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Bilancování za volebním obdobím 2006 – 2010
Vážení občané,
dovolte mi předložit stručnou rekapitulaci činnosti volených orgánů obce, důležitých
událostí a akcí za minulé volební období.
Po volbách v roce 2006 došlo k částečné obměně zastupitelstva. Po sestavení rozpočtu
roku 2007 byl před vedením obce nelehký úkol, který jako prioritu plánovaných akcí určil
celkovou rekonstrukci školní jídelny. Tato akce musela být provedena v krátkém časovém
období tak, aby bylo zajištěno stravování žáků. Akce byla provedena v průběhu 3 měsíců
nákladem 8.156.349,--Kč. V tomto roce bylo rovněž investováno do opravy místních
komunikací. Proinvestovaná částka činila 1.637.859,-- Kč.
Do roku 2008 byl stanoven pro zastupitelstvo úkol, který spočíval v rekonstrukci kotelny
základní školy, další opravě místních komunikací a generální opravě požárního vozidla
TATRA 815. Tyto priority byly bezezbytku splněny – rekonstrukce kotelny stála 2.705.546,-Kč, oprava požárního vozidla TATRA 815 stála 1.050.692,-- Kč. V tomto roce došlo rovněž
k personální změně v radě obce. Z postu starosty (vzhledem k odchodu do důchodu) odstoupil
Jiří Blinka a z postu místostarosty pro značné pracovní vytížení ve svém zaměstnání odstoupil
Mgr. Josef Bělina. Novým starostou byla zvolena paní Blanka Lacinová a neuvolněným
místostarostou Jiří Blinka.
V roce 2009 bylo pokračováno v opravě „Kampeličky“ v Nových Lesích (489.000,--Kč),
výstavbě čističky odpadních vod v Nových Lesích (447.000,--Kč), zavedení bezdrátového
obecního rozhlasu do lokality Nové Lesy a Filířovice a opravě střechy sportovních kabin na
hřišti Dubina. Stěžejní akcí však bylo zhotovení sportovního hřiště s umělým povrchem u
budovy školy v Bílé Třemešné. Touto akcí byl dokončen školský areál v Bílé Třemešné, jehož
přeměna trvala tři volební období. Výsledek snažení vedení obce může posoudit každý sám.
Domnívám se, že cílevědomá koncepční práce zastupitelstva obce přinesla dílo, které lze naší
obci závidět.
Rok 2010 přinesl další změny v zastupitelstvu obce. Zemřel pan Miroslav Procházka a
v zastupitelském sboru jej nahradila paní Jiřina Šedková. Ke dni 1. 5. 2010 odstoupila pro
nemoc starostka obce paní Blanka Lacinová. Od tohoto data již nebyla obsazena funkce
starosty a jeho pravomoci vykonával stávající místostarosta p. Jiří Blinka. Tento rok byl ve
znamení přípravy na celkovou rekonstrukci čističky odpadních vod v Bílé Třemešné. Po
vypracování projektové dokumentace bylo hlavním úkolem získat dotaci na její výstavbu
v roce 2011. Toto se částečně podařilo a naše obec získala od Královéhradeckého kraje dotaci
2.200.000,-- Kč. Tato částka pokryje jednu čtvrtinu celkových nákladů.
Po tříletém snažení se povedlo dokončit schvalovací řízení územního plánu naší obce.
Tímto dokumentem, který do značné míry ovlivňuje rozvoj a výstavbu naší obce, byl
schválen legislativní rámec této činnosti. Investovaná částka činila 446.782,-- Kč.
Toto je v „kostce“ výčet všech hlavních akcí a událostí za minulé volební období. Snad
ještě dodat, že v souběhu s výše uvedenými akcemi bylo dbáno o obecní vodovod, kanalizaci,
veřejné osvětlení, zeleň a pořádek v obci. Mimo rámec běžných příjmů obce bylo získáno na
dotacích celkem 11.323.713,-- Kč.
Odstupující zastupitelstvo předává nově zvolenému zastupitelstvu obec bez dluhů, obec,
která je upravená s vybudovanou infrastrukturou. Finanční částka na bankovních účtech obce
je taková, že dovoluje další úspěšný rozvoj naší obce.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem zastupitelům za práci v minulém volebním období.
Rovněž děkuji za dobrou spolupráci a přístup k občanům paní Ing. Munzarové a
p. Morávkové. Hlavně však děkuji Vám, občanům obce Bílá Třemešná, za aktivní podporu a
toleranci.
Novým zastupitelům, kteří byli Vámi zvoleni, přeji hodně úspěchů v práci ve prospěch
naší krásné obce.
Jiří Blinka

Posvícení se vrátilo do naší obce
Po více než 20 letech se k nám navrátila úžasná atmosféra posvícenského průvodu. Bílá
Třemešná se proměnila v MRKVANCOV, jehož prapor hrdě nesl vlajkonoš na koni.
K vidění bylo panstvo v kočáře, na každé zastávce bylo slyšet kanonýry, nikomu nic
nedarovali výběrčí daní. K tanci vyhrávala Podzvičinka.Veselou atmosféru podporovala
šatlava, do které všechny „provinilce a hříšníky“ dovlekla místní policie a soudce jim udělil
spravedlivý trest v podobě konzumace a zaplacení lahodných nápojů. Vstupné vybíraly a
muže okouzlovaly veselé cikánky. Průvod bavili filmaři, kteří odchytávali účastníky průvodu
k interview, „zdravotníci“ poskytovali první pomoc ohnivou vodou. V plné kráse se nám
předvedli prvorepublikoví hasiči. Abychom všichni dorazili do cíle, celý průvod uzavíral a
občerstvoval jídelní vůz s vepřovými specialitami.
A to vše díky nadšencům a příznivcům dobré zábavy. Největší poděkování patří hlavním
organizátorům, zvláště pak panu Vernerovi a panu Matoušovi, kteří přišli s myšlenkou
obnovit posvícení a také se o celou akci s pomocí mnoha dalších postarali. Průvod by se jistě
neobešel bez štědrých sponzorů, kterým tímto srdečně děkujeme. Lví podíl zde měla firma
MEPAP pana Jana Mencla, která zajistila veškerou propagaci a obrovskou zásluhu měla i na
tombole. Hlavní cenu do tomboly - udírnu - věnovala firma Profikonstrukt pana Václava
Doubravy z Nových Lesů. Technické zajištění proběhlo hladce díky firmě Stránský a Petržík.
Odměnou za práci všem účinkujícím a organizátorům byla obrovská účast (odhadujeme
okolo 800 účastníků) a spokojenost našich občanů i lidí z okolních obcí a měst. Posvícení
dopadlo skvěle a těšíme se na další ročník!
Za přípravný výbor Mgr. Vladimír Tremer

