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Investiční akce v minulém roce
Začátek oprav a revitalizace hřbitovů v Bílé Třemešné a Nových Lesích
V loňském roce byly započaty práce na úpravách třemešenského a novoleského hřbitova.
V obou případech se jednalo o výměnu stávajícího nevyhovujícího oplocení, které bylo
ve špatném technickém stavu. Dále byla provedena revitalizace zeleně, která v případě
novoleského hřbitova znamenala celkové vykácení stávajících stromů a novou výsadbu.
V dalších letech budou dále provedeny úpravy pěších komunikací a zeleně, a to jak vnitřních
tak i venkovních ploch.

Hřbitov Bílá Třemešná

Hřbitov Nové lesy

Výměna oken v ZŠ Bílá Třemešná
Poslední etapa, ve které byla v rámci zateplení školy vyměněna poslední část stávajících
oken, a některých dveří, proběhla na podzim tohoto roku za částku téměř 800 000,- Kč. Stala
se tak nejvýznamnější akcí roku 2012. Po této poslední výměně tak můžeme konstatovat, že
rozsáhlý areál základní školy je z tohoto hlediska zajištěn a přispěje tak zase o trochu více
ke zkvalitnění zázemí nejen pro žáky, ale i učitele.

Nová okna základní školy
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Rozšíření mateřské školky

Po delších jednáních začala o prázdninách práce na rozšíření kapacity mateřské školky.
Rozšíření bylo provedeno úpravou vnitřních prostorů, kde vzniklo nové oddělení. V rámci
těchto prací bylo upraveno a rozšířeno sociální zařízení včetně dlažeb v obou stávajících
odděleních. Tyto práce byly provedeny s finančním přispěním obce Dolní Brusnice, které
tímto děkujeme.

Nové oddělení

Sociální zařízení

Plánované investice
V tomto roce má obec v plánu kromě běžných investic do oprav komunikací, vodovodu atd.
i několik zcela nových akcí.
Parkové úpravy hřbitova v Bílé Třemešné
V první polovině roku bude probíhat další část rekonstrukce hřbitova. Tato část, bude
zahrnovat revitalizaci zelených ploch, která bude spočívat zejména v parkové úpravě
a výsadbě nové zeleně. Tyto úpravy tak budou navazovat na již dokončené oplocení a kácení
stávající zeleně, které bylo v roce 2012 dokončeno.
Poslední etapa rekonstrukce hřbitova je plánovaná na rok 2014. V tomto roce budou
dokončeny zpevněné chodníkové plochy, které umožní všem občanům snadnější
a pohodlnější přístup, bez ohledu na klimatické podmínky.
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Dětské hřiště
Po odstranění jediné dětské atrakce z prostoru, a to z důvodu jejího zborcení, bylo rozhodnuto
o výstavbě nového dětského hřiště. Při jednání o jeho rozsahu bylo zároveň rozhodnuto
o novém umístění. Nové dětské hřiště tak bude stát nedaleko parku na pozemku bývalé
„Besedy“. Přesný rozsah bude záležet na tom, jestli si ho obec uhradí pouze z vlastních
prostředků, nebo dojde k přidělení dotace, o kterou obec požádala.

Situace dětského hřiště
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Rekonstrukce návsi v Nových Lesích
V loňském roce byly zahájeny přípravy na zpracování projektové dokumentace na výše
uvedenou akci. Po několika veřejných jednáních v kampeličce v Nových Lesích, která se
vyznačovala velkou účastí, za což všem děkuji, byl vybrán níže uvedený návrh. V tomto roce
bude zpracována projektová dokumentace, jež bude sloužit nejen k samotné realizaci, ale
i možným žádostem o dotace.

Situace návsi
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Posvícenský průvod
Tradiční posvícenský průvod byl po dlouhých přípravách znovu nadmíru povedený.
Aby pořadatelé nevyšli ze cviku, připravili pro tento ročník několik změn a tím i pěkných pár
perných chvil, které jim jejich zajištění způsobilo.

Posvícenský průvod

Posvícenský průvod

Nejen dle našeho názoru se však pilná příprava vyplatila a 20. října mohlo posvícení začít.
I pro letošek byla zvolena jiná trasa průvodu, která vedla nově z Mezihoří kolem zdravotního
střediska a dále pak k areálu fotbalového hřiště na Dubině.
Celý průvod, který postupně nabýval na velikosti, se znovu nestačil divit jak se v Mrkvancově
zajišťuje počasí. Sám jsem toto tajemství nezjistil a nikdo z organizátorů nám ho neprozradil.
Během průvodu se díky počasí nezapotili pouze účastníci, ale rovněž dechová kapela
Podzvičinka, jež letos odehrála úctyhodnou porci 40 písní na objednávku. Další novinkou,
která přímo čekala na oživení
tradice, byla nabídka mrkvových
koláčů, které stojí za touto
jednodenní přeměnou obce Bílá
Třemešná
na
Mrkvancov.
Poslední větší změnou pak bylo
zakončení. Po příchodu k areálu
hřiště na Dubině připravila
skupina
přátel
historických
jednotek ukázku bitvy prusko
rakouských vojáků. Tato ukázka
byla určitě důstojnou tečkou
za průvodem a dunění polního
děla pak signálem k závěrečné
volné zábavě, pro kterou byla
přichystána hudba a občerstvení.
Rakouští dělostřelci!
Znovu bych chtěl nejen jménem svým, ale i OÚ v Bílé Třemešné poděkovat všem
organizátorům za jejich práci, dobrovolníkům za jejich pomoc a všem účastníkům, bez jejichž
přítomnosti by tato akce neměla tu pravou atmosféru.
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Střemcha
průběhu tohoto roku vzniklo v Bílé Třemešné občanské
sdružení „Střemcha“. To má za cíl přispět k rozvoji
kultury v naší obci. Zaměřujeme se na akce zábavné, někdy
dobrodružné, které pomohou dětem i dospělým odreagovat se
od všedních povinností.

