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Plán přístavby školky v Bílém Újezdě 

Dne 11. března na svém zasedání 
v Mastech zastupitelstvo obce rozhodlo řešit 
současný převis ţádostí o přijmutí dětí do 
MŠ Bílý Újezd přístavbou školky.  

Přístavba navyšuje celkovou kapacitu 
školky na 28 dětí. Součástí akce je nová 
dispozice herny, sociálního zařízení, šaten a 
kanceláře ředitelky. Musí se vybudovat nová 
vodovodní a kanalizační přípojka. Přístavba 
bude dvoupodlaţní. V suterénu je počítáno 
s kotelnou pro případnou změnu systému 
vytápění v celé budově školy. Zdrojem tepla 
ve školce bude přímotopný elektrokotel 
s vytápěním do vody. Ostatní prostory sute-
rénu se v této etapě nebudou řešit. Vzhle-
dem k tomu, ţe obec přes veškeré snahy na 
tuto jiţ od roku 2006 plánovanou akci nezís-
kala ţádnou dotaci, bude muset celou pří-
stavbu financovat z úvěru, jehoţ výše bude 
známa aţ po uzavření smlouvy 
s dodavatelem stavby. 

Přibliţný harmonogram výstavby: 

 Výběrové řízení na dodavatele stavby 
(1.6-20.6.2011) 

 Přemístění  a vystěhování stávajícího 
zařízení MŠ do tělocvičny 
(21.6-24.6.2011) 

 Zahájení stavby dodavatelem 
(27.6.2011) 

 Kolaudace MŠ (říjen – listopad 2011), 
včasný termín dokončení stavby bude 
jednou z podmínek výběrového řízení na 
dodavatele stavby. 

Do kolaudace a otevření nové přístavby 
MŠ bude provoz školky přemístěn do tělo-
cvičny. 
 

Demolice „Céčka“ 

 
Výše uvedené přístavbě musela padnout 

za oběť klubovna hasičů tzv „C“. Na demolici 
se podílela technika Zeasu a nemalý podíl 
na likvidaci suti a úklidu staveniště mají 
brigádníci z řad rodičů dětí ZŠ a ostatní 
občané obce. Osmnáct brigádníků udělalo 
hodně poctivé práce a patří jim za to vřelý 
dík. 
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Vodovod v Bílém Újezdě 

 
V Bílém Újezdě Vodovodní svaz Císařská studánka ze 

svého fondu údrţby vyměnil stávající ocelové vodovodní 
potrubí za nové polyetylénové. Nový vodovod od Ehlů aţ 
po vodojem v délce 220 m za 354.000 Kč provedla firma 
AQUA Servis Rychnov nad Kněţnou. V nepřístupné části 
pro  klasickou výkopovou techniku musel být pouţit řízený 
podvrt (asi 60m). Součástí vodovodu byla i výměna 9 vo-
dovodních uzávěrů na domovních přípojkách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osvětlení v Roudném 

 
V Roudném bylo dokončeno firmou Energomontáţe 

Votroubek veřejné osvětlení. Tato akce navazovala časově 
na rekonstrukci vrchního vedení nízkého napětí společností 
ČEZ a.s. Obsahem obou rekonstrukcí byla výměna pod-
pěrných bodů a výměna vrchního vedení. U veřejného 
osvětlení pak šlo ještě o výměnu svítidel a rozvaděče ve-
řejného osvětlení. V současnosti uvedená síť nn umoţňuje 
občanům Roudného vyuţívat elektrickou energii i k vytápě-
ní. Zhotovitelem této sítě je společnost Matex Hradec Krá-
lové, které zbývají k dokončení akce ještě terénní úpravy a 
úklid zeminy okolo sloupů. Jiţ zmíněné veřejné osvětlení 
v celkovém nákladu 414.991 Kč se podařilo realizovat díky 
dotaci, která činila 311.243 Kč. Dotaci poskytla MAS (Míst-
ní akční skupina) Sdruţení Splav z Programu rozvoje ven-
kova.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úpravy v Mastech 

 
V Mastech v současné době probíhá rekonstrukce most-

ku u Kohlů (vjezd na louku). Součástí této akce je vyčištění 
příkopu od náletových dřevin a jeho prohloubení. Příkop 
odvádí přebytečné dešťové vody z Mastecké louky a měl 
by zabránit zaplavení příjezdové komunikace do Mastů 
v případě přívalového deště. Dále počítáme s odbahněním 
části mlýnského náhonu a zajištěním jeho průtočnosti. 
K tomu budou muset být provedeny úpravy na Zlatém 
potoce (v místě bývalého splavu).  
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Pozemkové úpravy v části k.ú. Bílý Újezd a k.ú. Masty 