Školní rok 2009-2010 v ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
V září loňského roku začalo chodit do naší školy 197 žáků. To je o11 žáků více než letos.
Celkový počet dětí rok od roku mírně klesá, ale stále se pohybuje okolo 190. Téměř polovina
žáků dojíždí z okolních vesnic. Z Třebihoště a Dehtova je to 31 žáků, 13 ze Zábřezí-Řečice, 1
z Doubravice, 32 z Dolní Brusnice, 9 z Horní Brusnice a 4 z Mostku.
V minulém školním roce se v dalších třídách (tj. ve 3. tř. a 8. tř.) začalo vyučovat podle
nového Školního vzdělávacího programu, který se snaží zlepšit přípravu žáků na další
studium i praktický život. Podle potřeby školy je každým rokem upravován.
Během loňského roku jsme pro naše děti přebudovali prostory v prvním poschodí
tělocvičny na II. oddělení ŠD a přijali druhou vychovatelku na poloviční úvazek. Tím jsme
rozšířili počet umístěných dětí do ŠD z 30 na 45.
Velký zájem je i o umístění dětí v naší MŠ a to nejen ze strany rodičů z Bílé Třemešné. I
v letošním školním roce jsme MŠ naplnili na maximální počet 56 dětí.
V příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Bílá Třemešná pracuje celkem 30 zaměstnanců. Z toho
je 16 pedagogických pracovníků v ZŠ a 4 v MŠ, 1 účetní,1 vedoucí ŠJ, 3 kuchařky, 1 školník
a 4 uklízečky.
Škola disponuje 9 kmenovými a 7 odbornými učebnami, velkou tělocvičnou a dvěma
odděleními ŠD. Do areálu školy též patří velká zahrada s ovocným sadem, okrasným
parčíkem a průlezkami pro děti v ŠD. Nyní již nedílnou součástí areálu je i hřiště s umělou
trávou, které je využívané během celého roku. Na areál školy navazují i další obecní hřiště s
volejbalovými kurty a basketbalovou asfaltovou plochou, která slouží v zimě jako velmi
dobrý podklad pro led na zimní sporty na bruslích.
ZŠ se snaží být kromě vzdělávacího i kulturním centrem obce Bílá Třemešná.
Každým rokem se snažíme pořádat i několik mimoškolních akcí nejen pro žáky, ale i pro
jejich rodiče a širokou veřejnost. O těchto akcích se rodiče i veřejnost můžou informovat na
webových stránkách školy. V loňském roce mezi ně patřila např. vánoční výstava, která se
konala v tělocvičně ZŠ a byla obohacena vystoupením dětí a stánky prodejců s vánočními
předměty. Dominantou celé výstavy se stala skoro pět metrů vysoká nádherná borovice. Ta
byla doplněna skupinou „vysoké a srnčí“ zvěře u krmelce, spoustou krásných sov a výrobků z
přírodnin. K naší spokojenosti jsme přivítali i hodně návštěvníků z řad rodičů i široké
veřejnosti. Tato výstava se bude konat i v letošním roce a to 15.12. opět v tělocvičně.
Tentokrát bude ve znamení „Ptačích Vánoc“. Všechny Vás touto cestou na ní srdečně zvu.
V adventní době děti svým vystoupením také přispěly ke slavnostní atmosféře při prvním
rozsvícení vánočního stromu a nové světelné výzdoby v Bílé Třemešné.
V tomto předvánočním čase jsme podpořili i Mezinárodní den boje proti AIDS, který
připadá na 1. prosinec. V tento den se deváťáci vydali do míst svých bydlišť, aby podpořili
osvětu a zároveň i boj proti této zákeřné smrtelné chorobě. Děkuji touto cestou všem, kteří se
připojili k veřejné sbírce a podpořili tak nejen naši akci, ale i celostátní aktivitu.
Naše škola se již po několik let také připojuje k další dobročinné akci, kterou je Běh
naděje. Koná se každoročně v září a účastní se ho děti z MŠ a téměř všichni žáci 1. – 9. třídy
se svými učiteli. Každý podle svých sil zdolá trasu 1 100m a někteří si zakoupí i upomínkové
předměty. Výtěžek z této akce je každoročně věnován na konto výzkumu rakoviny v ČR.
V loňském roce jsme přispěli částkou zhruba 7 000,- Kč. Na tuto částku jsme velmi pyšní, ale
mohla by se ještě zvýšit, pokud by se k nám připojili i další zájemci z řad našich spoluobčanů.
Velmi rádi Vás přivítáme na Běhu naděje v září 2011.
Samozřejmě i my se rádi bavíme. Proto jsme se rozhodli na konci února uspořádat
masopust s tradiční zabijačkou a průvodem masek. Tato akce předčila naše očekávání. I přes
velkou zimu se u školní jídelny sešla velká spousta masek, takže jejich průvod vesnicí byl

