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Informace k dani z nemovitosti.
V roce 2008 se poprvé uplatnily nové
koeficienty, které upravují základní
sazbu
daně
v malých
obcích.
Dosavadní koeficient 0,3 v obcích do
300 obyvatel a koeficient 0,6 v obcích
do 600 obyvatel jsou zrušeny a
nahrazeny koeficientem 1,0, který
doposud měly pouze obce s počtem
600 – 1000 obyvatel. Pro všechny
obce do 1000 obyvatel se tak od
zdaňovacího období 2008 stanoví
koeficient 1,0 a to dle zákona
č.261/2007 Sb. Takže toto je tedy
odpověď na dotazy občanů, proč jsou
daně z nemovitosti na rok 2008
zvýšeny.
Zastupitelstvo
prozatím
s dalším zvýšením daně nepočítá.
Od 1.1.2009 byla u České pošty a.s.
zrušena služba SIPO pro platbu
občanů za odpady. Veškeré poplatky
(odpady, psi, atd.) mohou občané platit
přímo v hotovosti na obecním úřadě,
nebo si jiný způsob platby dohodnout
s účetní paní Janou Židovou.
V současné
době
probíhá
rekonstrukce kotelny na koupališti
v Hrošce. Jedná se o výměnu kotle a
potrubních rozvodů ústředního topení
v kotelně, novou elektroinstalaci vč.
opravy
kabelové
přípojky,
ze
stavebních prací jde o výměnu okna a
provedení nových omítek a podlahy
uvnitř kotelny. Zednické a ostatní
pomocné práce jsou prováděny
brigádnicky.
V měsíci dubnu proběhl svoz
nebezpečných odpadů. Akce, která
je pořádána dvakrát do roka už
v myslích občanů dobře zakořenila, a
každý osobně tento odpad předává
sběrné firmě. Akce zatížila obecní
pokladnu částkou 8.150 Kč. Oproti
loňsku je to nárůst o 45 %, způsobený
hlavně cenami pohonných hmot a

OBR.: náves Bílý Újezd

zvýšenými cenami likvidace těchto odpadů. Při těchto
nákladech se však neustále snižuje doba trvání každého sběru
svozovou firmou. Pro zajímavost loňské celkové náklady obce
na likvidaci všech odpadů byly 310. 665 Kč (komunálního
odpadu se sebere 121 tun). Od občanů se vybere pouze
195.000 Kč a příspěvek od organizací EKOKOM a Asekol pak
činí 17.000 Kč. Obec tak dotovala odpady v roce 2008 částkou
98.665 Kč. V roce předešlém (2007) to byla částka 138.500 Kč.
V letních měsících budou pokračovat další stavební úpravy
klubovny hasičů v Mastech. Odborná firma provede výměnu
krytiny střechy a za pomoci brigádníků pak proběhnou drobné
zednické práce a nátěr oken. K renovaci fasády patrně
přistoupíme až po ujasnění termínu a způsobu provedení
rekonstrukce distribuční sítě nízkého napětí se společností ČEZ
a.s. v horní části Mastů.
Obec získala dotaci z POV Královehradeckého kraje na akci
„ZTV na výstavbu rod. domků, etapa 2. Bílý Újezd – veřejné
osvětlení“. Jedná se o částku 150.000 Kč, kterou obec doplní
přibližně stejnou částkou na dofinancování této akce. Nové
veřejné osvětlení s instalací jednoho hlásiče místního rozhlasu
potěší hlavně naše nové občany z řad stavebníků. Realizace
této akce bude během letních měsíců.
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Prodloužení vodovodního řadu
včetně
zhotovení
vodovodních
přípojek pro novou výstavbu – Bílý
Újezd je další akcí, na kterou byla
poskytnuta dotace z fondů Evropské
unie. Nový vodovod finančně za
591.197 Kč musí být hotov do konce
tohoto
měsíce
a
zkolaudován
v červenci.
Výběrové
řízení
na
dodavatele bylo provedeno na začátku
května. Jedná se o první akci v naší
obci, která dosáhla na dotaci z fondů
EU. Té pak naleží publicita uvedená
vpravo. Pokud se termínově všechno
stihne dle daného harmonogramu,
bude 12 nových stavebních parcel
k dispozici dalším stavebníkům někdy
v listopadu 2009. Každá ze stavebních
2
parcel má rozlohu kolem 1000 m a na
svém pozemku bude mít zavedenu
elektřinu, vodu a kanalizaci.

