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Na posledním zasedání zastu-

pitelstva obce 11.12.2009 byl 
schválen rozpočet obce Bílý Újezd 

na rok 2010. Rozpočet je 
koncipován jako vyrovnaný s při-
hlédnutím k uspořeným finančním 
prostředkům letošního roku. V důs-
ledku finanční krize očekáváme 15 - 
20%  pokles příjmů do obecní 
pokladny. Rozpočet je podrobně 
zveřejněn na internetových strán-
kách obce www.bilyujezd.cz 

 

Svozová firma komunálního 
odpadu Marius Pedersen na rok 
2010 opět zvýšila sazbu za svoz 
odpadů. Jedná se o částku cca 

6,00 Kč/rok na jednoho trvale 
hlášeného občana. V případě 
odsouhlasení nového zákona o 
odpadech Parlamentem ČR se 
očekává poměrně razantní nárůst 
poplatků za ukládání odpadků. 
Prozatím na rok 2010 platí Obecně 
závazná vyhláška č.4/2008, o 
místním poplatku za provoz systému 
shromaţďování, sběru, přepravy, 
třídění vyuţívání a odstraňování 
komunálních odpadů, která stano-
vuje následující poplatky: osoby od 
15 let - 400 Kč, dětí do 15 let – 200 
Kč. V roce 2010 bude svoz probíhat 
každé sudé pondělí. 

 
Upozorňuji vlastníky pozemků, 

kteří obdrţeli od Pozemkového 
úřadu Rychnov nad Kněţnou 
„Rozhodnutí“ o výměně nebo pře-
chodu vlastnických práv (jedná se o 
pozemky, které řešila komplexní 
pozemková úprava v k.ú. Hroška, 
část k.ú. Bílý Újezd a část k.ú. 
Podbřezí), ţe musí vzhledem k nově 
vzniklým pozemkům, uvedeným 
v tomto „Rozhodnutí“ podat nové 
daňové přiznání na Finanční úřad 

v Rychnově n. Kn. Termín podání je 
do konce ledna 2010. Pokud má 
nově vzniklé pozemky pronajaty 
zemědělský podnik nebo jiný 
soukromě hospodařící subjekt, měla 
by být obnovena i nájemní smlouva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba přechodu pro chodce v Bílém Újezdě ukončila první etapu, která 

obnášela zpřístupnění přechodu po chodníku před Duzbabovými. Dále pak novou 
kanalizaci pro odvod dešťové vody z komunikace, nové nasvětlení přechodu, 
nové veřejné osvětlení ve směru na Dobrušku a rozšíření chodníku.  Druhá etapa 
bude pokračovat na jaře roku 2010 s daným termínem ukončení celé stavby 
30.6.2010.  

 
Minulostí je i název „Kačírkův rybníček“ v Bílém Újezdě. V jarních měsících 

byla kanalizace ústící do tohoto bahniště odkloněna a přeloţena. Nyní na počátku 
zimy opět za pomocí techniky ZEASu došlo na odstranění stromoví ze břehu a 
zavezení neřízené skládky zeminou. Stav „před a po“ dokumentují fotografie.  

 
Na začátku listopadu se uskutečnilo „Setkání seniorů“ Hlavním trhákem 

programu bylo poutavé vyprávění MUDr. Milíče Světlíka o turistické výpravě do 
Himalájí. Zasvěcený výklad cestovatele o ţivotě, zvycích a přírodních podmínkách 
pod Mt. Everestem, doplněný velkoplošnou projekcí nádherných fotografií se líbil 
a potěšil 72 přítomných diváků.  

 

Na začátku prosince za pomoci zemědělské společnosti ZEAS byly provedeny 
opravy místních komunikací štěrkovou drtí. V Hrošce to byla cesta okolo domů 

č.p. 50 (paní Brandejsová), č.p.49 (pan Šikýř), č.p.47 (pan Líbal), č.p.43 
(Špatenkovi), č.p.45 (Bartákovi) a č.p. 42 (Cvejnovi). V Roudném cesta 
k Šafářovým (č.p.17) a v Bílém Újezdě cesta k Jeřábku.  

OOBBCCAASSNNÍÍKK  PPRROO  KKUULLTTUURRNNÍÍ  AA  SSPPOOLLEECCEENNSSKKÝÝ  ŽŽIIVVOOTT  NNEEJJEENN  PPRROO  OOBBCCAANNYY  BBÍÍLLÉÉHHOO  ÚÚJJEEZZDDAA,,  HHRROOŠŠKKYY,,  MMAASSTTUU  AA  RROOUUDDNNÉÉHHOO                                                  33//22000099                                                                                                                                                                                                                                      

ÚÚJJEEZZDDEECCKKÝÝ     ZZVVOONNÍÍKK  
 

OBR.: přechod BÚ (nahoře), Kačírkův rybníček (dole) 

http://www.bilyujezd.cz/


2 

 
Upozorňuji řidiče, ţe na základě 

nařízení Královéhradeckého kraje 
č.4/2009 se v důsledku malého 
dopravního významu nebude 
zajišťovat sjízdnost některých 
úseků silnic II. a III. třídy. Na níţe 

vyjmenovaných komunikacích se 
nebude odstraňovat sníh, náledí a 
nebude prováděn posyp. Jmenuji 
komunikace, které vyuţívají řidiči 
naší sloučené obce: 