pěkně dlouhý a veselý. Úspěšně se nám i podařilo „pohřbít Masopusta“ a sníst všechny
zabijačkové dobroty .Celá akce byla doprovázena hudbou, tancem i zpěvem. Většina
účastníků byla spokojena, a proto jsme se rozhodli 19. února 2011 tuto akci zopakovat.
Těšíme se na všechny návštěvníky s maskami i bez nich.
Pro rodiče našich žáků a další příznivce naší školy pořádáme již tradičně školní ples, který
se konal i v loňském roce v restauraci U Lípy v Třebihošti. Kromě tance a dobré nálady si
hosté odnesli téměř 250 cen, které vyhráli v tombole. Večer zpestřilo i předtančení v rytmu
tanga a waltzu. V současné době pro Vás připravujeme další školní ples a to na 11. 2. 2011,
opět v Třebihošti.
Pro žáky naší školy a všechny děti z Bílé Třemešné a okolí jsme ve spolupráci s Obecním
úřadem uspořádali dětský karneval v restauraci U Šmídů a dětský den na Dubině.
Jarní výzdobu si děti s rodiči mohli vyrobit během velikonoční dílny, která se konala
v prostorách ZŠ. Pletly se zde pomlázky, zdobily kraslice, vyráběla přáníčka… No prostě děti
i rodiče odcházeli spokojeni s krásnými velikonočními výrobky.
Loňská nádherná zima nás zlákala k velké lyžařské akci. Více než stovka naších žáků měla
možnost strávit tři dny před vysvědčením na sjezdovce nad nádražím a na běžeckých tratích
v okolí Bílé Třemešné pod vedením školních instruktorů. Děti si perfektně zalyžovaly a to vše
díky členům lyžařského oddílu Severka z Dolní Brusnice, kteří nám skvěle upravili sjezdovku
i zmíněné běžecké tratě. Zároveň se postarali i o příjemné občerstvení. Nemalý dík patří též
firmě Stránský a Petržík s r.o., která zajistila další potřebné zázemí pro všechny účastníky
akce. Pokud budou dobré sněhové podmínky, rádi bychom tuto lyžařskou akci zorganizovali i
v letošním školním roce.
Každým rokem pořádáme také lyžařský kurs pro žáky 7. třídy. Velmi se nám líbí v Horní
Malé Úpě, kde jsou pro nás velice příznivé podmínky, a proto tam jezdíme již několik let.
Naši žáci mají možnost se zde naučit nebo zdokonalit v jízdě na sjezdovkách, snowboardu i
běžkách. Zajímavé jsou i doprovodné aktivity, takže téměř všichni žáci na tento pobyt
vzpomínají ještě hodně dlouho.
Další sportovní aktivitou, kterou škola pravidelně pořádá pro děti z MŠ a žáky 1.-3.třídy,
jsou plavecké kursy. Většina dětí se na plavání velmi těší a pod vedením zkušených
instruktorů se ve svém plaveckém umění neustále zdokonaluje. S plaveckou školou
v Hořicích jsme velmi spokojeni.
Nejen sport nám přináší radost a zábavu. Proto pro naše žáky 7.třídy pravidelně pořádáme
zájezd do Národního divadla, tentokrát to bylo na Gogolovu hru Revizor. Před představením
si žáci stihli prohlédnout Pražský hrad a Zoologickou zahradu v Tróji. Tato akce je vždy
finančně zajištěna Obecním úřadem, takže žáci mají celý výlet zdarma.
Do Prahy v prosinci zavítali i žáci 6. třídy. Prohlédli si historické části města a navštívili
výstavu loutek ve Strahovském klášteře. Pěkným zážitkem byl i vánoční strom na
Staroměstském náměstí. Na jaře se do Prahy podívali také čtvrťáci.
Řadu dalších kulturních akcí si škola sama organizuje. Velmi často využíváme také
nabídku kulturního střediska Hankův dům ve Dvoře Králové n.L. Dále se účastníme i
zajímavých výstav a koncertů.
Žáci 4., 5. a 9. třídy pro změnu navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.
Shlédnuté výukové programy přispěly k rozšíření učiva přírodovědy a fyziky.
Výlety a exkurze jsou často završením projektů, na kterých ve vyučování pracujeme. Žáci
8. třídy připravili pro své spolužáky celodenní soutěžní vzdělávací program Ropa. Toto téma
procházelo napříč všemi předměty.
Při projektově vyučované vlastivědě ve 3. třídě se kluci proměnili v pravěké lovce, holky
hlídaly oheň. Pak si třeťáci vyzkoušeli život ve středověku, někdo žil jako šlechtic na hradě,
jiní jako řemeslníci v podhradí. Při vyučování si užili zábavu a ještě si odnesli vědomosti,
které jen tak nezapomenou.

Ke konci roku se první stupeň vydal na Stezku lesní moudrosti, kterou každoročně
pořádají Lesy ČR.
Jistě zajímavá byla exkurze do Novopackého pivovaru pro žáky 7., 8. a 9. třídy. Neméně
zajímavá byla i návštěva přehrady Les Království, na kterou se vydala 6. třída. Velmi milým
překvapením zde byla kolonie malých netopýrů, které se dobře daří přímo uvnitř hráze.
S úspěchem se naši žáci účastní různých soutěží. Získané diplomy jsou vždy vystaveny ve
vývěsce v obci. Velmi aktivní jsou mladí hasiči, kteří reprezentují školu i obec na soutěžích
jako Radvanická uzlovka, Miletínský šmodrch, O pohár starosty obce Hajnice a dalších.
V celostátní výtvarné soutěži Zvíře není věc získala Veronika Žabová 3. místo, Michal Hák a
Tereza Nerudová měli vystavené práce. Vystavenou práci měla i Nikola Patková v soutěži
Moje škola. Dívky 5. a 6. třídy obhájily loňské první místo v okresním kole vybíjené a
putovní pohár zůstal na naší škole. Volejbalistky z 8. a 9. třídy získaly 2. místo na turnaji
v Trutnově. V atletické soutěži O pohár starosty Dvora Králové získalo naše družstvo 3.
místo. Chlapci ze 6. a 7. třídy získali 4. místo a chlapci 8. a 9. třídy dokonce zvítězili v
okrskovém kole Školní futsalové ligy, organizované Českomoravským fotbalovým svazem,
které pořádala ZŠ Strž. Dívky z 8. a 9. třídy se v minulém školním roce třikrát zúčastnily
zdravotnických soutěží a dvakrát získaly krásné 3. místo. Ani malé děti nezůstávají pozadu,
přední místa v soutěži Otázky a obrázky získali třeťáci Lucka Menclová, Eliška Cermanová a
Kuba Mencl.
Každoročně nabízí škola dětem bohatý program v rámci výuky i mimo ni. Letos škola
nabídla svým žákům 18 zájmových kroužků, o všechny ale děti neprojevily zájem. Svoji
činnost však zahájila většina z nich.
O práci naší školy jsou rodiče i veřejnost informováni průběžně na webových stránkách,
jednou za rok pak vycházejí Školní noviny. Rodiče dostávají informace pravidelně dvakrát
ročně na třídních schůzkách, samozřejmě si mohou s jednotlivými vyučujícími domluvit
schůzku kdykoli potřebují.
Celkově se ZŠ a MŠ Bílá Třemešná snaží kvalitně naplňovat své hlavní poslání a to
výchovu a vzdělání naší mladé generace. Snažíme se žákům vytvořit co nejlepší podmínky
pro výuku i pro využití volného času, což by nešlo bez významné pomoci zřizovatele obce
Bílá Třemešná.
Dalšími, kteří školu finančně podporují a pomáhají jí i jinými způsoby, jsou naši sponzoři.
Poděkování patří: panu Menclovi a jeho firmě Mepap, firmě Stránský a Petržík, JUDr.
Michalu Hruškovi, panu Sedláčkovi – malíři a natěrači, panu Ing. Jarolímkovi a jeho firmě
Allmo-profil, manželům Kozovým a jejich firmě Hobby-dům-zahrada, Truhlářství Špůr Bílá
Třemešná, panu Ing. Žižkovi a jeho firmě Okrasná zahrada, paní Janderové a její firmě
s cukrovinkami Melisa, panu Šáfrovi a jeho pekařství Vít a vnuk a dalším drobným
sponzorům.
Za vedení školy ředitelka ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
Mgr. Jiřina Šmídová