V

První akcí Střemchy byla výprava „Za pokladem kapitána
Williama Kidda“, kde měly děti možnost stát se piráty, plout
na opravdové lodi, šplhat po provazovém žebříku na vrchol
stěžně, ukotvit a přitáhnout nepřátelskou loď, a tak se zmocnit
pokladu, najít ostrov kostlivců a získat pirátský medailon, či
vyzkoušet si další netradiční aktivity. Při tom všem se
dověděly o osudu tohoto známého korzára.
Pirátské dobrodružství

Na pochmurný přelom října a listopadu jsme
dětem nabídli HALLOWEEN. Připravili jsme
stanoviště, posháněli nebo vlastnoručně
vyrobili kostýmy, sehnali rekvizity a pustili se
do strašení. Potkat jste mohli ducha mrtvého
mnicha, zombie, čarodějnice, čerta, bílou paní,
převozníka, smrťáka, samozřejmě upíry a další
příšery. Některá strašidla jen „strašila“, jiná si
pro děti připravila různé úkoly, za které je
odměnila drobnými sladkostmi.
Hallowenské masky
Díky maskérce Petře byla akce zdařilejší, než jsme
sami očekávali, nestvůry byly díky ní živé a ač se
známe mezi sebou velice dobře, mnohdy jsme jeden
druhého nepoznávali. Účast byla nad očekávání
hojná, děti si HALLOWEEN opravdu užily
a vyřádili jsme se i my dospělí. Občas se nám
podařilo vystrašit některého tatínka, děti však byly
statečné a ujišťovaly nás, že se nebojí. Na konci
trasy si účastníci zamlsali ve strašidelné cukrárně,
kde na ně čekala hodná čarodějka a další překvapení.
Hallowenské masky
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Třetí akcí byl MASOPUST, který proběhl v sobotu 9. 2. 2013 za krásného slunečného
odpoledne. Akce se velmi vydařila a děkujeme tímto všem sponzorům a dobrovolníkům. Před
samotným průvodem byl připraven krátký program, soutěž se sáňkami, scénka Vepřek
Krchtáček Korokota, předání práva a klíče od Bílé Třemešné, kterého se rád zúčastnil starosta
obce. V průvodu nechyběly klasické masky jako je Laufr (Masopust), Židi, Slamáci, Turci,
Klibna, kominík, medvěd s medvědářem, ženich s nevěstou, řezníci, bába s nůší, cikánky, ale
ani konferenciéři a prodejci tomboly, ve které bylo přes 400 cen. První výhrou byla půlka
prasete! Cestou z návsi do restaurace U Šmídů nás pohostili u Krebsů a Menclů. A pak už na
nás čekala zabijačka od váženého mistra pana Štěrby. Celé odpoledne nám vyhrávala k tanci
i poslechu kapela Galileo band z Hradce Králové.

Společné masopustní foto
Bližší informace a fotky z akcí najdete na našem webu www.stremcha.cz, ptát se nás můžete
(či sdělovat připomínky) na e-mailové adrese stremcha@email.cz.
Srdečně zveme všechny dospěláky i děti na další akce, které už pro vás s nadšením
plánujeme.

Bílá Třemešná 196, 544 72

www.stremcha.cz
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stremcha@email.cz

Celoroční činnost mladých hasičů za rok 2012
V kroužku mladých hasičů pracuje 21 dětí ve věku od 4 do 18 let.
Během roku se kolektiv zúčastnil:











valné hromady SDH Bílá Třemešná
prací při čištění požární nádrže Bagrák a úpravy hřiště v Úpici, na kterém se pořádají
některé soutěže okresu Trutnov
celostátní soutěže požární ochrany očima dětí v kategorii kresba
přeborníka okresu Trutnov v běhu na 60 metrů s překážkami
tréninkového kempu v Úpici pro dorostence
soutěží o pohár okresní odborové rady mládeže
exkurze v nové stanici HZS ve Dvoře Králové nad Labem
akademie Základní školy a mateřské školy v Bílé Třemešné
krajského kola hry Plamen a dorostu v Novém Městě nad Metují
Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu v Sokolově u Karlových Varů.

Od února jezdíme na soutěže po celém Královéhradeckém kraji. Celkem jsme se zúčastnili 23
soutěží mladých hasičů, 10 dorosteneckých soutěží a 3 soutěží pro přípravku ve věku od 3
do 6 let. Za tuto kategorii nás reprezentoval nejmladší člen, 4letý Vojta Vaško, který
vybojoval 37. místo ze 42 závodníků. Všem udělal velikou radost.
V kategorii starších nás reprezentovali Martin Fiala, Vojta Fiala, Jaroslav Huňát, Miroslav
Mareček, Pavel Vaško, Tomáš Mikulka, Radek Špůr, Klára Zajícová, Jana Heřmanská
a Daniel Špůr. Celkem vybojovali 40 medailí a 12 pohárů.
Na okresním kole hry Plamen kolektiv starších vybojoval 6. místo z 21 družstev.

