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Uţ nyní v sobotu 3. října proběhne svoz
nebezpečných odpadů. Věnujte proto
pozornost letáku, který je uveřejněn
v tomto čísle zpravodaje.
V letních měsících pokračovaly další
stavební úpravy klubovny hasičů
v Mastech. Došlo k výměně střešní
krytiny a dešťových svodů (náklad
132.500 Kč). Po marné snaze obrousit,
očistit a renovovat nátěrem stávající okna
jsme od tohoto záměru upustili a došlo
k celkové výměně všech oken. Okna
dodávala firma Euro-Jordán za cenu
38.000 Kč. V těchto nákladech je
obsaţena demontáţ stávajících oken a
jejich likvidace, nová okna vč. montáţe,
vnitřní a venkovní parapety a zednické
práce. Do stavebních úprav klubovny
hasičů v Mastech se zatím investovalo
celkem 245.000 Kč.
V měsíci srpnu bylo dokončeno a
předáno dodavatelem veřejné osvětlení
v oblasti nové výstavby rodinných
domků v Bílém Újezdě. Celkem 21
stoţárů veřejného osvětlení a nový
rozvaděč pro jejich napájení potěší
hlavně občany nové výstavby. Po
nádherném babím létu a přicházejícím
období podzimních a zimních plískanic se
osvětlení této lokality bude rozhodně
hodit. Ke
zprovoznění uvedeného
zařízení chybí pouze připojení k rozvodu
distribuční sítě společnosti ČEZ. Akce
pod názvem „ZTV na výstavbu rod.
domků, etapa 2. Bílý Újezd – veřejné
osvětlení“ přišla obec na 305.250 Kč.
Přibliţně polovinu nákladů, částku
150.000 Kč hradil Královehradecký kraj
z Programu obnovy venkova. Tuto částku
obec získala uţ na jaře letošního roku.
Instalace jednoho hlásiče místního
rozhlasu bude provedena ke konci října.
Před nadcházející topnou sezónou se
podařilo dokončit rekonstrukci kotelny
na koupališti v Hrošce. Výměna kotle a
potrubních rozvodů ústředního topení
v kotelně, nová elektroinstalace vč.
opravy kabelové přípojky, výměna okna,
provedení nových omítek a podlahy uvnitř
kotelny si vyţádaly částku 152.000 Kč.

OBR.: obchvat lomu,
Masty hasičárna,
Hroška kotelna

Cesta z Polomu na Škutinu okolo lomové stěny je jiţ minulostí.
Podnik M-Silnice, provozující Lom Masty z důvodu rozšíření těţby
kamene na dalších 20 – 30 let přeloţil stávající obsluţnou komunikaci
z Polomu na Škutinu jiným směrem. Nová cesta slouţící hlavně
obyvatelům č.p. 28 a 30 dále poštovním doručovatelům a cyklistům je
doplněna uměle navršeným protihlukovým valem, který bude osázen
stromovím.
Prodloužení vodovodního řadu včetně zhotovení vodovodních
přípojek pro novou výstavbu – Bílý Újezd je další akcí, která byla
zkolaudována
17.
července
2009.
Vzhledem
k napjatému
harmonogramu akce, začínajícímu podáním ţádosti o dotaci,
výběrovým řízením na dodavatele, realizací stavby a její kolaudací,
závěrečným vyúčtováním s ţádostí o proplacení dotace do 30.července,
bylo její uskutečnění přímo atletickým výkonem. Dotace v částce
611.331 Kč vč. DPH zatím nebyla proplacena, protoţe SZIF Hradec
Králové (správce dotace) v současné době čeká na prováděcí vyhlášku,
která stanoví jakým způsobem tuto částku vyplatit, zda s DPH nebo bez
DPH.
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Výzva potencionálním stavebníkům
z řad občanů naší sloučené obce.
Zastupitelstvo obce na svém příštím
zasedání konaném ke konci měsíce října
bude projednávat prodej stavebních
pozemků v Bílém Újezdě. Jedná se o 12
2
stavebních parcel o ploše kolem 1000 m
na 1 parcelu. Na kaţdé parcele je
zavedena elektřina, voda a kanalizace.
Základní podmínkou bude zahájení
stavby do listopadu roku 2012 a
kolaudace domu nejpozději do roku 2018.
2
Cenu za 1 m , způsob a termín prodeje
určí zastupitelstvo.
V případě více
zájemců na jednu parcelu budou
stanoveny podrobné podmínky pro výběr
stavebníka. Na přiloţeném situačním
plánku jsou uvedené parcely označeny
jako oblast výstavby.

