se odebrali k pomníku
T.G.Masaryka, kde byl položen věnec k uctění památky našich spoluobčanů, kteří za naši svobodu bojovali. Dechová hudba Podzvičinka
celý tento akt doprovázela a podtrhla tak slavnostní ráz celé akce.
Text.: P. Morávková, foto.: archiv obce
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III. vlastivědná procházka, tentokrát k bývalému mlýnu Sejkorníku
Poslední srpnovou sobotu jsme se v hojném počtu vydali na další vlastivědnou
procházku. Podél zaniklé úvozové cesty,
která bývala součástí staré kupecké cesty
z Prahy přes Bydžov, Hořice, Mezihoří
a dál přes Mostek, Debrné až do Hostinného, jsme minuli bývalou kovárnu (čp.
46 – Tremerovi) a bývalou cihelnu (Tredo
s.r.o.) a zastavili jsme se před třemešenským nádražím. Tady jsme si prohlédli
několik starých fotografií nádražní budovy a hlavně jsme si připomněli krásnou
200- 300 let starou lípu, která stávala při
vstupu. Bývala důležitým orientačním
bodem právě na staré kupecké cestě.
V r. 1934 byla již poškozena, svázána železnými pláty, trhliny vymazány jílem.
Pro špatný zdravotní stav byla skácena
31. 8. 1966.

mlýn dostal na území Sudet Poválečné
znovuzrození mlýna v roce 1945 nemělo
dlouhého trvání. Sejkorník potkal osud
mnoha jiných malokapacitních mlýnů,
které nemohly obstát v konkurenci moderních mlýnských velkopodniků. Nepomohla ani modernizace a rekonstrukce
v roce 1946. Naposledy se v Sejkorníku
mlelo v roce 1950. Dnes zbývají z domu
pouze zbytky zdí.

Ze Třemešné vedla kdysi k mlýnu široká
pohodlná cesta přes pole, při scelování
lánů byla zaorána a v současnosti jí připomíná již jen kamenný můstek přes Brusnický potok. Jen díky suchému počasí,
které panovalo v době naší návštěvy, jsme
mohli vidět mohutnou klenbu kdysi širokého a pevného mostu.
Po hranicích třemenského a brusnického
katastru jsme došli do Dolní Brusnice,
přešli jsme Brusnický potok přes historickou kamennou lávku (dnes citlivě zrekonstruovanou) a zastavili jsme se u bývalého
mlýna čp. 11, který byl postaven v r. 1756.
V současnosti je využíván jako chalupa a
patří k nejkrásnějším dolnobrusnickým
roubeným stavbám.
Pak už jsme se polní cestou dostali až
k zaniklému mlýnu Sejkorníku. Stavba
mlýna probíhala v letech 1852-1863, v r.
1876 mlýn vlastnil mlynář Franz Berger.
K rozkvětu mlynářského řemesla zde došlo ve 20. letech minulého století. Od roku
1932 mlýn vlastnili Šrámkovi.

Osud Sejkorníku těžce poznamenala II.
světová válka. Po obsazení českého pohraničí německou armádou byla na podzim 1938 po Brusnickém potoku vytyčena
nová hranice Velkoněmecké říše. Tím se
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V poli směrem k Bílé Třemešné jsme se
zastavili u kamenného křížku, který býval orientačním bodem na starodávné
„kostelní cestě“, kterou chodily pohřební
průvody z Nemojova na hřbitov v Bílé
Třemešné a na pravidelné mše do kostela. Původně měl mramorovou desku, kte-

je ale zakreslen již v mapě z r. 1841, tenkrát byl pravděpodobně dřevěný a konala
se k němu procesí „za úrodu“.
Naši malou procházku jsme zakončili
u „Kaiserovy studánky“. Podzemní pramenitá voda, v současnosti hodně zarostlá
rákosím, pozorovací síť ČHMÚ. Pravidelná měření se již ale neprovádí od r. 2014.
I v tomto hodně suchém roce je v ní stále
dostatek vody.
V matriční knize úmrtí jsem našla zápis, který se k této studánce vztahuje:
„30. 6. 1867 se utopila Rosalie Kuncová,
služebná děvečka. Dle vyšetřování spadla
do studánky chtíc vodu píti….“.
Na další vlastivědnou procházku se můžete těšit opět koncem srpna 2019 a vydáme
se okolo Dubiny do Nových Lesů.
Text a foto.: P. Morávková

Uběhlo již deset jar, co se
vydal na nebeskej vandr

kamarád Ervín Doubrava alias
BUDUL (1943 -2008), šerif trampských
osad „DESPERÁDO“ a „GREDO“, kapelník country skupiny „WOSTRUHA“
a proslavený kytarista podzvičinských
šramlů.
V sobotu 18. srpna 2018 se v ústí Souvratského potoka konal vzpomínkový
potlach za účasti několika desítek kamarádů. Spřátelenou osadu „Zlámaný
šroubek“ reprezentoval současný dějepisec královédvorského trampingu
Oskar Rousek.
Budule, promiň nám „tam nahoře“, že
letošní sucho nám nedovolilo zapálit
na Tvou počest táborák!
Vzpomínali jsme při Tvých zamilovaných písničkách.
K. Martinek

rá byla již v minulosti poškozena a není
známo, co se na ní nacházelo. Postaven
byl v r. 1873 na náklady Antonína Josífka, Jana Šolce a Viléma Jirouska. Křížek
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Netradiční školní sraz v Nových Lesích Posvícení 2018

Společné setkávání absolventů jednotlivých škol po určitých letech od ukončení studia jednotlivých ročníků patří
k oblíbeným vzpomínkovým akcím na
mládí. Mnozí žáci či studenti se mnoho
let vzájemně neviděli, někteří se dokonce na první pohled ani nepoznají. Na
někom se podepsaly životní osudy, podmínky, zdraví, někdo jako by nestárne.
Vzpomene se i na navždy chybějící. Co
mají všichni shodné a jak se říká jediné spravedlivé, je osobní věk, nechce se
říci stáří, všichni si jsou v tomto směru
rovni.