TENTO PROJEKT
„ PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU VČETNĚ ZHOTOVENÍ
VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK PRO NOVOU VÝSTAVBU – BÍLÝ ÚJEZD “
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA
v rámci osy IV LEADE
Programu rozvoje venkova ČR
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

Konečně i potěšitelná zpráva o
problematickém
přechodu
pro
chodce na silnici I/14 v Bílém Újezdě.
Projektová dokumentace je konečně
schválena
všemi
kompetentními
institucemi a čeká se na stavební
povolení. Poté bude následovat
případné finanční zajištění projektu
pomocí dotace nebo jeho částečná
realizace dle finančních možností
obce.
Žádám občany, aby si své čtyřnohé
miláčky (myslím tím hlavně psy) drželi
pod kontrolou. Řečeno jinak, volný
pohyb psů na veřejných prostranstvích
je současnými právními předpisy
zakázán. V Bílém Újezdě se jedná
hlavně o střed obce, který je díky
malým dětem velmi využíván. Na
dětské hřiště a víceúčelové hřiště je
vstup se psy přísně zakázán. Hygiena
a zdraví dětí je to nejzákladnější, co
musíme my dospělí pro ty nejmenší
zajistit. Ty samé podmínky platí i
v Hrošce,
kde
byly
v minulosti
problémy navíc s potulujícími se
agresivními psy,
kteří napadali
spoluobčany. Prosím tedy majitele
těchto psů, aby si
uvědomili následky
své nedůslednosti a
nezodpovědnosti vůči
ostatním.

OBR.: výkop vodovodu

Připravované projekty:
1.
2.
3.

Zvelebení středu obce Hroška (sadovnické úpravy hlavatky
a chodníky okolo)
Kanalizace Masty (odkanalizování Mastů a hledání
nejschůdnějšího řešení vzhledem k mlýnskému náhonu).
Nová informační tabla uvnitř zvonice v Bílém Újezdě,
sloužící pro informaci turistům a návštěvníkům této
starobylé stavby o obci a její historii.

Zvu všechny občany na letní akce pořádané místními spolky.
Jejich výčet je letos vskutku bohatý. Svou účastí podpoříte rozvoj
jejich další aktivity. Programy a akce jsou uvedeny v další časti
zpravodaje.
Na závěr přeji všem čtenářům a občanům obce příjemné
letní počasí, nádhernou dovolenou plnou krásných zážitků a
místním spolkům velký úspěch jejich akcí odměněný hojnou
návštěvou.

Zdeněk Arnošt
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PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ

březen 2009

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře, akce,
která byla očekávána širokou mysliveckou veřejností,
se letos představila v sále Motorestu U Sekyrky v
Bílém Újezdě. Je ctí naší obce, že mohla hostit to
nejlepší z mysliveckých trofejí zvěře ulovené v
honitbách rychnovského okresu v roce 2008. Výstavu
slavnostně otevřel předseda Okresního mysliveckého
spolku, dr. Jansa, za přispění našeho starosty Zdeňka
Arnošta. Po krátkých proslovech a uvítání hostů,
starostů okolních obcí, vedoucích referátů životního
prostředí městských úřadů v Rychnově nad Kněžnou
a v Dobrušce a pracovníků Státní správy myslivosti z
RK, Dobrušky a z Kostelce nad Orlicí byla v sobotu
21. března výstava za účasti početné veřejnosti a
zvuku fanfár slavnostně otevřena.
Vzhledem k tomu, že ulovená zvěř pocházela ze 74
honiteb rozsáhlého území téměř 1000 km 2 s velmi
rozmanitými přírodními podmínkami, mohli si
návštěvníci prohlédnout opravdu jedinečné a
originální trofeje. Na přehlídce byly k vidění například
vypreparované lebky s parožím srnců, jelenů a daňků,
lebky s toulci muflonů a špičáky divočáků, dále lebky
lišek, jezevců a psíků mývalovitých.
Přehlídku trofejí pořádaly Městské úřady s
rozšířenou působností Dobruška, Kostelec nad Orlicí
a Rychnov nad Kněžnou, Okresní myslivecký spolek
ČMMJ v RK a MS Šesterák Bílý Újezd. Výstava byla
otevřena denně do 27. března 2009. Dík patří všem,
kteří měli na této propagaci myslivosti zásluhu. Zvlášť
nutno je ocenit místní myslivecké sdružení Šesterák
za přípravu akce a poutavou a inspirující výzdobu
výstavní místnosti.

OBR.: vystavované trofeje
(nahoře a vlevo)
OBR.: slavnostní fanfáry při
zahajování výstavy (nahoře)

HROŠECKÝ POLDR V AKCI

březen 2009

STATISTIKA
Počet obyvatel naší
obce ( rok 2008)

OBR.: začátkem
března se při jarním tání již po
několikáté osvědčil hrošecký poldr
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vesnice občanů chalupářů
Bílý
Újezd

228

11

Hroška

256

16

Roudné

75

4

Masty

67

12

celkem

626

43

OTESTUJ TE SI SV É ZN ALOSTI O HISTORII OBC E...