 

Trnov směr Hroška 
Byzhradec směr Ovčín 
Bílý Újezd směr Brocná 
Lhota u Dobrušky směr Netřeba 
Podchlumí směr Trnov 
 

 

Hygienická opatření v kuchyni 
ZŠ a MŠ Bílý Újezd musel starosta 

obce řešit na sklonku roku 2009. 
Kontrole z hygienické stanice se 
nelíbily hlavně pracovní podmínky 
v kuchyni. Proto došlo k instalaci 
vzduchotechniky (digestoř, tukové 
filtry, komínový ventilátor), která  
odvětrá prostor jídelny a kuchyně. 
Dále se musel vytvořit speciální 
vstup pro zásobování kuchyně ze 
dvora školy s místností pro hrubou 
přípravu zeleniny. Provedlo se 
drobné doplnění příslušenství 
kuchyně novým dvojdřezem s 
pracovními deskami a výměna 
bezdotykových vodovodní baterií za 
pákové. Celkový náklad 360.000 Kč. 
Nutno poděkovat brigádníkům (L. 
Duzbaba, M. Moravec, V. Švorc, M. 
Chmelař) za pomoc v nepříznivých 
podzimních podmínkách. (foto dole)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K 1.9.2009 ukončil funkci 

místostarosty a člena zastupitelstva 
obce ing. Miloslav Švorc , ze 
zdravotních důvodů. Na základě 
volebních výsledků z roku 2006 byl 
jmenován nový člen zastupitelstva 

obce, Pavel Čermák bytem Masty 
č.p.4. Dne 6.11.2009  na 21. 
veřejném zasedání obce byla 
nástupcem ing. Švorce na pozici 
místostarosty zvolena Mgr. Simona 

Hejhalová, bytem Bílý Újezd č.p. 31.  
 

 
Obec uzavřela smlouvu se Sociálními službami města Rychnov n. Kn. o 

případném přidělení bytu v domech s pečovatelskou sluţbou (DPS) pro občany 
obce. Obsahem smlouvy jsou následující podmínky, dovolí-li to kapacita DPS: 

O přidělení bytu rozhodne Komise sociálně zdravotní rady města RK: 
 

 Občanu Obce Bílý Újezd bude přidělen byt v DPS na základě jeho 
ţádosti a písemného kladného vyjádření podepsaného starostou Obce 
nebo jeho odpovědným zástupcem.  

 Obec Bílý Újezd se zavazuje hradit jednorázový finanční příspěvek, který 
činí 24.000 Kč na rok, pro období 2010 – 2011 na občana. 

 Město Rychnov n. Kn. za podmínek bodu č.1 - 3 uzavře s občanem Obce 
Bílý Újezd v souladu s Pravidly pro uzavírání smluv v bytech DPS 
nájemní smlouvu na přidělený byt v DPS.   

 

Pro občany, kteří potřebují nebo vyhledávají sociální služby, které se poskytují 
v   regionu Rychnova n. Kn., jsou k dispozici na obecním úřadě brožury, 

informující o jejich rozsahu a moţnostech. 
 
Obec nabízí občanům k odprodeji betonové dlaždice z rekonstruovaného 

chodníku v Bílém Újezdě. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě aţ od 
4.1.2010. K prodeji jsou betonové dlaţdice v omezeném mnoţství: 

 

30x30 cm cena za kus 7 Kč 
40x40 cm cena za kus 14 Kč 
50x50 cm cena za kus 20 Kč 

  

Kdo potřebuje beton do základů? Z bouracích prací u přechodu pro chodce 
nabízí obec zdarma betonovou suť. Jedná se o část betonových základů, 

silniční obruby, špatné betonové dlaţdice a podobně, malé i velké kusy betonu. 
Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky na obecním úřadě. 

 
Zastupitelstvo obce určilo ceny stavebních parcel v k.ú. Bílý Újezd (lokalita u 

Jeřábku). Cena za 1 m
2
  je stanovena na 300 Kč (parcely, kde je věcné břemeno 

na kanalizaci) a 320 Kč parcely bez věcného břemene. V ceně stavební parcely je 
vodovodní a kanalizační přípojka, elektrická přípojka vč. elektroměrového 
rozvaděče a hlavního  jističe. Detailní informativní ceny jednotlivých parcel jsou 
uvedeny v příloze tohoto zpravodaje. Případní zájemci, stavebníci z řad občanů 
obce si mohou podat písemnou ţádost o prodej stavební parcely na obecní úřad.  
K prodeji je připraveno 14. stavebních parcel o výměře kolem 1000 m

2
. V kupní 

smlouvě budou následující podmínky – zahájení výstavby do tří let od podpisu 
smlouvy (hotová základová deska, jinak zpětný odkup obce), kolaudace domku 
vč. ČOV do 30.6.2019, jinak doplacení částky 50.000 Kč (výše dotace na jednu 

parcelu). V případě  nedokončení stavby do uvedeného termínu, by obec  musela 
tuto částku vracet   Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.  

viz příloha Ceny stavebních parcel a jejich výměra na další straně 
 

Co nás čeká v počátku roku 2010 
 

1) Ţádost o dotaci z fondů Evropské unie – Zateplení a výměna oken ZŠ a 
MŠ Bílý Újezd.  