V sobotu 25. srpna 2018 se od 15 hod
sjížděli a přicházeli bývalí žáci Novoleské jednotřídky pod hráz rybníku Druhák. Nejstarší z vytipovaných již oslavili
90 let, nejmladší překročili padesátku.
Jednalo se tedy o setkání žáků tří generací, kteří zdejší školu navštěvovali,
někteří pět, jiní čtyři roky, další i méně.
Společným jmenovatelem byly příjemné vzpomínky na školní léta. Celkem
se sešlo 49 bývalých žákyň a žáků, to je
účast přes 80 %. Nabízí se zde srovnání
s účastí v parlamentních volbách. Tak
jak bylo výše popsáno u klasických
školních srazů, i zde se museli někteří
dříve dobří známí vzájemně představit.
K osvěžení vzpomínek přispěly zvětšené fotografie z některých školních let,
často s tehdejšími podpisy žáků. I údaje

Několik vzpomínek na loňské posvícení, při kterém jsme se, jak doufám,
všichni dobře bavili během průvodu,
při losování tomboly, u zabíjačkových
dobrůtek, při zhlédnutí „ohňovky“
a při večerním veselí s hudbou. Opět
se potvrdilo, že je spolehnutí na dobrovolníky, kteří věnují svůj volný čas, své
nápady a svou přítomnost a ochotu k
přípravě a realizaci takovéto akce. Velice děkujeme jim i štědrým sponzorům.
Na shledanou při letošním posvícení.
Text a foto.: D. Pochylá

www.sdruzeni-pratel-bile-tremesne.eu

Při obdobném srazu před dvěma lety
jednu z dřívějších žákyni Novoleské
jednotřídky napadla myšlenka setkání
všech, kteří tuto školu navštěvovali, sbírali zde vědomosti a prožívali mladická
léta. Vyučování v nově postavené budově začalo v roce 1899, jak se dočteme
v místní kronice. Zápisy měli na starost
místní učitelé, provoz školy vždy patřil
k důležité součásti života obce.

Nápadu setkání až tří generací žáků
zdejší školy se chopilo několik nadšenců
okolo Josefa Holuba. Sic bytem Štefánikova Dvůr Králové, polohou, duchem
a minulostí však Novolesákem (samozřejmě i Filířovákem, Dubiňákem, Zahájákem, Borovičákem ). Vzhledem
k předem sotva odhadnutelnému počtu účastníků (bylo vytipováno přes 60
žáků) a možných parkovacích míst pro
osobní automobily jsme požádali Střelecký klub Nové Lesy o pronájem prostoru Střelnice.
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Tři roky tvrdé práce
z místní kroniky vzbudily zájem a přispěly k úspěchu celé akce. Spokojenost
přítomných nejlépe dokumentuje požadavek na opakování v příštím, nejdéle
přespříštím roce, více vytipovaných žákyň a žáků už být nemůže, méně naopak
možné je.
Na závěr je třeba poděkovat Střeleckému klubu za propůjčení vhodného prostoru co do velikosti i co do závislosti

na počasí, dvěma hosteskám, které se
staraly o žaludky účastníků a přispěly
k příjemně strávenému odpoledni, místnímu kiosku a některým z přítomných
za operativní dodávky zboží k občerstvení, i učitelce Haně Šecové za výpis
událostí spojených se zahájením a provozem zdejší školy.
Text a foto.: L. Mann

Tři roky tvrdě cvičí. Umí si sednout, leze po
kolínkách, učí se zvednout se na nohy, obléknout si tričko. V létě se začal na lokomatu
učit, jak se dělají kroky. Čeká ho ještě hodně
práce, než začne sám chodit, ale věříme, že to
jednou dokáže. Chtěli bychom moc poděkovat za všechny vaše finanční příspěvky, díky
kterým může Daník pokračovat v terapii.
Pokud Daníkovi fandíte, podpořte jej prosím
i v letošním roce (str. 15). Děkujeme Vám
všem.
D. Rejlová

www.terapieprodanika.cz
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Dětská odpoledne na Dubině

Od listopadu loňského roku jsme se opět
s dětmi a jejich rodiči začali scházet na
dětských dílničkách, které se nyní pravidelně konají každé úterý od 16 do 18 hodin v pohodové a rozhodně babyfriendly
restauraci na Dubině v Bílé Třemešné.
Tyto úterky jsou na míru šité všem tvorby
chtivým dětem i rodičům. Tvořit ovšem
není povinností, chodí se sem i jen posedět u kafíčka a palačinek.
Materiál je vždy na místě a výrobky se řídí
podle ročních období a svátků. Na podzim jsme například vyráběli zápichy do
květináčů, svícínky, malované květináče.
Před Vánoci to byli sněhuláčci z rýže nebo
vločky z toaletních ruliček. Od ledna se
zase scházíme a budeme pokračovat do
doby, než bude venku lépe než uvnitř.
Ráda Vás na dílničkách uvidím. Připojte
se na facebookových stránkách Dětská
odpoledne na Dubině, kde jsou informace
a fotky ke každé dílničce.

