Vychází 15. února 2021

TŘEMEŠENSKÝ
ZPRAVODAJ

1 Aktuality

2 Zastupitelstvo

6 Spolky

9 Škola

13 Akce

ZDARMA

Vydává
obec Bílá Třemešná

1
2021
16 Informace

foto: L. Válek

Vážení spoluobčané
Tak jako každý rok je mi ctí, že vám
mohu i tímto způsobem popřát vše dobré do roku 2021. Dnešní doba je komplikovaná, a proto bych vám velmi rád
popřál především mnoho zdraví, štěstí,
životního elánu a optimismu pro následující rok.
Rok 2020 bude asi jedním s těch, na které skutečně nezapomeneme, a to jak v
dobrém, tak i špatném. O tom špatném
v podobě epidemie, která nás postupně zasáhla a ještě nás nějaký čas bude
provázet, se zmíním jen okrajově. Bylo
toho již napsáno a řečeno tolik, že mi
nezbývá než nám všem popřát hodně
trpělivosti a zdravého rozumu, které
v záplavě všech těch zpráv, informací,
příkazů, zákazů a omezení budeme potřebovat.

V souvislosti s epidemií bych chtěl také
poděkovat všem lidem za solidaritu a
nezištnou pomoc v této nelehké době.
Šití roušek, darování materiálů na jejich
výrobu, vzájemná pomoc při zajištění
základních potřeb jako je nákup potravin, léků, zajištění lékařské pomoci atd.,
bylo krásným příkladem lidské soudržnosti, za které vám všem ještě jednou
děkuji.
Štěpán Čeněk, starosta obce

Jednáme o rekonstrukci silnice
III/30010 v Mezihoří

Projektové práce na této akci se oproti
původnímu plánu zpozdily o tři měsíce.
Nový termín pro odevzdání projektové dokumentace k územnímu řízení je
stanoven na únor. Po odevzdání dokumentace budou dále probíhat jednání s
vlastníky pozemků, jichž se stavba bezprostředně dotkne některým z typů záborů. Zásadní část této akce, projekt pro
stavební povolení, se začne projednávat
v polovině roku. Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům, kteří nám za cenu
malých i větších kompromisů vycházejí
vstříc s vypořádáním majetkových vztahů. Zároveň však vyzývám i vás ostatní
abyste pochopili, že bez některých ústupků není možné dle stávajících stavebních
norem dovést tento projekt do úspěšného konce.
Š. Čeněk
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Vodovod Nové Lesy a Filířovice
se posunul do další fáze

Chystáme výměnu
vodovodního řadu u nádraží

Tato plánovaná stavba, která ještě zahrnuje rozšíření vodojemu v Mezihoří, se posunula do další fáze. Obec v říjnu
obdržela všechna tři potřebná stavební povolení. V současné době probíhají administrativní práce na podání žádostí o
dotaci na realizaci staveb. Dvě žádosti, vodojem Mezihoří a
vodovod Filířovice, budou podány v únoru na Královéhradecký kraj. Vyhodnocení a rozhodnutí, zda obec uspěla, by
mělo být známo v květnu tohoto roku. V případě kladného
vyřízení bude následovat okamžité zahájení stavebních prací.
Žádost o dotaci na třetí stavbu, vodovod Nové Lesy, bude z
důvodu velikosti stavby a s tím spojených finančních nákladů podávána v jiném programu než výše zmíněné, a to na
ministerstvo pro místní rozvoj. Zde je datum podání předběžně stanoveno na duben a výsledky hodnocení by měly být
v červenci. Vzhledem k termínu vyhodnocení tak není jisté,
zda se v případě vodovodu Nové Lesy zahájí stavební práce
ještě v tomto roce. O dalších podrobnostech vás budeme dále
průběžně informovat na stránkách obce.
Š. Čeněk

Na druhou polovinu roku je naplánována kompletní výměna vodovodního řadu v úseku železniční viadukt – vlakové
nádraží. Jde o jeden z nejstarších řadů v obci. Je proveden
z ocelového materiálu, který pro vodovodní potrubí není
ideální z důvodu koroze a uvolňování rzi do řadu. V současné době se dokončují práce na prováděcí dokumentaci
a bude následovat výběr zhotovitele. Stavební práce budou
probíhat v trase stávajícího vodovodu, a to formou řízených
protlaků. To znamená, že polyethylenové potrubí bude mechanicky tlačeno pod zemí téměř v celé své délce. Otevřený
výkop bude vždy jen v místě nového uzávěru pro domovní
přípojku a dále vždy po cca 100 metrech na hlavním řadu ve
formě tzv. startovací jámy o velikosti 2 x 2 m, tyto startovací
jámy budou navrženy tak, aby se co nejméně vyskytovaly na
zahradách. O podrobnostech týkajících se stavebních prací,
zásahu na pozemcích, odstávek vody a samotného termínu
budete průběžně písemně informováni. Všem dotčeným
touto stavbou předem děkuji za jejich spolupráci a ochotu.
Š. Čeněk

Informace ze zastupitelstva

Schválená usnesení z 11. zasedání zastupitelstva
obce Bílá Třemešná ze dne 30. 09. 2020.

1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze
zastupitelstva ze dne 24. 06. 2020.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od
24. 06. 2020 do 30. 09. 2020.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením
č. 5 v takové podobě, jak byla přednesena a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
4) ZO:
a) ověřuje, že Změna č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná není v
rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.
1, 2 a 3, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje
ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4 se stanovisky dotčených orgánů
a se stanoviskem krajského úřadu podle požadavku § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů,
b) rozhoduje o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak,
jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 1 Územního
plánu Bílá Třemešná, kapitole 12,
c) vydává opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu
Bílá Třemešná podle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
d) pověřuje Štěpána Čeňka, starostu obce Bílá Třemešná a Květoslava Sybra, místostarostu obce Bílá Třemešná podpisem opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Bílá Třemešná.
5) ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 777/2 o výměře 162 m2 a
777/8 o výměře 36 m2 k. ú. Nové Lesy, dle geometrického plánu
číslo 488264-347/2020, panu Václavu Doubravovi za cenu 30,2

Kč za 1m2.
6) ZO schvaluje uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s.
a obcí Bílá Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2006386/VB/06 Lipnice, Zaháj – rek. vývodů z TS
TU_1329.
7) ZO schvaluje novou zřizovací listinu ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
313, okres Trutnov s účinností od 01. 10. 2020.
8) ZO schvaluje záměr prodeje ½ podílu z pozemku p. č. 1187/4
v k. ú. Bílá Třemešná a pověřuje starostu zveřejněním tohoto záměru.
9) ZO schvaluje návrh smlouvy o dílo se spol. IRRIGA, spočívající v dodávce a montáži závlahového zařízení na fotbalovém hřišti „Dubina“, za cenu 340.165,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
jejím podpisem.
10) ZO bere na vědomí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod Dvůr Králové nad Labem na období 2020
– 2022 a pověřuje starostu obce určením pracovníka obecního
úřadu jako kontaktní osobu pro sociální oblast.
11) ZO schvaluje přijetí nabídky Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových na bezúplatný převod spoluvlastnických
podílů o velikosti 1/8 u p. č. 1139/1, 1139/2 a 308/23 a dále spoluvlastnického podílu o velikosti 1/30 u p. p. č. 1097/5 v k. ú. Bílá
Třemešná.