Činnost Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Bílá Třemešná
Školská rada pokračuje ve školním roce 2010/11 v práci ve složení: RNDr. Jana
Dobroruková, Mgr. Vladimír Tremer, Zuzana Pilařová. Mezi její hlavní úkoly patří ze zákona
projednání návrhu rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke
zlepšení hospodaření. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli - Obci Bílá Třemešná,
případně dalším orgánům státní správy. Své podněty, návrhy a žádosti o prošetření případného
problému, týkajícího se školy, mohou občané, kteří je nechtějí uplatňovat přímo u vedení školy,
předat k projednání právě prostřednictvím školské rady.
Složení rady, kontakt::
Předsedkyně: RNDr. Jana Dobroruková - l.j.dobroruka@worldonline.cz
Členové:
Mgr. Vladimír Tremer - v.tremer@seznam.cz, tel.: 737 508 614
Zuzana Pilařová - tel.: 605 876 706
V minulém školním roce byla jako poradní orgán školské rady zřízena stravovací komise ve
složení Ing. Marie Munzarová, Pavlína Hrušková a Marcela Pavelková. Kromě jiného zajišťuje
stravovací komise přenos informací ke školské radě a jejím prostřednictvím ke zřizovateli, vedoucí
školní jídelny a řediteli školy. Projednává s vedoucí školní jídelny podněty získané od členů
stravovací komise a zákonných zástupců žáků. Případné problémy, které se touto cestou nepodaří
vyřešit, postoupí k řešení školské radě.
Složení komise, kontakt:
Předsedkyně: Pavlína Hrušková
Členky:
Ing.Marie Munzarová - info@bilatremesna.cz, tel.: 499 693 210
Marcela Pavelková
RNDr. Jana Dobroruková

Ohlédnutí za školním rokem V ŠD
Rok 2010 se pomalu chýlí ke svému konci a to je důvod k ohlédnutí se, co se v něm a v
jeho průběhu událo.
Ve školním roce 2009/2010 čekaly na děti ze školní družiny, jejich rodiče a přátele
nejrůznější zábavné aktivity, společné akce a setkání. První výlet na sebe nenechal dlouho
čekat a již koncem září jsme se s dětmi vydali do Zoologické zahrady ve Dvoře Králové. V
rámci celoročního projektu v družině pod názvem ,,Pravěk" byla naším cílem návštěva
Galerie Zdeňka Buriana, kde jsme si nad jeho obrazy připomněli dobu od velkého třesku, přes
éru dinosaurů až po čtvrtohory. Vrátili jsme se v čase mezi pravěká zvířata, viděli jsme vývoj
člověka a způsoby jeho života.
Hned týden poté jsme uspořádali ,,Bramborákový den", protože jedním z
charakteristických znaků podzimu je i sklizeň brambor. Pozvali jsme rodiče dětí na společné
odpoledne. Děti své rodiče přivítaly krátkým kulturním vystoupením a odměnou jim byly
skvělé bramboráky, které s námi připravovali rodiče, za což si vysloužili naše velké
poděkování.
Další podzimní aktivitou byla úspěšná a známá drakiáda, kdy děti vyrazily na místní
sjezdovku a hned - po nelehkém úkolu sestavit draky přesně podle návodu - draci stoupali do
výše a děti s radostí pozorovaly, jak si s jejich draky pohrává vítr. Tím začala přehlídka
krásných modelů v podobě nejrůznějších draků, příšer a zvířat. K vidění byla například dračí
ještěrka, had, včela, malé letadlo nebo samotný netopýr.
Naší další společnou akcí jsme chtěli připomenout jednu z tradic, která upadá
v zapomnění. Proto jsme se rozhodli oslavit s dětmi posvícení. Program jsme zahájili
povídáním o tom, co to posvícení je a proč se slaví, co všechno je na posvícení potřeba
připravit, jaké dobroty uvařit. Naučili jsme se dvě písničky o posvícení. S dětmi jsme si
zahráli na obilí - připomněli jsme si postup od zasetí, přes sklizeň, mletí mouky až po upečení
koláče. Sami jsme se poté pustili do pečení opravdových posvícenských koláčků. Na pomoc
nám přispěchaly maminky. Děti se zaujetím připravovaly nádivky, pomáhaly s přípravou
těsta, plnily a tvarovaly koláče. Upečené koláčky potíraly rozpuštěným máslem a obalovaly v
cukru. Na hotové koláčky si vyrobily z papíru košíčky. Naplněné košíčky si hrdě odnášely
domů.
Neuplynul ani týden a na naší školní zahradě vznikla pod rukama našich žáků a jejich
obětavých rodičů úžasná halloweenská strašidla. A nejen to - po roce se na nás navalila
magická noc s názvem "Halloween". Týden příprav navodil tu správnou atmosféru. Ve
spolupráci s ostatními kolegy se nám podařilo vyzdobit školní tělocvičnu nejrůznějšími
výkresy, pavouky, maskami a strašidelnými dekoracemi. Jakmile jsme dokončili výzdobu,
mohlo začít ,,Halloweenské odpoledne," které nejen pro děti ŠD připravil pedagogický sbor.
S příchodem prosince se každý těšil na blížící se Vánoce, ale zbývalo ještě pár dní, než se děti
dočkají. Čas jsme jim zkrátili mimo jiné i Mikulášskou nadílkou, kdy nás ve školní družině
navštívili Mikuláš, čerti a anděl. Děti měly připravenou písničku nebo básničku, kterou s
velkou chutí a snahou přednesly. Některé děti, především ti nejmenší - prvňáčci, překonávaly
svůj strach, který se nedal přehlédnout. Za statečnost a krátké vystoupení však dostaly od
Mikuláše sladké překvapení v podobě adventního kalendáře.
Aby nám čas ještě více utíkal, rozhodli jsme se vydat do zoologické zahrady a ozdobit si
vánoční stromeček netradičními ozdobami. Pracovníci zoologické zahrady nám dali možnost
ozdobit stromek, který byl téměř u hlavního vchodu. Hned po příchodu se děti pustily do
práce. U zdobení jsme si zazpívali i pár koled, aby nám práce ubývala a abychom měli ještě
větší radost, která nás doprovázela na každém kroku. Jakmile jsme dozdobili stromek, šli jsme
se ohřát vánočním čajem a posilnit drobnou sladkostí, abychom měli sílu na další část našeho
výletu. Ta pokračovala až po setmění. Chtěli jsme vidět, jak vypadá ,,vánočně osvětlená