2) Rekonstrukce veřejného osvětlení v Roudném 
3) Nové místo pro umístění kontejnerů v Hrošce. Vydláţdění a úprava terénu. 
4) Oprava kanalizačních šachet v Hrošce 
5) Dokončení přechodu pro chodce Bílý Újezd 

 
 
 

Na závěr mého komentáře děkuji všem, kteří přispívají svojí 
prací, umem, myšlenkou, profesní znalostí, radou a jinou 
pomocí k rozvoji naší sloučené obce.  

Přeji všem občanům Bílého Újezda, Hrošky, Mastů a 
Roudného klidné a spokojené Vánoce, hodně zdraví a pohody 
v roce 2010.  

 
       Zdeněk Arnošt 

             starosta 
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  VVÝÝZZVVAA   PPRROO  OOBBČČAANNYY     
 

 
 
 

Upozorňujeme občany, ţe na celém území všech 
sloučených obcí není povolena žádná skládka. Bohuţel se 

opakuje nedisciplinovanost některých občanů, kteří odkládají 
nepotřebný materiál, úklid z půd, ojeté pneumatiky, plechovky 
s různým materiálem na méně veřejnosti přístupná místa. 
Většinou se to děje tajně a za nepřítomnosti svědků.  Věřím, 
ţe to nečiní občané naší sloučené obce, protoţe do systému 
sběru odpadu obec investuje nemalé finanční prostředky (2x 
ročně sběr nebezpečného odpadu, sběrná místa na plasty, 
papír a sklo, 1x za dva týdny svoz komunálního odpadu). 
Obec dotuje odpadové hospodářství částkou, která se 
pohybuje kaţdoročně okolo150.000 Kč. O to víc nás zamrzí 
stav, který dokumentují fotografie pořízené na Ostrově. Zde 
neznámí pachatelé na soukromém pozemku a na pozemku 
společnosti ZEAS odloţili své nepotřebné věci. 

Prosíme občany, kterým situace s odpady není  lhostejná, 
aby sledovali dění ve svém okolí a případné hříšníky nahlásili 
na OÚ nebo Policii ČR.  

  

  

  
  

  HH OOKKEEJJOOVVÝÝ   KKLLUUBB                     ss ee zz óónn aa   22 00 00 99 // 11 00     
 

 

  
V sobotu 19.12.2009 se uskutečnila jiţ pravidelná 

brigáda jejíţ součástí byl podzimní úklid okolo 
víceúčelového hříště. Zima nás malinko předběhla 
svým sněhovým přídělem a tak bylo nezbytné i 
odklízení sněhu z hrací plochy. Předzvěst tuhých 
mrazů nás pobídla v předělání hřiště na tzv. zimní 
provoz,  který spočívá v montáţi mantinelů a vytvoření 
ledového oválu. Ještě tentýţ den se započalo se 
stříkáním ledu a díky mrazu a pravidelným směnám 
ledařů se bruslilo uţ v pondělí 21.12.2009. Bohuţel 
nastoupivší obleva zhatila plány bruslařů a led na 
vánoční svátky roztál. Přesto doufáme, ţe snaha 
nebyla marná a zima v podobě mrazů ještě přijde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji touto cestou všem brigádníkům, kteří přiloţili ruku k dílu 
a pomohli tak s nutnými pracemi k zimnímu zprovoznění hřiště. 
Jedná se o Zdenka Arnošta, Václava Citu, Jana Citu,  Ladislava 
Hájka, Josefa Chmelaře ml., Jonáše Chudého, Jiřího Jirouda, 
Karla Procházku ml., Aleše Pilce, Martina Veverku, Jakuba 
Krále, Lukáše Vaňka a Lukáše Kroupu. Nebráníme se 
samozřejmě i pomoci ostatních občanů při odklízení sněhu ze 
hřiště a při řešení případných sněhových kalamit. Vše je pouze 
o čase a snaze udělat něco pro nás dospělé a děti naší obce. 
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Ostatní informace o dění v klubu (termíny tréninků, případné 

tréninkové zápasy, atd.) najdete na našich internetových 
stránkách www.hcbu.cz  

  
        Za HCBU  Zdeněk Arnošt  

  

  
  

  SSBB OORR  DDOOBBRROOVVOOLLNNÝÝCCHH  HH AASSIIČČŮŮ   AA   KKLLUUBB   NNEETTRR AADD IIČČNN ÍÍCCHH  SSPPOORRTTŮŮ   
 

 
 

SDH pořádá v  neděli 31.ledna v sálu Motorestu u sekyrky 
dětský karneval, podrobnosti budou včas zveřejněny. 

Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům za podporu 
v letošním roce a přejeme mnoho úspěchů v roce 2010. 

Šťastný a úspěšný rok 2010 přeje Klub netradičních sportů 
Hroška.   

OBR.: odpady na Ostrově 

OBR.: brigáda na hřišti v BÚ (vlevo, nahoře), ledová plocha (vpravo) 

http://www.hcbu.cz/
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Od zahájení školního roku 

2009/2010 uběhly téměř čtyři 
měsíce a my se za pár dní budeme 
loučit s rokem 2009. 

 

Nově přijaté děti v MŠ si krásně 
zvykly. Počáteční slzičky zásluhou 
zkušených učitelek dávno vymizely. 
Děti se přiměřenou a hravou formou 
seznamují se vším, co je obklopuje. 
Důraz je kladen hlavně na 
bezpečnost, protoţe si uvědo-
mujeme nesmírnou odpovědnost za 
zdraví a správný vývoj svěřených 
dětí. Vedeme je ke způsobnému 
chování a jednání, slušnému 
stolování, poslušnosti, pravdo-
mluvnosti, spravedlnosti a pořádku. 

 

Ţáci prvního ročníku uţ krásně 
slabikují, znají téměř všechna 
písmenka a počítají do 10. Ani 
ostatní ţáci nezahálejí, prohlubují 
staré a získávají stále nové a nové 
poznatky. 

 

V září byl zahájen projekt „Kvalitně 

i na vesnici“. Jsme nadmíru  
spokojeni s prací naší rodilé mluvčí 
– Kristin Asheim. Děti se na její 
hodiny velmi těší, protoţe Kristin se 
zodpovědně připravuje a má úţasný 
vztah k dětem. Z finan-
čních  prostředků tohoto projektu 
byla na školu zakoupena nová 
technika: dataprojektor, plátno, 
notebook, sluchátka. Dále bude 
škola vybavena novými PC 
sestavami. V rámci škol (Bílý Újezd 
– Podbřezí – Dobré) pořádáme 
projektové dny. 

 

V říjnu se uskutečnila „Zahradní 

dýňová slavnost“. Touto slavností 
vyvrcholilo tvoření rodin: mamky a 
taťkové nezklamali, opět nás 
překvapili svojí nápaditostí, 
šikovností a originalitou. Rodiče 
s dětmi soutěţili, plnili úkoly na 
stanovištích. Na závěr byli všichni 
odměněni cenami, opečeným 
vuřtem a čajem 

Proběhlo focení, všichni  mají 
krásné soubory fotografií s vánoční 
tematikou. 

 

V listopadu jsme naplánovali  

projekt „Přijíţdí Martina na bílém 
koni“. Školní děti si vyhledávaly 
podklady – pranostiky, legendu o 
svatém Martinovi…, sledovaly a 
zaznamenávaly stav počasí. Projekt 
jsme ukončili 11. 11., kdy jsme 
všichni přišli oblečeni v bílém a celý 
den jsme zasvětili právě Martinovi. 

 V MŠ proběhl  „martinský trh, výlov kaprů z Broumaru…..“ a nezbytné pečení 
martinských rohlíčků.Uspořádali jsme tvořivou dílnu pro děti a rodiče – adventní 
odpoledne. 

Zahájili jsme výcvik plavání, který byl přerušen z důvodu chřipkové epidemie. 
 

Prosinec byl ve znamení Adventu. Navštívil nás Mikuláš se svým pekelným a 

nebeským doprovodem. 
 

Děkujeme všem, za skvělý herecký výkon! 
 

Proběhlo vítání občánku narozených v roce  2009. Mezi občany naší obce jsme 
přivítali tyto děti: 

 

Klára Zehetgruberová Bílý Újezd  Ondřej Kozák Bílý Újezd 
Filip Marek Bílý Újezd  Marian Jusko Bílý Újezd 
Hana Šuláková Roudné 
 
Přejeme všem 

rodičům, aby vy-
tvořili krásný a 
podnětný domov, 
kde jejich děti vždy 
najdou pochopení, 
lásku a bezpečí a 
aby nikdy nelitovali 
čas, který svým 
dětem věnují – je to 
totiž ta nejlepší 
investice, která se 
jim mnohonásobně 
vrátí. 

 
 
 
Chřipková epidemie zavítala i na naše zařízení. Z důvodu vysoké nemocnosti 

dětí a ţáků a na doporučení Krajské hygienické stanice byly na našem zařízení 
vyhlášeny „Chřipkové prázdniny“ (od 9. 12. do 15. 12.) I po ukončení těchto 
prázdnin jsme měli hygienou nařízený tzv „klidový reţim“ – bez TV, bez fyzické 
námahy a bez pořádání společenských akcí. Z tohoto důvodu se nekonala tradiční 
vánoční besídka. Uskuteční se „povánoční besídka“ v průběhu ledna, o přesném 
datu budeme včas informovat. 