Přidejte se k nám a přijďte na
cvičeníčko s dětmi

Scházíme se každé pondělí v tělocvičně v Bílé Třemešné od 16 do 17 hodin.
Cvičení probíhá formou her a opičích
drah. Každou hodinu zahájíme přivítáním všech dětí a krátkými říkankami
a hrami. Poté se zahřejeme „běhací“ hrou
a jde se na opičí dráhy. Větší děti si zahrají hry typu Ovečky, ovečky, pojďte
domů, menší běhají na opičích drahách nebo kutálejí míče. Hodinka uteče
jako voda a je příjemným zpestřením
šedivých lednových dnů. S létem pak
přicházejí i společné výlety na kolech,
opékání buřtíků na „hřišťátku“ nebo
kempování.
Přidejte se k nám a sledujte facebookové
stránky Cvičeníčko Třemešná, kde jsou
fotky a čerstvé informace.
Text a foto: T. Dostálová
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Činnost JSDH Bílá Třemešná
Výjezdová jednotka je ke dni 31. prosince
2018 složena z 24 členů včetně dvou žen.
2 členové jsou z SDH Nové Lesy a 3 členové jsou zaměstnaní u Hasičského záchranného sboru ČR. Všichni členové se
aktivně v mezích svých možností a dispozic zúčastňují vyhlášených událostí.
V letošním roce byla naše jednotka posílena o jednoho nového člena, který se
ihned zapojil při zásazích a při pomoci
s údržbou svěřené techniky.
V uplynulém roce se naše výjezdová jednotka podílela na celkovém množství 38
událostí. Z toho se jednalo o 24 požárů,
6 technických zásahů (odstraňování překážek z komunikací apod.), 4 plané poplachy, 2 taktická cvičení, 1 dopravní nehoda
– pokus o sebevraždu, 1 nevyjetí k události – nedostatek členů k výjezdu.
Za všechny události bych zmínil alespoň
likvidaci požáru lesního porostu v katastrálním území Vítězná – Hájemství ve
špatně dostupném prostoru v srpnu 2018.
Požár pomáhal likvidovat značný počet
jednotek z okolních obcí. Naše jednotka
sem byla vysílána po tři dny. Všem, kteří
se účastnili, patří poděkování.
Na jaře se naše jednotka zúčastnila pravidelného námětového cvičení, které se konalo u lávky v obci Nové Lesy - Filířovice.
Této akce se zúčastnily jednotky našeho
okrsku, kromě jednotek Mostku a Borovnice. Počasí vyšlo. Pořadatelům náleží poděkování za bezproblémový průběh akce.
Rovněž na jaře byla provedena pravidelná
údržba požární nádrže Bagrák v Bílé Třemešné. Zde bylo provedeno i školení členů jednotky, které se týkalo údržby techniky a zkoušky čerpadel.
V průběhu roku bylo provedeno několik
prací pro Obec Bílá Třemešná – převážně
údržba kanalizačního systému, oplach komunikací apod.
Co se týká udržování a modernizace nezbytné techniky a bezpečnostních pomůcek, v průběhu roku byla jednotka
z části dovybavena požárními hadicemi
a pracovními stejnokroji. Objednány jsou
i dva kompletní zásahové obleky a rukavice. Toto bude k dispozici na jaře letošního
roku.
Obě užívaná zásahová vozidla byla podrobena pravidelným údržbám a opravám.
Totéž platí i pro další užívanou techniku,
jako jsou požární stříkačky PS-12, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, motorové pily, rozbrušovací pila atd.
V rámci řádného plnění úkolů v jednotce
sboru dobrovolných hasičů Bílá Třemešná
je nutno dodržovat řádná školení, bez kterých nejsme schopni plnit činnost v rámci
požární ochrany. Součástí mé funkce je

i jejich zajištění. Jedná se o nezbytná školení velitelů družstev, strojníků a nosičů
dýchací techniky. Tyto odbornosti jsou
v rámci činnosti jednotky pravidelně
proškolovány. Proběhlo rovněž školení
dvou členů pro funkci technika jednotky
se zaměřením pro výkon služby hlavního
strojníka. Z rozhodnutí velitele jednotky byl nejnovější člen jednotky vyslán
na Základní kurz hasiče. Naše jednotka
disponuje mladými členy, kteří získávají
zkušenosti u jednotky. Za účelem školení je využívána Ústřední hasičská škola
v Bílých Poličanech a stanice HZS PS
Dvůr Králové nad Labem a Trutnov.

Je nutno zmínit, že veškerá naše činnost
je závislá na podpoře zřizovatele sboru
a jednotky, což je Obec Bílá Třemešná.
Nemalým dílem se na činnosti podílí
i Generální ředitelství HZS cestou HZS
Královéhradeckého kraje.
Každoročně se snažíme udržet v rámci
činnosti sboru i požární sport. Na prvním místě je samozřejmě sport mládeže.
Dospělí se zúčastnili pouze námětového
cvičení a noční soutěže ve Vlčkovicích.
Členové SDH Bílá Třemešná se v letošním roce zúčastnili i několika společenských akcí. Je třeba vyzdvihnout zejména
pomoc při pořádání tradičního posvícení. Zde jsme zajišťovali bezpečný průběh průvodu, který směřoval z Mezihoří
a končil na Dubině.
Další akcí, které se členové sboru zúčastnili, bylo již tradiční vaření gulášů.
V rámci oslav 100 let založení naší republiky jsme byli vedením obce požádáni, zda
bychom se ve vycházkových uniformách
zúčastnili akce, která probíhala před základní školou v Bílé Třemešné a následně
i před pomníkem T. G. Masaryka. Všem
členům patří poděkování za pomoc při
těchto akcích.
Závěrem bych všechny chtěl pozvat na již
tradiční ples Hasičů, který se bude konat
dne 9. března 2019 od 20:00 hod. v Domě
hasičů v Bílé Třemešné. Těšíme se na hojnou účast.
Text a foto.: R. Špůr
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Volejbal na konci roku 2018

Volejbalové prázdniny, které se téměř kryjí s těmi školními, jsou v českých zemích
tradičně věnovány antukovým turnajům.
Vždyť právě letní turnaje se v minulosti
podstatně podílely na rozvoji a popularitě
volejbalu. A tak i naše družstva se v různém složení zúčastnila několika z nich,
aby tak si hráčky i hráči zahráli bez stresu,
který provází hru o mistrovské body, užili
si i pohody a přátelství a pokud se zadaří,
je to důvod k radosti i oslavě. K takovýmto
zážitkům patřilo třeba 3. místo týmu žen A
na skvěle obsazeném turnaji v Lupenici, ale
i řada kvalitně odehraných utkání na turnajích v Dřevěnici.
Hned po prázdninách však začal další ročník mistrovských soutěží. Zatímco účast
na turnajích je stále veliká, ubývá v Česku
družstev, která mají zájem startovat v různých mistrovských soutěžích, především
pro značná pracovní vytížení, nedostatek
času i někdy ochoty k pravidelnému trénování, které je podmínkou slušné výkonnosti. Tak je tomu i v našem kraji. Proto
krajský přebor žen, ve kterém startuje naše
družstvo žen A, má místo deseti pouze osm
účastníků a v krajské soutěži družstvo žen
B má za soupeřky družstev pět.
Naše „áčko“ k překvapení i samotných
hráček se díky vyrovnaným a bojovným
výkonům opět zařadilo hned za suveréna
soutěže Slavii Hradec Králové B a konec
roku mohlo slavit na druhém místě. A to
i přesto, že ho opět potrápilo zranění a má
ještě k dobru odložené dvojutkání. Většina
utkání byla odehrána s minimem hráček a
to ještě doplněna o hráčky z týmu B. Volejbal, který družstvo předvádí, má stále
slušnou úroveň a hráčky, především ty

s čerstvými mateřskými povinnostmi, si
zaslouží uznání.
U družstva žen B je hodnocení v poslední
době velice podobné. Pro studijní zaneprázdnění většiny z nich se málo a nepravidelně trénuje, a proto i hra přes velkou
snahu a bojovnost nemá tu kvalitu a stálou
výkonnost, jakou by mohla v našich podmínkách mít. Škoda, že ani v době letních
prázdnin nebyl z jejich strany zájem o daleko častější kontakt. Právě nevyrovnanost
výkonů se podílí na tom, že družstvo prohraje utkání s podstatně slabším soupeřem
a naopak je schopno sebrat body favoritovi.
Ale to vlastně ke sportu patří.