zoologická", a tak jsme ve tmě vyrazili na procházku. Všude zářily žárovičky a vánoční
atmosféra byla cítit ve vzduchu. Děti nadšeně pozorovaly vyzdobené exteriéry i interiéry a
nádherné svítící stromečky. To byla krásná vánoční atmosféra.
Do úplných příprav vánočních jsme ,,spadli" také díky vánoční výstavě, která probíhá
každoročně v prostorách školní tělocvičny a děti zde vystavují své vánoční práce a představují
se v krátkém kulturním vystoupení.
Hned po Novém roce se děti ze školní družiny podílely na přípravách masopustu, který se
plánoval na polovinu února. Pro všechny byl připraven zajímavý program, ukázka zpracování
vepřových produktů a jejich ochutnávky, masopustní průvod, soutěže v tělocvičně, vystoupení
s lidovými říkadly a tanci a společné posezení s živou country muzikou.
Abychom děti za náročné nacvičování po masopustu odměnili, věnovali jsme se jejich
oblíbenému sportu - lyžování. Provozovatelé místní sjezdovky Severka nám vyšli vstříc a
umožnili dětem využít čerstvého sněhu a užít si zimních sportů. Kdo zrovna nelyžoval, užíval
si na sáňkách. Všichni si zimní radovánky užili dosyta.
K zimě však nepatří jen sportovní vyžití, ale i plesy pro dospělé a maškarní karnevaly pro
děti. I děti ze školní družiny jeden takový karneval zažily. Hned po vyučování se převlékly do
svých kostýmů a společně jsme si představili masky. K vidění bylo mnoho krásných
princezen, čarodějů, pirátů, upírů i zvířátek. Karneval byl zpestřen doprovodným programem
ve školní tělocvičně, kde děti soutěžily v různých sportovních disciplinách. Všichni si za své
snažení odnesli sladkou odměnu a pak už nebránilo nic tomu, aby se naplno rozjela
,,karnevalová diskotéka".
S příchodem jara jsme oslavili s dětmi svátky velikonoční. V prostorách školy byla
připravena nejrůznější stanoviště a děti si mohly vytvořit krásné velikonoční dekorace,
kterými si poté ozdobili své pokojíčky. Vyvrcholením těchto ,,Velikonočních dílen" byla hra
,,Hledání zlatého vejce". Děti plnily nejrůznější úkoly, které je dovedly až k hnízdu zlatých
vajec.
22. dubna jsme si s dětmi připomněli ,,Den Země". Společně jsme vytvořili plakát
s fotkami dětí a každý si ke svému obrazu napsal, jak se šetrně bude chovat k Zemi. Vzniklo
nám mnoho slibů a doufejme, že je děti opravdu dodrží.
Koncem dubna se to v naší družině začalo hemžit čarodějnicemi. Správnou čarovnou
atmosféru přinesl lektvar, který si samy děti uvařily na školní zahradě z léčivých bylinek. Pak
už se jen zpívalo, veselilo a čarodějnicky dovádělo. Nezapomněli jsme také upálit jednu
velkou čarodějnici, kterou si děti samy našly v místním lesíku, donesly ji k ohni a podpálily.
To bylo kouře! Přidali jsme pár polínek a začalo pravé čarodějnické opékání buřtů.
Jednou ročně ožívá pravěká vesnice ve Všestarech u Hradce Králové a byl by hřích,
kdybychom v rámci celoročního projektu Pravěk nevyrazili právě do pravěké vesnice. Děti se
zde seznámily s pravěkými nástroji, se způsobem života našich předků, ochutnaly prastaré
placky a samy si mohly zkusit způsob žití pravěké doby.
A náhle nastal poslední měsíc školy a hned na jeho začátku jsme s dětmi oslavili jejich
svátek - Mezinárodní den dětí. Navštívili jsme místní cukrárnu Vít a vnuk, kde jsme hodovali
u sladkých dobrot. Pro kluky jsme připravili závod autíček na ovládání.
Rok se s rokem sešel a nám se blížila nejlepší část roku - prázdniny. Ještě před nimi nás ale
čekala závěrečná akce ve školní družině. Vyvrcholení celoročního projektu se uskutečnilo
25.6. v prostorách školní zahrady, kde bylo připraveno spousta zajímavých aktivit a
především mnoho zábavy, které podtrhlo báječnou atmosféru, která po celý rok panovala ve
školní družině. Rodiče s dětmi soutěžili o nejzajímavější mozaiku z PET víček, děti si mohly
vyzkoušet střelbu z luku na bizona. Děti předvedly svým rodičům vystoupení na téma vznik
vesmíru, sluneční soustavy, Země a života na Zemi.
Prázdniny utekly jako voda a slunné září přivítalo děti opět ve škole. Přípravy na učení se
rozjely naplno a ani školní družina nezůstávala pozadu. Již koncem září jsme tradičně

vyhlásili ,,Bramborákové odpoledne“. S pomocí dětí a jejich maminek se usmažilo tolik
bramboráků, že by vystačily pro celou vesnici. Naši družinoví jedlíci ale neponechali nic
náhodě a s chutí chroupali jeden bramborák vedle druhého. Na dovršení v ohni opékali
brambory a vyzkoušeli si tak prastaré pořekadlo - ,,Poctivého nepálí!“
Uplynulo 14 dní a na děti čekalo pouštění draků. Letos jsme se vydali na širokou louku a
draci opět stoupali do úctyhodných výšek. Mnohdy se nám ale ve vzduchu zamotali do sebe a
nebýt obětavých tatínků, kteří se pustili do rozmotávání, byli bychom všichni na louce ještě
dnes. Naštěstí vše dobře dopadlo a děti odcházely domů spokojeny, neboť tušily, co je čeká
další den. Z loňského roku si dobře pamatovaly, že se nám blíží Posvícení, ke kterému
bezesporu patří pečení koláčů. A tak hned po škole navlékly i s maminkami zástěry a za
krátkou chvíli se celou družinou nesla nádherná vůně posvícenských koláčů. Děti
připravovaly těsto, plnily koláče, potíraly je máslem a obalovaly v cukru. Samozřejmě
s velikou pomocí maminek, za což jim moc děkujeme. Stejně jako loni, tak i letos si všichni
za svoji práci odnesli domů malou ochutnávku.
V polovině října jsme se chystali na ,,dlabání dýní“. Bohužel nás nepříjemně překvapilo
podzimní počasí a naše akce musela být přesunuta do prostor chodeb školy. Naštěstí si každý
své místečko našel a vznikla nám nádherná výstava neuvěřitelných kousků. Týden nám
vydlabané dýně svítily za celou družinou a každý kdo šel kolem to nemohl přehlédnout. Byli
jsme opravdu pyšni na šikovnost našich dětí, ale také jejich rodičů, kteří jim velmi pomohli.
Odměnou pro děti i rodiče byl 26. říjen. To se totiž kolem školní družiny zatáhla mračna a
přišla magie – ano, ,,Halloween“. Tento rok jsme americký svátek pojali trochu jinak a
zapojili do dění i vesnici Bílou Třemešnou. Po celé vesnici byla rozprostřena stanoviště, u
kterých děti plnily nejrůznější úkoly. Nebyla to ale ledajaká stanoviště – každé mělo svého
ochránce, děti z 9. třídy, kterým tímto patří velké poděkování za pomoc. ,,Deváťáci“ se nám
převlékli do duchů, kostlivců, čertů, čarodějů, upírů, vodníků, bílé paní nebo i strašáka do zelí
a pomáhali dětem s plněním úkolů. Byla to první část stezky odvahy, obzvlášť pro ty
nejmenší. Děti se svými rodiči své putování končili u magického modro-červeno-zeleného
ohně. Tam se posilnily na další část stezky odvahy, která již probíhala ve tmě v lese. Z lesů se
ozývaly nejrůznější výkřiky jak strašidel, tak i dětí. Dokonce ukápla i malá slzička strachu.
Nikdo se nám ale neztratil a tak jsme odcházeli všichni spokojeni domů, že jsme tuto těžkou
zkoušku odvahy zvládli. Za statečnost si děti kromě zážitků odnášely i spoustu dobrot za
splněné úkoly.
Čas plyne jako voda, a protože nám nastal čas adventní, pustili jsme se do veškerých
příprav, které k tomu patří. Připravujeme se na příchod čerta a Mikuláše, vyrábíme nejrůznější
výrobky na vánoční výstavu, zdobíme si školní družinu a užíváme si atmosféry a kouzla
vánoc, které se nám pomalu, ale jistě, blíží.
Za ŠD Mgr. Markéta Johnová a JanaTremerová

