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K 28. březnu se v České republice váže
symbolický svátek Den učitelů, který je
oslavou
narození
Jana
Ámose
Komenského, patrona českého školství
a učitele národů.
Pedagogické povolání je pro každý
národ tím nejdůležitějším a měla by mu být
věnována patřičná úcta, což se namnohde
neděje ani ze strany naší vládnoucí
garnitury. A to je velice smutné.
Při této příležitosti chceme veřejnosti
přiblížit a připomenout, slovy Jana Pána,
historii a čas, kdy Komenský v našem kraji
a v sousední obci pobýval a vytvářel
stěžejní dílo.
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(pokračování na následující straně)
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Co možná nevíme a co bychom vědět měli.

Jan Ámos Komenský v Bílé Třemešné.
V podzvičinském údolí, měnícím se z jara v moře zeleně
a květů, asi hodinu cesty k západu od Dvora Králové n/L., po
obou stranách silnice, vedoucí ku Pecce, prostírá se obec
Bílá Třemešná. Prochází ji ročně sta turistů, které vábí
především nedaleká Zvičina, vypínající se nad Dolní
Brusnicí, se svými svahy , lesy a lázněmi, bdící nad krajem
jako pozorný, pečlivý strážce.
V Bílé Třemešné je z pozoruhodných budov veřejných
jen kostel (z r. 1680) a škola, ale zato tím krásnější jsou její
tradice a vzpomínky.
Od XV. století byla majetkem staročeské rodiny Třemešských ze Železna; když pak Budivoj
Třemešský, předposlední toho rodu, zemřel r. 1578, zůstaviv po sobě dvě dcery a vdovu, jíž
se teprve po smrti manželově narodil syn Jan Přech, prodány byly statek a tvrz Bílá Třemešná
Budivojovými dětmi Adamu Zilvárovi z Pilníkova, kterému také patřil blízký Žirec.
Z pozdějších jejích majitelů nejnámější jest Jiří Sádovský ze Sloupna na Sádové a Žiželevsi,
hejtman kraje hradeckého, štědrý ochránce a příznivec českých Bratří, který byl majitelem
Třemešné jen čtyři roky (1624-28), ale za ty stala se věčně památkou v dějinách českého
písemnictví a české osvěty vůbec. Za nejhoršího pronásledování Bratří bělohorským vítězem
poskytla útulku a odpočinku velikému učiteli národů a pozdějšímu poslednímu biskupu Jednoty –
janu Amosovi Komenskému jehož Didaktika veliká, stěžejné dílo, které proslavilo jeho jménopo
celém vzdělaném světě, ve svém jádře vznikla na třemešenském zámečku Jiřího Sádovského
ze Sloupna, vystavěném od Adama Zilvára.