Tajenka – historik a kronikář, který se zasloužil o
popis historie Bílého Újezda

1.
2.
3.

1.

U
2.
3.

4.
5.

V
4.
5.

6.
7.
8.

6.
7.

9.

8.
10.

9.

11.

10.

12.
11.

13.
14.

12.

R

15.

13.
14.

16.

15.

Správné odpovědi naleznete na poslední straně

16.

Vedle kostela v Bílém Újezdě se nachází ……..
s přilehlým pozemkem a rybníčkem.
Ve znaku pánů ostrova se objevuje zvíře. Které?
Památkou na 2. SV je hrob ….... na újezdeckém
hřbitově.
V Roudném se dříve těžila ……. ruda.
V mastech se podle některých spisů nacházela
……., která byla před bitvou na Bílé Hoře sídlem
masteckého pána.
Mastecký mlýn původně sloužil jako ……. .
V břehu Zlatého potoka blízko Roudného můžeme
najít vchod do 59 m dlouhé ….... .
Bílý Újezd se podle pověsti dříve nazýval …….
Újezd
Bytovka v Hrošce ještě před několika desetiletími
sloužila jako ……. pro děti.
Zaniklý jezdecký klub v Bílém Újezdě se jmenoval
……. .
Újezdecká zvonice, ačkoli má ve výklenku
letopočet 1140, vznikla v ……. (slovy) století.
Mančinka, postava z knihy Babička, která má hrob
na újezdeckém hřbitově, se jmenovala Marie …… .
Hrošecká kaplička je zasvěcena svatému …….. .
Při cestě z Hrošky do Trnova míjíme v příkopě
stojící osamělý ……. kříž.
Podle pověsti dala Bílému Újezdu název rozlitá
……. .
Jak se nazývá kniha, která zachycuje historii obce?

UČTE SE TŘÍDIT NA INTERNETU A VYHRAJTE PĚKNÉ CENY!
Třídění odpadu je mezi naší
veřejností stále více rozšířenější.
V posledních letech se už navíc
netýká jen větších měst, ale dostává
se více i do menších obcí. Přesto se
ale stále najde dost těch kteří jsou
v této otázce spíše v rozpacích a
nemají s tříděním odpadu příliš velké
zkušenosti. Právě pro ně je opět po
necelém roce připravena soutěž
Virtuální třídění, ve které si mohou
děti i dospělí vyzkoušet své znalosti
v oblasti třídění nanečisto a hlavně
zábavnou formou. Na nejúspěšnější
pak navíc čeká 25 krásných cen!,
Soutěž probíhá od 25. dubna do
15. června 2009 na webových
stránkách www.cistykraj.cz. Tato hra

je zaměřena především na ty, které problematika třídění odpadu
zajímá, ale doposud neměli možnost se o ní dozvědět víc. Hra je
určena pro malé i velké, podmínkou je pouze chuť hrát a zkusit
něco nového. Pravidla jsou velice jednoduchá. Každý z odpadů,
které jsou vyobrazeny na monitoru, patří do správného barevně
odlišeného kontejneru nebo sběrného dvora. V předem daném
časovém limitu je pak s pomocí počítačové myši potřeba vše
vytřídit.
Výsledky budou v termínu do 30. června 2009 uveřejněny na
internetových stránkách, kde bude soutěž probíhat. Jak bylo již
uvedeno, na ty nejlepší soutěžící čekají krásné ceny včetně
digitálního fotoaparátu, MP3 přehrávače, nabíječky na baterky
nebo několika sportovních tašek. Celkem je připraveno
25 atraktivních cen!
Ing. Lenka Bacovská, projektová manažerka
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ODJEZNÍK AUTOBUSŮ
cílová
stanice

platí do 12.12.2009

Odjezdy ze zastávk y Bí lý Újezd
110,-

BRNO

(přímé spoje)

dn51

12.38
16,-

Ï
4.59

DOBRUŠKA
Laichterova

Ï68
5.31

Ï72
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6.48

Ï10
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Ï
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Ï28 Ï10 Ï69 Ï70 Ï10
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Ï
Ï
Ï
…65
Ï68
dn51 p74
14.01 14.01 14.40 14.40 14.40 14.46 15.43 16.01 16.44 17.42 18.36 19.27 21.22 21.49 22.28
45,-

JAROMĚŘ
10,-

KVASINY
Škoda Auto
8,-

MASTY
35,-

NÁCHOD
22,-

OPOČNO
16,-

RYCHNOV N. KN.

oÏ
11.06
Ï68
5.28

Ï68 …65
13.28 21.28

Ï50
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13.50

Ï10
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Ï
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Ï
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Ï
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Ï
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12.11 13.04 14.01 14.40 15.43 16.01 16.44 18.36 19.27 22.28
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Ï
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o
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Ï
…
Ï
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o
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Ï68
Ï72 Ï10
Ï
Ï
…
Ï
Ï
Ï
Ï68
13.28 13.28 13.57 14.39 15.14 15.55 16.21 17.12 18.12 19.06 21.32
10,-