Obec prodala pozemky pod bývalou Kampeličkou (obytný dům č.p.
2
65 - par. č. 110 st. a 5/5 k.ú Bílý Újezd), celková výměra 610 m za
cenu 61.500 Kč. Kupující Zeas Podorlicko a.s. Trnov
Nezdary: projekt „Přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Bílý Újezd“
vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod
nebyl Výborem Regionální rady regionu schválen k poskytnutí dotace.
Na pracovišti Územního odboru realizace programu v Hradci Králové mi
bylo sděleno, ţe našemu projektu chybělo 0,8 bodu k tomu aby získal
75 bodů a tím uspěl. Kaţdý, kdo o dotace ţádal, si dokáţe představit
posouzení jednotlivých projektů, kdyţ pouze tato ţádost o dotaci se
všemi přílohami měla kolem 550 stránek formátu A4.
Díky tomuto neúspěchu jsme zaţádali o dotaci z fondu OPŢV. Jednalo
se o zpracování a podání ţádosti na „ Zateplení ZŠ a MŠ Bílý Újezd“.
Tento dotační titul měl přispět na výměnu oken, zhotovení nové
zateplené fasády a zateplení stropů a podlah. Přílohou této ţádosti
musel být tzv. energetický audit budovy. Ten nám zpracovala firma aţ
z Olomouce a dodala 22.8.2009. Vlastní výzva k podání ţádostí byla
oficiálně zveřejněna 3.8.2009 s tím, ţe bude ukončena aţ 30.9.2009. Uţ
10.8.2009 správce programu oznámil předčasné ukončení výzvy
v případě naplnění ţádostí a vyčerpání daných finančních prostředků. K
tomu došlo 17.8.2009 a tím celou ţádost o dotaci, projekt a energetický
audit můţeme dát do archivu. Tato nepovedená „sranda“ z řad fondu
OPŢV nás stála 75.000 Kč (audit, projekt, ţádost).
Víceúčelové hřiště v Bílém Újezdě v pátek 25.9.2009 hostilo zástupce
Mikroregionů Bělá a Hornolidečska. V rámci sportovního odpoledne
aneb „DSO slaví 10 let výročí od zaloţení“ byla slavnostně pokřtěna
publikace „Úspěšně realizované projekty na území DSO Mikroregion
Bělá“. Setkání se zúčastnili starostové, místostarostové a zastupitelé 20
obcí Mikroregionů Bělá a Hornolidečska, kteří sloţili osm soutěţních
muţstev, zápolících v 10 netradičních disciplínách. Po 1,5 hodinovém
zápolení o body se nejlépe s úskalím soutěţe vyrovnaly týmy
Hornolidečska, které obsadily první tři místa. Patrně pravá moravská
slivovice byla tím nejlepším dopingem k úspěchu. Na závěr dne se
všichni hosté přemístili do Hrošky, kde v areálu koupaliště povečeřeli a
při hudbě zhodnotili celé setkání.