Dvakráte meškal Komenský v blízkém okolí Dvora Králové nad Labem.
Po prvé se tak stalo v březnu r. 1625, kdy starší bratří sešli se v Doubravici (asi hodinu od
města směrem jižním) u seniora Václava Roha, který skrýval se tu u vladyky Karla Bukovského
z Hustířan, aby se poradili o odchodu z vlasti; na této schůzce, jíž byl přítomen také třia třietiletý
Komenský, bylo usneseno, aby několik mladších kněží bylo vysláno do Slezka a Polska hledati
útočiště pro Bratry, které lednové nařízení císařské z r. 1625 vypudilo i z posledního jejich
útočiště – Žerotínova Brandýsa n O. Tak odchází Komenský
z Doubravice s knězem Janem Chrysostomem do polského
Lešna, které pak stalo se Bratřím – již po druhé – útočištěm
a tentokráte i střediskem duševního života na dlouhou dobu.
A po dvou letech _ r. 1627 – vidíme Komenského
s několika jinými bratrskými kněžími v Bílé Třemešné na
zámku Jiřího Sádovského, kde před tím žil po nějakou dobu
i jeho tchán Jan Cyril, starší konsistoře podobojí; ten poslal
sem po vydání Obnoveného zřízení zemského a pověstného
mandátu císařského ze dne 31. července 1627 svého zetě
na nucený odchod z vlasti. Osudná klička stahovala se jim
kol hrdla úže a úže......
Do rodinného života Komenského přinesla Třemešná
také událost radostnou: ze druhé jeho ženy Doroty , se kterou se byl zasnoubil v září r. 1624,
narodila se mu tady dcera Kristina.
Komenský, který za svého třemešenského pobytu pomáhal knězi Stadiovi při výchově dítek
Jiřího Sádovského, nebyl mínění, že pramen vší lidské bídy a zloby, kterou současně tolik trpěl
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český národ a především Bratří, je v nevědomosti a nevzdělanosti a že tak hluboce pokleslou
mravnost a lidskost je možno povznésti jediným prostředkem – vzděláním a výchovou, které
vytvoří nového člověka, snášenlivého a spravedlivého ke všem.
Jsa kdysi v létě návštěvou na zámku v Břecštejně (sev. od Pilníkova) u Vlčic, spatřil
v proslulé knihovně Adama Zilvára, která po prodeji zámku Valdštejnovi měla se odtud stěhovati,
německou Didaktiku Eliáše Bodina, nedávno přinesenou z Německa , a umínil si, že podobnou
knížku jazykem českým napíše také pro svůj národ, a úmysl svůj začal prováděti ihned.
Zámečku, na kterém psal Komenský nejznamenitější svoje dílo, dnes už ve Třemešné
nenaleznete; stával proti nynější ville paní Miloslavy Lohařové, na východním konci vsi, u potoka
Netřeby nedaleko myslivny, která zbyla ze starých, zašlých dob, ovšem přestavěná, a byl
rozbořen r. 1865. Nezachovalo se z něho nic, jenom prostý zámek od hlavních vrat se
železnou, kovanou klikou a malý zámek mosazný ode dveří. Model zámečku zhotovil jeho
pamětník Josef Exner z Bílé Třemešné r. 1914.
V lesích nad bývalým zámečkem je "skrýše Komenského", kamenitá díra, více než 10 m
hluboká, která údajně kdysi byla spojená se zámkem dlouhou podzemní chodbou, zasypanou při
stavění dráhy r. 1857. Lidová tradice vypravuje, že ve "skrejši" se Komenský často zdržoval,
zvláště za dne, kdy tím opatrněji bylo mu skrývat se před císařskými slídiči. Dojdete k ní přes
"vyhlídku Komenského", cestou, vedoucí ze silnice třemešenské mimo villu paní Lohařové, a je
nedaleko rozhraní mezi lesy třemešenskými a dehtovskými.
V měsíci listopadu r. 1627 odešel Komenský z Bílé
Třemešné do Jilemnice, doprovázeje tam ženu svého
hostitele a ochránce, paní Estheru ze Vchynic, a už
koncem ledna roku příštího vyvádí zubožené svoje
stádo přes Žacléř do ciziny.
Památka nejvznešenějšího hosta a myšlenkové
dědictví Jednoty bratrské vůbec dlouho ještě žily v kraji
podkrkonošském. Svědčí o tom řada bratrských
sežloutlých knih, chatrných už namnoze vazeb
a ohlodaných zubem času, které přes protireformaci
udržely se mezi lidem do dnešního dne, posvěceny
velikým utrpením a nekonečnou láskou.
Sepsal Jan Pán, r. 1929
Pokud chcete podrobněji nahlédnout na život a díla Učitele národů, navštivte pamětní síň Jana Ámose
Komenského v Bílé Třemešné.
Síň je možno navštívit každý den, na základě předchozí telefonní dohody, do 17 hodin.
telefon: 723840424 nebo email: ing.petr.mlejnek@centrum.cz

Bude se konat v obci...
,,Šikovnost a dobré nápady,“
Termín akce je stanoven na 11.4. – 16.4. 2014.
Případné informace podají paní Ilona Čeřovská (605730587) a Zuzana Pilařová (605876706), nebo starosta
obce. Přihlásit se lze také na Obecním úřadě Dolní Brusnice 499391100.
Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 26.4. u dílny p. Nožičky v 10 hodin.
Druhy odebíraných odpadů - Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky
barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, motorové oleje a maziva, olejové filtry,
mořidla, spreje, pneumatiky, televizory, lednice, atd.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY ODPAD PŘEDÁVALI PŘÍMO OBSLUZE!!
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Obec v obrazech
Dětský karneval

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Všem pořadatelkám dětského karnevalu patří velké poděkování!
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Tip na recept:
Vafle
Ingredience:

Vafle
Ovoce( např. Banán, Lesní směs)
Jogurt, Smetana nebo Šlehačka
Cukr moučka
Granko

Svědirohová Božena
(č.p. 110)

Příprava:
Na vafle dáme ovoce. (nakrájené) Poté
potřeme jogurtem, smetanou nebo
šlehačkou posypeme cukrem a grankem.
Vafle můžeme ohřát v mikrovlnce.
zdroj: www.studentskakucharka.cz
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