SOLNICE

Ï
5.03

Ï68
5.28

Ï
5.35
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6.03

Ï30
6.29

Ï10
7.00

Ï
7.18

Ï10
7.58

Ï
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o
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Ï
…
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Ï
Ï
…
Ï
Ï
Ï
…65
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o
12.53 13.28 13.28 13.57 13.58 14.39 15.14 15.55 16.21 17.12 18.12 19.06 21.28 21.32

VYSVĚTLIVKY
Ï
…
n
o
p
d

jede v pracovní dny
jede v neděli a státní svátky
jede v pátek
jede v sobotu
jede v neděli
dálkový spoj (zastavuje v BÚ)
tučně vyznačený spoj jede přes Hrošku

10
15
28
30
50
51
65
68
69
70
72
74

nejede od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09
jede také 30.6.09, 27.10.09, nejede od 1.7.09 do 31.8.09, 30.10.09
jede od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09
jede od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09
nejede od 1.7.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09
nejede od 5.6.09 do 18.9.09
nejede 5.7.09, 27.9.09
nejede od 27.7.09 do 14.8.09, 16.11.09
jede od 27.7.09 do 14.8.09, 16.11.09
jede od 1.7.09 do 24.7.09, od 17.8.09 do 31.8.09, od 29.10.09 do 30.10.09
jede od 27.7.09 do 14.8.09, 16.11.09
jede také 6.7.09, 28.9.09, 28.10.09, 17.11.09, nejede 5.7.09, 26.7.09, 2.8.09, 9.8.09, 27.9.09, 15.11.09
pokud není u spoje uvedena žádná značka, jede denně

Sestaveno podle jízdních řádů platných do
12.12.09, dopravci si vyhrazují právo na změnu
času a ceny spoje v době platnosti řádů.
Společnost AUDIS BUS nabízí nadstandartní
formu přepravy – RadioBus, podrobnosti na
www.radiobus.cz.

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. Rychnov nad Kněžnou
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LETNÍ CYKLOBUSY OPĚT VYJELY
Provoz autobusů pro turisty a cyklisty (tzv.
cyklobusů) do Orlických hor je letos zajišťován
hned třemi autobusovými dopravci (AUDIS BUS
Rychnov n.Kn., ORLOBUS Nové Město n.Met.
a ČSAD Ústí n.Orl.). Letošní sezóna začíná 16.
května a trvá až do 20. září, cyklobusy jezdí vždy
o víkendech a státních svátcích.
Zde uvádím části linek pouze těch cyklobusů,
na které je možné přistoupit v RK, Solnici nebo
Dobrušce.
V naší
obci
bohužel
žádné
nezastavují. Mnoho dalších tras cyklobusů do
Orlických hor a Podorlicka včetně linky do
Polska naleznete na internetových stránkách
www.audisbus.cz nebo www.orlobus.cz .

květen-září 2009

KOSTELEC N.ORL.-RYCHNOV N.K.-DEŠTNÉ V ORL.H.
7:25
7:30
7:40
7:43
8:00
8:13
8:23
8:29
8:37
8:08
9:10
9:20

12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:55
12:57
13:05

HRADEC KRÁLOVÉ-OPOČNO-DOBRUŠKA-DEŠTNÉ V ORL.H.
7:30
7:40
7:50
7:56
8:01
8:15
8:30
8:41
8:44
8:53
8:54
8:58
9:02
9:15

8:55
9:06
(
(
9:28
9:32
9:35
9:45

12:15
12:25
12:35
12:41
12:46
13:00
13:15
13:26
13:29
13:38
13:39
13:43
13:47
14:00

Hradec Králové,Terminál HD
Blešno,ob.ú.
Třebechovice p.Oreb.,nám.
Ledce
Očelice
Opočno,nám.
Dobruška,aut.st.
Bačetín
Kounov,hostinec
Deštné v Orl.h.,Plasnice
Deštné v Orl.h.,odb.Špičák
Deštné v Orl.h.,Národní dům
Deštné v Orl.h.,Zákoutí hot.Orlice
Deštné v Orl.h.,Šerlich,Mas.ch.

11:15
11:03
10:55
10:48
10:44
10:37
10:30
10:15
10:10
10:00
9:59
9:56
(
9:45

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narodili se :

v lednu
v únoru
v březnu

Kostelec n.Orl.,náměstí
Doudleby n.Orl.,U váhy
Vamberk, nám.
Lupenice
Rychnov n.Kn.,žel.st.
Rychnov n.Kn.,aut. nádr.
Solnice, nám.
Kvasiny, konzum
Skuhrov n.B.,nák.střed.
Deštné v Orl.h.,lanovka
Deštné v Orl.h.,hot.Orlice
Deštné v Orl.h.,Šerlich

Z jízdních kol musejí být před naložením
odstraněny světlomety, závěsné brašny apod.
Jízdní kola, která nelze upevnit do držáků (např.
kvůli šířce plášťů), nebudou přepravena.