OBR.: nové parcely

Upozorňujeme
občany
vyuţívající
hromadné veřejné dopravní prostředky,
ţe se blíţí termín změny jízdních řádů.
Dnem 13.12.2009 začne běţet tzv.
projekt optimalizace a integrace veřejné
dopravy navrţený firmou OREDO a tímto
dnem začínají platit celostátní změny
jízdních řádů.
Výstavba problematického přechodu
pro chodce na silnici I/14 v Bílém Újezdě
bude zahájena. Očekávané stavební
povolení
nabylo
právní
moci
a
dodavatelská firma na začátku října
zahájí stavební práce. Ještě letos by se
mělo stihnout rozšíření chodníku ve
směru na Dobrušku, nový chodník nad
Duzbabovými, dopravní značení a
osvětlení přechodu. Ostatní práce budou
provedeny na jaře roku 2010.

OBR.: setkání starostů- Mikroregion Bělá a Hornolidečsko

Na závěr zvu všechny seniory naší sloučené obce na
jejich setkání, které se bude konat v sále Hospody u
sekyrky v Bílém Újezdě v pátek 13. listopadu 2009 od 17,00
hodin. Program: poutavá přednáška MuDR. Milíče Světlíka o
Himalájích, dále informace starosty o dění v obci, společná
večeře a posezení při hudbě. Prosím, udělejte si čas a
přijďte.
Zdeněk Arnošt
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
se uskuteční v sobotu 3.10.2009
9.00
9.20
9.40
10.00-10.30

Masty autobusová zastávka
Roudné u váhy
Bílý Újezd u prodejny
Hroška u Hlavsů čp.36

Dále upozorňujeme občany, ţe pro zpětný odběr
elektrospotřebičů je podmínka úplnosti zařízení, musí
být bez mechanického poškození (nic se nesmí
odmontovávat, ani částečně). Veškeré odpady, to je
nebezpečný odpad, elektrospotřebiče, pneu (pouze od
osobních aut) musí majitel odevzdat osobně, to
znamená vyčkat odběru a nenechávat odpady na
stanovištích bez dozoru. u obalů, kapalin a jiných látek je
vhodné definovat účel ,popřípadě typ kapaliny nebo
látky.
Podnikatelé si svoz nebezpečných odpadů zajišťují
sami, na vlastní náklady.

OZNÁMENÍ ČEZU
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říjen 2009

50. NAROZENINY FELÍCIE

srpen 2009

Nejednomu pamětníkovi se vybaví nostalgická vzpomínka,
jak na trase mezi Solnicí a Dobruškou denně brázdily silnicí
překrásné Felície. Některému klukovi se občas splnil sen,
kdyţ ho zkušební jezdec naloţil a pár kilometrů svezl.
Felda postupně získávala řadu ocenění v celé Evropě i
mimo ni. Dnes ji tu a tam můţeme spatřit nablýskanou, jak
míří na nějaký ten sraz veteránů, kde se jich sjede jen pár
kousků. Letos však slaví tento model 50. narozeniny, a tak se
jejich majitelé rozhodli, ţe se sjedou z celé Evropy, aby znovu
okusili symbolický výjezd z bran rodného závodu v Kvasinách.
Celá stovka veteránů vyrazila v sobotu 22.8.2009 z ATC
Rozkoš do Kvasin. Cestou samozřejmě projíţděly Bílým
Újezdem, kde rozveselily místní obdivovatele bliknutím či
roztodivným zatroubením.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sňatek uzavřeli :

červen-září 2009

v červnu

Jiří Čepela, Hroška 60
Petra Staňková, Hroška 60

Přejeme Vám hodně štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
Zemřeli :

v červenci

pan Milan Brandejs, Hroška 53
paní Stanislava Dyntarová, Bílý Újezd 63
paní Ludmila Linhartová, Roudné 27
pan Jaroslav Pilc, Bílý Újezd 7
pan Adolf Šrámek, Hroška 76

v srpnu
v září
Čest jejich památce!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hlavním vrcholem letošní sezóny byly oslavy 125 let od
zaloţení našeho sboru, které proběhly 13.6.2009 za účasti
mnoha hostů a přítomnosti několika atrakcí. K vidění byla
ukázka útoku koňskou stříkačkou, dále nová hasičská
technika ze Škoda Auto Kvasiny a historická technika SDH
Solnice. Své vystoupení předvedly maţoretky a proběhla
beseda s majitelem vozu Liaz Dakar. Celým dnem provázeli
DJ Franc, zpěvák Robi a herec Jiří Krytinář.