Výsledky za sedmiletou činnost
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V přeborníku okresu Trutnov v běhu na 60 metrů s překážkami:
Kategorie
1) Mladší chlapci
Daniel Špůr 27. místo z 65 závodníků.
2) Starší dívky
Klára Zajícová 11. místo,
Jana Heřmanská 26. místo z 37 závodnic.
3) Starší chlapci
Vojta Fiala 3. místo,
Pavel Vaško 11. místo,
Miroslav Mareček 14. místo,
Radek Špůr 16. místo,
Martin Fiala 20. místo,
Tomáš Mikulka 25. místo,
Jaroslav Huňát 38. místo ze 40 závodníků.
V kategorii dorostu soutěžili Jana a Anna
Dobřichovské a Jiří Brožek. Celkem vybojovali
8 medailí a 6 pohárů.
Na okresním kole dorostu v Trutnově Jana
Dobřichovská vybojovala 1. místo a Anna
Dobřichovská 4. místo v kategorii dorostenek a Jiří
Brožek 1. místo v kategorii dorostenci. Jana
Dobřichovská a Jiří Brožek postoupili do krajského
kola dorostu v Novém Městě nad Metují.
Okresní kolo hry Plamen – Úpice

V krajském kole se Jana Dobřichovská umístila na 4. místě, Jiří Brožek na 3. místě
a vybojoval postup na Mistrovství české republiky dorostu SHČMS v Sokolově.
V republikovém kole se umístil Jiří Brožek na 26. místě ze 45 závodníků. Je to už jeho druhá
účast na republikovém kole. Jirko, jsme na tebe pyšní.
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Také bychom chtěli poděkovat sponzorům:


Obecnímu úřadu v Bílé Třemešné za finanční podporu, bez které bychom se nemohli
zúčastnit všech soutěží a neměli bychom tyto výsledky



Stavební společnosti Žižka, spol. s r.o.

Na závěr chceme poděkovat panu Vaškovi, panu Erbenovi a panu Fejkovi za jejich trpělivost
a volný čas, který strávili s námi na soutěžích.

Děkujeme
Naší sedmiletou činnost v kroužku mladých hasičů najdete na:
http://www.mh-bilatremesna.estranky.cz