Schválená usnesení z 12. zasedání zastupitelstva
obce Bílá Třemešná ze dne 09. 12. 2020.

1) ZO bere na vědomí zprávu starosty obce o plnění úkolů ze
zastupitelstva ze dne 30. 09. 2020.
2) ZO bere na vědomí zprávy z jednání rady obce za období od
30. 09. 2020 do 09. 12. 2020.
3) ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením
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č. 7 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 2021 v odvětvovém členění
jako přebytkový, a to ve výši příjmů 21.229.300,- Kč a výdajů
17.781.297,- Kč.
5) ZO souhlasí s plánem hospodářské činnosti obce na rok 2021.
Schválený plán hospodářské činnosti je nedílnou součástí zápisu
z tohoto jednání.
6) ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce Bílá Třemešná
2020 – 2025.
7) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR
117D8210E, rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci
„Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, MŠ a ZŠ Bílá Třemešná“.
8) ZO schvaluje:
a) uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Bílá

Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122016755/VB2 Bílá Třemešná, p. č. 1097/57 RD Pacáková,
b) uzavření smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Bílá
Třemešná o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-122017982/VB/3-Bílá Třemešná, knn p. č. 339/37 pro RD.
9) ZO schvaluje návrh ceníku společnosti TRANSPORT Trutnov
s. r. o. za svoz komunálního odpadu na rok 2021.
10) ZO schvaluje přijetí daru (virtuální učebny) od Královéhradeckého kraje na základě darovací smlouvy ve výši 144.209,45,Kč.
11) ZO schvaluje pohřbení Viktora Durjahina do obecní hrobky
na hřbitově v Bílé Třemešné na náklady obce.
12) ZO schvaluje prodej ½ podílu obecního pozemku č. 1187/4
v k. ú. Bílá Třemešná o výměře 188 m2 za cenu 30,- Kč za 1 m2.

Vzpomínáme na Bohuslava Nádvorníka
Není již bohužel mezi námi, textař, libretista a scénárista, Bohuslav Nádvorník
(1920 – 1994). Od studentských let se věnoval hudbě, po válce se stal členem Armádního uměleckého souboru, později
pracoval jako propagační textař. Texty
k písním psal nejprve pro své přátele,
swingové zpěváky z pražských barů. Od
roku 1955 byl textařem na volné noze.
Psal také pro divadlo, převážně operety
a hudební komedie. V šedesátých letech
začal psát texty pro dechovku, spolupracoval hlavně s Karlem Valdaufem. V
Československé televizi byl u zrodu pořadu „Sejdeme se na Vlachovce“.
Takto na něho zavzpomínal jeho syn Jan
Nádvorník:
Můj tatínek Bohuslav Nádvorník se narodil před sto lety v Bílé Třemešné. Ač se
po válce přestěhoval do Prahy, Třemešná

byla vždy součást jeho života. Měl tři lásky - rodinu, práci a Bílou Třemešnou. Do
Třemešné se každoročně vracel. Vždyť

tam prožil ty nejkrásnější časy, časy svého dětství a prvních lásek. Měl tam mnoho kamarádů a známých. Každoroční
týden v Třemešné si nikdy nenechal ujít.

Když v roce 1994 zemřel, rodina neváhala ani na okamžik. Jeho popel jsme uložili na třemešenském hřbitově. Odpočívá
v zemi, z které vzešel, v zemi, kde jsou
pohřbeni jeho kamarádi a krásné vzpomínky. Tam je i po smrti jeho místo - v
jeho milované Bílé Třemešné, která pro
něj tolik znamenala. A my, jeho děti,
máme důvod se do krásného místa pod
Zvičinou vracet.
Pozn.redakce: Nejedna z písní, kterou
otextoval, žije dodnes v širokém povědomí. Až uslyšíte v rádiu např. písničku Tvé
vlasy kvetou, maminko, nebo Mládí nevybouřené, tak vězte, že právě pod nimi
je podepsán Bohuslav Nádvorník, rodák
z Bílé Třemešné.
Text.: P. Morávková, foto.: z archivu
rodiny Nádvorníkovy

Cestu do Filířovic lemují nové stromy
Pro obyvatele Filířovic to samozřejmě
není novinka, protože alejí projíždějí denně, ale ostatní obyvatelé Bílé Třemešné se
do těchto končin pravidelně nedostávají.
Proto bychom rádi všem sdělili, že slíbená
výsadba v aleji byla provedena a stávající
stromy – jeřáby a slivoně – byly doplněny o další druhy stromů a keřů – třešně,
hlohy, duby, lípy, hrušně, jilmy, vrby jívy
a ptačí zoby. Nejstarší strom v aleji, kterým je slivoň ve Filířovicích, prošel velkou
devastací, rozlomil se větrem na dvě části. Po poradě s panem Davidem Čípem z
ČSOP Jaro Jaroměř byl v aleji ponechán,
obě poloviny byly zajištěny pevnou páskou a doufáme, že ještě několik let vydr-
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ží a bude sloužit mnoha živočichům jako
úkryt i zdroj potravy. Vzhledem k tomu,
že naše alej je první zooalejí v České republice, byl o ní natočen českou televizí i
krátký pořad, který byl vysílán na ČT 24 6.
prosince v 6. 30 a ve 23. 30 hod. Už to nás
zavazuje, abychom – jak jsme slíbili – plochy mezi stromy pravidelně upravovali,
aby byl pěkný vzhled zooaleje zachován.
Na obě strany aleje, do Nových Lesů i do
Filířovic, budou umístěny informační panely. Již jsou navrženy a jejich zhotovení i
instalace proběhne nejdéle na jaře.
Za komisi životního prostředí
J. Dobroruková, foto.: P. Morávková
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Opět jsme se vydali na procházku po okolí
Na konci srpna jsme se opět vydali na malou procházku po okolí. Nejprve jsme se
prošli po tzv. Obrázkové nebo také Kostelní cestě, která vede od Bílé Třemešné přes
lesní hřbet až do Horního Dehtova. Myslím, že nejeden účastník vycházky s úctou
pomyslel na naše předky, kteří tuto cestu
zvládali pravidelně a za každého počasí.
Připomněli jsme si i pověst, podle které
dva chasníci před posvícením vezli pivo
ze Sádové a nahoře na kopci se vsadili
o to, kdo z nich dojede dřív do Třemešné. Jeden se vydal po cestě Mezihořím a
druhý to vzal zkratkou přes les. Bohužel v
lese se vůz převrátil a nešťastného vozku
přimáčkl na strom. Právě na místě tohoto
neštěstí visel sv. obrázek, podle kterého se
cestě začalo říkat Obrázková.

Na katastru Horního Dehtova jsme se zastavili na hřbitově, který byl založen v r.
1933. Podle pověsti stojí hřbitov na stráni, která byla poseta bludnými balvany, v
nichž obrazotvornost lidu spatřovala zkamenělé stádo ovcí s ovčákem, ovčáckým
psem a boudou. V roce 1885 byl pozemek
osázen třešněmi, kterým se zde nedařilo,
a proto byl v roce 1903 zalesněn smrkem
a borovicí. Dospělý les byl z větší části v
roce 1983 poražen a zbytek zničila listopadová vichřice v roce 1984. Po vyčištění
pozemku zvaného Na obci byl znovu osázen.
Nejobjemnější skála zvaná ovčácká bouda
byla v místě dnešní márnice. V roce 1929
byla prodána obcí za 800 Kč sochaři Jelínkovi z Kuksu. Skála byla vylámána na
desky a tvarové kusy, které byly vyhlazeny
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a nákladním autem dopraveny do Prahy
na stavební úpravy na Hradčanech, na
dostavbu katedrály sv. Víta. Podobné dvě
skály jsou v lese Dufkově Horce nad hřbitovem, ovšem menšího rozměru.
Prohlédli jsme si hrob neznámého vojína.
V r. 1952 byl pomník upraven do podoby obelisku stojícího na třech stupních a
na jeho vrchol umístěna pěticípá hvězda.
Hrob je kulturní památkou.