ČASTOLOVICE- RK- MEZIVRŠÍ
15:50
15:45
15:30
15:25
15:15
15:14
15:11
(
15:00

7:20
7:35
7:40
7:50
8:08
8:21
8:28
8:38
8:55
9:15

Častolovice,nám.
Kostelec n.Orl.,nám.
Doudleby n.Orl.,U váhy
Vamberk,nám.
Rychnov n.Kn.,aut.nádr.
Javornice,U Sokola
Slatina n.Z.,škola
Pěčín,hostinec
Rokytnice v Orl.h.,žel.st.
Říčky v Orl.h.,Mezivrší

v lednu
v březnu
v dubnu

18:04
18:00
17:55
17:51
17:45
17:18
17:13
17:06
17:00

leden-květen 2009

Zehetgruberová Klára, Bílý Újezd 91
Kozák Ondřej, Bílý Újezd 19
Marek Filip, Bílý Újezd 85
Šuláková Hana, Roudné 2

Ať je po celý život provází jen samá láska !!

Zemřeli :

11:30
11:22
11:19
11:15
10:53
10:50
10:40

14:26
14:22
14:19
14:46
14:12
14:11
14:02
13:59
13:55
13:33
13:30
13:20

paní Marie Hartmanová, Masty 17
paní Drahomíra Kuchařová, Hroška 13
pan Josef Zaňka, Bílý Újezd 79
paní Růžena Švorcová, Hroška 57
pan Jaroslav Hlavsa, Hroška 96

Čest jejich památce!
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

leden-květen 2009

Co je u nás nového v roce 2009?
V lednu:
20.1. proběhl zápis žáků do 1.
ročníku ZŠ na školní rok
2009/2010. Odpolednem nové
školáky provázely pohádkové
bytosti (žáci 5. ročníku), které
jim dávaly nelehké úkoly. Ti si
s nimi lehce poradili a všichni
zápis úspěšně absolvovali.

27.4.

28.4.

1. 9. do našich lavic usednou:
Červinka Adam
Dyntar Dominik
Chylka Jakub
Kroupová Tereza
Michl David
Špaňo Jakub
Šrámek Adam

Hroška
Bílý Újezd
Hroška
Bílý Újezd
Roudné
Bílý Újezd
Hroška

Červinka Tadeáš
Červinková Nelli
Dyntar David
Hlavsa Martin
Michlová Karolína
Petr Tomáš
29.4.

V únoru:
nás navštívila paní Jana
Mazúchová z Podkrkonoší a
děti zhlédly ukázku dravců a
sov spojenou s letovým před vedením a velice zajímavou a
poučnou přednáškou.
5.2. žáci 3.–5. ročníku navštívili
společně s dětmi ze ZŠ Solnice
Hvězdárnu a planetárium
v Hradci Králové
21.2. proběhl již 9. ples školy a
školky.

3.2.

30.4.

7.5.

18.5.
19.5.
28.5.

8.4.

ZŠ ve spolupráci s Kulturní
komisí OÚ Bílý Újezd připravila
1. tvořivou dílnu pletení
košíků z proutí pedig pod
vedením zkušené lektorky paní
Zuzany Šimečkové z Rychnova
nad Kněžnou.
jsme konečně vynesli Moranu
a přivítali jaro.

odpoledne proběhl na naší zahradě a na místním hřišti
„Čarodějnický rej“. Sešli se zde malí i velcí čarodějové,
malé i velké čarodějnice! Společně jsme soutěžili
v různých disciplínách – tanec s koštětem, házení škrpálu
do branky nebo brambory do kotlíku. Na závěr jsme si
všichni pochutnali na opečených párcích.
jsme navštívili hasiče v Rychnově nad Kněžnou.

jsme pozvali rodiče a veřejnost na tradiční besídku ke
Dnu matek. Děti opět nezklamaly a předvedly se, jak jsou
šikovné.
jsme se společně vyfotili.
nás navštívil pan Plocek se s svojí violou a děti se blíže
seznámily s tímto nástrojem.
oslava Dne dětí - proběhl již 7. ročník Újezdecké šlápoty.
Výsledky hlavního závodu a doprovodné soutěže (střelba
ze vzduchovky) jsou uvedeny v tabulce.
Poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou a
organizací této akce.
střelba ze vzduchovky

přespolní běh (Šlápota)

mladší

starší

mladší

starší

1.

Michal
Duzbaba

Libor
Felcman

Michal
Duzbaba

Iva
Melicharová

2.