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

družstvo
Semechnice A
Sněţné
Výrava
Semechnice B
Ještětice
Častolovice
Tutleky
Bílý Újezd
Roveň

čas
51,58
59,76
68,06
74,96
75,21
30,21 (1 čas)
41,16 (1 čas)
45,67 (1 čas)
54,57 (1 čas)

V červenci proběhl 7. ročník noční soutěţe v poţárním
útoku. Počasí bohuţel nepřálo, i přesto všechny
zúčastněné týmy statečně bojovaly.
Druţstvo dětí se v létě zúčastnilo závodů v Čánce a
Opočně, z obou závodů si děti odvezly bronzovou
medaili.
Děkujeme všem sponzorům za sponzorské dary ať
finanční nebo věcné v tomto roce.

OBR.: LIAZ Dakar
TAB.:

červen-září 2009

výsledková
listina nočního
útoku- kat. muži
(ženy obsadily
2. místo za
Opočnem)
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Letní prázdniny jsou jiţ minulostí a školní rok s datem
2009/2010 je v plném proudu. Slavnostního zahájení
školního roku se zúčastnila pracovnice Obce Bílý Újezd
paní Jana Ţidová, která všechny pozdravila a
prvňákům předala kníţku a balíček sladkostí. Nové
ţáčky doprovodili v onen významný den jejich rodiče.

Všechny tři školy si jsou velmi podobné podmínkami,
ve kterých se nacházejí i problémy, které jako
malotřídní školy musí řešit.
Projekt vytvořil podmínky pro dlouhodobé hostování
učitelky AJ – rodilé mluvčí, která bude společná pro
všechny tři školy. Ţáci získali moţnost alespoň 1
hodinu týdně (kaţdý ročník zvlášť) trávit s lektorkou,
která se jim věnuje velmi intenzivně a individuálně,
vznikl prostor pro řádné procvičení látky, pro
zdokonalení konverzační dovednosti, pro správnou
výslovnost a motivaci pro další učení.
Další spolupráce spočívá v tematicky zaměřených
projektových dnech, které budou ţáky obohacovat o
informace o jejich rodišti, měřit síly v různých
soutěţích, porovnávat úroveň znalosti v jednotlivých
předmětech.

Poprvé do školních lavic usedli:
Terezka Kroupová
Adam Červinka
Dominik Dyntar
Jakub Chylka
David Michl
Jakub Špaňo
Adam Šrámek

září 2009

Bílý Újezd
Hroška
Bílý Újezd
Hroška
Roudné
Bílý Újezd
Hroška

Do mateřské školy nastoupilo 6 nových dětí:
Nelli Červinková
Karolína Michlová
Tadeáš Červinka
David Dyntar
Martin Hlavsa
Tomáš Petr

Co připravujeme v nejbližší době?

Hroška
Roudné
Hroška
Bílý Újezd
Hroška
Hroška

Od pondělí 5. října začnou na naší škole pracovat
zájmové krouţky (Pastelka, Veselé pískání, Pohoda,
Sportovní, AJ – firma ATLANTA – Králíčkovi)
Pokud by se našel někdo z rodičů, který by chtěl vést
nějaký
krouţek
(počítače,
příroda,
turistika,
myslivost,…) budeme rádi!
Na středu 7, října od 15. 00 hodin připravujeme
zahradní „Dýňovou slavnost“ plnou zábavy, her a
soutěţí.
V pátek 9. 10. proběhne fotografování dětí na
Vánoce.
Podzimní prázdniny v tomto roce navazují na státní
svátek středu 28. 10. a budou ve čtvrtek a v pátek (29.
– 30. 10.)