Centrální kříž z r. 1834 stával dříve na
návsi v Dolním Dehtově, původně s kamennou sochou Krista, která byla nahrazena ne zrovna velikostně vhodnou bronzovou skulpturou, kterou však již někdo
odcizil.
Zajímavým pomníkem je i rodinný hrob
rodiny Rejlovy, s krásnými verši a obrazem Zvičiny.
Za prvními domky Horního Dehtova je
v zahradě smírčí kříž – kříž řeckého typu,
s nápisem A 1781, Anna Jáklová. (obr. 1)
Na návsi v Horním Dehtově jsme si prohlédli křížek z r. 1880. Statky na návsi jsou
zmiňovány již v Berní rule r. 1654, čp. 11 –
kovárna, před ní stávala zvonička z r. 1880
až do r. 1942, kdy byl zvonek z r. 1782, vážící 16 kg zrekvírován pro válečné účely,
po r. 1945 byl naštěstí vrácen. Zvonek se
nyní nachází v Dolním Dehtově u pana
Josefa Šorma v Galerii Čp. 1 – hostinec,
který fungoval až do r. 1912.
Lesní cestou jsme došli do Řečice, kde na
návsi stojí nádherná památná lípa. Zastavili jsme se u pramene potoka Řečice a u
romantického rybníčku, který je zakreslen
ve starých mapách s popisem „objekt přívodního čerpání vody“.(obr. č. 2)
V Zábřezí na návsi jsme si prohlédli další
kamenné smírčí kříže (obr. č. 3). Dva z
nich byly vztyčeny na památku osob, které zemřely při potyčce v protějším domě,
který býval hospodou. Kříž vpravo stával
původně u myslivny na severním okra-

ji zámeckého parku v Bílých Poličanech.
Před r. 1895 ještě na Zábřezí nebyl. Podle
pověsti pod křížem odpočíval pytlák, který při útěku před panskými lesními klopýtnul a ranou z vlastní pušky byl usmrcen. Na horní straně je vytesán křížek.
U silnice směrem k Doubravici jsou další
dva smírčí kříže. Prvním je masivní kříž,
jehož hlavu a ramena tvoří ne zcela pravidelná kamenná kola. Podle Dokoupila
(1895) nesl kříž reliéf nože a již tehdy nečitelný nápis:
† I H S / 1688 10 F, LI / EL : FL † /,
z něhož se jen datum 10. února (F), 1688
dá odvodit. Pod křížem dle pověsti odpočívá krejčovský chasník, který na tom
místě s jiným putujícím chasníkem se setkal a v nastalé hádce od něho byl zabit.
A poslední smírčí kříž stojí asi 100 m za
doubravickým hřbitovem u silnice. Je to
mohutný kamenný kříž s klínovou hlavou. Na něm jsou do hloubky vysekány
krejčovské nůžky a na pravém rameni jednoduchý křížek. Symboly potvrzují pověst
o rvačce řeznického a krejčovského tovaryše, která skončila smrtí obou.

Pokud budete mít čas a chuť, tak na příští
vlastivědnou vycházku se s námi můžete
vydat na konci srpna 2021. Půjdeme po
Perenské cestě okolo křížku dolů do Lázní
Pod Zvičinou, kde si něco řekneme o historii Lázní a můžeme se i občerstvit.
Poděkování: Panu M. Žižkovi za bezpečné
zdolání Obrázkové cesty, panu Boznerovi
za průvodní slovo o Řečici a panu Šormovi za informace o Dehtovu.
Text P. Morávková, foto: D. Hamzová

www.bilatremesna.cz
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Bílá Třemešná a okolí v obrazech – II. část
Vladimír Holman (1914 – 2000) byl pedagog, vlastivědný pracovník, redaktor, publicista. Několik let působil jako učitel v Bílé
Třemešné. V této době vznikly i obrazy, které vám chci dnes představit. Na prvním obraze je poněkud netradiční pohled na
Bílou Třemešnou se Zvičinou v pozadí. Na druhém obraze je pohled z druhé strany, z Mezihoří. Na obraze č. 3 je náš Kostelec,
samozřejmě ještě v době, kdy ho neprotínala nová cesta. A na obr. 4 a 5 jsou třemešenské chaloupky (čp. 18 – Erbenovi a čp. 151
Žižkovi v Březině).
Text a foto.: P. Morávková
Obraz č. 1

Obraz č. 2

Obraz č. 4

Obraz č. 3

Obraz č. 5

Mezi třemešenské výtvarníky patřil i Miroslav Šec
Miroslav Šec (1936- 1988) pracoval celý
život jako výtvarník. Po dokončení povinné školní docházky v Bílé Třemešné, kde
ho učil i Vladimír Holman, ho nepřijali
na Vyšší uměleckoprůmyslovou školu v

foto: B. Poživilová

www.bilatremesna.cz

Praze, proto se začal učit malířem pokojů, po půl roce odjel na Stavbu mládeže
do Vratimova u Ostravy, odkud si v montérkách odskočil na další přijímačky do
Prahy. Tentokrát, v roce 1952, byl přijat.
Studia nedokončil, pracoval ještě krátce v
grafické dílně v Praze na Starém Městě a
vrátil se do Bílé Třemešné. Po návratu se
stal návrhářem vzorů na koberce v tehdy
národním podniku Juta ve Dvoře Králové. Zůstal tu 20 let. Potom byl reklamním
výtvarníkem nejprve v bývalém Zemědělském stavebním sdružení ve Dvoře Králové a nakonec až do své předčasné smrti
v JZD Svornost Horní Brusnice. Kromě
profesionální výtvarné práce se věnoval
i volné tvorbě, pokud mu to čas dovolil.
Účastnil se jediné výstavy, Výstavy mla-

dých, ve Dvoře Králové 1959, spolu se Zorou Vrbatovou (Kudrnovskou), Milošem
Peterou, Františkem Herdou a Aloisem
Schmidtem.
Text.: K. Poživilová, foto.: rodinný archiv
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Místní hasiči se radují z nového auta

Dne 4. prosince 2020 byl do výzbroje místní
dobrovolné jednotky Bílá Třemešná (kategorie JPO III.) předán zcela nový dopravní
automobil zn. IVECO Daily 4 x 2, rzv: 7H5
9048. O dodávku se na základě vyhlášeného výběrového řízení postarala společnost
THT Polička s. r. o. Procesu předání a pořízení vozidla předcházely mnohaleté snahy
o získání dotačního programu. Obec Bílá
Třemešná pro tento účel získala dotaci od
GŘ HZS ČR ve výši 450 000,- Kč a od Královéhradeckého kraje ve výši 300 000,- Kč.
Celková cena vozidla dosáhla bez mála 2
430 000,- Kč.