Pozemkové úpravy v části k.ú. Bílý Újezd a k.ú. Masty se 
pomalu chýlí ke svému závěru. Od úvodního jednání 
z 14.11.2007 a jejich projednávání v březnu 2010 došlo 
k jejich návrhu dne 4.11.2010. Pozemkových úprav se zú-
častnilo 297 vlastníků, řešilo se 1337 parcel s rozlohou  
484 ha. Scelením pozemků se sníţil počet parcel o 33% to 
je o 441 parcel. Náklady na 1 ha činí 5.911 Kč. Celkové 
náklady pak představují 2.860.840 Kč ve kterých není za-
počteno geodetické zaměření. Zápis nových parcel by měl 
být na katastrálním úřadě v Rychnově n. Kn. proveden do 
srpna 2011. Upozorňuji všechny vlastníky pozemků, kteří 
jsou dotčeni touto pozemkovou úpravou na to, ţe 
k 31.12.2012 musí podat nové daňové přiznání a měli by 
uzavřít nové nájemní smlouvy s případnými nájemci pozem-
ků. Dále upozorňuji vlastníky pozemků na moţnost bezplat-
ného geodetického vytyčení pozemků při změně vlastníka, 
dědictví atd….). O toto vytyčení se ţádá na Pozemkovém 
úřadu v Rychnově n. Kn. 

 
Sběr elektroodpadu 

Na chodbě Obecního úřadu v Bílém Újezdě byl umístěn 
nový typ tzv. E-boxu. Dodala ho firma Asekol. Tato nádoba 
slouţí pro sběr drobných elektrozařízení (kalkulačky, klá-
vesnice, počítačové myši, MP3 přehrávače, kamery, fotoa-
paráty, telefony aj. max. rozměru 27x28 cm). Navíc je u 
tohoto E-boxu oddělená část pro sběr akumulátorů a baterií. 
Do nádoby nepatří ţárovky a zářivky. 

Upozornění pro majitele psů 

Objevují se stíţnosti související s volným pohybem těchto 
zvířat po veřejných prostranstvích. 

 

Je to bezohledné vůči ostatním občanům obce i případným 
návštěvníkům, kteří jsou obtěţováni z několika důvodů – 
výkaly, moţnost dopravní nehody, napadení psem, obtěţo-
vání jiného psa na vodítku. Majitel je za psa plně odpověd-

ný, můţe se dostat i do problémů, případně mu hrozí i fi-
nanční a trestní postih. V případě dopravní nehody či ublí-
ţení na zdraví rozhodně ne zanedbatelný.  
 

Ţijeme sice na vesnici, ale snaţme se, aby si minimálně 
v centrech obcí a na dětských hřištích člověk nemusel dávat 
pozor, kam šlape a hlídat si nohavice. 
 

Ukončení zemského analogového TV vysílání 

Zemské analogové TV vysílání z vysílačů Trutnov-
Černá hora, Pardubice-Krásné, Liberec-Ještěd, Rychnov 
n. Kněžnou-Litický Chlum bude 30. června 2011 ukon-
čeno.  Na celém území naší sloučené obce tak nebude od 

června moţné „přes anténu“ přijímat analogově ţádný tele-
vizní program. Na blíţící se termín vypnutí analogových 
vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijí-
mají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtvereč-
ky, informační lištou a spoty. Pro další příjem televizního 
signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zem-
ského (přes anténu) televizního vysílání, nebo vyuţít satelit-
ní, kabelovou nebo internetovou (IPTV) televizi. 
 
 

Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit 
buď set-top-box (převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu 
a televizor, nebo nový televizor s vestavěným digitálním 
tunerem. Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit 
nebo internet, se ukončení zemského analogového vysílání 
nijak netýká a televize jim i bez úprav bude fungovat stan-
dardně i po 30. červnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

  

  

  SSLLOOVVOO  KKRROONNIIKKÁÁŘŘKKYY         
 

 
V Bílém Újezdě bylo nutno pokácet letité stromy, které 

ohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích.  