ných, která se především mimo skutečně
pravidelných tréninků účastní různých
druhů turnajů, někteří z nich dokonce využili teplého letního počasí k provozování
beachvolejbalu. V hodnocené části sezony
tentokrát poněkud zaostali veteráni, přece
jenom roky se zastavit nedají. Tak uvidíme,
jak to bude letos!
Protože jsme na konci kalendářního roku,
je třeba poděkovat hráčkám a hráčům za
reprezentaci oddílu, TJ i obce, poděkovat
i těm, kteří vytváří podmínky pro úspěšnou činnost oddílu, ať se jedná o finance,
zabezpečení materiálové i organizační
a také těm, kteří se dobrovolně starají o nejmladší generaci!
Text: Z. Fiala, foto: M. Senetová

Zveme příznivce volejbalu
V návaznosti na rozlosování soutěží organizovaných Krajským volejbalovým svazem
mohou příznivci třemešenských volejbalistek navštívit tato domácí utkání v jarní části:

Mezi klady činnosti oddílu patří i nadále
trénování přípravky, která se rozdělila na
dvě části, a sice začínající skupinu a ty, kteří
už mají určité základy zvládnuté, respektive jsou věkově starší. Samozřejmě, že dvojnásobný rozsah hodin, které jsou dětem
věnovány, je náročnější i pro trenéry a zde
si zaslouží ocenění především paní učitelka Senetová. Přípravka se opět zúčastnila Královédvorského dne volejbalu, naše
4 družstva v kategorii oranžového volejbalu obsadila 3. , 4. , 5. a 6. místo.
Stále aktivní jsou i družstva neregistrova-

Ženy A – krajský přebor – tělocvična ZŠ
Sobota 26. 1., BT - Orel Studenec
Sobota 9. 2., BT - TJ Slavia Hradec Králové
Sobota 23. 2., BT - Sokol Staré Město Náchod
Sobota 9. 3., BT - Sokol Třebechovice
Ženy B – krajská soutěž – antuková hřiště
sobota 25. 5., BT - TJ Sokol Dřevěnice
sobota 8. 6., BT - Sokol Chlumec nad Cidlinou
Soutěž se hraje formou dvojutkání, začátek
prvního je vždy v 10,00 hodin.

Fotbal - TJ SOKOL Bílá Třemešná
Od sezóny 2013/2014 náš tým úspěšně bojoval v 1. A třídě. Loňské jaro, které tým
dohrál silou vůle, přineslo očekáváné. Třemešná sestoupila do 1. B třídy. Nijak hezké výsledky ale nepřicházely ani tam. Současné 8. místo ze 14 mužstev není špatnou
vizitkou. Nakonec devatenáct získaných
bodů přineslo do řad fanoušků alespoň částečnou spokojenost. Už tak velmi úzký kádr
a k tomu častá zranění věští, že „áčko“ nečeká v jarní sezoně nic lehkého. V tabulce
se nyní více setkává s okresními mančafty.
O derby zápasy tak není nouze. Hned ten
první, sehrají naši borci 23. 3. od 15:00 hodin se sousedy z Hostinného. A těm máme
co vracet.
Věřme, že kluci přes zimu dobře potrénují a
na jaře nám připraví pěkné fotbalové zážitky.
Za fotbalový oddíl, M. Záruba
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Od podzimu 2018 ZŠ navštěvuje 205 žáků z Bílé Třemešné, Třebihoště, Dolní Brusnice,
Zábřezí-Řečice, Horní Brusnice, Mostku a dalších obcí. Dále 6 žáků ZŠ je v režimu individuálního vzdělávání. Služeb školní družiny využívá 73 žáků z 1. -3. třídy a služeb školního
klubu (ŠK) využívá 24 žáků.
Do mateřské školy nastoupilo po otevření nové třídy 75 dětí z Bílé Třemešné, Dolní Brusnice a Doubravice.
Služeb Základní umělecké školy Melodie Hořice, která působí v naší ZŠ, využívá 35 dětí.
Organizace poskytující vzdělávání 286 dětem je funkčně rozdělena do 5 úseků (MŠ, I. st.
ZŠ vč. ŠD, II. st. ZŠ vč. ŠK, ŠJ a ekonomicko-správní úsek), celkem 38 stálých zaměstnanců
a 12 externistů. Na vzdělávání dětí a žáků se podílí více než 22 pedagogů, asistenti pedagoga, speciální pedagog a v MŠ chůva.
Rozpočet organizace činil v roce 2018 více než 23 mil. Kč – stát 16 mil. Kč, obec 3 mil., ost.
zdroje (dotace, dary) a hospodářská činnost cca 4 mil. Kč.

Informace k zápisu
do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní
rok 2018/2019 se bude konat ve St 3.
dubna 2019 od 13:00 hod.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9.
2012 do 31. 8. 2013, tedy děti, které
do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.
S sebou k zápisu přineste:
1) rodný list dítěte,
2) občanský průkaz zákonného zástupce,
3) vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky,
4) vyplněný dotazník pro rodiče žáka,
5) příp. soudní rozhodnutí (pokud se
jedná o dítě z neúplné rodiny nebo
dítě svěřené do péče jiné osobě).

Investice

Rok 2018-2019

Loňský rok byl bohatý na školní akce
a soutěže (viz web školy). Za připomenutí
stojí účast našich žáků v krajských kolech
olympiád či republikových soutěží, účast v
soutěži Matematický klokan, Olympijský
víceboj či Školní akademie.
Dotační projekty:
1) přístavba MŠ (6,5 mil. Kč) – výstavba
nové třídy byla v létě dokončena a v srpnu
proběhla kolaudace, od září 2018 byla navýšena kapacita MŠ na 84 dětí, obce Bílá
Třemešná a Dolní Brusnice tím mají zajištěnu dostatečnou kapacitu pro děti ze vsi.
2) přístavba ZŠ „Pavilon odborných učeben“ (80 mil. Kč) – na jaře 2018 byla zahájena stavba, pavilon bude otevřen na podzim 2019 vč. vestibulu, šaten, venkovní
učebny a arboreta s geoparkem.