 

Děkujeme: - panu Jirsovi, Filipovi, Neugebauerovi a Michlovi za pomoc při 
stěhování MŠ (výměna koberce) 

- panu Melicharovi za počítač 
 

Připravujeme:  - zápis žáků do 1. ročníku do  ZŠ v Bílém Újezdě na školní rok 

2010/2011  proběhne v úterý 19. 1. 2010 od 14. 00 do 16. 00 
hodin v základní škole 

- 10. ples školy a školky se bude konat 30. 1. 2010 
 

Na závěr chci popřát všem úspěšný vstup do roku 2010 
a k tomu přikládám recept: 
 

Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a 
nenávisti. Každý měsíc se rozdělí na minimálně 28 dílů, nejvíce však 31, takže 
zásoba vydrží na celý rok.Každý den se upraví tak že: 

 přidáme 7 lžic zdraví, 
1 porci důvěry,  
1 odměrku poctivé práce,  
2 dávky dobré nálady,  
3 vrchovaté lžíce optimismu,  
1 zrnko trpělivosti a špetku taktu.  
Vše bohatě zalijeme láskou. Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti a 

podává se s milým úsměvem a přátelským slovem. 
 
            Za všechny z MŠ a ZŠ Milena Švorcová 

OBR.: vítání občánků 
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  ZZ   HH IISSTT OORRIIEE   MMLLÝÝNNŮŮ   VV   OOKKOOLL ÍÍ   NNAAŠŠ ÍÍ   OOBBCCEE   
 

 

 
K památkám s nejpestřejšími osudy, vhodnými pro vyprávění, 

patří mlýny. Však se také za dob, kdy ještě nebyla nejen 
televize, ale ani rozhlas, ve mlýnech leccos semlelo. V okolí naší 
obce, především na Zlatém potoce a jeho přítocích se dříve 
nacházely desítky mlýnů, kaţdý se svou vlastní historií, mnohdy 
opředenou nejedním tajemstvím či pověstí. 

 
PANSKÝ MLÝN 
 

V údolí Zlatého potoka mezi obcemi Hlinné a Masty byl 
v letech 1742 postaven černíkovickým panstvím Panský mlýn. 
Traduje se, ţe na jeho místě stávala někdy ve středověku 
ţelezná huť, či hamr. Ruda se sem prý vozila z Dobrého, Hluků, 
Rozkoše a Svinné. Z panského lesa se kaţdý rok kolem mlýna 
plavívalo polenové dříví jarními vodami Zlatého potoka aţ do 
Opočna. O místním mlynáři, který se narodil na jaře, se dokonce 
říkalo, ţe připlaval po potoce „na polínku“. Kdyţ se však roku 
1873 postavili na horním toku Zlatého potoka skelné hutě, 
polena se spálila v nich a uţ se neplavila. V druhé polovině 18. 
století byl mlýn jiţ svobodný, ale název „panský“ mu zůstal aţ do 
dnešních dob. 

K mlýnu se však váţe i jiný, trochu pikantnější příběh. Na 
přelomu 19. a 20. století se ve mlýně narodila dívka, k níţ se 
nehlásil ţádný otec, jak se někdy stávalo. Ještě v dětství se 
s matkou odstěhovala, nikdo nevěděl kam. Později se dívka 
provdala na Kladensku za kameníka Antonína Zápotockého, 
který se později stal prezidentem republiky. Historikové nikdy 
původ jeho rodiny příliš nezdůrazňovali, o jeho vztahu k našemu 
kraji ale svědčí i vzpomínky doberských rodáků, kteří ho zde prý 
vídali. 

Panský mlýn jiţ nestojí. Jednu z nejkrásnějších mlýnských 
staveb našeho kraje zničila povodeň v roce 1998. Z původní 
roubené stavby nezůstalo vůbec nic, aţ na pár fotografií, kreseb 
a vzpomínek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HROŠECKÝ MLÝN 
 

Bývalý mlýn u Hlavsů v Hrošce na Ještětickém potoku zde 
stával od nepaměti. Jako mnoho jiných byl původně panský. 
Předek nynějšího majitele jej koupil od Klimešů v roce 1856. 
Roku 1881 při katastrofálním poţáru, kdy v Hrošce vyhořelo 
mnoho stavení, lehl i tento mlýn do základů popelem. Poţár 
vznikl u Chudých nepozorností při napařování nemocného. Mlýn 

byl poté tehdejším majitelem přestavěn na zděný. 
Vývojem doby se mlýn přizpůsoboval, přibyla válcová 
stolice, loupačka a příslušné zařízení odpovídající 
době. Protoţe voda na Ještětickém potoku byla 
nestálá, byl mlýn později zařízen i na elektrický 
pohon. 