 
 

Pátrala jsem po jejich stáří ve starých písemnostech, týka-
jících se naší obce. Důleţitá fakta jsem zjistila v  kronice 
Františka Jiráska a v broţuře Karla Petra: „Svědectví pa-
mětních knih bíloújezdecké kolátury“: 

„V roce 1862 do Újezda zavítal nový patron kostela, školy 
a fary Hanuš Krakovský hrabě Kolowrat, který si všiml na-
máhavého přístupu ze silnice do věţe po zcela rozpadlých 
schodech a poslal zednického mistra naplánovat pohodlné 
schodiště. Ten navrhl přímé schodiště od silnice, 
s postranním zábradlím. Farář prosadil u starosty příplatek 
na pohodlné schody trojboké“. 

Generální oprava těchto schodů se uskutečnila v roce 
2000, tj. po 137 letech. 

„Roku 1862 za úřadování starosty Františka Šotoly byly 
vysázeny nad silnicí kolem zdi u hřbitova a vedle staré silni-
ce dolů po Újezdě lípy. Roku 1863 před nové schodiště do 
zvonice vysázeny dva kaštany.“ 

„V roce 1866 byly válkou zmařené ţivoty a peníze. Na cho-
leru zemřelo 22 muţů a 44 ţen. Mnoho stran popsáno utr-
pením povolaných dědů, otců, synů a těţkými zkouškami 
pozůstalých matek, vdov, sirotků. Císař povolával, ale často 
nevrátil. Kdyţ vojska byla hnána k Olešnici, a po zjištění 
omylu k Náchodu, ţivot v Újezdě se téměř zastavil, protoţe 
dlouhé hodiny nebylo moţno ani přejít silnici. Netrvalo dlou-
ho a po prohrané bitvě zbylé hnali zpátky.“ 

„Po svém vítězství v roce 1866 se Prušáci usadili na tři 
neděle i v Bílém Újezdě. Ke krásně vzrostlým lípám při silnici 
vázali koně a mnoho lipek bylo zcela zničeno.“ 

Z toho vyplývá, ţe poraţené lípy z aleje se doţily pravdě-
podobně 148 let, kaštan před zvonicí 147 let. 

Piktogram informující  
o blízkém vypnutí analogového 
signálu 
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Co je u nás nového? 
 

Listopad 

11. 11. jsme měli další projektový den „Přijíţdí Martin na 
bílém koni“. Všichni jsme přišli do školy oblečeni v bílém. 
V MŠ děti upekly výborné martinské rohlíky. Ţáci ZŠ „přijeli“ 
do školy na svých koních. Jejich přehlídka byla velkolepá – 
nestačili jsme obdivovat koně papírové, látkové nebo plyšo-
vé. Připomněli jsme si legendu o svatém Martinovi, pranosti-
ku a sledovali počasí. Protoţe Martin v tento den na bílém 
koni nepřijel, zahráli si ţáci na meteorology a zkusili si tip-
nout, který den pokryje sněhová nadílka naši obec. Úspěš-
nými hadači byla Veronika Šrámková a David Michl, kteří 
předpověděli den 25. 11. 
 

25. 11. jsme jako kaţdý rok uspořádali adventní odpoledne 
pro děti a rodiče. Společnými silami si všichni vyrobili vá-
noční dekorační hvězdu a stromeček. 
 

Prosinec 

3. 12. nás opět po roce navštívila pohádková návštěva – 
Mikuláš, anděl a dva čerti. Balíček sladkostí dostaly všechny 
děti, byl vykoupený básničkou nebo písničkou a samozřejmě 
slibem. U kaţdého se nějaký ten menší či větší prohřešek 
našel. Však si to naši návštěvníci přijdou zase příští rok 
zkontrolovat. 

Pan Pavel Šulák nám věnoval krásného vyřezávaného 
„Barnabáše“, který nám od té doby hlídá školu. 
 

4. 12. proběhlo jiţ 3. vítání občánků sloučené obce Bílý 
Újezd, kteří se narodili v roce 2010. 
 

Byli to: Jan Mucha  Bílý Újezd 
 Jakub Cvejn   Hroška 
 Michael Červinka  Hroška 
 Martin Macháň  Roudné 
 Adam Čermák  Masty 
 Eliška Hanušová  Hroška 
 Jakub Novotný  Bílý Újezd 

Celým rodinám přejeme spoustu zdraví a pohody, rodičům 
pak hodně trpělivosti a úspěchů při zvládání rodičovských 
povinností a Honzíkovi, Jakubovi, Michaelovi, Martinovi, 
Adamovi, Elišce a Jakubovi hřejivý pocit bezpečného domo-
va v mámině a tátově náručí. 
 