3) Šablony I. (1 mil. Kč) – díky financím

z OP VVV jsou realizovány tyto činnosti:
doučování, klub logiky, odborná setkání,
chůva MŠ, školní asistent ZŠ, speciální pedagog ZŠ.

4) Příměstský tábor pod Zvičinou (0,9
mil. Kč) – dotace na tábor pro malé děti,
který je v provozu v době uzavření MŠ o
letních prázdninách (do roku 2020). Po
první zkušenosti plánujeme v této činnosti pokračovat i v dalších letech.
5) Rozvoj IT ve výuce (1 mil. Kč) – dotace
na obnovu počítačové techniky ve stávající budově, v tomto školním roce, ukončení projektu je navázáno na dokončení
nového pavilonu.
6) Plavání pro děti – na dopravu získána
dotace od ministerstva školství, plavání je
nyní druhým rokem povinné a výuku hradí stát. Tj. škola tuto aktivitu plně hradí.

Rok 2018
ŠJ 250 tis. Kč – projektová příprava
MŠ 300 tis. Kč – vybavení nové třídy

Plánované investice v roce 2019
Dostavba pavilonu odborných učeben vč. vybavení
Rekonstrukce hřiště 100 tis. Kč – projektová příprava
Rekonstrukce tělocvičny 50 tis. Kč –
studie

Přístavba MŠ, foto: archiv školy
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Plány pro rok 2019

ZŠ – začátkem dubna proběhne zápis do
1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020.
Opět očekáváme počet okolo 30 žáků, jsme
připraveni uspokojit poptávku všech rodičů
ze spádové oblasti školy.
MŠ – začátkem května proběhne zápis dětí
do MŠ, limit bude stanoven do počtu celkem
72 dětí, tj. max. počet dětí na třídu bude 24.
ŠJ – je vydáno stavební povolení na rozšíření školní jídelny tak, aby byla navýšena
kapacita ŠJ na 420 strávníků a navýšen počet míst k sezení z 50 na cca 90 míst. Jsme
rádi, že dětem v naší jídelně chutná a uděláme maximum pro to, aby nemusely čekat
na místo k sezení a v klidu se mohly najíst.
Projekt nyní čeká na přidělení náhradního
bytu nájemci a na zdroj financování (cca
8 mil. Kč).

Rekonstrukce hřiště – je připraven záměr
na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem
u ZŠ, po projednání se zástupci Sokola
a obce bude zadáno vypracování projektové
dokumentace. Stávající hřiště kvalitou povrchu již nevyhovuje a nemá rohy v pravém
úhlu. Okolo hřiště bude dobudován atletický ovál s dalšími cvičebními prvky (odhadem cca 7,5 mil. Kč, zdroj financování
– dotace MMR). Financování projektu je závislé na vypracování a schválení dokumentu
Strategie rozvoje obce, který zatím obci Bílá
Třemešná chybí.
Rekonstrukce ZŠ – bude připraven harmonogram rekonstrukce stávající budovy ZŠ,
která bude probíhat od roku 2020 (kotelna,

vytápění a sociální zařízení).

Rekonstrukce tělocvičny – bude zpracován
záměr na rekonstrukci tělocvičny, která za
3 roky oslaví 50. narozeniny. Stávající stav
nevyhovuje požadavkům dnešní doby a to
zejména na zázemí (šatny pro 2 týmy a pro
rozhodčí, prostor pro veřejnost - tribuny,
prostor pro stravování, sociální zázemí, posilovna – fitness, malý sál pro menší skupiny
apod.).
Kromě aktivit v areálu školy se naše škola
podílí na rozvoji komunitního života v jednotlivých spádových obcích (veřejné akce
a vystoupení, spolupráce s obecními
knihovnami), dává podněty k investičním
akcím důležitým:

Připravujeme děti na
éru digitálního věku

Elektronizace našeho života nás postupně pohlcuje, neznalost psaní všemi deseti prsty na klávesnici se stává
výrazným hendikepem v životě všech
- jak ve škole či v zaměstnání, tak
i v soukromí.
I proto jsme zařadili povinnou výuku
Psaní na klávesnici (psaní všemi deseti prsty) do školního vzdělávacího
programu naší školy již v roce 2012.
V průběhu šesti let se ukázalo, že
nejvhodnější věkovou skupinou jsou
žáci 4. třídy (děti ve věku 9-10 let),
kteří ještě nemají špatné návyky při
ovládání klávesnice.

- pro zajištění bezpečné cesty dětí do školy
(lokální úpravy dopravní situace, připomínky k jízdním řádům, vybudování chodníku
směr Nové Lesy, rekonstrukce chodníku
směr Dolní Brusnice),
- ke zlepšení aktivního trávení volného času
(rekonstrukce požární nádrže „bagrák“)
- a ke zlepšení sociální oblasti v obci (vybudování domova důchodců).

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

Tato dovednost rozvíjí i analytické
a logické myšlení.
Psaním, resp. ťukáním dvěma prsty
se ztrácí dvě třetiny mozkové kapacity. Ve chvíli, kdy píšete naprosto
mechanicky všemi deseti prsty, se
mozková kapacita plně soustředí na
daný problém, hlava přemýšlí kontinuálně a myšlenky nejsou přerušovány hledáním daného písmenka na
klávesnici.
Příklady z praxe: Když vybíráte nové
zaměstnance, jeden z nich zprávu ve
stejné kvalitě odevzdá za 2 hodiny
a druhý za půl hodiny jen proto, že
umí psát všemi deseti - koho si zaměstnavatel vybere? Nejde jen o profese s vyšším vzděláním. I obráběči
kovů dělají na soustruhu řízeném
počítači, živnostníci píší nabídky či
komunikují se zákazníky. A každý
občan někdy komunikuje s úřady.
Tato znalost prostě šetří čas. Jdeme
správnou cestou…
Text a foto: E. Kudrnovský

Rekonstrukce hřiště
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Saša Chromý vyhrál školní
kolo dějepisné olympiády

Tématem letošního ročníku je Za poznáním, za obchodem i za prací aneb
Cesty jako tepny civilizace. Školní kolo
obsahovalo otázky především z učiva sedmého ročníku - raný a vrcholný
středověk u nás i v Evropě. Mohlo by se
tedy i na výsledcích zdát, že měli sedmáci výhodu. Není tomu ovšem tak.
Sedmáci danou problematiku od Sámovy říše přes Velkou Moravu, křížové
výpravy až po třicetiletou válku teprve
probírat budou.