Soutěž – O pohár obce Hřibojedy
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Bílá Třemešná
Kopaná v naší obci čítá 108 členů. Mezi ně patří fotbalisté, pořadatelé, trenéři aj. To jest údaj
z letošního sčítání, které bylo organizováno v rámci Fotbalové asociace České republiky
(FAČR). Na základě tohoto sčítání jsou klubům rozdělovány dotace. Bohužel už značně
snížené oproti minulým letům. Samotní fotbalisté a ostatní registrovaní na tyto dotace
přispívají ročním členstvím. Jak vidno dnes není nic zadarmo. Snažíme se ve vedení klubu
vytvářet pro naše současné a případně nové členy kvalitní zázemí. V tomto případě musíme
zmínit, že za tento rok se nám ve spolupráci s obcí podařilo vybudovat sloupy s ochrannou sítí
za brankou u restaurace. Vše z důvodu vyšší bezpečnosti hlavně pro nejmenší návštěvníky.
Další výraznou realizací byla výstavba nové kabiny (sprcha + WC) pro rozhodčí, a to
z části prostor garáže. Nutné poznamenat, že většina prací na výstavbě byla učiněna
dobrovolně samotnými členy fotbalového oddílu. Obec finančně zajistila nákup materiálu.
Kvalita hrací plochy, která je dlouhodobě udržována dodavatelskou firmou (sekání, hnojení,
mulčování, pískování atd.), je jedna z nejlepších v krajské soutěži. Právě tohoto zázemí, které
poskytuje fotbalové hřiště Dubina, chceme využít při náborech nejmladších nadějných
fotbalistů.
Pryč je doba, kdy na škvárových nebo drnovatých fotbalových hřištích dováděla „půlka“
vesnice. Dnes jsme rádi za každého zájemce o soutěžní kopanou pod hlavičkou FAČR resp.
TJ Sokol Bílá Třemešná.
Právě končící rok 2012 byl ve fotbalovém oddíle TJ Sokol Bílá Třemešná mimořádně
úspěšný. A-tým, hrající 1. B třídu, skončil minulou sezonu na třetím místě. V současné době
přezimuje druhý. V této sezóně je tým veden trojicí trenérů J. Kubelka, Z. Šturma a A. Šolc.
S plánovanou reorganizací soutěží 2013-2014 je postup do 1. A třídy vysněným cílem, třeba
i ze současného druhého místa. V případě kvalitní zimní přípravy, která odstartuje hned
v prvním lednovém týdnu, nemusí zůstat jen u přání. Už na konci března můžete Třemešňáky
přijít podpořit v bojích o postup v prvním domácím mistrovském zápase proti Rudníku.
Dvanáctý hráč na hřišti, to je pro fotbalistu ta nejlepší motivace. Fanoušci na domácích
zápasech, ale i za humny jsou stále tou největší oporou. A to i v dobách, kdy se třeba zas tak
fotbalově nedaří.
Dalším týmem, který hraje krajskou soutěž, jsou dorostenci. V sedmičlenné tabulce drží naši
mládežníci třetí pozici. Pod vedením M. Jákla a J. Alberta nastupují tuto sezonu převážně
v sobotním předzápase áčka. Udržení této kategorie je pro vedení klubu prioritou, neboť
dorostenecké naděje jsou základním kamenem A mužstva. Někteří z nich už pravidelně
za áčko nastupují.
Soutěž žáků (řídí okresní fotbalový svaz) je ovlivněna slabými ročníky. V současnosti se
hraje soutěž jen o šesti účastnících. Nicméně nelze snižovat skvělé jarní tažení finálovou
skupinou, kdy naši fotbalisté skončili druzí. Nyní zimují na prvním místě. Vše pod vedením
trenérů L. Poláka a S. Matouše.
Nejmladším týmem je starší přípravka. Ta pod vedením M. Hrušky získává postupně
zkušenosti. Nutné je zmínit, že za naši přípravku nastupují hráči věkově přípravky mladší.
V podzimní části nejmladším fotbalistům nepřálo počasí. Některé zápasy se odehrály
v ošklivých podmínkách, některé se nehrály vůbec.
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Dalším mančaftem je rezervní B-tým. Ten se opírá o obvyklé opory a je doplněn o hráče
dorostu, aby přechod mezi kategoriemi nebyl pro ně tak výrazný. Zároveň v béčku nastupují
méně vytížení hráči z áčka, aby u nich nedošlo k hernímu výpadku. Popřípadě naskočí hráči
z áčka po zranění, kteří se na krajskou soutěž ještě necítí. Jako u jiných B-týmů je tato
varianta spojena s nevyrovnanými výsledky. Tým tento rok vedl P. Špaček.
Závěrem: vedení klubu děkuje v první řadě obci. Za podporu, správu hřiště, pomoc
a součinnost při zmíněných rekonstrukcích. Dík patří Sokolu, který nás zastřešuje. Mnohdy
výdaje na rozhodčí, jejich cestovné a jiné služby převyšují plánované rozpočty, až nás z toho
všechny bolí hlava. Děkujeme za trpělivost, kterou s námi při jednáních máte. Všem
sponzorům, kteří v roce 2012 přispěli na rozvoj, patří také dík. Doufáme, že i v roce 2013
nám zachováte přízeň.
Do našich řad děkujeme všem trenérům a ostatním činovníkům klubu za neutuchající
dobrovolný přístup k péči o chod klubu.
Speciální poděkování nakonec patří všem fanouškům, kteří přijdou nebo přijedou sledovat
třemešenskou kopanou za každé situace. Areál Dubina je stále více příjemným fotbalovým
stánkem nejen pro fanoušky ze Třemešné, ale z celého blízkého okolí. Je pěkné vidět v této
ukvapené době, že pokud klub funguje, tak fotbal lidi spojuje a obec tím žije.
Přejeme šťastný nový rok.
Za vedení fotbalového oddílu TJ Sokol Bílá Třemešná
Martin Záruba, sekretář

Ilustrační foto
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Volejbal opět na výsluní.
S volejbalem o roku 2012. Obrození mužů, rozmach juniorek a vývoj žáků.

Rok sklizně! Sezona je rozehraná výborně.
Už jsou tomu dva roky, co naši junioři bojovali o místo v
nejvyšší české soutěži. Po tomto zlatém čase, dalo by se
říci, nastaly roky stagnace a fanoušci volejbalu pod
Zvičinou čekali na výraznější úspěch. Letos se zdá, že
přijdou časy lepší. Muži se zabydleli v nejvyšší krajské
soutěži, momentálně ji vedou. Ženy každoročně dobývají
krajskou „dvojku“ a jen díky úzkému kádru se nedívají výš.
Juniorky hrají třetím rokem krajský přebor, po dvou
slabších letech si letos pravděpodobně zahrají kvalifikaci
o první ligu. V oddíle též funguje družstvo žáků, kteří se
chtějí dostat na stejnou úroveň jako jejich starší kolegové.
Dále v oddíle působí družstvo rekreačních hráčů, kteří
pravidelně dělají volejbalem radost na mnoha turnajích.

Hráči oddílu
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Muži v naději
Skomírající družstvo mužů
v létě přebral Zdeněk Gofroj
a spolu
s
Vladimírem
Šimkem mu vtiskly nový
náboj.
Kapitán
Tomáš
Bäumelt říká: „Ambice do
následující sezony máme
vysoké, naším cílem je
soutěž vyhrát. “Po kvalitní
zářiové přípravě, kdy se
trénovalo třikrát týdně, se
tým pustil do soutěžních
zápasů. Zaznamenal
rekordní sérii třinácti výher
v řadě.
Nastolené tempo
však nedokázal udržet a po
třech remízových utkáních
celou
soutěž
řádně
zdramatizoval. Stále jsme na
první pozici, ale s dotírajícím Vamberkem máme
podobnou bilanci. Druhá
polovina
tak
nabídne
strhující soutěž s bitvou o
každý zápas. Nenechte si
tuto detektivku ujít a přijďte
se podívat na naše zápasy.
„Bilance v půli cesty je
příznivá. Druhá polovina
ukáže, na co máme.“ uzavírá
Bäumelt.“