7. 12. ţáci ZŠ společně se ZŠ Podbřezí navštívili 
Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Byla to velmi 
zajímavá a přínosná exkurze, při které děti získaly mnoho 
nových poznatků. 
 

14. 12. jsme pozvali rodiče a veřejnost na Vánoční besíd-
ku. Věříme, ţe naše děti nezklamaly a jako kaţdý rok před-
vedly, jak jsou šikovné. 
 

21. 12. byla poslední akce roku 2010 – ţáci ZŠ navštívili 
výstavu betlémů v Rychnově nad Kněţnou a tam se příjem-
ně naladili na nadcházející Vánoce. 
 

Leden 

18. 1. proběhl zápis ţáků do 1. třídy na příští školní rok 
2011/2012. K zápisu se dostavilo 5 dětí: 
 

Byli to: Zuzana Kubíčková Hroška 
 Patrik Herman  Hroška 
 Matěj Macháček  Hroška 
 Jan Vaverka  Bílý Újezd 
 Jindřich Pták  Bílý Újezd 

S organizací zápisu vydatně pomáhali ţáci 4. – 5. ročníku, 
kteří se převlékli za pohádkové bytosti a důkladně prověřili 
znalosti a dovednosti budoucích prvňáčků. 
 

 

25. 1. nás navštívil cirkus Pauliny – hodinka zábavy, legra-
ce  i napětí. 
 

27. 1. jsme shlédli pohádku v podání Ladislava Peřiny 
„Modrá víla“, která oslovila děti i nás dospělé. 
 

29. 1. jsme se sešli jiţ na 11. plese naší školy a školky. 
Ples se vydařil a poděkování patří všem, kteří přiloţili ruku 
k dílu při  přípravě a realizaci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 1. ţáci ZŠ obdrţeli výpis vysvědčení, ocenění jejich 
práce za 1. pololetí. 
 

V lednu jsme se přihlásili do projektu „EU-peníze školám“. 
Byli jsme úspěšní, projekt jiţ máme schválený a od září 
2011 začneme s jeho realizací. 
 

Únor 

18. 2. připravily paní učitelky pro děti ze školky maškarní 
karneval. Celý den se soutěţilo, tančilo a hodovalo. Ani 
kamarádi ze školy nepřišli zkrátka, i oni se alespoň na chvil-
ku stavili a uţili si karnevalového veselí. 
  

25. 2. jsme zahájili výcvik plavání. 
 

28. 2. – 6. 3. měli ţáci jarní prázdniny. 
  

VELKÉ  PODĚKOVÁNÍ  VŠEM, 
KTEŘÍ PŘISPĚLI  DO TOMBOLY NA 11. PLES  ŠKOLY  A  ŠKOLKY 

 
RODIČE  DĚTÍ  MŠ  A  ZŠ 
ZAMĚSTNANCI  MŠ  A  ZŠ 

PŘÁTELÉ ŠKOLY A ŠKOLKY 
AMIPE, Petr Novotný 

AQUA, servis a.s. 
AG  TYP,  Kostelec nad Orlicí 

BARUM, Rychnov nad Kněţnou 
BEAS, pekárna Lično 

BOHEMILK, a.s., Opočno 
CUKRÁRNA, Rychnov nad Kněţnou 

CVEJN JOSEF, truhlářství 
DUZBABA  LADISLAV, truhlářství 

DRŮBEŢÁRNA, Semechnice 
ELEKTRAM, Rychnov nad Kněţnou 

ESOP, účetní a daňová kancelář, Rychnov nad Kněţnou 
HANUŠ JOSEF, Roudné 

HC Bílý Újezd 
HEJHAL LEOŠ, autoopravna 

H + H Hroška 
HOLUB  PETR, truhlářství 

HORÁK  STANISLAV, Hroška 
HORÁČKOVÁ PAVLÍNA, modeláţ nehtů 

KALIŠ MIROSLAV, Houdkovice 
KERSON, Dobré 

KONEČNÝ  RADEK, truhlářství 
LADA ŠTĚRBOVÁ, kadeřnictví, Lukavice 

LOM Masty 
MATRIX a. s., Třebešov 

MARTIN PLAYER, autobazar 
OBEC Bílý Újezd 

PODORLICKÁ SODOVKÁRNA, Rychnov nad Kněţnou 
POŢÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ SERVIS, Rychnov nad Kněţnou 

PRODEJ UHLÍ A PALIV, Jaromír Novotný 
PZP,  KOMPLET a.s. 