Nejlepší výlety Mateřské školy v Bílé Třemešné
Mateřská škola v dinoparku
Nový školní rok v mateřské škole jsme zahájili výletem do dinoparku Karlow v Polsku.
Nejdříve jsme společně prohlíželi různé encyklopedie, abychom dětem alespoň částečně
přiblížili život v období dinosaurů. Děti se velmi těšily. Na místě nás čekalo chmurné
podzimní počasí, ale to nás neodradilo. Přímo z parku je krásný pohled na masív stolových
hor. Dětem se moc líbily modely dinosaurů, vypadaly jako živé. No posuďte sami, nemám
pravdu?

Myslivec v mateřské škole
Jako každý rok, tak i v letošním školním roce zavítal do naší školky pan Kubů. Děti mají
rády jeho povídání o lese a přírodě, volně žijící zvěři. Nejvíce se však těší na jeho čtyřnohého
kamaráda. Děti se tak učí lásce k přírodě a všemu živému jež nás obklopuje. A protože i děti
chtějí pomáhat chránit přírodu, slíbili jsme si, že i v tomto zimním období budeme často
chodit do lesa přikrmovat zvířátka.
vedoucí učitelka MŠ Bílá Třemešná Markéta Jáklová, Dis

Masopust 2010
Hned v lednu čekala na děti nelehká práce. Dva měsíce příprav značily příchod masopustu.
Před televizní obrazovkou daly přednost masopustnímu veselí, troufáme si tvrdit, stovky
občanů z Bílé Třemešné, ale i okolí. Pro všechny byl připraven zajímavý program. Dopoledne
mohli všichni sledovat šikovné ruce pana Štěrby a pana Volfa při zpracování vepřových
produktů. Atmosféru podtrhovala harmonika v podání Josefa Vaňka.
Po jedenácté hodině byl zahájen masopustní průvod předáním feruly a práva paní
starostkou. V průvodu se objevila spousta zajímavých masek. K těm tradičním masopustním
patří medvěd s medvědářem, klibna, bába s nůší, smrťák, řezníci, pekařky, perníkářky a další
řemesla. Velice zajímaví byli slamění hoši. Maškarní taškařici provázela veselá nálada, zpěv
lidových písní a celý průvod bavil Martin Lamač, který ferulou (nazdobenou velkou
vařečkou) „hlídal“ nezbedné přítomné. Kytarou a zpěvem nás bavili manželé Kindlovi,
kterým tímto děkujeme. Průvod procházel velkou částí vesnice, pozdravil, pobavil i pohostil
všechny přítomné děti i dospěláky. Byl zpestřen občerstvením pro dospělé od pana Klimeše a
sladkostmi od firmy Allmo - profil. Velmi příjemné překvapení čekalo na děti u pekařství Vít
a vnuk. Děti si vykoledovaly koblihy, které k masopustu neodmyslitelně patří. Po návratu
průvodu na všechny čekalo občerstvení a na děti zajímavé soutěže v tělocvičně. Na čtrnáctou
hodinu připravily vychovatelky ŠD s tanečním kroužkem paní učitelky Rejlové malé
vystoupeníčko s lidovými říkadly a tanci. Za přípravu některých kostýmů a masek děkujeme
mnohým rodičům, zejména pak paní Jolaně Petržíkové a p. Hamáčkové. Atmosféra a nálada
byla skvělá a byla zakončena přátelským posezením s živou country muzikou Pavla Poživila
„Pašík band“.
Naše poděkování patřilo všem, kdo se do,,masopustního veselí“ zapojili, jmenovitě potom
manželům Štěrbovým, p. Volfovi, Michaele Endrlové, Josefu Vaňkovi, Pavlu Poživilovi a
,,Pašík bandu“, obci Dolní Brusnice, pedagogickému sboru a těmto sponzorům : fa Stránský
a Petržík, Pekařství Vít a vnuk, fa Allmo-profil, fa Mepap, Pohostinství „Za mostem“, p.
Klimeš.
Mgr. Markéta Johnová a Jana Tremerová

Turistický kroužek ve školním roce 2009 – 2010
I v letošním roce pracoval při Základní škole a Mateřské škole Turistický kroužek vedený
Mgr. Vladimírem Tremerem a Janou Tremerovou.
Členská základna se výrazně omladila, kroužek začaly kromě již tradičních členů navštěvovat
i děti z nižších ročníků.
Náplň kroužku byla již tradiční, od několika kratších jednodenních výletů, přes sběr
odpadků okolo silnic v okolí Bílé Třemešné, víkendový pobyt na Myslivecké chatě Bradlo, až
po velký čtyřdenní výlet. Některé tyto akce si zaslouží jistě krátkého okomentování.
Například se velice vydařil pobyt na chatě Mysliveckého sdružení Bradlo v Debrném. Děti se
zde seznámily s činností sdružení a s mnohými informacemi o životě lesní zvěře. Nadšeně
hledaly a rýžovaly české granáty v nedalekém potoce v obci Vestřev. Samy si musely navařit
a obstarat celou kuchyni a také se vypořádat s nástrahami noční stezky odvahy. Odjížděly
plny poznání ale i velice silných zážitků. Zde je namístě poděkovat myslivci, panu Petru
Kalfusovi, který se o děti po celý víkend staral a obětoval tak svůj volný čas.
Zajímavý určitě byl výlet do Českého ráje, konkrétně do Rovenska pod Troskami. Kromě
jiného se děti seznámily s pohnutou historií města a se známými „obrácenými zvony“.
Za sběr odpadků okolo silnic v okolí Bílé Třemešné byli účastníci honorováni finanční
odměnou od OÚ Bílá Třemešná a tato byla celá využita na velký čtyřdenní výlet.
Velký turistický výlet se letos odehrával v Jizerských horách a nejlépe ho popíší sami
účastníci:
Z HEJNICE NA NEJ… MÍSTA JIZERSKÝCH HOR
Další školní rok končí a s ním činnost našeho turistického kroužku. Jako tradičně jsme to
oslavili čtyřdenním výletem pod stan. V červnový čtvrtek jsme vyrazili na výlet do Hejnice v
Jizerských horách a vrátili jsme se až v neděli.
Když jsme přijeli, začali jsme stavět stany, přičemž někteří objevili různé menší či větší
závady. Chvilku nám to tedy opravdu dalo. I když první den byla většina unavená po brzkém
vstávání, tak jsme si přesto udělali výlet do Lázní Libverda, kde jsme museli vyšlapat 336
schodů k obřímu sudu. Když jsme se vrátili, bylo stále ještě velké teplo a tak jsme uvítali
možnost jít na koupaliště.
Další den byl na programu velký výlet do hor. První úkol byl vylézt na horu s vyhlídkou
Ořešník v nadmořské výšce 800 metrů. Ve vedru, které panovalo, to byl skoro vražedný počin.
Všichni ale potvrdí, že jeden z nejhezčích pohledů na Jizerky za to stál. Před námi se
rozprostírala nádherná krajina, kterou každý jistě ocenil. Poté jsme pokračovali k vodopádu
Velký Štolpich, kde jsme se navzdory osmistupňové teplotě vody osvěžili.
Vodopád byl sice příjemný, ale museli jsme pokračovat dál na další vyhlídku Frýdlantské
cimbuří, kde nás zastihl i déšť. Ten však rychle přešel. Nejchladnější zastávka tohoto našeho
výletu byl Černý vodopád. Už když jsme se přiblížili, ovanul nás ledový vzduch… Odpoledne,
jak jinak, jsme šli znovu na koupaliště, poté na večeři do místní restaurace, kde nám připravili
chutnou večeři. V sobotu jsme se vydali na Krásnou Máří přes Ferdinandov a Hřebínek , kde
jsme poseděli a osvěžili se během cesty. Sem jsme šli převážně po udržovaných turistických
cestách na rozdíl od pátku, takže terén nebyl tak těžký. Při zpáteční cestě jsme se opět
zastavili u vodopádu a osvěžili se.
Každý večer jsme si vyprávěli strašidelné historky u táboráku.
V neděli jsme se, ačkoliv neradi, rozloučili s kempem a jako chutnou tečku si zašli na
vynikající řízek.