Pět účastníků se zařadilo mezi úspěšné
řešitele, kteří dosáhli alespoň 60 % bodů
z možných 70. Krásnou pátou příčku
obsadila Rút Albrechtová ze sedmé třídy, jež ukořistila 45,5 bodu + jeden prémiový. Nevděčné, ale velmi pěkné čtvrté
bramborové místo patří Terce Noskové
z osmé třídy s celkově 47,5 body.
Boj o bednu a první tři místa se proměnil v čistě chlapeckou záležitost,
kde rozhodovaly neskutečné drobnosti. Bronzovou příčku si zajistil jistě
i díky svému všeobecnému přehledu
Pepa Zivr ze sedmé třídy, jenž vyválčil
51 bodů. Stříbro si odnesl Vojta Žižka
z osmé třídy, který Pepu neporazil na
body, neboť měl také „jen“ 51 bodů, ale
obdržel navíc jeden prémiový v rozstřelové otázce. I Vojtu můžeme řadit mezi
ty borce, kteří mají dějepis a nejen jej
tak nějak přirozeně v hlavě.

Možná překvapivým vítězem se stal
sedmák Saša Chromý, který si odnáší
52 + 2 prémiové body a právem i zlato. Vítězství si ale především svou pílí
a neskutečným „tahem na branku“ jistě
právem zaslouží.
Text a foto: J. Lux

www.zsbt.cz

Vědomostní soutěž z oblasti IT
Po loňské premiérové zkušenosti jsme
se i letos zapojili do vědomostní soutěže
z oblasti informačních technologií s názvem IT Slot. Za naši školu bojovalo 10
statečných chlapců ze 7. – 9. třídy.
Prvního kola se zúčastnilo celkem 4819
soutěžících ze 192 škol z celé České republiky. Na loňské nadějné výsledky
jsme tentokrát nenavázali a postup do
finále byl vzdálen o něco více. O pořadí rozhodoval, kromě počtu správných
odpovědí, i čas odevzdání. S touto kombinací se nejlépe vypořádal Josef Zivr.
Jen o bod méně měla trojice Jan Janata,
Jakub Havlíček a Vojta Žižka, kteří se

všichni vešli do první 1000 soutěžících.
Pochvalu však zaslouží všichni, kteří se
nebáli někdy abstraktního světa IT.
Text a foto: J. Šimek

Školní kolo olympiády v českém
jazyce ovládla Bětka Teperová

V pondělí 26. listopadu se ve škole konalo další olympijské klání. Tentokrát
se jednalo o češtinu a její lexikální
a stylistická zákoutí. Soutěž zcela opanovaly žákyně deváté třídy a dvě z nich
se též v lednu podívají do okresního kola
v Trutnově.

Olympiáda z českého jazyka má svá velká úskalí. Předně se na ni nedá příliš
připravit. Mluvnická část vyžaduje spíše cit pro jazyk a velkou slovní zásobu.
Přestože se jednalo o klání devíti potenciálně nejlepších češtinářů školy, soutěž
odhalila celou řadu nedostatků. Předně
nedostatečnou slovní zásobu a ochotu
hrát si s rodným jazykem a velmi malou
znalost rčení, přísloví či pořekadel typu
„Bližší košile než kabát“.
Stylistická část pak vyžaduje vhodný
výběr slohového útvaru pro často velmi obecné téma. Tím letos bylo „Co
všechno umí světlo“. Ukázalo se, že jít
cestou výkladu či úvahy není vůbec jednoduché a originální. Vítěznou prací se
totiž stalo vypravování. Nedílnou sou-

část hodnocení pak tvoří logická stavba
textu, interpunkce a v neposlední řadě
i pravopis, který také nepatřil k těm nejlepším.
Jak to nakonec celé dopadlo? Z maximálního počtu celkových 50 bodů – 30 z
mluvnice a 20 ze slohu získala třetí v pořadí Míša Drahošová 27,5 bodu. Stříbrná a druhá v pořadí Anička Albrechtová
obdržela celkem 29 bodů. Jednoznačnou vítězkou a logicky taktéž postupující se pak stala Bětka Teperová, jež ve
velmi obtížných vlnách naší mateřštiny
vylovila nakonec 18,5 bodu z mluvnice
a 18 bodů za sloh, tedy dohromady 36,5
bodu. Všem dívkám blahopřeji!

Do okresního klání se však přece jen
budeme muset trochu více nachystat,
zejména v mluvnické části. Čeká nás
pilování různých rčení a her s češtinou.
Věřím, že to nebude nudné a vše nakonec žákyně využijí nejen v Trutnově, ale
především v dubnu u přijímacích zkoušek, kam se obě úspěšné dívky hlásí.
Text a foto: J. Lux, P. Klausová
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Děti z MŠ s duchy v ZOO Vánoční dílny
Již tradičně ZOO Dvůr Králové připravuje různé akce pro své návštěvníky.
V letošním školním roce jsme si nebyli
společně ozdobit vánoční stromek, ale
byli jsme se podívat na zvířátka v rámci akce Týden duchů. Celá zahrada byla
krásně nazdobena, již u vchodu nás vítala
různá strašidla a strašidláci. Během dopolední návštěvy jsme si stihli prohlédnout
část zahrady a říci si některé zajímavosti
ze života afrických zvířat, obdivovat výzdobu, ale i pohrát si v lanovém parku.
Text a foto: M. Jáklová

K

aždý z nás občas rád mlsá a děti
obzvlášť. V mateřské škole jsme
se společně domluvili, že si také
zamlsáme, ale použijeme pouze zdravé suroviny. A tak jsme pekli, krájeli, míchali
a mixovali. Do práce se s chutí zapojily
všechny děti a vznikly opravdové dobroty.
Děti ze třídy Kočičky připravily pro své kamarády smoothie z ovoce a zeleniny. Vrabčáci pohostili ostatní výborným ovocným
salátem. A naši nejmenší ze třídy Broučci?
Za pomocí učitelek upekli dobroty z jablek.
A tak se stalo, že i když jsme celé dopoledne
mlsali, bříška nás nebolela.
Text a foto: M. Jáklová