SERVISBAL, Dobruška 
S.P.V., a.s., Solnice 

STŘECHY: M. Verner + P. Tomeš, Hroška 
VALÍČKOVÁ RADKA, potraviny Bílý Újezd 
WELLNESS, Poradenské centrum krásy 

ZEAS, Trnov 
ZEDNICTVÍ, Grabmuller 
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Den matek je jistě krásným a významným svátkem, během kterého děkují všechny děti (bez rozdílu věku!) 
 svým maminkám za spoustu věcí, které pro ně udělaly a dělají! 

Ţivot je jako houpačka – jednu jsi dole, jednou nahoře. 
Je důleţité vědět, ţe je vţdy nablízku někdo, kdo s námi proţívá ţivotní úspěchy  

a neopouští nás ani při ţivotních prohrách.  
Máma je v ţivotě nenahraditelnou osobou. 

Člověk, který pro nás vytrpěl víc, neţ si sami dokáţeme představit. 
 Člověk, který nás miloval v dobrém, ale i v tom zlém. 

Člověk, který znal naše bolístky a trápení.  
Člověk, který foukal naše rány. 

 
Jiţ staří filosofové a psychologové věděli, ţe nejsilnější a nejstálejší je pravá mateřská láska! 

Za to všechno si jistě všechny mámy zaslouţí velké díky! 

Březen 
 

11. 3. : proběhlo v Mastech veřejné zasedání zastupitel-
stva OÚ Bílý Újezd. Důleţitým bodem jednání byla přístavba 
a rozšíření MŠ. Tento problém je velmi aktuální, protoţe od 
září 2011 je na pouhá 4 volná místa v MŠ 12 zájemců jen 
z řady místních dětí (nepočítám zájemce z jiných obcí!). Je 
třeba ho konstruktivně řešit, jinak školka přijde o děti a škola 
o potencionální ţáky. Na jednání byly předloţeny dvě moţné 
varianty řešení. Zastupitelstvo hlasováním 9:2 zvolilo varian-
tu cenově a časově náročnější. Kromě MŠ se zde 
v budoucnu počítá i s výstavbou polyfunkčního prostoru pro 
všeobecné pouţití (klubovna – hasiči, HC BÚ, sociální zá-
zemí k místnímu hřišti). 

Pro nás je podstatné, ţe se věci řeší a ţe můţeme při-
jmout všechny zájemce. 

Rekonstrukce začne v nejbliţším moţném termínu. Nejpr-
ve dojde k demolici kůlny a klubovny hasičů. Poté k demolici 
části stávající budovy (MŠ – šatny, WC, kancelář). V tom 
okamţiku nastane „krizový“ provoz celého zařízení. Během 
hlavních prázdnin bude MŠ a ŠD uzavřena, protoţe budou 
probíhat stavební práce uvnitř budovy. 

O průběhu dalšího dění budeme rodiče informovat. 
 

22. 3. jsme vynesli zimu ze vsi a přivítali jaro. 
 
Duben 
 

7. 4. jsme pozvali rodiče a děti na Velikonoční odpoledne, 
s ţáky jsme si připomněli, jak se slaví Velikonoce v různých 
zemích. 
 
 

27. 4. proběhl zápis do MŠ. V září mezi námi přivítáme 
nové děti: 
 

Jsou to:  Adriana Bartáková 
  Nella Jakubcová 
  Tereza Kubančíková 
  Tomáš Kubančík. 
 

Zbývajících 8 zájemců bude přijato do nové školky, aţ bu-
de navýšena kapacita (z 20 na 28). 
 
Květen 
 

V průběhu celého května probíhá projekt „Květinový kvě-
ten“, ve kterém kaţdý ţák ostatním představí jednu květinu 
(strom, keř). 
 

3. 5. se sešli členové SRPŠ, aby včas připravili oslavu Dne 
dětí – tradiční Újezdeckou Šlápotu (jiţ 9. ročník!) 
 