Na našem zařízení došlo k personálním změnám.
V červnu odešla do důchodu školnice paní Ludmila
Lenfeldová a na její místo nastoupila paní Miluše
Macháčková z Hrošky. Paní učitelka z MŠ Veronika
Šimková odešla na mateřskou dovolenou a po dobu její
nepřítomnosti ji bude v MŠ zastupovat paní učitelka
Miroslava Weissová z Náchoda.
Od 1. 9. 2009 realizujeme projekt „Kvalitně i na
vesnici“ (Top quality even in village).
Základní myšlenkou tohoto projektu bylo spojení tří
malých škol (ZŠ Bílý Újezd, ZŠ Dobré, ZŠ Podbřezí) a
umoţnit tak rovný přístup k ţákům.

Na závěr – recept pro školáky, jak být ve škole
úspěšní:
1. Kaţdý večer si zkontroluji a nachystám věci do
školy.
2. Pravidelně se doma připravuji na výuku v klidné a
příjemné atmosféře.
3. Učím se pro sebe. Vím, ţe školní výsledky se
odrazí na výběru mého budoucího povolání.
4. Domácí úkoly a ţákovskou kníţku dávám ke
kontrole rodičům, aby mě mohli pochválit,
podpořit, případně mi poradit nebo pomoci.
5. Povídám si s rodiči o tom, co jsem ve škole proţil.
6. S dobrou náladou se účastním školních akcí.
7. Můj úspěch záleţí také na týmové práci se všemi
ve škole.
S odhodláním, trpělivostí, pílí a optimismem
vykročte do nového školního roku pravou nohou.
Čeká vás spousta zábavy a to za trochu
povinnosti stojí!

OBR.: projekt „Kvalitně i na vesnici“

Pokud se chcete dozvědět o naší škole víc,
informace naleznete na www.skola.bilyujezd.cz

Hlavním tématem je zkvalitnění výuky cizího jazyka,
společná organizace vzdělávacích akcí souvisejících
s učebním plánem, rozvoj spolupráce a výměna
zkušeností mezi pedagogy na těchto školách.

Milena Švorcová
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HOKEJOVÝ KLUB

sezóna 2009/2010

Po předešlých dvou úspěšných sezónách v
Rychnovské hokejové lize a stoupající výkonnosti
našeho muţstva přišla méně potěšující zpráva z řídícího
orgánu soutěţe. Letošní jubilejní desátý ročník RHL se
bude hrát podle pravidel bezkontaktního hokeje. Tato
pravidla zakazují hru tělem, střelu golfovým úderem,
úder hokejky na hokejku a podobně. Na základě těchto
stanovených pravidel, které z hokeje dělají pro diváky
nezáţivný a málo atraktivní sport, jsme účast v letošním
ročníku odmítli. V počátcích této výzvy se v kuloárech
vedení RHL povídalo o moţnosti vzniku dvou soutěţí.
Jedné klasické hokejové a druhé bezkontaktní.
S blíţícím se termínem soutěţe situace nabrala rychlého
konce a klasický hokej byl rychnovským vedením
definitivně zamítnut. V současné době se letošního
ročníku bezkontaktní RHL nezúčastní muţstva HC Bílý
Újezd, HC Častolovice a HC Lípa. Jestli se přihlásí nové,
neznámé týmy ukáţe čas. Pro některé naše věrné
příznivce a hráče to bude jisté zklamání. Podívaná na
směsku florbalu a hokejbalu odehrávající se na ledě

skutečně moc není. Necháme se překvapit novým
ročníkem RHL a příští rok uvidíme. Tréninky a přátelská
utkání vyplní naši letošní hokejovou sezónu. Ostatní
informace o dění v klubu (termíny tréninků, případné
zápasy, atd.) najdete na našich internetových stránkách
www.hcbu.cz