Ve vánočně laděné atmosféře jsme
v úterý 18. 12. odpoledne uspořádali pro žáky naší školy a jejich rodiče
(a další příbuzné) vánoční dílny. V sedmi učebnách bylo připraveno téměř
dvacet stanovišť, na kterých si mohli
sami nebo za pomoci starších spolužáků (nebo kantorů) vyrobit mnoho drobných, či větších vánočních dekorací.
A tak děti, jejich rodiče, prarodiče
i sourozenci vyráběli betlémy z burských oříšků, svícny z CD nebo přírodních materiálů, lampičky z nevyužitých
skleniček, zápichy do květináčů, vánoční dekorace, papírové anděly, chaloupky
z „perníku“, vánoční přání a další.
I letos zpříjemňoval čas strávený na
dílnách bufet, který vznikl v učebně
sedmáků, kteří se i letos zhostili velmi
dobře role starostlivých „prodejců a číšníků“. S úsměvem nabízeli cukroví, jednohubky a chlebíčky, které vyrobili jejich spolužáci z ostatních ročníků. Káva
a čaj pak byly samozřejmostí na improvizovaných „kavárenských“ stolcích.
Nezapomenutelnou památkou se staly
fotky z vánočního fotokoutku.
Akce byla velmi zdařilá a doufáme, že si
ji za rok zase zopakujeme.
M. Senetová

Školní rok 2017/2018
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NA COBÍLÁ
SE MŮŽETE
TĚŠIT
OBEC
TŘEMEŠNÁ
od 17. 01
16. 02.
09. 03.
22. 03.
30. 03.
30. 04.

Pilates (vede Iveta Šritrová)
Masopust (Střemcha)
Ples hasičů
Jarní posezení pro důchodce v Domě hasičů (klub důchodců)
Přednáška Ivoše Janečka Na kole do Athén (restaurace Dubina)
Čarodějnice (Sdružení přátel Bílé Třemešné)
04. 05.-11. 05. Zájezd do termálních lázní Velký Meder (klub důchodců)
květen Výlet do Prahy, letiště V. Havla (klub důchodců)
květen Bábovkový den (ČSŽ a ZŠ)
květen - červen Pochod třemešenskými lesy (ČSŽ)
červen Opékání na Dubině (klub důchodců)
každé úterý
Dílničky na Dubině, více na str. 7
každé pondělí Cvičeníčko pro děti, více na str. 7
08. 02.
23. 04.
01. 06.

Dolní Brusnice
Společenský ples (TJ Dolní Brusnice)
Dětský karneval (TJ Dolní Brusnice)
Pohodové odpoledne na hřišti v Dolní Brusnici (OÚ a složky obce)

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Vás zve na tradiční

Dne 9.3.2019 od 20 hodin
v sále HASIČSKÉ ZBROJNICE
v Bílé Třemešné

Vstupné: předprodej
na místě

100 Kč
150 Kč

Hudba: Duo Arnika

Zdeněk Kramar a Laďka Martinková

www.bilatremesna.cz
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OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Třemešenské historky

Tentokrát bych vám chtěl vyprávět dva
příběhy, které se údajně staly v sousední
Třebihošti. Zda se zakládají na pravdě,
nevím, protože tamní občané jejich věrohodnost vehementně popírají. Snad právě
proto by na nich mohlo i něco být. Posuďte sami.

O třebihošťských hasičích

Stalo se to před více než 100 lety, ještě za
císaře pána, nedlouho po založení Sboru
dobrovolných hasičů v Třebihošti.
Třebihošťští hasiči měli v té době za sebou již několik úspěšných zásahů. K pravidelným schůzím se scházeli v hospodě
U Šulců, kde se odehrával veškerý společenský život v obci. Jedna taková schůze
se protáhla dlouho do noci. Když se blížila policejní hodina a hospodský přestal
nosit pití, i poslední vytrvalci zaplatili
a odešli. Chvilku ještě diskutovali pod
lípou a poté se rozešli. Dva členové pak
měli společnou cestu na horní konec vsi.
Kousek pod kapličkou si musel jeden z
nich odskočit. Postavil se k plotu, aby si
ulevil. Trvalo mu to dost dlouho, čtyři
tupláky pořádně naplní močový měchýř,
a tak se z dlouhé chvíle rozhlížel po okolí. V tom si všiml neobvyklé záře v lese
Na Perných. „Hele, Franto, podívej se
tamhle na kopec. Vypadá to, že tam hoří
les.“ Franta zamžoural do tmy a potvrdil
kamarádovi jeho obavy. „To je teda malér.
Ještě, že jsme si toho všimli. Musíme hned
zburcovat ostatní. Já skočím do kapličky
a budu zvonit a ty, Lojzo, utíkej domů

a zapřáhni koně za lejtu. Doufám, že tam
máš vodu a ne močůvku jako minule,
když hořelo na Dehtově. Ještě dnes jim
to v celým baráku smrdí jako v chlívě.“
Lojza na to nereagoval, přerušil rozjímání
v nejlepším, zapnul si kalhoty, nic nedbal
na mokrou nohavici a rozběhl se do maštale.
Pak šlo vše ráz naráz. Rozespalí hasiči se
seběhli u obecního domu, kde bylo hasičské skladiště – zbrojnice, vytáhli stříkačku,
zapřáhli ji za lejtu a vyrazili k lesu. Cestou
se k nim přidávali další a další sousedé.
Hospodský probuzen zvoněním, jako
správný obchodník naložil na trakař soudek s pivem a hnal se za nimi. Průvod se
sunul cestou do kopce a napjatě sledoval
šířící se požár. Když byli asi v půlce cesty ke křížku, záře začala mírně blednout
a nad lesem se vyhoupl krvavý měsíc.
Hospodský měl po kšeftu a Třebihošťáci si
uřízli pořádnou ostudu. Dlouho si z nich
pak v kraji pod Zvičinou lidé ze sousedních vesnic utahovali. Byla to scéna jako
z filmu Slunce, seno, jahody. Podezírám
trošku pana režiséra Trošku, že tuto historku také slyšel a použil ji ve své komedii.