4. 5. nás navštívili členové Dopravního inspektorátu Policie 
ČR (pánové Rudolf Petřík a Jan Vaverka), děti se dozvěděly 
spoustu zajímavých a hlavně prospěšných informací. Proto-
ţe jsme zdaleka nestihli probrat vše, co děti zajímalo, těšíme 
se na další setkání s nimi. 
 

7. 5. proběhla demolice kůlny a „C-klubu“. 
 

10. 5. jsme pozvali rodiče a širokou veřejnost na jarní be-
sídku věnovanou zvláště maminkám. 

 
Milena Švorcová 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ   KKRROONNIIKKAA                               ll ee dd ee nn -- kk vv ěě tt ee nn   22 00 11 11

 
 

 
Narodili  se:   v měsíci lednu     Valerie Moravcová, Hroška 60 
 
   v měsíci březnu     David Seidl, Bílý Újezd 10 

          
   v měsíci dubnu     Tereza Vaverková, Bílý Újezd 84 
         Nikolas Hlavsa, Bílý Újezd 90 
    
   Ať  je po celý život provází jen samá láska !! 
 
 
 
Zemřel:   v měsíci dubnu     Jaroslav Pilc, Bílý Újezd 7 
 
 
   Čest jeho památce !! 
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SSDDHH   BB ÍÍLLÝÝ   ÚÚJJEEZZDD               pp rr oo ss ii nn ee cc   22 00 11 00 --   kk vv ěě tt ee nn   22 00 11 11   
 

 
 

Dění v obci 
 

V prosinci byl uspořádán turnaj v šipkách o pohár obce Bílý Újezd. Účast v motorestu „U sekyrky“ byla rekordní, sešlo se 

24 hráčů. 
Nejlépe se umístili: 

 
1. Michal Hanuš Trnov 

2. Zdeněk Ella Vamberk 

3. Jiří Mazač Trnov 

4. Martin Player Bílý Újezd 

Děkujeme sponzorům - obci Bílý Újezd a motorestu „U sekyrky“ 
 

SDH Bílý Újezd 
 
Výroční schůze proběhla 22. 1 2011.  

Byl zvolen nový výbor: 
 

 Velitel  Pop Josef 

 Jednatel  Tomáš Jan 

 Pokladník Halamková Marie 

 Starosta  Šmídová Radmila 

Dne 30. 1. 2011 se v motorestu „U sekyrky“ konal tradiční dětský karneval. Sál byl zcela zaplněn a děti se pobavily při 

hrách, tanci a bohaté tombole. Děkujeme touto cestou sponzorům a paní Radce Polívkové, která konferovala celé odpoledne. 
V tomto roce SDH dále organizoval sběr železného šrotu (16. 4.), pálení čarodějnic a dětskou hasičskou soutěž (21. 5.). 
Čeká nás pořádání noční soutěže, která proběhne dne 16. 7. 2011 od 22 hodin.  

 

  

KKLLUUBB   NNEETT RRAADDIIČČNN ÍÍCCHH  SSPPOORRTTŮŮ   HH RROOŠŠKKAA                      ll éé tt oo   22 00 11 11   
 

 

Program Open Air Hroška 2011 

 
9.7.  Velká letní diskotéka 

  uvádí HPL a Lukáš Mercl RČH 
  host večera - Sámer Issa 
 
23.7. XIX. ročník Veteran moped show 

  taneční zábava - 4 Waty 
 
13.8.  Oldies show - videodiskotéka od 60. let po současnost  

  uvádí DJ Mirek Ťokan a DJ Jindra Kriegel  
 
27.8.  Hroškošou aneb Velká letní diskotéka 

  uvádí DJ Vašek Mašinda RČH 
 

 
 

  OOBBEECCNN ÍÍ   KKNNIIHHOOVVNNAA  BB ÍÍLLÝÝ   ÚÚJJEEZZDD                  ll ee tt nn íí   pp rr oo vv oo zz   22 00 11 11   
 

 

 
 
 
Knihovna bude z důvodu nízké návštěvnosti v letních 

měsících otevřena od června do září pouze každé liché 
pondělí od 18:00 do 19:00. Od října bude výpůjční doba 

opět kaţdé pondělí ve stejném čase. 
 