Účelem pořízení tohoto typu vozidla bylo
pokud možno plné nahrazení dosluhujícího
starého DA zn. AVIA). To se nám za odborné pomoci pracovníků HZS Hradec Králové
a Trutnov podařilo.
Technický popis vozidla (požární výbava):
- dopravní automobil typu DA L1T (DA –
dopravní, L – lehký s celkovou hmotností 4
000 – 5 200 kg, 1 – silniční, T – v technickém
provedení), osádka 8 + 1
- barevné provedení RAL 9003 (bílá), RAL
3020 (červená). Vpředu na víku motoru je
umístěn nápis HASIČI. Na obou předních
dveřích je umístěn nápis SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ.
- součástí vozidla je zvukové a výstražné světelné zařízení – vlevo červený maják, vpravo
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modrý maják. Vzadu je umístěna světelná
alej žluté barvy s možností přepínání směru
objíždění vlevo či vpravo
- obvod vozidla je ze všech stran osvětlen
bílými světelnými zdroji LED
- na zadní části vozidla je na dveřích umístěn teleskopický osvětlovací stožár, který je
ovládán mechanicky pomocí ruční pumpy.
Rozsah osvětlení okolí 0 – 360°
- na střeše vozidla je umístěn skládací čtyřdílný AL požární žebřík, přejezdové můstky
a skládací trhací hák
- vnitřní výbava vozidla: automobilová radiostanice, 2 ks přenosných radiostanic,
pomocné osvětlení prostoru řidiče a osádky
v provedení LED. Prostor zadní osádky je
vybaven dvěma bočními posuvnými dveřmi. Uvnitř se nacházejí dvě řady sedadel
umístěné naproti sobě (2 + 4). Prostor je
kompletně osvětlen. V rámci požární výbavy se zde nachází dýchací přístroj PLUTO a
dále přenosné ruční svítilny zn. SURVIVOL
LED 4 ks a dostatek úložných prostorů a
schránek

- v zadní části vozidla (nákladový prostor)
se nachází přehledně umístěné požární nářadí a požární technika (motorová pila zn.
OLEO MAC s příslušenstvím, hadice C 6
ks, hadice B 8 ks a hadice B v délce 5 m s
příslušenstvím, zdravotnický batoh, skládací plastové zdravotní lehátko atd.). Rovněž

se zde nachází prostor pro umístění požární
stříkačky PS-12. Nově je zde umístěna elektrocentrála zn. GEKO s výkonem 3800 kW
(230 V) a 4200 kW (380 V) a elektrické kalové čerpadlo zn. TSURIMI s výtlačnou výškou 11 m a maximálním ponorem 20 m. Z
bezpečnostních důvodů je osobní a technická část vozidla oddělena pevnou přepážkou.

Technický popis vozidla zn. IVECO DAILY 4
x 2:
- řadový čtyřválcový vznětový motor o objemu 2998 cm3 disponující výkonem 132 kW.
O pohon se stará šestistupňová převodovka
mechanicky ovládaná. Rychlost vozidla 120
km/h. Celková hmotnost vozidla 5200 kg a
soupravy 8700 kg
- vozidlo osvětleno světlomety FULL LED s
možností denního svícení, vpředu i vzadu
se nacházejí parkovací asistenty a kamery s
možností záznamu v HD
- vpředu v nárazníku je umístěn naviják s
tažnou silou 35 kN (3500 kg)
- vozidlo je dále vybaveno tažným zařízením o celkové hmotnosti 2 000 kg
- komfort osádky zajišťuje mechanicky ovládaná klimatizace a nezávislé topení
- vozidlo je vybaveno zařízením pro dobíjení a konzervaci akumulátorů.
R. Špůr
Velitel sboru, jednotky a člen výboru SDH
Bílá Třemešná

www.bilatremesna.cz
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Volejbal v době koronavirové - II
Stejný název příspěvku o činnosti volejbalového oddílu TJ Sokol Bílá Třemešná
jste si mohli zapamatovat už z předešlého vydání Třemešenského zpravodaje,
jen ta přidaná dvojka znamená, že se
bude jednat jen o pokračování období,
ve kterém opět zvítězil vir nad amatérským sportováním.
Částečně uvolněná opatření o prázdninách znamenala sice možnost venkovního trénování za určitého počtu
účastníků, ale stále nebylo možné organizovat větší turnaje, a dát tak možnost
sportovcům nahradit si nedohrané soutěže z jara. Poprvé v historii byl odložen
i nejznámější turnaj v Dřevěnici, kterého
se i naše družstva pravidelně zúčastňovala. Příprava na nový ročník soutěží tak
byla mizivá, stálá hygienická opatření a
průběh epidemie navíc nedával mnoho
jistoty, že tentokrát už se soutěže řádně
odehrají.
Přesto bylo nutné soutěže připravit, a tak
podle rozlosování krajského přeboru se
mělo naše družstvo žen A utkat s týmy
Slavia Hradec Králové B, Orel Hradec
Králové, Hronov B, Třebechovice, Náchod, Studenec, Červený Kostelec, Jilemnice a VK Hradec Králové. Bylo to
stejné složení jako předchozí ročník, z
nedohrané soutěže totiž nikdo nepostupoval ani nesestoupil. V říjnu, při zahájení soutěže, naše družstvo jelo do Červeného Kostelce pro 2 vítězství, pak ale
soutěž opět byla přerušena a její dohrání
na jaře 2021 je asi nereálné.
I pro družstvo žen B byl připraven a
rozlosován ročník 2020/2021. Našemu
týmu byly přiřazeny soupeřky z Dřevě-

nic, Lánova, Chlumce nad Cidlinou a
Smiřic. Vzhledem k tomu, že se začínalo už poslední víkend v srpnu, podařilo
se odehrát alespoň podzimní část, která
končila první říjnový víkend. Přesto, že
se hrálo na venkovních hřištích, i zde
musela být dodržována řada hygienických opatření. Rovněž pro tuto soutěž
platí, že její případné dohrání v měsících
květen – červen bude odvislé od úspěšnosti boje s koronavirem.
Omezení sportování a kolektivních
sportů obzvlášť bylo nemilé i pro naše
ostatní kolektivy, i když v jejich případě
se nejedná o mistrovská utkání. Zvláště
nepříjemné to je ale pro ty nejmladší kategorie minivolejbalu a žáků. Tam je kaž-

dá přestávka znát a bude zajímavé, kolik
dětí se vůbec po uvolnění všech omezení do oddílu vrátí! Budeme dělat vše
pro to, aby se po dlouhodobém období
bez sportování opět zaplnily volejbalové
kurty zájemci o volejbal všech věkových
kategorií a mládeže především! Doufám,
že se mezi nimi objeví i ti, kteří se stanou třeba dalšími trenéry nebo alespoň
pomocníky těch stávajících.
Do roku 2021 přejeme členům volejbalového oddílu, jejich rodinám a příznivcům pevné zdraví, štěstí a těm, co
se potkají pod volejbalovou sítí mnoho
radosti z úspěchů, dobré party a pohybu
vůbec.
Z. Fiala