Za HC Zdeněk Arnošt

ÚJEZDECKÉ SPORTOVNÍ LÉTO

léto 2009

1. Noční nohejbalový turnaj trojic 2009
Jiţ tradičně první sportovní akcí konanou na
víceúčelovém hřišti byl 26. června noční
nohejbalový turnaj trojic, kterého se letos
zúčastnilo 9 muţstev, jedno přihlášené bohuţel
nedorazilo. Letošním 5. ročníkem provázel
soutěţící občasný déšť, i přesto však byly výkony
všech muţstev velmi vyrovnané. Do finále se
probojovali hráči Kunvaldu po výhře nad
Roubenkou a muţstvo osady Lomy, které porazilo
tým KNS Hroška. Po napínavém finálovém utkání
se šampiony stalo muţstvo Kunvaldu. Na třetím
místě se díky výhře nad KNS Hroška umístilo
druţstvo Roubenka.
OBR.: vyhlášení vítězů
TAB.: výsledková listina

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9

jméno
KUNVALD (Toman R., Tobiška J., Kubíček R., Jehlička J.)
OSADA LOMY (Marek J., Macháček I., Mičkeh M.)
ROUBENKA (Petr L., Petr V., Sehnoutka J.)
KNS HROŠKA (Petr J., Jiroud J., Hlaváček R.)
JEŠTĚTICE (Štěrba M., Petr J. ml., Kuchař D.)
MALÍ BORCI (Švorc M., Vaněk M., Hlavsa J.)
JAD (Jehlička F., Arnošt Zd. st., Dohnal A.)
LEJTOSAUŘI (Cita J., Arnošt Zd. ml., Švorc O.)
VELCÍ BORCI (Cita V., Chmelař J., Veverka M.)
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skóre

body

počet zápasů

5:3
3:5
2:4
1:5
0:8

5
3
2
1
0

4
4
3
3
4

2. BÚ OPEN dvouhra ženy 2009
V sobotu 27. června HC BÚ uspořádalo čtvrtý ročník
turnaje ţen ve dvouhře bez omezení kategorií. U
prezentace se přihlásilo 6 odváţných tenistek. Ty se
utkaly ve vzájemných zápasech, které nejlépe zvládla
Věra Králová a obhájila tak loňské prvenství.
Děkujeme
všem
zúčastněným
tenistkám
za
předvedenou hru a odvahu podstoupit namáhavý turnaj.
Těšíme se na jejich účast v dalším ročníku, ve kterém
doufáme, ţe přibudou další nové tváře újezdeckého
tenisu.
pořadí
1
2
3
4
5
6

jméno
KRÁLOVÁ Věra
HOLUBOVÁ Eva
ULČOVÁ Jana
KRASSKOVÁ Zuzana
CHMELAŘOVÁ Kateřina
FRIČKOVÁ Lenka

skóre
9:1
5:5
5:5
4:6
4:6
3:7

body
9
5
5
4
4
3

OBR.: vyhlášení vítězů

3. Turnaj v malé kopané 2009
Za nepříliš příznivého počasí, kdy průtrţ
mračen střídalo slunečné počasí se 25.
července uskutečnil jiţ pátý ročník "Turnaje
v malé kopané". Po nasazení loňských
finalistů do čela skupin "A" i "B" jim pak los
určil soupeře následovně. Ve skupině "A" se
střetly: nasazený tým Hujerů z Borohrádku,
Lesy Janeček, Nic moc team, Šneci
Kostelec a AC Roudnička. Ve skupině "B"
pak nasazený tým ACS Grupa Alkoholiczna
(směska alkoholiků z Újezda, Prahy a
Liberce), Újezdecký balet, Dream team,
Lampárdi, FC Real Zábřeh. První týmy z
obou skupin se pak utkaly o 1. a 2. místo.
Druzí pak o celkové 3. a 4. místo. Po
dramatických bojích z prvních míst
postoupili do finále Hujeři s Újezdeckým
Baletem, z druhých pak AC Roudnička a
ACS Grupa Alkoholiczna. V malém finále
lépe začala Roudnička, která vedla 1:0. Po
vyrovnání soupeře však za kratší konec
provazu tahala ACS Grupa, která se ujala
vedení 2:1. Závěr vyšel lépe hráčům
Roudničky, kteří vyrovnali a vynutili si
penaltový rozstřel o 3. místo v turnaji.
Stoprocentní úspěšnost střelců Roudničky
slavila úspěch, díky které nad svým
soupeřem vyhráli v penaltovém souboji 4:2.
ACS Grupa tak po loňském druhém místě
brala pouze "bramborovou medaili". V
očekávaném finále se favorizovaní Hujeři
utkali s narychlo sestaveným domácím
týmem Újezdeckého baletu. Za nepříliš
fotbalu přejících klimatických podmínek,
dramaticky
vyrovnaný
zápas
přinesl
rozuzlení aţ v samém závěru. Necelých 20
s před koncem zápasu Hujeři vyuţili chybu v
rozehrávce a rozhodli tak jediným gólem
finále ve svůj prospěch. Jiţ celkově čtvrté
vítězství Hujerů v trvání turnaje jim přineslo