Mleči sem dojíţděli z Houdkovic, z Hrošky, z 
Trnova, z Voděrad, z Bílého Újezda, z Byzhradce a 
mnoha jiných sousedních obcí. Kdyţ se sousedi a 
mleči sešli, bývalo jich často 15 aţ 20, tehdy nebyla 
ţádná nouze o ţert. Dobře se pilo, hrály karty a pekly 
se křesné placičky (na ty placičky se pouţívala 
mouka, která první přešla po křesu). Vyprávěly se 
různé pohádky a pověsti a kdyţ sem zavítali 
krajánkové, byl zde úplný světový rozhlas. Často zde 
přenocovali dva i tři mleči. Časem se ve mlýně 
seběhly různé příhody, které zpestřovaly jednotvárně 
letící čas. 

Jak nevinně někdy přišel mlynář "do řečí", ukazuje 
tato příhoda. Zdejší mlynář, jak bylo zvykem, sváţel 
mletí od mlečů z okolí. Jednou si přivezl tři a půl korce 
k semletí od pana France z Voděrad, který si od 
mlynáře vyţádal, ţe si obilí přijde semlít sám. Kdyţ 
přišel, ţádal mlynáře, aby od něho odkoupil čtvrťák 
obilí. Mlynář ale cítil nějakou čertovinu a tak obilí 
koupit nechtěl. Nakonec jej koupil místní obchodník a 
mleč si tak přišel na své. Kdyţ pan mlynář zase 
rozváţel namletou mouku, přijel také k Francům do 
Voděrad. Mleč před svojí panímámou chválil mlynáře i 
mlýn, jak dobře a jak mnoho semlel mouky. Spropitné 
pro mlynáře neměli, a tak mlynář řekl, ţe se zastaví, 
aţ pojede zpět. Na zpáteční cestě se však od 
panímámy dočkal jen nadávek do zlodějů. Mlynář se 
udiveně ptá na důvod jejího hněvu a přitom se dovídá, 
ţe při váţení mouky a otrub zjistila, ţe všeho je nějak 
málo a rozhodně to musel někdo ukrást. Mlynáři svitlo 
v očích a panímámě doporučil, ať ze zeptá pana 
manţela, ţe o této tajemné události bude asi nejlépe 
vědět on sám.  
 

MASTECKÝ MLÝN 
 

Před rokem 1800 byl majitelem mlýna v Mastech rod 
Ajksnerův. Později se mlýn dostal do vlastnictví 
Františka Erbena, od něhoţ jej v roce 1815 za 11 600 
zl. koupili manţelé František a Marie Toberných, kteří 
se sem přistěhovali z Kunštátu. Jejich syn Antonín 
vyrostl ve vzdělaného mladého muţe a r. 1841 se 
oţenil s Marií Ludrovou (*1815) z ratibořického mlýna. 
Ta byla onou Mančinkou ze Mlýna, kterou zvěčnila 
Boţena Němcová ve své „Babičce“. Mlynář Antonín 
Toberný měl dva syny, starší Antonín byl vojenským 
doktorem a mladší Vincenc profesorem na gymnáziu. 
Po smrti mlynáře synové mlýn pronajali nejprve Janu 
Felcmanovi čís. 3. a později švagrovi Formánkovi. V 
roce 1897 prodali mlýn Josefu Krejčímu z Hlinného, 
od kterého jej roku 1911 koupil Jan Šolín z Hrošky. 
Ten mlýn přestavěl a zmodernizoval. 

 
 
zdroje: www.bilyujezd.cz, Jiří Mach–Příběhy od Zlatého 

potoka (k zapůjčení v Místní knihovně Bílý Újezd), Čítanka 
kraje opočenského (1937) 

 

OBR.: kresba panského mlýna od J. Maisnera v Hejzlarově kronice 
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směr od Rychnova nad Kněžnou na Dobrušku

RK-DKA
Kvasiny-

DKA

Solnice-

DKA

RK-

Náchod
RK-DKA

Kvasiny-

Náchod

RK-

Náchod
RK-DKA

RK-

Náchod

RK-

Náchod
RK-DKA

RK-

Jaroměř

RK-

Náchod
RK-DKA RK-DKA

X   3 1 X   6 8 X   7 2 X   1 0 X   3 0 X   6 8 X X   1 0 X 6 +   6 5 X   3 1 6 X   1 7 X X   1 0 3 4

RK,aut.nádr. 4:40 ~ ~ 5:40 5:40 ~ 6:30 6:45 8:10 8:10 9:40 10:50 11:55 12:35 12:35

Solnice,,nám. 4:50 5:25 5:25 5:50 5:50 ~ 6:39 6:55 8:20 8:20 9:50 11:00 12:05 12:45 12:45

Hroška 4:56 ~ ~ ~ ~ ~ 6:45 ~ ~ ~ 9:57 ~ ~ 12:52 12:52

Bílý Újezd 4:59 5:31 5:31 5:56 5:56 6:23 6:48 7:01 8:26 8:26 10:00 11:06 12:11 12:55 12:55

DKA, Laichterova 5:08 5:41 5:41 6:05 6:05 6:32 7:00 7:10 8:35 8:35 10:10 11:15 12:21 13:06 13:06