Úspěch Davida Jarolímka na mistrovství republiky v atletice
Ve dnech 19. a 20. záři 2020 se v Třinci konalo
mistrovství republiky starších žáků v atletice, kterého se zúčastnil můj bratr David Jarolímek, žák
9. třídy Základní školy v Bílé Třemešné. Jeho disciplíny byly hod kladivem a hod diskem. V druhé
disciplíně dosáhl po napínavém souboji se starším
a zkušenějším soupeřem na krásné 2. místo výkonem 51,40 metrů. Jeho trenéři Milan Brzek (za TJ
Sokol Hradec Králové) a Antonín Malich (za TJ
Dvůr Králové) byli z výkonu nadšení a můj bratr
je více než motivovaný dosáhnout příští rok ještě
lepších výkonů.
Dan Jarolímek

www.bilatremesna.cz
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Sokol Bílá Třemešná - fotbalový oddíl
“Nekompletní” sezóna 2019/2020

Pandemie koronaviru za poslední rok
ovlivnila celý svět, včetně toho našeho,
fotbalového. V minulé sezoně, tedy ročníku 2019/2020, se v amatérských soutěžích odehrála pouze podzimní část.
A mužstvu mužů se podzimní utkání v
druhém ročníku po sestupu z 1. krajské
A třídy nepovedla. Ze 13ti utkání získalo pouze 8 bodů a při skóre 16:57 to
znamenalo poslední příčku v tabulce 1.
krajské B třídy, hned za rezervou Jičína.
Naopak velmi kvalitní výkony podávalo
mužstvo starších žáků, hrající okresní
přebor. Pod vedením zkušených trenérů
Michala Hrušky a Erika Zivra bojovalo
o čelo s Malými Svatoňovicemi a Poříčím u Trutnova.
Pozadu nezůstaly ani starší a mladší přípravka, jejichž výkony jsou příslibem
pro budoucnost třemešenské kopané.
Starší přípravku vedli Radek a Jaroslav
Michálkovi, mladší potom Břetislav
Hradecký.
Na konci sezóny 2019/2020 ohlásili
ukončení činnosti dlouholetí činovníci
klubu, sekretář Martin Záruba a předseda Honza Jákl. Za jejich obětavou,
kvalitní a ne vždy lehkou práci jim patří velké uznání a poděkování.
Následně byl zvolen nový výbor oddílu:
- Předseda oddílu: JUDr. Michal Hruška
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- Místopředseda oddílu: Martin Kňourek
- Sekretář oddílu: Ing. Martin Hažer
- Člen výboru, správce areálu: Zdeněk
Žižka
- Člen výboru: Roman Schneider
- Člen výboru, pokladník: Antonín
Forman starší

Aktuální sezóna 2020/2021

Pod novým vedením vstupovala do sezóny 2020/2021 čtyři fotbalová družstva. Pro velké personální problémy
bylo po dohodě A mužstvo mužů přihlášeno do okresního přeboru Trutnovska. Jednání byla opravdu náročná
a hráči je svými podmínkami a nejistými stanovisky neulehčovali. Velkým
dlouhodobým problémem bylo zapojování a přechod mladých hráčů mezi
muže. Možná bylo zlomové zrušení B
mužstva, které ve své době disponovalo hned několika mladými talenty?
Bohužel většinu mladíků se nám nepodařilo udržet. Postupně bylo patrné i
zeslábnutí oddanosti ke klubu a lásky k
fotbalu samotnému u některých hráčů,
což mělo dopad i na mentální stránku
celého mužstva. Samozřejmě se přidaly
i další faktory. Po devíti sezónách jsme
tedy opustili krajskou soutěž mužů a
případný návrat bude opravdu velmi
těžký.

V okresním přeboru nám po osmi odehraných podzimních zápasech patří
při šesti výhrách, jedné remíze a jedné
prohře s 19 body průběžné třetí místo
tabulky.
V okresním přeboru mladších žáků
si na výbornou vedou svěřenci Radka
Michálka a Petra Klusta, jímž po 16
utkáních náleží s 37 body druhá příčka.
Svěřenci Břetislava Hradeckého a Jana
Stárka se v okresním přeboru starších
přípravek v každém utkání zlepšují a
podávají bojovné výkony. Věříme, že se
i časem dostaví lepší výsledky.
Opětovně se nám podařilo přihlásit i
družstvo nejmenších, tedy družstvo
MINI přípravky. Pod vedením Jaroslava
Špůra a Víti Šubra nám vyrůstají velké
fotbalové naděje a nutno podotknout,
že se určitě budeme mít v budoucnu o
koho opřít.
Nemůžeme opomenout ani dorostenecké souklubí se Dvorem Králové, které
úspěšně pokračuje již čtvrtou sezonu
a je zdrojem “mladé krve” pro naše A
mužstvo. Členy realizačního týmu jsou
navíc Michal Hruška a Erik Zivr.
Závěrem zbývá snad jen popřát všem
hodně zdraví a pevně doufat, že se zase
budeme moci pravidelně vídat v našem
útulném areálu na Dubině.
Sportu zdar a fotbalu obzvlášť.
M. Hažer

www.bilatremesna.cz

Od podzimu 2020 ZŠ navštěvuje 214 žáků z Bílé Třemešné, Třebihoště, Dolní Brusnice, Zábřezí-Řečice, Horní Brusnice, Mostku a dalších obcí. Služeb školní družiny využívá 73 žáků z 1. -3. třídy
a služeb školního klubu (ŠK) využívá 24 žáků. Do mateřské školy nastoupilo 66 dětí z Bílé Třemešné
a Dolní Brusnice.
Organizace poskytující vzdělávání 280 dětem je funkčně rozdělena do 5 úseků (MŠ, I. st. ZŠ vč. ŠD,
II. st. ZŠ vč. ŠK, ŠJ a ekonomicko-správní úsek), má celkem 43 stálých zaměstnanců. Na vzdělávání
dětí a žáků se podílí více než 26 pedagogů, 2 asistenti pedagoga, speciální pedagog a v MŠ chůva.
Nadstandardní služby:
- detašované pracoviště Základní umělecké školy Melodie Hořice navštěvuje 40 dětí,
- kroužky Domu dětí a mládeže Jednička navštěvuje více než 100 dětí,
- školní kluby zaměřené na podporu logického myšlení navštěvuje 30 dětí,
- příměstské tábory pro děti předškolního věku a ve věku 6-12 let.

Rok 2020 a distanční výuka
Výuku v naší organizaci od března 2020
zásadně ovlivnila pandemie šíření nemoci
COVID-19, resp. opatření k zamezení šíření koronaviru.
Výuka na dálku (tzv. distanční) se v této
době stala nutným standardem vzdělávání. Není to sice ideální, výuku ve škole to
nenahradí, ale učíme se a postupně směřujeme k jejímu zlepšení a zefektivnění.
Za to všem patří velké díky.
Co nám v distanční výuce pomohlo:
1) nové programové vybavení – MS Teams
a jiné – na jaře jsme přešli na jednotný a
bezpečný systém on-line výuky a využívá-

Informace k zápisu
do 1. ročníku ZŠ
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní
rok 2021/2022 se bude konat ve středu 7. dubna 2020 od 13:00 hod (registrace na daný čas bude spuštěna v
březnu).
Zapsány budou děti narozené od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015, tedy děti, které
do 31. 8.
2021 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).

me webové výukové programy (Umimeto.
org, Proskoly.cz aj.),
2) posílení internetového připojení školy
na rychlost 100 Mbps (z původních 30
Mbps), v případě uzavírky školy a on-line
výuky je posílen i směr toku dat „ven“ (tzv.
upload),
3) doběhla plánovaná obnova informačních technologií (2018-2020) – snažíme
se držet periodu obnovy IT 5-7 let (tomu
v předstihu podléhá i příprava finančních zdrojů, dotačních projektů), týká se
serverů, aktivních prvků počítačové sítě,
multifunkčních tiskáren, stolních počítačů a notebooků, interaktivních data-

projektorů, vizualizérů a jiných technologií za více než 8 mil. Kč.
Od podzimu 2020 se nám distančně učí
lépe i díky novému pavilonu, který poskytuje nový prostor, pomůcky a technologie.
A právě zapůjčení nové techniky z pavilonu pomohlo některých žákům a distanční výuky ZŠ Bílá Třemešná se účastní
100 % žáků.