Ženy v nejkvalitnější „dvojce“ vedou.
Družstvo žen reprezentuje náš oddíl v krajské soutěži a i s omezeným počtem hráček se mu
podařilo vyhrát soutěžní ročník 2011/2012. O postup do krajského přeboru se však
neucházelo, a proto i nadále zůstává ve stejné soutěži. Vede si v ní stejně dobře jako
v minulém ročníku, po polovině soutěže je v čele své skupiny. Druhá část soutěže se odehraje
v květnu a červnu na antukových hřištích a pak uvidíme, jak poctivá byla zimní příprava
tohoto kolektivu. Hodnocení podal předseda Zdeněk Fiala.

Naše škola v uplynulém roce
Milé děti, milí rodiče, vážení přátelé školy,
rok se s rokem sešel, děti nám povyrostly, žáci poskočili o třídu výše a těší se snad stejně jako
učitelé více do školy. Dovolte mi podat vám ve stručnosti informaci o naší práci za uplynulý
rok 2012.
Zásadní rozhodnutí minulého roku
1) Naše škola byla z organizačních důvodů rozdělena na 5 funkčních úseků – úsek školní
jídelny (ŠJ), správní úsek, úsek 1. stupně ZŠ (vč. školní družiny), úsek 2. stupně ZŠ a úsek
mateřské školy. Vedoucí jednotlivých úseků společně s ředitelem tvoří širší vedení školy.
2) Škrty ve státním rozpočtu se dotkly i naší školy. S ohledem na stav přidělených finančních
prostředků v březnu 2012 jsem byl ihned nucen snížit počet nepedagogických zaměstnanců
o 2 pracovníky a zrušit věkový automat (platový stupeň dle délky praxe) zavedením
zvláštního platového tarifu, tj. plošné snížení platů všem zaměstnancům. Další krácení státní
dotace v květnu znamenalo nakonec i snížení počtu pedagogů o jednoho pracovníka. Tím se
zároveň podařilo splnit maximální limit pracovních úvazků daný Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje pro naši organizaci (cca 28,2 úvazku).
3) Bylo přistoupeno k elektronizaci většiny činností organizace vč. pedagogického procesu zaměstnanci mají a používají služební maily a potřebnou techniku, byla zavedena
elektronická třídní kniha, elektronická spisová služba a personální informační systém. Nová
evidence majetku umožňuje lépe spravovat svěřený majetek (štítky s čárovými kódy). Dále je
v plánu nasazení elektronické žákovské knížky, docházkového systému, sledování vstupů do
budov pomocí čipů a zavedení kamerového systému.
4) Výchovně-vzdělávací proces nabyl konkrétních podob. Prevence sociálně-patologických
jevů se řídí podle Minimálního preventivního programu, který byl aktualizován dle platných
právních předpisů. Jeden pedagog zahájil potřebné dvouleté studium pro metodiky prevence.
Snahu vytvořit efektivní program zaměřený na prevenci rizikového chování ve škole
podporuje i zahájená aktivní spolupráce nejen s Policií ČR a sociálními kurátory, ale
i psychology ze sdružení Mozaika, kteří pomáhají žákům v zlepšení vzájemných vztahů
a komunikace. V rámci programu byl kladen důraz na proměnu školy, komunikaci žáků,
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pedagogů a ve svém důsledku na pozitivní změny klimatu školy s minimem kázeňských
problémů žáků ve škole i mimo školu. Na kvalitu vzdělávacího procesu nyní dohlíží
i metodici z Centra podpory inkluzivního vzdělávání a externí hospitující z jiné základní školy
(nezávislá odborná pomoc).
5) V průběhu roku byla přehodnocena efektivita a ekonomická výhodnost do té doby platných
smluv a poskytovaných služeb. Nevýhodné služby a smlouvy byly vypovězeny a nahrazeny
novými – zejména v oblasti dodávky energií a služeb týkajících se informačních technologií.