RK-

Náchod
RK-DKA

Kvasiny-

Masty
RK-DKA

RK-

Náchod
RK-DKA RK-DKA

RK-

Náchod

RK-

Opočno

Brno-

Náchod

RK-

Náchod

RK-

Náchod
RK-DKA

RK-

Náchod

Brno-

Náchod

X   3 1 +   65 X   5 0 X   2 9 X   1 0 X   6 9 X   7 0 X   1 0 X   1 0 X    3 1 X   3 1 6 7 X   3 1 X   3 1 5   5 1

RK,aut.nádr. 12:50 13:00 ~ 13:45 13:45 14:15 14:15 14:15 14:30 15:28 15:45 16:22 17:25 18:20 19:15

Solnice,,nám. 13:00 13:08 13:44 13:55 13:55 14:30 14:30 14:30 14:40 15:37 15:55 16:35 17:35 18:30 19:22

Hroška ~ ~ ~ ~ ~ 14:37 14:37 14:37 ~ ~ ~ 16:41 ~ ~ ~

Bílý Újezd 13:04 13:14 13:50 14:01 14:01 14:40 14:40 14:40 14:46 15:43 16:01 16:44 17:42 18:36 19:27

DKA, Laichterova 13:15 13:25 ~ 14:11 14:11 14:50 14:50 14:50 14:55 15:56 16:11 16:54 17:52 18:46 19:40

Kvasiny-

DKA

Kvasiny-

DKA

RK-

Náchod

7   7 4 +   7 6 X   6 8

RK,aut.nádr. ~ ~ 22:10

Solnice,,nám. 21:18 21:44 22:23

Hroška ~ ~ ~

Bílý Újezd 21:22 21:49 22:28

DKA, Laichterova 21:28 21:58 22:35

směr od Dobrušky na Rychnov nad Kněžnou

DKA-RK
Náchod-

Kvasiny
DKA-RK DKA-RK DKA-RK

Opočno-

RK

Náchod-

RK

Náchod-

RK

Jaroměř-

RK

Jaroměř-

RK

Náchod-

RK

Náchod-

RK

Náchod-

RK

Náchod-

RK

Náchod-

RK

X   3 1 X   6 8 X   3 1 X   1 0 X   3 0 X   1 0 X X   1 0 X   3 1 6   1 6 5   5 5 +   65 X X X   3 1

DKA, Laichterova 4:54 5:18 5:25 5:59 6:20 6:50 7:08 7:48 9:24 9:24 9:25 10:25 10:25 11:19 11:40

Bílý Újezd 5:03 5:28 5:35 6:08 6:29 7:00 7:18 7:58 9:34 9:34 9:37 10:34 10:34 11:28 11:52

Hroška 5:06 ~ ~ ~ 6:32 7:03 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11:31 ~

Solnice,,nám. 5:13 5:33 5:41 6:13 6:38 7:10 7:25 8:03 9:40 9:40 9:43 10:40 10:40 11:37 11:58

RK, aut.nádr. 5:24 ~ 5:50 6:22 6:50 7:20 7:37 8:12 9:50 9:50 9:50 10:50 10:50 11:45 12:05

Náchod-

Brno

Náchod-

RK
DKA-RK

Náchod-

RK

Masty-

Kvasiny
DKA-RK

Náchod-

RK
DKA-RK

Náchod-

RK

Náchod-

RK
DKA-RK

Náchod-

RK

Náchod-

Kvasiny

Náchod-

RK

5   51 6   1 6 X   2 1 X   1 0 X   5 0 X   3 1 X +   6 5 X   3 1 X   3 1 X   3 1 6 7 +   7 6 X   6 8

DKA, Laichterova 12:28 12:44 13:19 13:49 ~ 14:30 15:05 15:46 16:12 17:04 18:04 18:57 21:20 21:24

Bílý Újezd 12:38 12:53 13:28 13:57 13:58 14:39 15:14 15:55 16:21 17:12 18:12 19:06 21:28 21:32

Hroška ~ ~ ~ ~ ~ 14:42 ~ ~ ~ ~ ~ 19:09 ~ ~

Solnice,,nám. 12:43 12:59 13:34 14:03 14:04 14:48 15:20 16:02 16:27 17:17 18:17 19:15 21:33 21:36

RK, aut.nádr. 12:48 13:08 13:44 14:12 ~ 15:00 15:30 16:10 16:37 17:26 18:25 19:25 ~ 21:44

spoj

poznámky

spoj

poznámky

spoj

poznámky

spoj

poznámky

spoj

poznámky

 X jede v pracovních dnech 10 nejede od 23.12.09 do 31.12.09, 29.1.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10

+ jede v neděli a státní svátky 29 jede 29.1.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10

5 jede v pátek 30 jede  29.1.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10

6 jede v sobotu 50 nejede od 23.12.09 do 1.1.10, 29.1.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10

7 jede v neděli 51 jede také 27.10.10, nejede 25.12.09, 1.1.10, od 4.6.10 do 17.9.10, 29.10.10

16 nejede 1.5.10, 8.5.10 55 jede také 28.1.10, 31.3.10, 26.10.10, nejede 25.12.09, 1.1.10, 29.1.10, 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, 29.10.10