ZŠ – ve středu 7. dubna proběhne zápis do
1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022.
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. držíme max. počet dětí
na 24 v jedné třídě.
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.
Přestavba ŠJ je v plánu v příštím roce 2022
(projekt nyní čeká na rozhodnutí o přidělení dotace).
Rekonstrukce hřiště – je připraven záměr na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem u ZŠ, obec Bílá Třemešná nechá
vypracovat projektovou dokumentaci.

Realizace čeká na zajištění financování (8
mil. Kč).
Rekonstrukce tělocvičny – bude zpracován záměr na rekonstrukci tělocvičny,
která v příštím roce 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.).
Rekonstrukce stávající budovy ZŠ (kotelna, vytápění a sociální zařízení, šatna u
tělocvičny, střecha) se zatím odkládá na
neurčito.
Další informace o naší organizaci naleznete na jejím webu www.zsbt.cz nebo na
vývěsce u obecního úřadu.

Hospodaření:

Rozpočet organizace činil v roce 2020 téměř 30 mil. Kč – stát 22,3 mil. Kč, obec
4,1 mil., ost. zdroje (dotace, dary) a hospodářská činnost cca 3,4 mil. Kč.

Plány pro rok 2021

Třemešenská škola žije! :-)			
Emil Kudrnovský, ředitel

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Nový pavilon třemešenské školy
…aneb co by tomu řekl Komenský

Když J. A. Komenský v únoru 1628 opouštěl Bílou Třemešnou, neměla obec ještě
školu a o výuku se v jednotlivých staveních starali vysloužilí vojáci. Té první,
tehdy farní školy, se obec dočkala o 150
let později (1779). O dalších 100 let později (1892) se zahájilo vyučování v budově

obecní školy (nyní zdravotní středisko) a
v roce 1932 byla otevřena měšťanská škola
(stávající budova ZŠ), která do poloviny
90. let sloužila pro vzdělávání žáků pouze
2. stupně ZŠ (pozn. v 70. letech přístavba
zadní části a tělocvičny).

Virtuální prohlídka
Plánovaný Den otevřených dveří naší
školy v roce 2020 neproběhl, proto
jsme pro veřejnost připravili virtuální
prohlídku školy – odkaz naleznete na
webu školy. Pohodlně se usaďte a vychutnejte si atmosféru jedné venkovské školy v 21. století.

12 odborných učeben

Moderní budova 21. století

V září 2020 jsme po 25 letech „stísněnosti“ v tichosti pod
rouškou pandemie otevřeli novou budovu ZŠ – pavilon
odborných učeben. Třemešenská škola tím získala nové
prostory pro rozvoj a zkvalitnění vzdělávání – 12 moderně vybavených odborných učeben:
- 4 jazykové učebny,
- další počítačovou učebnu,
- učebny prvouky, fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu s kabinety,
- cvičný byt (kuchyňka) a také žákovské dílny (sekce dřevo a kovo).
Pavilon je vybaven ergonomickým nábytkem, protipožárním systémem, novými informačními technologiemi
(interaktivní dataprojektory, dotykové panely, robotika,
kamerový systém, IP telefony, multifunkční tiskárny, PC
a notebooky, vizualizéry, server, zálohovací zařízení a
jiné za více než 8 mil. Kč).
Posílili jsme i internetové připojení školy na rychlost 100
Mbps (z původních 30 Mbps), v případě uzavírky školy a on-line výuky je posílen i směr toku dat „ven“ (tzv.
upload) kvůli vysílání on-line výuky.

Přístavba pavilonu vyřešila i jiné problémy a limity původní
budovy školy – a to zejména:
a) bezbariérovost – nyní mohou žáci v případě potřeby využít
bezbariérový vstup či v budově výtah a bezbariérové WC,
b) systém jednoho vchodu – mezi původní budovou a pavilonem je nový hlavní vchod, na který navazují šatny, tj. tím
je splněno jedno ze základních pravidel zajištění bezpečnosti
školy,
c) šatny a čistota – původní šatny (kóje s věšáky) nahradily
nové šatny vybavené skříňkami, které bezprostředně navazují
na hlavní vchod - nekříží se tím cesty uvnitř budovy a neroznáší se nečistoty po budově,
d) energetické úspory – nová budova pavilonu má nejen díky
rekuperační jednotce třetinové náklady na vytápění než podlahovou plochou srovnatelně velká původní budova,
e) příjemné mikroklima – díky vzduchotechnice, klimatizaci i venkovním žaluziím je v učebnách pavilonu příjemné
mikroklima, v každé učebně hlídají senzory hodnotu CO2 a
plynule je do učeben vháněn čerstvý vzduch a odsáván vydýchaný.
f) areál školy přizpůsoben pro výuku – arboretum s geoparkem, venkovní učebna, školní sad a pozemky, nové nádvoří.

Díky novému pavilonu se nám všem z třemešenské školy nyní učí lépe. …šest let od myšlenky po realizaci. Nebylo to jednoduché
(ani levné), ale výsledek stojí za to. Všem zúčastněným patří veliké díky.
Co by tomu řekl Jan Amos Komenský…

10 |

E. Kudrnovský

www.zsbt.cz

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ
Účastníme se
Minisčítání 2020!

Naši žáci od 4. do 9. třídy se zúčastnili
zábavně-vzdělávací akce Českého statistického úřadu Minisčítání 2020. Jedná
se již o pátý ročník doprovodné akce v
rámci informační kampaně ke Sčítání
lidu, domů a bytů, které se koná v roce
2021. Žáci základních škol ve věku 9
až 15 let mohli od 1. 11. - 13. 12. 2020
vyplňovat dotazník, a díky tomu si tak
osvojit základní principy sběru statistických dat společně s jejich následným
zpracováním a využitím. Otázky, na
které žáci odpovídali, jsou tvořeny odborníky z Českého statistického úřadu.
Dalším cílem je dětem ukázat důležitost statistického šetření, jehož výsledkem jsou aktuální zprávy o vývoji naší
společnosti.
Díky vyplnění příslušných otázek se
třídy automaticky účastní soutěže o
atraktivní ceny (tablety, deskové hry,
knihy…) od partnerů sčítání. Z každého kraje bude v lednu 2021 vylosována
právě jedna třída, která odměny získá.
Držme proto palce třídám z naší základní školy!
Bližší informace jsou dostupné na: https://www.miniscitani.cz/o-miniscitani
L. Kulhánek