Na zpáteční cestě ve vlaku jsme hráli karty, povídali si, ale stejně jedna věc stoprocentně
platí: VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP! Lenka Fingerová a Pavlína Jarolímková, žákyně
8. třídy, členky Turistického kroužku při Základní škole a Mateřské škole Bílá Třemešná.
Se začátkem nového školního roku 2010–2011 proběhlo i několik dalších zdařilých akcí.
Popišme stručně alespoň některé. Například hned v září jsme navštívili letiště Mošnov u
Ostravy, kde se odehrávala veliká akce Dny NATO. K největším atrakcím patřilo předvedení
legendárního bombardéru B-52H Stratofortress, který jsme mohli u nás v republice vidět
vůbec poprvé. Zde jsme se také mohli přesvědčit, že i vojenské prostředky lze s úspěchem
využít i v civilním životě. Dále jsme navštívili naše druhé největší město Brno s jeho
pamětihodnostmi. Stihli jsme toho opravdu hodně: Muzeum pravěkých dějin Anthropos
s originální kostrou mamuta a mnoha dalšími historickými zajímavostmi. Odtud jsme
pokračovali na hrad Špilberk, kde jsme se seznámili s jeho pohnutou historií. Zde jsme shlédli
a hlavně vyslechli proslulou zvonkohru na nádvoří hradu. Na závěr jsme navštívili hrobku
kapucínů s nejzajímavějším exponátem vysušenou mumií barona Trencka.
Zatím poslední akcí bylo zimní slézání hory Ještěd, které se projevilo pro některé členy TK
za sněhových podmínek značně náročné. Odměnou všem členům však nakonec byla návštěva
plaveckého bazénu s nejdelší skluzavkou od Mnichova po Moskvu, kde se všichni včetně
doprovodu náležitě vyřádili.
Závěrem bychom opět chtěli poděkovat všem, kteří nám fandí, všem, kteří si váží přírody a
hlavně těm, kteří nás finančně či jinak podporují. Těmito jsou především Obecní úřad Bílá
Třemešná a vedení ZŠ a MŠ Bílá Třemešná. Doufáme v jejich podporu i v následujících
letech, tak abychom i nadále mohli mladou generaci učit vážit si, pomáhat a chránit naši
krásnou vlast a její přírodu.
Za TK Vladimír Tremer a Jana Tremerová.

Tělovýchovná jednota SOKOL Bílá Třemešná
Mez našich pět sportovních oddílů patří i cvičení "Rodiče a děti". Musím však vrátit čas o
dvacet sedm let zpět. Díky Janě Dobrorukové začal tento oddíl pod jejím vedením pracovat. Z
těchto dětí jsou již maminky a tatínkové. Možná, že si vzpomenou na své první sportovní zážitky a
také na spartakiády, které pro tyto děti nebyly otravnou povinností, ale zajímavou hrou. Jak
odrůstají děti, tak se mění i jejich cvičitelé. Po Janě Dobrorukové se věnovala našim nejmladším
cvičencům několik let Dagmar Bergerová. Dobrou práci v tomto oddílu odvedla následně dětská
zdravotní sestřička milující sport, Mirka Jarolímková. To byla velice dobrá kombinace pro děti
předškolního věku. Následně vedla rok cvičení Iva Tauchmanová ze Dvora Králové n/L. Po ní vedla
velice dobře cvičení Petra Zívrová a krátkou dobu Sabina Kindlová. Lenka Žižková, která pracovala
v oddíle v minulém školním roce, vnesla do cvičení nové prvky a vlastní nápaditost. Možná jsme na
některé maminky zapomněli – touto cestou se jim omlouváme – ale to neznamená, že si jejich
odvedené práce nevážíme.
Pro cvičební rok 2010/11 ale nebylo snadné zajistit novou cvičitelku. Nakonec se podařilo
přesvědčit Danu Pochylou a tak jsem spokojená, že zase zní v tělocvičně hlásky našich nejmladších
občánků.
Není snadné připravit cvičební program pro tuto věkovou kategorii. Nezní tu povely na
provedení cviku. Děti se učí hrou. Motýlek zdvihá křidélka k letu. Hanička i Petr zapaží, čímž
stáhnou lopatky k sobě, rozpaží a již ruce mávají, nožičky běhají a motýlek letí z kytky na kytku.
Udržet děti v této koncentraci lze ovšem jen krátkou dobu. Tělocvična je ale dobře vybavena
nářadím. Kruhy slouží jako houpačka, na trampolíně se pěkně skáče. Jsou tu žebřiny na lezení i
lavičky na běhání. Děti si vyberou, co se jim nejvíce líbí. A zase začíná společná chvíle cvičení. Pro
tento věk je dostatek vhodného náčiní, které cvičení zpestří.
Pokud tento článek osloví některé další rodiče a přivedou své děti do tělocvičny, pak splnil
svůj účel. Cvičení rodičů a dětí se koná každé úterý od 15.15 do 16.15 hod.
Tělovýchovná jednota Sokol v Bílé Třemešné ale neorganizuje pro malé děti a jejich rodiče
jen toto cvičení v tělocvičně. Staráme se také o jarní pohádkové pochody dětí. Účast téměř sta dětí
je pro nás radostnou odměnou za tuto práci. A samozřejmě navštěvuje každý rok děti v
předvánočním času v tělocvičně v době jejich cvičení s nadílkou Mikuláš s andělem a někdy i s
čertem.
Přeji všem dětem a celým jejich rodinám krásné vánoční svátky.
Za TJ SOKOL Bílá Třemešná
Dana Studená