Zásadní události
1) Výuka na základní škole probíhala pátým rokem podle zpracovaného Školního
vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání, a to první rok ve všech třídách
základní školy. Od září 2012 byla posílena výuka informatiky s ohledem na její uplatnění
v běžném životě (vč. psaní všemi deseti prsty a finanční gramotnost) a proti výuce druhého
cizího jazyka byly nasazeny výběrové předměty praktických a pohybových činností. Výuka
cizích jazyků byla rozšířena o ruský jazyk.
2) Rozjezd zájmových aktivit (kroužků) rozšířil možnosti trávení volného času dětí a žáků.
Z ekonomického hlediska jsou kroužky organizovány ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Jednička, tím je i navýšen potenciál pro získání dotací. V plánu je dále vybudování školního
klubu a školní knihovny. Kurz angličtiny pro dospělé je první vlaštovkou v nabídce
vzdělávání pro širokou veřejnost – v plánu jsou dále kurzy zaměřené na využití informačních
technologií a psaní všemi deseti prsty.
3) Podařilo se upravit vnitřní prostory mateřské školky tak, aby mohla být od září 2012
navýšena její kapacita o 9 dětí na celkovou kapacitu 65 dětí.
4) S ohledem na stav informačních technologií, požadavky realizace dotačního programu na
inovaci výuky a rozhodnutí o elektronizaci činností bylo nutné vybudovat kvalitní
infrastrukturu pro využití informačních technologií (IT) – počítačová síť a přepěťová ochrana
rozvodu elektřiny je díky finanční podpoře obce v provozu od září 2012 ve všech učebnách
a třídách základní školy. Z dotačních prostředků Evropské unie byla vybavena počítačová
učebna a instalovány dataprojektory a počítače ve všech třídách ZŠ. V plánu je posílení
počítačové sítě v budově mateřské školky a školní jídelny a nové webové stránky školy.
5) Od podzimní výměny oken v budově základní školy si slibujeme úspory za energie, které
by se měly projevit již v této topné sezóně. V plánu je dále výměna topného systému
v mateřské školce.
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Čísla na konec
1) ZŠ – ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo naši základní školu cca 170 žáků, z toho
bylo 101 dětí na I. stupni a 69 žáků na II. stupni. Více než 100 žáků plnících povinnou školní
docházku dojíždělo z okolních obcí. Počet žáků v lednu 2013 činil 169.
2) MŠ – kapacita mateřské školy byla již poněkolikáté zcela využita a počet dětí v ní dosáhl
56, po navýšení kapacity v září 2012 máme 65 dětí ve třech odděleních.
3) ŠJ – ve školní jídelně bylo připraveno a vydáno téměř 51.000 jídel, z toho více než 35.000
obědů (zbytek tvoří přesnídávky a svačiny v mateřské škole).
4) V září 2012 bylo zaměstnáno v naší škole 21 pedagogických pracovníků (14 učitelů ZŠ,
5 učitelek MŠ, 2 vychovatelky ŠD) a 10 nepedagogických pracovníků (4 ZŠ, 2 MŠ, 4 ŠJ).
Součet úvazků činí cca 28 (6 pracovníků je na částečný úvazek).
Další informace o naší škole, o aktivitách a realizovaných projektech naleznete na webových
stránkách www.zsbt.eu.
Na závěr bych chtěl poděkovat vám všem – žákům, rodičům, zaměstnancům a zástupcům
obce – za respektování mých rozhodnutí (i nepopulárních), vzájemnou pomoc a podporu
v průběhu roku, za svědomitou práci a za společné nastolování pořádku a klidu v naší škole.
Díky…
Úspěšný a zároveň pohodový rok 2013 přeje
Emil Kudrnovský
ředitel školy

Naše škola je akční!
Během školního roku 2011/2012 se naše škola zapojila do mnoha akcí – besed, soutěží,
vystoupení a projektů. Některé mají už letitou tradici, jiné si naše děti vyzkoušely úplně
poprvé.
Velmi příjemné a pro děti určitě přínosné byly besedy –
s pracovníky KRNAPu, kteří za námi přijeli do školy a
představili nám faunu a flóru Krkonoš (svůj výklad
doprovodili prezentací, ukázkami kožešin a závěrečným
kvízem), dále pak s lékařem LZS Královéhradeckého kraje,
který přijel i se dvěma figurínami, na kterých jsme si mohli
vyzkoušet resuscitaci a zjistili, že zachránit život není úplně
jednoduché, ale nakonec se některým z nás „oživit“ figuríny
opravdu povedlo. Taktéž setkání s vězeňským psychologem
bylo nejenom pro žáky velmi zajímavé.
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Žáci při resuscitaci

Za tajemstvím vesmíru a sluneční soustavy jsme
se vydali do Hvězdárny v Hradci Králové a naši
nejstarší žáci dokonce navštívili Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR. Několik tříd pak
využilo možnost prohlídky nově vybudované
ČOV v Bílé Třemešné, role průvodce se zhostil
osobně pan starosta.
Naše škola se každoročně zapojuje do akcí úzce
související s preventivní a environmentální
výchovou (Červená stužka – Světový den boje
proti AIDS, Den Země, sběr papíru – v tomto
ročníku se nám podařilo sesbírat více než
16 tun).
Prohlídka ČOV
V rámci „kulturního vyžití“ pravidelně navštěvujeme divadelní,
taneční a hudební vystoupení v Hankově domě, díky obecnímu
úřadu jsme mohli zhlédnout balet Popelka v Národním divadle
a zúčastnili jsme se vernisáže dětské výtvarné soutěže Zvíře není
věc, kde naši žáci v obrovské konkurenci 721 prací z celé
republiky získali 1. místo (V. Žabová), 2. místo (E. Gracíková)
a dvě 3. místa (P. Fof, S. Zvárová)
V průběhu roku jsme si též vyzkoušeli mnoho pohybových
aktivit – lyžovali jsme na sjezdovce Severka, bruslili ve
sportovním areálu školy, „bili“ se v atletických kláních Poháru
rozhlasu a vzorně reprezentovali v turnajích ve vybíjené
a futsalu.
Naši nejmladší (1. – 3. ročník) se tradičně účastnili plaveckého
výcviku v Hořicích. Výuka probíhala po dobu deseti týdnů
a byla zakončena plaveckými závody a předáváním závěrečného
osvědčení. Děti se setkávaly s laskavým přístupem instruktorů
a na každou lekci se vždy velmi těšily.