E=

Vánoční fyzika
Začínající fyzikální experimentátoři z 6.
třídy si zpestřili předvánoční čas i netradiční hodinou fyziky. Ve skupinové práci
pro ně bylo v exteriéru školy přepraveno
5 stanovišť, která vyžadovala vyřešení
vždy konkrétního problému. A přestože se jednalo o fyzikální veličiny a jejich
měření, vše bylo střiženo do vánočního
hávu. A tak žáci odhalovali řádění vánočního skřítka, přivolávali chumelení nebo
třeba připravovali vhodnou přistávací

mc 2

plochu pro vánoční saně. Bonusové body
byly skupině přiděleny i za vánoční prvek
v oblečení. Přestože počasí nebylo úplně ideální, zázemí krásné nové venkovní
učebny bylo nakonec dostatečné. Změna
prostředí, a hlavně názorná praktičnost
úkolů byla všemi velmi kvitována. Na
příště tak už jen objednat ten sníh a hurá
experimentovat s fyzikou!
J. Šimek

V

loňském roce 2020 jsme s
dětmi opět připravili krásná
přáníčka pro naše seniory
v Domovech důchodců. Žáci napříč
ročníky se pustili do práce s vervou a
vznikala krásná přání. Cílem bylo udělat radost všem babičkám a dědečkům,
kteří jsou na Vánoce sami a trochu je
zahřát u srdce. Ukázat jim, že na ně
myslíme, spojit generace. Naše přání
před Vánocemi putovala do Domova
seniorů ve Dvoře Králové.
T. Dostálová

www.zsbt.cz
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Pečení cukroví ve 2. A
V úterý 15. 12. jsme se sešli v šatně. Naše
kroky nevedly do třídy, ale do školní kuchyně nového pavilonu naší školy. Úkol
zněl jasně, vyzkoušet pečení cukroví. Tato
činnost neodmyslitelně patří k adventu.
V kuchyni už bylo vše nachystané. Pustili jsme se do práce. Práce nás bavila a šla
nám od ruky. Odměnou nám bylo výbor-

né cukroví a hlavně pocit, že to dokážeme.
Dokonce jsme zvládli i úklid.
Přejeme všem příjemné prožití Vánoc
a šťastný nový rok 2021. Všechny fotografie z pečení cukroví naleznete k prohlédnutí na webu školy.
Třída 2. A

Zimní? Letní? A co vzorek?

Velmi aktuální a palčivé problematice
se věnovali žáci 9. třídy při jedné ze
svých laboratorních prací z fyziky. Došlo na spojení banální experimentální
činnosti, jako je měření, s praktickou
uplatnitelností při bezpečném pohybu
motorového vozidla vozovkou. K tomu
bylo nutné naučit se hledat v technickém průkaze, seznámit se s údaji uváděných na pneumatikách a dokázat
rozlišit zimní pneumatiku od letní.
V neposlední řadě pak provést potřebná měření a na základě legislativy rozhodnout, zda je pneumatika ještě použitelná či nikoli. Tato špionážní činnost
pak byla zakončena identifikací vozidla, které může být touto pneumatikou
pro provoz osazeno. Všichni obstáli na
výbornou a nyní již víme, že pneumatika není jen ta černá kulatá věc na autě.
J. Šimek

V Tokiu ne, ve Třemešné ano! – olympiáda Z
Někteří žáci naší školy se dobrovolně zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády. Soutěží se ve 3 kategoriích: v kategorii A (6. třída, účast 5 žáků); v kategorii B
(7. třída, účast 4 žáci); a kategorie C (8. + 9. třídy, účast 5
žáků). Školní kolo mělo 3 části – práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktickou část. Nejlepší 3 žáci z každé kategorie postoupili do okresního kola.
Postupující do okresního kola:
Kategorie A (6. třída): 1. místo - Tereza Šedivá, 2. místo
- Alžběta Vávrová, 3. místo - Adéla Rozinková
Kategorie B (7. třída): 1. místo - Lukáš Poprach, 2. místo
- Lenka Horáková, 3. místo - Valerie Dlabolová
Kategorie C (8. + 9. třída): 1. místo - Roza Dlabolová,
2. místo - Dominik Kolář, 3. místo - Jakub Havlíček
Všem moc gratulujeme! Okresní kolo se bude konat
koncem února.
L. Kulhánek
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Třemešenské historky
Záletný učitel

V první třídě zdejší školy nás vyučoval
poněkud svérázný pedagog. Kdo se při
hodině hodně hlásil, dostal na konci
kartičku s obrázkem. Na těchto kartičkách velikosti pexesa byla vyobrazena
různá zvířata, ptáci, ryby, auta, stroje
apod. Když jsme dostali stejné obrázky,
tak jsme si je mezi sebou vyměňovali. Ve
třetí třídě mu však tyto kartičky došly.
Obstaral si tedy v Centrotexu reklamní
letáky na potiskované šatovky n. p. Tiba.
Šatovky byly velmi volně naaranžovány
na polonahých modelkách. Tyto obrázky
nám pak doma otcové zabavovali.

Pana učitele jsme měli rádi. Protože to
však byl pohledný muž, byl velmi oblíben
i u některých matek. Ty pilně docházely
na třídní schůzky a posléze si s ním v případě obzvláště nechápavých žáčků sjednávaly osobní konzultace. Tyto konzultace se občas protáhly až do druhého dne.
Jeho manželka se to nějak dozvěděla a
dala mu ultimátum. Nějakou dobu sekal
dobrotu. Protože však některé děti měly
se zvládáním učiva neustálé problémy a
on neměl to srdce odmítnout zájem matek o prospěch svých potomků, v konzultacích opět pokračoval.
Manželce došla trpělivost, a tak mu jednoho podzimního dne sbalila kufry, postavila je na chodbu, v bytě se zamkla a
už ho domů nepustila.
Marně pak klepal na dveře svých favoritek a marně prosil o podnájem. Nikde
ho najednou nevítaly s otevřenou náručí.
Byly to přece vdané ženy a matky od rodin. Nehodilo se, aby u nich bydlel člověk
s takovou pověstí. Mohly by se dostat do
řečí. Ocitl se tedy na ulici.
Ve škole si vypůjčil stan a utábořil se na
kraji lesa za obecnou školou. Tam však
neměl dostatek pohodlí pro přípravu vý-

www.bilatremesna.cz

uky. Několikrát byl spatřen na hřbitově,
kde na jednom náhrobku opravoval sešity.
Byla z toho ostuda. Bylo nemyslitelné,
aby v naší škole vyučoval bezdomovec.
Aby mohl dokončit školní rok, ředitel mu
sehnal garsonku nad samoobsluhou.
Po skončení školního roku si sbalil kufry,
odešel na nádraží a odcestoval neznámo
kam.
My, jeho bývalí žáci, na něho dodnes s
láskou vzpomínáme. A nejen my.

„Zdrávas“ a bůh mu odpustil.
Aby zbloudilý ministrant nepodlehl znovu pokušení, farář opatřil pokladničku
bezpečnostním visacím zámkem.