jako hlavní cenu sud piva a pohár věnovaný Obcí Bílý Újezd.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Mirek Maruscák (AC
Roudnička), který v základní části turnaje vstřelil 13 golů, druhý
Martin Fryml (Nic moc team) s 10 góly a třetí David Matějus
(Hujeři) s 9 góly. Zápasy s přehledem soudcovali rozhodčí
František Jehlička a Radek Jehlička. Nejmladším aktivním
hráčem byl Adam Smola z muţstva Lampárdů, autor tří gólů.
Nejmenším průměrným věkem vévodil Dream team.
Pořadatelé děkují za účast všem muţstvům, za jejich sportovní
výkony a korektní chování i v extrémních podmínkách. Divákům
pak za přízeň, aktivní a slušné fandění.

OBR.:
Újezdecký
balet na 2.
místě
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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jméno
HUJEŘI
ÚJEZDECKÝ BALET
AC ROUDNIČKA
ACS GRUPA ALKOHOLICZNA
NIC MOC TEAM
DREAM TEAM
FC REAL ZÁBŘEH
ŠNECI KOSTELEC
LAMPÁRDI
LESY JANEČEK

skóre

body

26:8
14:15
6:10
14:20
5:17
1:54

5
3
2
2
2
0

4. BÚ OPEN dvouhra muži 2009
V sobotu 22.8.2009 se uskutečnil
tenisový turnaj ve dvouhře muţů bez
omezení
věku.
Jiţ
pátý
ročník
újezdeckého tenisového seriálu "BÚ
OPEN" se odehrál tentokrát za vrtkavého
letního počasí. Bez účasti loňského vítěze
Petra Kroba a v době, kdy dovolené byly
v plném proudu, se na zdejším kurtu
sešlo 12 hráčů, kteří svedli tvrdé boje od
začátku aţ do konce turnaje. Tři nejlepší z
loňského turnaje byli nasazeni jako
jedničky do skupin A, B, C (Arnošt Zd.
ml., Arnošt Zd. st., Chudý J.). Ostatním
pak los určil začlenění do skupiny. Z
prvních míst ze skupin postoupili do
finálové skupiny Arnošt Zdenek ml., Holub
Petr a Chudý Jonáš.
Úvodní zápas finálové skupiny mezi Zd.
Arnoštem a Jonášem Chudým přinesl
vyrovnaný boj o kaţdý míček. Lépe začal
Jonáš Chudý, který vedl uţ 3:0 na gamy,
ale mohutný finiš staršího soka vedl v
hodině dvanácté k vyrovnání na 5:5. V
rozhodujícím gamu hraným tiebreakem
pak Zdenek Arnošt neponechal nic
náhodě a svého soupeře udolal hlavně
zlepšeným prvním podáním.