 
 
 

 
Počínaje červnem bude otevřeno pouze v tyto dny: 
 

 06. června  15. srpna 
 20. června  29. srpna 
 04. července  12. září 
 18. července  26. září 
   1. srpna 
 

Děkuji za pochopení.      B. Chudá 
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HH OOKKEEJJOOVVÝÝ   KKLLUUBB   BB ÍÍLLÝÝ   ÚÚJJEEZZDD               ll ii ss tt oo pp aa dd   22 00 11 00 -- kk vv ěě tt ee nn   22 00 11 11   

 

Hokejová sezóna skončila a nastal čas k jejímu zhodnocení. Jak všichni fanoušci vědí, náš tým se zúčastnil Třebechovické 
hokejové ligy. Tato soutěţ hraná na dvě kola se šesti účastníky měla velmi kvalitní úroveň, které pomohlo i to, ţe kaţdé  muţ-
stvo mohlo nominovat k zápasu tři registrované hráče. Tohoto pravidla náš tým jako jediný nevyuţil a snaţil se odehrát všechny 
zápasy v zaběhlé a osvědčené sestavě. Suverénem ligy bylo muţstvo Black Teamu, kterému ve vzájemných zápasech nejvíce 
šlapal na paty Orel Třebechovice. S Orlem se naopak dařilo našemu týmu. I proti druhému Rokytnu jsme oba zápasy těsně 
prohráli. Muţstva na 2. – 6. místě svedla velmi vyrovnané boje a jen momentální forma a trocha štěstí stačilo k úspěchu. Přesto 
s účastí našeho muţstva v této soutěţi můţeme být spokojeni. Získali jsme další zkušenosti ze zápasů hraných na velkém hřišti 
a soupeři nás prověřili útočným hokejem s kvalitním bruslením. A nakonec něco ze statistik. Nejlepší střelec: V. Cita (6 gólů), 
P. Petera (5), Zd. Arnošt ml. (4). Nejlepší účast: J. Jiroud, Zd. Arnošt, P. Petera, M. Kroupa (všichni 10 zápasů). Nejtrestanější 
hráč: P. Arnošt (24 min.), J. Jiroud (16 min.), Zd. Arnošt ml. (14 min.). 
 

A co v nastávající sezóně? Poslední informace naznačují tři moţ-
nosti účasti muţstva HCBÚ v hokejové soutěţi. Je zde moţnost navá-
zat na loňskou sezónu a pokračovat v Třebechovické hokejové lize. 
Další variantou je nově vznikající Novoměstská hokejová liga, která 
bude své zápasy hrát na ZS v Novém Městě nad Metují. Zatím je 
přihlášeno 6 muţstev. Pravidla této ligy jsou jasná. Bude se hrát podle 
oficiálních pravidel IIHF (ČSLH). Jasno je i v termínech zápasů a 
finančních záleţitostech. Třetí soutěţ má opět vzniknout na rychnov-
ském ZS. Rychnovská liga má údajně projít několika změnami. Má být 
otevřená, tedy bez omezení počtu účastníků, má ji řídit sbor zástupců 
(vedoucí jednotlivých zúčastněných muţstev). Má být opět bezkon-
taktní. Uvaţuje se i o jiných termínech zápasů a o novém správci 
zimního stadionu. Doposud však nic konkrétního. Ani vedení města 
Rychnova nic určitého nezveřejnilo.  

 

 
V sobotu 16. 4. 2011 se uskutečnila jiţ pravidelná brigáda. Součástí byl jarní úklid na víceúčelovém hříšti v Bílém Újezdě a 

jeho okolí. Uklízely se mantinely, pískovalo se hřiště, zametalo se a hrabalo listí, stříhal se ţivý plot, čistily se odvodňovací ka-
nálky, odváţely se piliny po vyfrézovaných pařezech, doplňovala se hlína do rigolů a ty se osévaly novým trávníkem. Počasí 
nám přálo, a tak ve slunečnou dubnovou sobotu přišlo pomoci úctyhodných 21 brigádníků. Děkuji touto cestou všem, kteří přilo-
ţili ruku k dílu a pomohli tak s nutnými pracemi k jarnímu zprovoznění hřiště. 
 

 

Ostatní informace o dění v klubu vč. fotografického materiálu najdete na našich internetových stránkách www.hcbu.cz  

 
Za HCBU  Zdeněk Arnošt  

  

 

KONEČNÁ TABULKA - TŘEBECHOVICKÁ LIGA 
2010 - 2011 

   SEZÓNA 
2010 - 2011 

HC Bílý 
Újezd 

Black 
Team 

Rokytno 
Čadek 
Team 

Skalka Orel Tře-
bechovice 

SKÓRE BODY POŘADÍ 

HC Bílý Újezd 
 

1 : 6 4 : 5 4 : 7 4 : 3 5 : 3 
29 : 47 6 5. 