Foto z vernisáže

Žáci sedmého a šestého ročníku absolvovali týdenní lyžařský výcvik ve Vítkovicích, kde si
zdokonalili své lyžařské a snowboardové dovednosti, někteří si tyto sporty vyzkoušeli úplně
poprvé.
Součástí školní práce je i prezentace na veřejnosti. Nejenom rodiče a příbuzní tak měli
možnost spatřit své děti vystoupit při rozsvěcení vánoční výzdoby v obci, na Velikonoční
výstavě, při příležitosti Dne matek a v neposlední řadě na školní akademii s názvem Malé
čarodějnice, přímo na jevišti divadla Hankova domu. Několikaměsíční úsilí bylo oceněno
rodiči bouřlivým potleskem a naši práci mohlo posoudit i více než 600 žáků královédvorských
škol. Náš dík patří samozřejmě nejen všem vystupujícím, ale všem, kteří je v jejich snažení
jakýmkoliv způsobem podpořili.
Věříme, že i v příštích letech se budeme těšit Vaší přízni.
Za tým školy Miluše Senetová
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Školní akademie v Hankově domě

Rozsvícení vánoční výzdoby
Při příležitosti slavnostního rozsvícení vánoční výzdoby v Bílé
Třemešné vystoupili žáci naší školy a školky s pásmem
vánočních písní.
Abychom tomuto okamžiku dodali tu opravdovou vánoční
náladu, poprosili jsme vedení obecního úřadu, zda by nebylo
možné zazpívat si v kostele. Naše přání bylo vyslyšeno, a tak
se ve čtvrtek 29. listopadu před zraky rodičů a ostatních
příbuzných, zkrátka před zcela zaplněným kostelem Církve čs.
husitské, mohly rozeznít známé i méně známé koledy a písně –
K Ježíškovi do Betléma, Byla cesta, byla ušlapaná, Hej, hej,
pacholátka, Vondráši, Matóši, Chtíc, aby spal, Prosinec
a mnoho dalších, které navodily atmosféru blížících se Vánoc.
Rozsvěcený vánoční strom

Miluše Senetová
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Vánoční koncert žáku ZŠ v kostele

Keramický minikurz
O akcích ČSŽ v naší obci vědí hlavně děti a maminky, protože naše dvě hlavní akce jsou
určeny už mnoho let pro ně. Je to jednak Bábovkové posezení pořádané ke Dni matek
a tradiční Pochod třemešenskými lesy. Naše podzimní akce, pořádaná zejména pro členky
ČSŽ, ale i pro další zájemkyně, byla v loňském roce zaměřena na pletení podnosů a košíků
z pedigu, kdy pod vedením lektorky vznikly velice vydařené výrobky. Pro letošní podzim
jsme v rámci rukodělných činností oslovily paní Markétu Hoškovou (roz. Jiříkovou), učitelku
mateřské školy ve Dvoře Králové n/L. Ta nám nabídla, že bychom si mohly vyrobit různé
keramické drobnosti, třeba i s vánoční tématikou.
Sešly jsme se dvakrát, 31.10. a 07.11. v Klubu
důchodců a tvořily jsme. Práce s hlínou nás
nadchla a naše výrobky také. Některé účastnice
vyráběly ozdobné květníky, jiné vánoční
svícínky a další výrobky. Paní Markéta nám
zajistila vypálení i glazuru, takže jsme se pak
nestačily divit, jak to, co naše neumělé prsty
ztvárnily, prokouklo. Všech dvanáct účastnic
našeho keramického minikurzu bylo velice
spokojeno a už se těšíme na další akci
podobného charakteru. Sledujte plakátky, můžete
se k nám na jaře, případně na podzim 2013
přidat!
Zajímavá akce ČSŽ

Jitka Špůrová
předsedkyně
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Vysvěcení Mannova kříže v Nových Lesích
V minulém čísle jsme jsem se ponořili do historie křížku v Nových Lesích, který byl po
dlouhých letech přemístěn z prostoru před bývalou školou k opravenému statku rodiny
Mannových, ale hlavně byl nákladně zrestaurován.
Poslední střípek přibyl do mozaiky v sobotu 15. září 2012, kdy byl křížek za účasti pana
faráře ThMgr. Jana Czekały a dalších hostů znovu vysvěcen.

Svěcení kříže

Setkání příznivců historie Bílé Třemešné
V dubnu 2012 se uskutečnilo první setkání příznivců historie Bílé Třemešné nad starými
mapami, fotografiemi a ukázkami soukromých rodokmenů. Toto setkání se těšilo velkému
zájmu nejen našich občanů, ale i „přespolňáků“.

Výstava rodokmenů
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V listopadu jsme uspořádali besedu na téma Ochotnické divadlo v Bílé Třemešné, doplněnou
o výstavu fotoreprodukcí malovaných opon z celé republiky. Této akce se zúčastnil
i MgA. J. Valenta z Prahy, autor Místopisu českého amatérského divadla, který doplní
databázi o informace, získané na této akci.