Jak sedlák kopal jámu

Příběh se odehrál za první republiky. Jednomu sedlákovi se tehdy docela dařilo,
poslední roky byla dost dobrá úroda a to
nejen na poli, ale i v rodině. Tam čekali už
pátý přírůstek. Měl našetřené nějaké peníze a tak se rozhodl, že rozšíří své hospodářství. Chtěl postavit novou, větší stodo-

lu a pro stárnoucí rodiče nový výměnek.
Přes zimu si nechal od stavitele udělat plány a zjara se dal do práce. Pozval sousedy,
zapojil příbuzenstvo a společně se pustili
do kopání základů. Jelikož na poli bylo zaseto, hlínu nechávali na dvoře. Za týden
byla hromada tak veliká, že už ji nebylo
kam dávat. Selka nadávala, a tak přemýšleli co s ní. Náhodou šel kolem místní kronikář, písmák a také trochu šprýmař Sixta
a toho se zeptali, jestli by jim neporadil
kam ji mají odvézt. Sixta se zamyslel a pak
sedlákovi poradil, aby za humny vykopali novou jámu a tam hlínu ze dvora uložili. Sedlák mu poděkoval a ten moudrý
muž s tajemným úsměvem na tváři odešel. Nenapadlo ho, že hospodář jeho žert
nepochopí. Ten se však zachoval podle
známého pořekadla o sedlákovi a velkých
bramborách.
Kopáči se znovu pustili do práce. Vykopali novou jámu a hlínu ze dvora odvezli.
Dvůr byl nyní čistý, selka byla spokojená,
ale na poli zbyla hromada hlíny mnohem
větší než předešlá.
Zase si nevěděli rady. Za písmákem se už
neodvážili, když je tak napálil, a proto zašli za starostou. Ten, jakožto nejpřednější
představitel obce, si hned věděl rady. Hlína nakonec skončila v rokli pod Hůrkou.
Jelikož v tamních kronikách o těchto událostech není ani zmínka, mám podezření,
že si tyto příhody vymysleli zlomyslní Třemešňáci. Proto bych se chtěl tímto omluvit všem občanům Třebihoště.
K. Sybr

Fotosoutěž - výsledky a pokračování
Výsledky Fotosoutěže z minulého ročníku. Odměna pro vítěze je k vyzvednutí na Obecním úřadě v Bílé Třemešné. Děkujeme
všem, kteří nám poslali fotografie. Téma dalšího kola fotosoutěže je třemešenská zákoutí. Uveďte jméno autora a pošlete na
adresu katerina.pozivilova@seznam.cz.

Zaslala Pravoslava Morávková

Vítězná fotografie, zaslala Monika Patzeltová
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Zaslala Helena Bečková

Zaslal Karel Míka

www.bilatremesna.cz

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Obecní úřad informuje
Na Obecním úřadě jsou v prodeji nové pohledy Bílé
Třemešné a brožura k 780. výročí první písemné zmínky o naší obci.
Cena brožury je 100 Kč.

INZERCE
Pomozte nám prosím a podpořte naši akci

100 KORUN PRO DANÍKA
Blíží se čas Vánoc a každý z nás přemýšlí, jaké dárky připraví těm, které má rád. V této předvánoční době
bychom Vás chtěli požádat o pomoc s přípravou dárku i pro nechodícího chlapečka Daníka.

Pomozte nám prosím najít dohromady 200 lidí s dobrým srdcem,
kteří by byli ochotni formou trvalého příkazu po dobu jednoho roku
přispívat částkou alespoň 100 Kč měsíčně. Náklady na Daníkovu
léčebnou terapii jsou cca 250 tisíc korun ročně, společně můžeme
tuto částku posbírat a darovat tak dárek na celý příští rok.
Říká se, že nezáleží na tom, kolik dárků rozdáme, ale jaké štěstí
přinesou. Oslovte prosím i Vaše kamarády a podpořte naši akci. Bude
to náš společný dárek. Dárek, který má smysl. Dárek pro Daníka.
Hodně štěstí a zdraví v roce 2019 

Děkujeme i za jakýkoliv jednorázový příspěvek na Daníkův transparentní účet

č.ú. 272369282/0300

www.terapieprodanika.cz
Na požádání můžeme vystavit darovací smlouvu.

Sbírka je osvědčena KÚ Královéhradeckého kraje

O Daníkově terapii čtěte na straně šest.

www.bilatremesna.cz

15

OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
Informace pro občany
Společenská kronika
(údaje k 31. 12. 2018)

Občané, pozor!

Na jaře roku 2019 dojde k úpravě ceny za vodu. Cena vodného bude 25,30 Kč/
m3 a stočného 21,85 Kč/m3 včetně DPH.
Uložení velkoobjemového odpadu do kontejneru v areálu Sběrného dvora je
za poplatek 3 Kč/kg. Otevírací doba je úterý od 13.00 do 16.00 hod. a sobota
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.
Cena za známku a pytel na odpad bude v roce 2019 68,-Kč.
Upozorňujeme občany, že pojištění obce proti živelním událostem se nevztahuje na případné poškození pomníků na hřbitovech.
I v roce 2019 budou probíhat stavební práce na přehradě Les Království, proto
může být doprava v okolí přehrady přechodně ztížena.
Na Obecním úřadě jsou v prodeji nové pohledy Bílé Třemešné a brožura
k 780. výročí první písemné zmínky o naší obci (viz. str. 15). Cena brožury
je 100 Kč.

V roce 2018 se v naší obci narodilo
8 občánků – 3 děvčata a 5 chlapců.
Do naší obce se přistěhovalo 42 občanů a odstěhovalo se 36 občanů.
V roce 2018 nás opustilo 16 našich
spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel je 1318 občanů.
Chybí Vám jména ve společenské kronice?
Pokud máte zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice (jméno, příjmení a datum narození
nebo datum sňatku), máte možnost se
obrátit na náš obecní úřad a požádat
o zveřejnění těchto podrobnějších údajů. Zároveň žádáme ty občany, kteří
v roce 2019 slaví „kulaté“ výročí sňatku
(50 let a více), aby se přihlásili na obecním úřadě.
P. Morávková, matrikářka

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

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

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

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

Třemešenský zpravodaj
Vydává obec Bílá Třemešná jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází dvakrát ročně.
Náklad: 350 výtisků
Registrováno u MK ČR pod číslem E 23091.
Šéfredaktorka: Mgr. Kateřina Poživilová, katerina.pozivilova@seznam.cz
Redaktor, inzerce: Pravoslava Morávková, matrika@bilatremesna.cz
Redakční rada: Bc. Štěpán Čeněk, Ing. Květoslav Sybr,
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