17 nejede 31.12.09, 1.5.10, 8.5.10 68 nejede od 28.12.09 do 31.12.09, od 7.7.10 do 23.7.10, 27.9.10, 29.10.10

21 nejede od 28.12.09 do 31.12.09 69 jede od 7.7.10 do 23.7.10, 27.9.10, 29.10.10

31 nejede 31.12.09 70 jede  29.1.10, od 1.4.10 do 2.4.10, 1.7.10, 2.7.10, od 26.7.10 do 31.8.10, 27.10.10, 29.10.10

34 jede jen 31.12.09 72 jede od 7.7.10 do 23.7.10, 27.9.10, 29.10.10

65 nejede 24.12.09 74 jede také 5.4.10, 28.9.10, 17.11.10, nejede 27.12.09, 4.4.10, 4.7.10, 11.7.10, 18.7.10, 26.9.10

67 nejede 24.12.09, 31.12.09 76 nejede od 24.12.09 do 1.1.10, 4.4.10, 1.5.10, 8.5.10, od 4.7.10 do 5.7.10, 26.9.10, 28.10.10

 
spoje v Mastech:   odjezd z Mastů do BÚ:  6.46(Dobré-BÚ), 13.54(Masty-Kvasiny)   odjezd z BÚ do Mastů : 6.50(BÚ-Masty), 13.50(Kvasiny-Masty) 
 

   jedou v X, nejedou od 23.12.09 do 1.1.10, 29.1.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, 28.9.10, od 27.10.10 do 29.10.10 

 
Sestaveno podle jízdních řádů platných do 11.12.2010, dopravci si vyhrazují právo na změnu času a ceny spoje v době platnosti řádů. 
Přepravu zajišťují: ORLOBUS a.s. Nové Město nad Metují, CDS s.r.o. Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., AUDIS BUS s.r.o. Rych.n.Kn. 
 

SKIBUSY DO ORLICKÝCH HOR 2009/2010 
 

I v letošní zimní sezóně provozuje většina autobusových 
dopravců o víkendech a státních svátcích několik linek 
určených zejména pro nadšence do zimních sportů. Více 
informací včetně jízdních řádů těchto linek naleznete na 
webových stránkách jednotlivých dopravců. 
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  OOBBČČAANNSSKKÉÉ   SSDDRRUUŽŽEENN ÍÍ   SSOOCCIIÁÁLLNN ÍÍCCHH  AA   FF IINNAANNČČNN ÍÍCCHH  PPOO RRAADDEENN  
 

 

  
Neplaťte víc, než je nutné !!! 
 

Občanské sdruţení sociálních a 
finančních poraden s krajskou 
radou Svazu důchodců  
 
zahajuje bezplatnou sociálně - 
finanční poradnu 
 
 
 

Kdo může poradnu využívat ? 
 

* drţitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP 

* senioři, sociálně slabší rodiny 
* rodiny s dětmi 
* nezaměstnaní 
* ostatní klienti   

Co nabízíme ? 

* informace a pomoc při sjednávání slev 
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva aţ 7 % 
- sluţby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 % 
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných 

pojišťoven) 
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli 
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic 
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta 
* prevenci před nebankovními úvěry, předluţení a exekuci s moţným dopadem 

na slabší sociální skupiny 
* vyřízení ţádosti na zateplení domu a její   zprostředkování se slevou aţ 50 % 

od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM 
* nabídku pracovních příleţitostí v poradnách  OSSAFP ČR po celé ČR 
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti 

 

  

  

  

  

  

  SSPPOO LLEEČČEENNSS KKÁÁ   KKRROO NNIIKKAA                   řř íí jj ee nn -- pp rr oo ss ii nn ee cc   22 00 00 99   

 
 

  

  
Narodili  se:   v měsíci říjnu   Marian Jusko, Bílý Újezd 46  
 
 

       Ať  ho po celý život provází jen samá láska !! 
 
 

 
Zemřeli:   v měsíci prosinci    pan Josef Kunc, Bílý Újezd 29 
 
 

   Čest jeho památce !! 

  

  

  
  

  

  ZZAASS TTUU PPIITTEELLSS TTVVOO   OO BBCCEE   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  SSLLOOVVOO   ZZÁÁVVĚĚRREEMM   

 
 

Děkuji všem, kteří svým článkem přispěli do tohoto vydání a přeji všem občanům mnoho úspěchů a štěstí v roce 2010. Další 
číslo Újezdeckého zvoníku vyjde pravděpodobně v květnu, jednotlivá čísla v elektronické podobě naleznete na stránkách 
újezdecké knihovny www.knihovna.bilyujezd.cz. 

                        Jonáš Chudý 

Kontakt: HK, Všehrdova 194, čtvrtek 10.30h –12.30h, www.socfinporadnycr.cz, 

   tel: 518 321 861,739 623 273,  e-mail: financniporadna@seznam.cz 

 

http://www.socfinporadnycr.cz/