Manželé Jindřiška a Jiří Šolcovi
Naprosto jedinečným zážitkem bylo vyprávění pamětníků o divadle v letech 1922 až 1968,
a to manželů Jindřišky a Jiřího Šolcových. Pan Šolc (nar. 1919) nám předvedl, že si nejen
pamatuje, které role s manželkou hrál, ale zvládl i citovat své výstupy a pěvecká čísla.

Výstava divadelních opon
Na 13. dubna připravujeme výstavu na téma „Poezie kuchyně“. Pokud máte doma např. staré
recepty, hrníčky, talířky, prostě nějaké zajímavé předměty ze staré kuchyně, ozvěte se,
prosím, na Obecním úřadě.
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Kde je pravda o třídění odpadů, aneb bouráme mýty
Taky jste viděli, jak svozová firma vysypala vytříděný odpad na jednu hromadu? Taky
to máte ke kontejnerům na tříděný odpad daleko? Anebo netřídíte, protože to stejně
nikdo nedělá? Omyl! My vás o tom přesvědčíme.
Proč bych třídil, když to nikdo nedělá?
V České republice aktivně odpady třídí dvě třetiny obyvatel. Většina Čechů tak považuje
třídění za běžnou součást každodenního života. Nemusíme ihned třídit vše, stačí projevit
dobrou vůli a začít třeba jen s plasty či papírem.
Mám to daleko ke kontejneru
Nemáte. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad je v současné době 106
metrů, ale stále se zkracuje. Podle průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným kontejnerům
i o čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se neustále zahušťuje, k dispozici je už téměř 215 tisíc
kontejnerů na tříděný odpad! A navíc nemusíte ke kontejneru chodit účelově – vezměte psa na
procházku, nebo se tam stavte při cestě do práce.
Nemám doma místo na tolik odpadkových košů
Nemusíte mít vyčleněnou místnost na odpadky! Ani nemusíte pořizovat speciální nádoby,
i když dnešní moderní kuchyňské linky už dělené koše na tříděný odpad mají. Stačí třeba jen
papírová krabice na papír a igelitová taška na plasty. Anebo dejte prostor dětem. Jejich
fantazie nezná mezí a třeba u vás doma vznikne originální a účelný prvek.
Třídit je jen móda, brzy to skončí
Myslíte? Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. Především na vesnicích se odpad, zejména
z kuchyně, využíval v zemědělství. Od padesátých let minulého století jsme pak začali třídit
a sbírat papír ve školách, v sedmdesátých letech se objevily první kontejnery na sklo
a o dvacet let později pak i na plasty. Třídění odpadů se rozmáhá v posledních dvaceti letech
ne proto, že je to módní záležitost, ale proto, že je to způsob úspory energií, jejichž spotřeba
stále stoupá.
Svozové firmy stejně odpad vysypou na jednu hromadu
Proč by to dělaly? Připravovaly by se o peníze. Za každou uloženou tunu odpadů na skládce
totiž musí platit a tak je pro ně výhodnější jednotlivé komodity předat dále. V České republice
je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad umí zpracovat jako druhotnou surovinu nebo ji
recyklovat na hotové výrobky, se kterými se běžně setkáváme.
Proč tedy popeláři sesypávají všechny kontejnery do jednoho vozu?
Protože některá auta mají přepážku – podobně jako kontejnery na bílé a barevné sklo – a mají
možnost odvést více odpadů najednou. Znehodnotit vytříděný odpad tak může jen jedinec,
který např. vylije olej do kontejneru na papír. Ale to už je o zodpovědnosti každého z nás.
Více informací na www.jaktridit.cz.
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Informace pro občany
1) Cena za svoz komunálního odpadu bude pro letošní rok 62,-- Kč za vývoz popelnice
a odvoz svozového pytle.
2) OÚ začne monitorovat vytipované lokality (např. kontejnerová stání na tříděný
odpad), ve kterých dochází k nelegálnímu uložení odpadu případně poškozování
majetku ve vlastnictví obce.
3) Obec by ráda našla nové majitele pro pejsky, kteří jsou dočasně umístěni v záchytných
kotcích u Zdravotního střediska.
4) Na úřadě si majitelé psů mohou zdarma vyzvednout sáčky na psí exkrementy.

Společenská kronika
V roce 2012 se v naší obci narodilo 12 občánků – 6 děvčat a 6 chlapců.
Sňatků bylo uzavřeno 9, 4 manželské páry oslavily zlatou svatbu a 1 pár oslavil svatbu
diamantovou.
Do naší obce se přistěhovalo 43 občanů a odstěhovalo se 23 občanů.
V roce 2012 nás opustilo 9 našich spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel v polovině prosince 2012 je 1330 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 2013 slaví „kulaté“ výročí sňatku, aby se přihlásili na
obecním úřadě.
P. Morávková, matrikářka
Poděkování
Dovolte mi, abych tímto poděkoval všem občanům, spolkům, dobrovolníkům atd., kteří se
podílejí na pořádání různých kulturních, společenských akcích a pomáhají tak vytvářet
příjemnější prostředí pro život v naší obci. Dále bych chtěl poděkovat i těm občanům, kteří
nám pomáhají udržovat čistotu a pořádek např. dobrovolným úklidem veřejných ploch,
chodníků, komunikací a poskytují tak obci neocenitelnou pomoc.
Ještě jednou všem velmi děkuji.
Štěpán Čeněk
starosta obce
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