Ve svém druhém finálovém zápasu pak Zdenek Arnošt navázal na
zlepšený výkon z konce minulého utkání a převálcoval svého dalšího
finálového soupeře Petra Holuba jednoznačně 6:1 a celkově pak
zvítězil v celém turnaji.
V zápase o druhé místo pak zkušenější Petr Holub taktickou a
trpělivou hrou dovedl zápas do vítězného konce a výhra v poměru 6:3
mu zajistila celkově druhé místo v letošním ročníku turnaje. Poráţený
Jonáš Chudý si tak po loňském čtvrtém místě i přes tuto prohru
polepšil a obsadil třetí místo.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům, za předvedenou hru a těšíme
se na jejich účast v roce 2010.
pořadí
1
2
3
4-5
4-5
6
7
8
9
10-11
10-11
12

jméno
ARNOŠT Zdenek ml.
HOLUB Petr
CHUDÝ Jonáš
ARNOŠT Zdeněk st.
DUZBABA Ladislav
KROUPA Martin
ARNOŠT Pavel
CITA Jan
MALÝ Zdeněk
RESL Josef
CITA Václav
ŠVORC Michal

skóre

body

10:7
9:6
10:10
9:11
8:11
6:9
6:12
6:12
3:10

4
4
4
2
2
2
0
0
0

5. BÚ OPEN čtyřhra ženy 2009
Z celkového počtu 8 hrajících odváţlivkyň,
tedy čtyřech dvojic, předvedla nejlepší výkon
dvojice Králová Chmelařová. Pozadu nezůstaly
ani Holubová Pilařová, Ulčová Jehličková či
Hejhalová Ehlová. K vidění byly vskutku téměř
hodinové bitvy, jelikoţ díky nízkému počtu dvojic
se hrálo na 2 sety. Jen tak dále, ţeny!

pořadí
1
2
3
4

jméno
KRÁLOVÁ V., CHMELAŘOVÁ K.
HOLUBOVÁ E., PILAŘOVÁ I.
ULČOVÁ J., JEHLIČKOVÁ P.
HEJHALOVÁ S., EHLOVÁ A.

skóre
5:1
4:2
2:4
1:5

body
5
4
2
1

6. BÚ OPEN čtyřhra muži 2009
Vítězný "double" v této sezóně získal Zdenda
Arnošt, kdyţ krom dvouhry vyhrál spolu se
Zdeňkem Arnoštem starším i čtyřhru. Velice dobrý
výkon předvedla i dvojice na druhém místě Krob Pilc. Třetí místo obsadili Karel Procházka s
Jonášem Chudým, kteří postoupili ze skupiny
"smrti" na úkor borců typu Holub Duzbaba, Král
Kubec či Červinka Jánský.
Nový náboj do turnaje přinesly dvojice Cita Vondráček, Findejs - Míl, Kroupa - Jiroud či Arnošt Smutný. Aţ neobvyklý klid a vyrovnanost nabídla
dvojice Cita - Chmelař. Poslední výsledkově avšak
určitě ne herně zakončila turnaj dvojice Fanc Malý.
Je moţno konstatovat, ţe turnaj byl velmi vyrovnaný
a ţe celková úroveň je rok od roku lepší.

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

jméno
ARNOŠT Zdenek, ARNOŠT Zdeněk
KROB Petr, PILC Aleš
CHUDÝ Jonáš, PROCHÁZKA Karel
HOLUB Petr, DUZBABA Ladislav
CITA Jan, VONDRÁČEK Lukáš
KRÁL Martin, KUBEC
FINDEJS, MÍL
KROUPA Martin, JIROUD Jiří
ARNOŠT Pavel, SMUTNÝ Petr
ČERVINKA Libor, JÁNSKÝ
CITA Václav, CHMELAŘ Josef
FANC Lukáš, MALÝ

skóre

body

11:10
9:10
9:10
8:9
6:9
5:8
8:10
4:9
5:12

4
4
2
2
2
2
2
2
0

SLOVO ZÁVĚREM
Děkuji všem, kteří svým článkem přispěli do zpravodaje a přeji všem občanům hezky strávený podzim. Další číslo vyjde
pravděpodobně na konci roku.
Jonáš Chudý
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