Martin
Šubr

Iva
Melicharová

Natálie
Kubíčková

Šimon
Horáček

3.

Dominik
Dyntar

Pavel
Grabmuller

Aneta
Jirsová

Jiří Šrytr

pořadí

V dubnu:
2.4.

Hroška
Hroška
Bílý Újezd
Hroška
Roudné
Hroška

V květnu:

V březnu:
26.3. jsme uspořádali Velikonoční
odpoledne pro děti a jejich
rodiče. V jedné učebně jsme
zdobili slaměné věnce a ve
druhé
jsme
vytvářeli
velikonočního zajíčka.

jsme pro velký úspěch zopakovali další tvořivé odpoledne
„Namaluj si své tričko“ pod vedením paní Lenky
Pecenové z Dobrušky. Netradiční technika naše mamky
velmi zaujala a z dílny si odnášely krásně ozdobená trička.
proběhl zápis dětí do MŠ na příští školní rok. Bohužel
jsme nemohli uspokojit všechny zájemce, protože počet
převyšoval kapacitu (= 20 dětí). Komise pečlivě zvážila
případ od případu a dle daných kritérií (zaměstnaní rodiče,
sourozenci, ….) přijala tyto děti:

nejúspěšnějším předškolákem se stal Adam Šrámek

V červnu:
2.6.

dostaly děti ještě jeden dárek k svátku. Jely na školní výlet
– tentokrát do ZOO Trója v Praze.
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30.6.

slavnostně ukončíme školní
rok, děti dostanou vysvědčení
– ocenění své celoroční
práce.
Vyřadíme
z MŠ
předškoláky a rozloučíme se
s žáky 5. ročníku.
Na 2. stupeň do ZŠ Solnice
přecházejí:
Felcman Libor
Chylka Adam
Melicharová Ivana
Verner Matěj
Přejeme jim úspěšný start
na nové škole!

Loučení v tento den bude více.
Odchází nám do důchodu naše školnice – Ludmila Lenfeldová.
My jí touto cestou chceme poděkovat za
její dlouholetou obětavou práci,
za její spolehlivost a za citlivý přístup
k dětem.
Přejeme jí do dalších let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Fotografie ze všech letošních akcí najdete na internetových
stránkách www.skola.bilyujezd.cz

OBR.: vítězové Újezdecké šlápoty kategorie
mladší - zleva Michal Duzbaba, Natálie
Kubíčková, Aneta Jirsová (nahoře)
OBR.: vynášení Morany (vpravo)

Za všechny z MŠ a ZŠ Milena Švorcová

HROŠECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2009
So
11.07.
So
25.07.
So
08.08.
So
22.08.

Velká letní diskotéka - H&P&L, spolumoderuje Lukáš
Mercl (Černá Hora), host večera Tereza Kerndlová
XVII. Veteran Moped Show
Bladex Rock
Československá diskotéka - DJ Zdenda Skřivánek

Hroškošou aneb Letní Maxidiskotéka - DJ Pavel
Cejnar (Evropa 2)

8

http://mujweb.cz/www/hroska/
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

leden-květen 2009

I v letošním jubilejním roce, kdy si připomeneme 125 let od
vzniku sboru, se chystáme uspořádat mnoho akcí pro
veřejnost, hasičských soutěží a samozřejmě oslavu našeho
výročí.
Zatím se nám povedlo zorganizovat Dětský karneval, který
se konal v únoru v sálu Motorestu U Sekyrky.
30.4. jsme úspěšně spálili čarodějnice. K vidění byl
například lampionový průvod, soutěž o nejlepší čarodějnici a
mnoho dalších aktivit. Následovalo posezení u reprodukované
hudby.
23.5. změřila síly žákovská družstva mládeže v soutěži
O pohár „Újezdecké sekyrky“ v požárním útoku. Cílem
soutěže bylo hlavně procvičení disciplín hry Plamen před
jarním okresním kolem této hry. Naše družstvo se zúčastnilo
soutěže v katogorii „starší“ a umístilo se na krásném 2. místě.
(viz tabulka dole). Za odměnu děti zhlédly film v kině
Dobruška.
umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo starší - SDH
Bystré v Orl.h.
Bílý Újezd
Křovice
Čánka
Záhornice
Záměl

OBR.: dětský karneval (nahoře)

započ. čas
26,74
30,06
30,56
35,65
37,55
39,68

Dále bychom Vás rádi pozvali na:

Oslavu 125 let od vzniku sboru ,
která se koná 13.6. od 10 hod. na hřišti v Bílém Újezdě.
Program: soutěž O vesnický pohár v požárním útoku (SDH
Hroška, HC Bílý Újezd, SDH Masty, SDH Bílý Újezd
–muži, ženy, děti)
beseda s majitelem vozu Liaz Dakar (vůz bude
vystaven po celou dobu akce)
SDH Solnice- ukázka historické techniky
ukázka nové hasičské techniky Škoda Auto Kvasiny
vystoupení mažoretek a dětí ze ZŠ a MŠ Bílý Újezd
SDH Bílý Újezd- ukázka útoku s koňskou stříkačkou
historická vozidla p. Udlinka
Hudba: DJ Franc s doprovodem zpěváka Robiho, host Jiří
Krytinář
večerní posezení s hudbou Senior
Pro děti bude k dispozici nafukovací hrad s trampolínou.
Občerstvení zajištěno (grilovaná kuřata, klobásy z udírny).
Děkujeme všem sponzorům.
1.ročník soutěže Soptík Cup ve štafetě jednotlivců,
který se koná dne 27. června 2009 od 9.00 v areálu pod
kravínem. Závodu se účastní družstva 16. okrsku.
Občerstvení zajištěno.
7. ročník noční soutěže v požárním útoku,
který se koná 18.7. v areálu pod kravínem.
Výsledky a fotografie ze soutěží a další podrobnosti
naleznete na www.hasici.bilyujezd.cz.
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OBR.: družstvo SDH

Z rané historie SDH Bílý Újezd
Od doby, kdy naši předchůdci zakládali v
Bílém Újezdě hasičský sbor, uplynulo
mnoho let. Druhá polovina 19. století byla
dobou velkých změn, vynálezů, rozvoje
průmyslu i společnosti. Do toho období
zapadá i vznik hasičských spolků. Bílý
Újezd nezůstal pozadu a z rozhodnutí
obecní rady se 16. října 1884 konala
ustavující schůze sboru dobrovolných
hasičů v Bílém Újezdě.
Sbor se zúčastnil mnoha záchranných
akcí při požárech v celém okolí a činně se
vždy podílel na kulturních činnostech v
obci spolu s ostatními organizacemi.
Od svého založení do 20. června 1909
pracoval sbor při čtyřech požárech v Bílém
Újezdě, při dvou požárech v Roudném a
zúčastnil se záchranných akcí při více než
třiceti požárech v okolí.
Až do roku 1909 měl v majetku 1
čtyřkolovou
stříkačku,
jednu
malou
stříkačku z roku 1867, osobní výzbroj pro
24 mužů a tři žebříky.
zdroj: www.hasici.bilyujezd.cz

HOKEJOVÝ KLUB

leden-květen 2009

Devátý ročník Rychnovské hokejové ligy
(RHL) je minulostí a naše v pořadí již sedmá
hokejová sezóna v trvání našeho klubu
přinesla pěkný konečný výsledek v podobě
obhájení druhého místa z loňské sezóny.
V období pro hokej odpočinkovém nastal čas
bilancování a hodnocení.
Pro naše věrné příznivce jsme připravili pro
zajímavost několik hokejových statistik
týkajících se našeho mužstva.
Podrobné
informace
a
komentáře,
statistiky, fotky z jednotlivých zápasů,
informace o hráčích mužstva a další
zajímavosti jsou zveřejněny na našich
internetových stránkách HC Bílý Újezd
www.hcbu.cz
OBR.: mužstvo HC BÚ (vpravo)

nejlepší účast

kanadské bodování
jméno
Cita Václav
Rygr Lukáš
Arnošt Zdenek
Pilc Tomáš
Zrzavý Ladislav
Pilc Aleš
Vosyka Jaroslav
Petera Pavel
Dvořák Jiří
Effenberk Leoš
Procházka Karel
Arnošt Pavel

bodů
28
27
21
20
18
12
10
9
9
8
8
8

jméno
Arnošt Pavel
Arnošt Zdenek
Pilc Tomáš
Rygr Lukáš
Vosyka Jaroslav
Cita Václav
Pilc Aleš
Procházka Karel
Zrzavý Ladislav
Dohnal Aleš
Dvořák Jiří
Effenberk Leoš

brankář

nejtrestanější hráč
jméno
Arnošt Pavel
Jiroud Jiří
Dvořák Jiří
Rygr Lukáš
Arnošt Zdenek
Effenberk Leoš
Vaněček Pavel
Dohnal Aleš
Pilc Aleš
Pilc Tomáš
Vosyka Jaroslav

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

– 2003
– 2004
– 2005
– 2006
– 2007
– 2008
– 2009

6.místo
5.místo
6.místo
4.místo
3.místo
2.místo
2.místo

min
53
30
30
18
14
10
6
6
6
6
6

HC Bílý Újezd
HC Bílý Újezd
HC Bílý Újezd
HC Bílý Újezd
HC Bílý Újezd
HC Bílý Újezd
HC Bílý Újezd

nejlepší střelec

zápasů
16
16
16
16
16
15
15
15
15
13
11
11

q

př

ú

tr

q/zápas

Vošlajer
Vlad.