1 : 5 3 : 4 2 : 8 1 : 3 4 : 3 

Black Team 
6 : 1 

 

13 : 6 9 : 4 7 : 3 6 : 3 
75 : 35 20 1. 

5 : 1 10 : 5 4 : 2 7 : 3 8 : 7 

Rokytno 
5 : 4 6 : 13 

 

7 : 9 5 : 3 1 : 2 
48 : 59 10 2. 

4 : 3 5 : 10 5 : 3 7 : 5 3 : 7 

Čadek Team 
7 : 4 4 : 9 9 : 7 

 

5 : 0 7 : 5 
45 : 52 8 4. 

8 : 2 2 : 4 3 : 5 1 : 6 4 : 5 

Skalka 
3 : 4 3 : 7 3 : 5 5 : 0 

 

7 : 1 
49 : 35 10 3. 

3 : 1 3 : 7 5 : 7 6 : 1 11 : 2 

Orel Třebe-
chovice 

3 : 5 3 : 6 2 : 1 5 : 7 1 :7 

 
38 : 56 6 6. 

3 : 4 7 : 8 7 : 3 5 : 4 2 : 11 

http://www.hcbu.cz/
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Na závěr zveme všechny příznivce sportu k účasti na pravidelných akcích konaných na hřišti v Bílém Újezdě. Rozpis Újez-
deckého sportovního léta 2011 je uveden níţe. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ÚÚJJEE ZZDDEECCKKÉÉ   SSPPOORRTT OOVVNN ÍÍ   LLÉÉTTOO                  ll éé tt oo   22 00 11 11   
 

 

Pro místní a ostatní sportovce pořádá HC Bílý Újezd uţ 
tradiční „Újezdecké sportovní léto“. Letos v pořadí šestý aţ 
sedmý ročník, odehrávající se na místním víceúčelovém 
hřišti, nabízí akce, při kterých si přijdou na své příznivci 
nohejbalu, malé kopané a tenisu. Podrobný sled turnajů je 

uveden níţe. Těšíme se na účast nových tváří různého věku 
a mladých nadějí místního sportovního dění.  

Podrobné výsledky, fotky, zajímavosti z těchto akcí téţ 
můţete sledovat na internetových stránkách www.hcbu.cz. 

Účast na jednotlivých akcích lze přihlásit u Zd. Arnošta tel. 
724 183 043 nebo na výše uvedených internetových strán-
kách. 

  

  

 Noční nohejbalový turnaj trojic                        7. ročník        

    pátek 24. 6. 2011   začátek 18.00  

    ú č a s t  m a x i m á l n ě  1 0  t ý m ů  
  

 „BÚ OPEN“ tenisový turnaj, dvouhra ženy           6. ročník c 

    sobota 25. 6. 2011   začátek 10.00  

    ú č a s t  m a x i m á l n ě  1 2  h r á č e k  
 

 .Turnaj v malé kopané                                    7. ročník     c  

    sobota 23. 7. 2011   začátek 09.00  

    ú č a s t  m a x i m á l n ě  1 0  t ý m ů  
 

 „BÚ OPEN“ tenisový turnaj, dvouhra muži            7. ročník c 

    sobota 20. 8. 2011   začátek 09.00  

    ú č a s t  m a x i m á l n ě  1 6  h r á č ů  
 

 „BÚ OPEN“ noční tenisový turnaj, čtyřhra ženy     4. ročník   c 

    pátek 26. 8. 2011   začátek 17.30  

    ú č a s t  m a x i m á l n ě  1 2  p á r ů  
 

 „BÚ OPEN“ tenisový turnaj, čtyřhra muži           6. ročník c 

    sobota 27. 8. 2011   začátek 09.00  

    ú č a s t  m a x i m á l n ě  1 6  p á r ů  

  

  SSLLOOVVOO  ZZÁÁVVĚĚRREEMM        
 

 

Děkuji všem, kteří přispěli svým článkem či námětem do tohoto vydání Újezdeckého zvoníku. Dále přeji místním spolkům, aby 
jim bylo nakloněno počasí při pořádání letních akcí, a občanům, aby si v letních měsících uţili dostatek odpočinku a zábavy. 
 

                    František  Chudý 