Ministrant

V třemešenském kostele sv. Jakuba Staršího se dříve odehrávaly všechny slavnosti liturgického roku, pravidelné nedělní bohoslužby, pohřby, zádušní mše
i církevní svatby. Obřady vedl děkan ze
Dvora Králové. K ruce měl školou povinného ministranta. Byl to přičinlivý hoch,
který se staral o řádný stav liturgických
předmětů, při obřadech připravoval vše,
co bylo třeba a panu děkanovi vzorně
pomáhal. Rovněž šplhal do věže, kde s
chutí vyzváněl. Pan děkan byl na výsost
spokojen.
Kostel byl hojně navštěvován a pokladnička se utěšeně plnila. Odměna ministranta byla spíše symbolická, vždyť služba
bohu se penězi nedá vyvážit.
Chlapec chodil kolem pokladničky a říkal si, kolik tam je asi peněz. To asi nikdo
neví. A tak se to pokusil zjistit. Klíček nenašel, pan děkan si ho totiž vozil sebou
domů. Proto si vyrobil malý šperháček a
pokladničku s jeho pomocí otevřel. Farníci byli štědří. Aby to nebylo nápadné,
vzal si jen několik drobných. Začínajícímu kuřákovi to na týden stačilo a nemusel krást cigarety tátovi. Vždyť krabička
Startek tehdy stála čtyři koruny. Pan farář si ničeho nevšiml. S jídlem ale roste
chuť a pokladnička byla týden od týdne
lehčí.
Panu děkanovi to dělalo starosti. „Někdo
tady asi krade“, říkal si, „Kdo by to mohl
být? Kostelník je starý poctivec, ženské,
které se starají o květinovou výzdobu a
úklid to také nebudou.“ Ač nerad, musel
připustit, že to bude nejspíš mladý ministrant.
„Nepokradeš“ uhodil na něho a chlapec
se chvilku vykrucoval, ale nakonec se
přiznal. Poté ho farář vyzval ke zpovědi.
Hoch se vyzpovídal, třikrát odrecitoval

Jednu neděli přijel farář sloužit mši a nenašel pomůcky, bez kterých se obřad neobejde. Zmizely kalich, kropenka, zvonky, monstrance a některé další liturgické
předměty. Mše se nemohla uskutečnit a
farníci se s nekřesťanským brbláním rozešli do svých domovů.
To už byl těžší kalibr. Vyšetřovali to esenbáci. Proběhly výslechy a podezření nakonec padlo opět na ministranta. Hoch
zapíral. Dokonce došlo i na domovní
prohlídku. Nic se nenašlo. Vzali ho tedy
na stanici a tam ho pořádně zmáčkli.
Metody na to měli. Delikvent podlehl
nátlaku, dostal strach a přiznal se. Pak je
zavedl na hřbitov k jednomu hrobu v urnovém háji. Odsunul mramorovou desku
a mezi urnami nebožtíků se objevil ztracený poklad.
Na otázku proč to udělal, když to stejně
nemohl prodat, odpověděl, že se mu to
líbilo a chtěl to mít doma jako tajemství.
A to byl konec slibně nastartované duchovní dráhy mladého ministranta.
Text.: K. Sybr, foto.: pixabay.com
Pozn. redakce.: Třemešenské historky
se vypravují i po několik generací, jsou
subjektivním příspěvkem pamětníků a
nemusí tedy odpovídat zcela skutečnosti.
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Děti si užily les plný pohádek
Poslední srpnovou sobotu se konal 13. ročník pochodu pro děti a jejich doprovod. Na šestnácti zastaveních čekaly na děti
pohádkové bytosti. Pochodu se zúčastnil rekordní počet 182 dětí z blízka i z daleka. 51 dětí bylo z Bílé Třemešné, 10 z Dolní
Brusnice, 48 ze Dvora Králové, 11 z Prahy a nejdál to měly dvě děti z Českých Budějovic. O organizaci pochodu a jeho zdárný
průběh se postaralo 58 dobrovolníků, jim a také sponzorům patří velký dík.

Podílejte se na obsahu zpravodaje
Pište nám o zajímavých událostech a posílejte fotografie naší vesnice a okolí. Vítěznou fotografii použijeme na další číslo Třemešenského zpravodaje a vítěze čeká malá odměna.
Fotografii označte jménem autora a pošlete na adresu:
katerina.pozivilova@seznam.cz

INZERCE

Koupím tento obraz
Autor obrazu: Jaroslav Šévl
Kontakt na kupujícího: tomas.vanish@seznam.cz

Těšíme se na vaše příspěvky.
Kdo pozná, kde je tento dům? Své odpovědi posílejte na adresu
redakce. Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží malou odměnu na obecním úřadě.
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BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
FOTOREPORTÁŽ

Netradiční svatba

Volby 2020 v době koronaviru

Ministryně Klára Dostálová před budovou školy

Netradiční svatba

Prohlídka odborných učeben

Netradiční svatba - let balónem
foto.: J. Kirschová, M. Patzeltová a J. Morávková

www.bilatremesna.cz
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Informace pro občany
Provoz Sběrného dvora v Bílé Třemešné může
být v zimním období OMEZEN.
Pro aktuální informaci o otvírací době sledujte
obecní stránky, nechte si posílat zprávy „mobilního rozhlasu „anebo zavolejte na tel. 499
693 210.
Cena za známku a pytel na odpad bude v roce
2021 73,- Kč.
Během roku dojde k označení popelnic na komunální odpad z důvodu požadavku na přesnou evidenci vyprodukovaného netříděného
odpadu z každé domácnosti. Občané, kteří
používají nestandartní velikost nádob, nebo
jich mají více, by měli na obecním úřadě tuto
skutečnost co nejdříve nahlásit.
V roce 2021 vyprší část nájemních smluv na
hrobová místa v Bílé Třemešné a v Nových Lesích. Žádáme občany, kterých se to týká, aby
se dostavili na úřad k sepsání nové nájemní
smlouvy, zjednoduší se a zrychlí celá administrativa s tím spojená.
Cena za vodné a stočné zůstává stejná jako
v roce 2020. Způsob odečtu bude i v tomto
roce probíhat samoodečtem a stav vodoměrů nahlásíte buď emailem nebo SMS (nejlépe

formou fotografie vodoměru). Aktuální informace k odečtům budou vždy zveřejněny na
vývěsce OÚ a rozesílány mobilním rozhlasem.
Vzhledem k vládním opatřením, týkajících
se omezení úředních hodin obecního úřadu,
upozorňujeme občany, že i nadále bude provoz úřadu regulován. Žádáme vás proto, abyste
návštěvu úřadu opravdu omezili na nezbytné
úkony. V případě nutných úředních záležitostí,
které není možno vyřídit jinak, je možné domluvit telefonicky návštěvu i mimo vymezené
úřední hodiny.
Žádáme občany, aby nevyhrnovali sníh od
svých domů na obecní komunikace. Vytváří
se tím nebezpečné situace pro motoristy, protože radlice traktoru nezvládne upěchovanou
vrstvu sněhu bezezbytku odklidit. Rovněž
prosíme, abyste neparkovali na chodnících a
místech, na kterých pak stojící auta komplikují
úklid sněhu. Děkujeme.
Chcete být informováni o aktuálních akcích v
obci? Chcete vědět, kdy nepoteče voda? Nebo
je zavřená ordinace lékařky? Zaregistrujte se
do našeho „mobilního rozhlasu“ na.:
https://bilatremesna.mobilnirozhlas.cz

Společenská kronika
(údaje k 31. 12. 2020)

V roce 2020 se v naší obci narodilo 5 občánků – 2 děvčat a 3
chlapci.
Do naší obce se přistěhovalo 32
občanů a odstěhovalo se 21 občanů.
V roce 2020 nás opustilo 17 našich spoluobčanů.
Celkový počet obyvatel je 1327
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 2021 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: 500 výtisků
Registrováno u MK ČR pod číslem E 23091.
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