Pamětní síň J.A.Komenského v jeho jubilejním roce
Letošní rok nám přinesl jedno kulaté výročí – 15. listopadu uplynulo už 340 let ode dne,
kdy skončila bludná životní pouť J.A.Komenského Evropou, vynucená třicetiletou válkou i
trvající náboženskou nesnášenlivostí. Třetinu války ještě přečkal ve vlasti, ale na neustálém
ústupu před císařskými zákazy, z Fulneku až do Bílé Třemešné, až mu nakonec zbyla jen
svobodnější nekatolická část Evropy. Z azylu v polském Lešně ji pak křižoval od Anglie po
Litvu, od Švédska po Maďarsko – měl navíc pozvání i z Francie a z Ameriky, ale radši
pracoval pro země, které nás mohly osvobodit… A když ztratil poslední naděje na návrat do
vlasti a ve válečném ohni i řadu svých rukopisů, i v 64 letech ještě našel v Holandsku novou
sílu a poslední léta tam věnoval vrcholnému dílu, kterým už své reformy vzdělání rozšířil na
nápravu a sjednocení celé Evropy. Dílu, které má s jeho dílem pedagogickým i podobný osud:
dodnes se jím neřídíme důsledně – k naší velké škodě…
Přesto se ale pro svou moudrost, vlastenectví, nenásilí i pevnost v boji s omezeností a
nesvobodou dočkal velkého ocenění a po reformách Josefa II. se už i ve vlasti stal trvalým
národním symbolem osvícenosti i boje proti útlaku a dokázal oslovit každou dobu i každé
státní zřízení. I naše Pamětní síň vznikla už v r. 1958 a přesto je její expozice života a díla
Komenského dodnes aktuální, zvláště pro pravidelné školní výpravy. Jako hmatatelný a
názorný prvek ji v posledních letech vhodně doplnily nálezy dobové keramiky umístěné ve
vitrínách i odkryté zbytky zdiva zaniklého zámku v terénu, okolo nichž se už dokončuje
"vnější prohlídkový okruh", zabezpečený zábradlím. Nad Pamětní síní se ale zároveň už
pomalu chystá i nový "vnitřní okruh" pro některé hlubší zájemce – Komenského knihovnu
tam doplňuje i moje dlouholetá sbírka jeho knih, portrétů, plastik a dalších dobových dokladů
jeho postupného "návratu do vlasti“…
Řadu z nás v budoucí expozici určitě potěší místnost věnovaná i jeho "návratu" do Bílé
Třemešné: v pověstech o Komenském vyhlídce a chodbě ke Skrýším, v oblíbených "živých
obrazech" z jeho života, ve sbírkách na jeho pomník, v otevření expozice a v návštěvách
komeniologických osobností, dokonce i Komenského potomků… Podobných dokumentů ale
ještě může existovat víc, moc by proto pomohla i jakákoli Vaše pomoc, objevy v rodinných
albech i na půdách, vzpomínky pamětníků… Je ještě tolik záhad! Existují např. tři shodné
plánky Skrýší, nejstarší pochází od školní výpravy z r. 1948, v té době ale ještě byl dobře
průchodný i jejich další vstup, oficiálně zkoumaný a ve skále "podepsaný" horníky ze
Svatoňovic v r. 1933 – proč nikde není i jeho plánek? A jsou mezi námi i pamětníci prvního
pomníku Komenského z r. 1956, balvanu dopraveného od Skrýší na žebřiňáku zásluhou pana
učitele Holmana – byl otočen nápisem k Netřebě a máme jen jedinou jeho fotografii… Pan
učitel maloval i velkou nástěnnou mapu cest Komenského po Evropě pro školní výstavu v r.
1947 – ve škole se už bohužel nenašla… A na závěr ještě z nedávné doby: jeden z žáků si
před pár lety v Pamětní síni vzpomněl, že mají doma na půdě kopii modelu třemešenského
zámku – i fotografie by byla zajímavá! Každý takový dokument i svědectví může mít pro
expozici význam, předem moc děkujeme za cokoli!
Dnešní těžká doba nám sice nedopřává moc klidu na podobné myšlenky a pátrání, ale odkládat je
na „lepší časy“je velice nejisté – a věřím, že i proto nám tu Jan Amos Komenský stihl zanechat
takové úctyhodné dílo…
Ing. Petr Mlejnek

Společenská kronika
V roce 2010 se v naší obci narodilo 8 občánků – 4 děvčata a 4 chlapci. Ve stejném období
bylo slavnostně přivítáno 8 novorozených občánků.
Sňatků bylo uzavřeno 11, z toho 2 v obřadní síni a 9 v přírodě – Zvičina, Les Království
(přehrada Tešnov) a letos poprvé i u rybníka Zátluky. Ve stejném období oslavilo 5
manželských párů diamantovou a zlatou svatbu, z toho 2 obřady jsme uspořádali v obřadní
síni.
Členky komise sboru pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 65 občanů,
z toho 10 v Nových Lesích.
Do naší obce se přistěhovalo 33 občanů a odstěhovalo se 26 občanů.
V roce 2010 nás opustilo 12 našich spoluobčanů.
Chybí Vám jména ve společenské kronice?
Pokud máte zájem o podrobnější zveřejnění údajů v této společenské kronice (jméno,
příjmení a datum narození nebo datum sňatku), máte možnost se obrátit na náš obecní úřad a
požádat o zveřejnění těchto podrobnějších údajů.
Zároveň žádáme ty občany, kteří v roce 2011 slaví „kulaté“ výročí sňatku, aby se
přihlásili na obecním úřadě.
P. Morávková, matrikářka

Příjemné prožití Vánočních svátků v rodinné pohodě a klidu,
mnoho úspěchů v osobním životě i zaměstnání a
především hodně zdraví v novém roce 2011
přejí spoluobčanům všichni zastupitelé obce a zaměstnanci obecního úřadu.

ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Vás zve na

Tradiční vánoční výstavu
dne 15. 12. 2010 do tělocvičny.
Součástí výstavy bude vystoupení dětí a
možnost zakoupení vánočních dárků u stánkových prodejců.
Příznivce tance zveme na

Ples ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
Pátek 11. 2. 2011
Třebihošť
Vstupenky si budete moci zakoupit v ředitelně školy
nebo u paní učitelky Mgr. Miluše Senetové.

Masopustní veselí
vypukne u nás v obci 19. 2. 2011.

Těšit se můžete na
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