42

0

14

2

3,0

q - obdržených gólů
př - přihrávek
ú - účast na zápasech
tr - trestných minut
q/zápas - prům. obdržených
branek za zápas

47
55
36
41
46

: 75
: 67
: 61
: 55
: 46

10 bodů
12 bodů
11 bodů
11 bodů
18 bodů

108 : 42

35 bodů
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gólů
17
15
15
9
9
6
6
6
5
4
4

nejlepší přihravač

2008-09

4 2 0 8
6 0 0 8
4 3 0 7
5 1 0 6
5 1 1 5
PLAY OFF
11 1 0 4

jméno
Cita Václav
Arnošt Zdenek
Pilc Tomáš
Zrzavý Ladislav
Rygr Lukáš
Dvořák Jiří
Pilc Aleš
Vosyka Jaroslav
Petera Pavel
Vaněček Pavel
Jiroud Jiří

jméno
Rygr Lukáš
Cita Václav
Zrzavý Ladislav
Effenberk Leoš
Pilc Aleš
Arnošt Zdenek
Arnošt Pavel
Procházka Karel
Pilc Tomáš
Petera Pavel
Vosyka Jaroslav

přihrávek
18
11
9
7
6
6
6
5
5
4
4

ÚJEZDECKÉ SPORTOVNÍ LÉTO 2009
Pro
místní
a
ostatní
sportovce pořádá HC Bílý
Újezd už tradiční „Újezdecké
sportovní léto“.Letos v pořadí
pátý ročník, odehrávající se
na místním víceúčelovém
hřišti, nabízí akce, při kterých
si přijdou na své příznivci
nohejbalu, malé kopané a
tenisu. Podrobný časový sled
turnajů je uveden vpravo.
Těšíme se na účast nových
tváří různého věku a mladých
nadějí místního sportovního
dění.
Podrobné výsledky, fotky,
zajímavosti z těchto akcí též
můžete
sledovat
na
internetových
stránkách
www.hcbu.cz
Účast
na
jednotlivých
akcích lze přihlásit u Zd.
Arnošta tel. 724 183 043
nebo na www.hcbu.cz

Za HC Zdeněk Arnošt

OBECNÍ KNIHOVNA BÍLÝ ÚJEZD
Knihovna bude od května do září otevřena pouze každé sudé
pondělí od 18.00 do 19.00. Jedná se o tyto dny: 11. května, 25.
května, 8. června, 22. června, 6. července, 20. července, 3. srpna, 17.
srpna, 31. srpna, 14. září a 28. září. Od října bude otevřeno opět
každé pondělí ve stejném čase.
Vše o knihovně, nabídku nově zakoupených knih a celý seznam
dostupné literatury v elektronické podobě si můžete prohlédnout či
stáhnout na nových internetových stránkách obecní knihovny www.knihovna.bilyujezd.cz.
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Na stránkách naleznete i jednotlivá čísla
Újezdeckého zvoníku
ve formátu pdf.
Za webové stránky
patří velký dík jejich
webmasterovi Zdenku
Arnoštovi.

PRODEJNA BÍLÝ ÚJEZD

Od května změna prodejní doby:

PRODEJNÍ DOBA
PO
ÚT

7,30
7,30

12,00
12,00

ST

7,30

12,00

ČT

7,30

PÁ
SO

12,30

15,00

12,00

12,30

15,00

7,30

12,00

12,30

17,00

7,30

10,00

PRODEJNA COOP HROŠKA
PRODEJNÍ DOBA
PO

7,00

ÚT

17,00

ZAVŘENO

ST

7,00

ČT
PÁ

17,00

ZAVŘENO

SO

7,00

17,00

7,00

10,00

POŠTA BÍLÝ ÚJEZD

PROVOZNÍ DOBA
PO

8,00

9,30

14,00

15,30

ÚT

8,00

9,30

ST

8,00

9,30

14,00

16,30

ČT

8,00

9,30

14,00

15,30

PÁ

8,00

9,30

14,00

15,30

SLOVO ZÁVĚREM
Doufám, že toto číslo přinese
každému kapku poznání a některým i
zábavy.
Děkuji všem, kteří svým článkem
přispěli do tohoto vydání Újezdeckého
zvoníku: Zdeňku Arnoštovi, Pavlu
Kroupovi, Mileně Švorcové, Janu

Tošovskému, MS Šesterák a Obecnímu úřadu Bílý
Újezd.
Příští číslo vyjde pravděpodobně koncem září, do té
doby přeji všem příjemné prožití letních měsíců,
vydařené dovolené a dostatek odpočinku.
Vy, kteří jste neuspěli při luštění tajenky, nezoufejte,
zde jsou správné odpovědi.

Jonáš Chudý
šéfredaktor
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