Plánované stavební akce
ještě v tomto volebním období
Největší akcí, která se již provádí je
„Rekonstrukce střešního pláště budovy
mateřské
školy,
včetně
zateplení
obvodového pláště“. Výběrové řízení
na zhotovení vyhrála firma „ JOKAS s.r.o.“
s nabídkovou cenou 3 085 701 Kč včetně
DPH. Termín předání provedeného díla je
25. 8. 2014.
Další stavební akcí je výměna oken
a vstupních dveří v základní škole. Tuto
zakázku získala firma PFT Jičín s cenou
267 816 Kč včetně DPH. Výměna oken
bude
provedena
v období
9. - 11. 7. 2014. Následně budou provedeny
zednické a malířské práce, aby nebyl
narušen začátek školního roku. Ke konci
spěje prodloužení stoky L u Vojické
zastávky. Územní rozhodnutí již nabylo
právní moci a je požádáno o stavební
povolení. Po získání stavebního povolení
bude vybrána firma na provedení stavby.
V současné době se opravuje taras na cestě
k „Bukovce“, kde došlo k sesuvu a hrozilo,
že cesta bude neprůjezdná. V letních

měsících chceme opravit ještě některou
cestu broušeným asfaltem.
V tomto
volebním
období
se
pravděpodobně
nepovede
zrealizovat
zatrubnění
„Pařikáče“
s následným
chodníkem a opravou tarasu. Stále ještě
nemáme územní rozhodnutí, o které bylo již
požádáno. Velké množství vlastníků
některých parcel na veřejných plochách
často komplikuje stavební činnost.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 25.
25. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 1.
1. dubna 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 1 dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem
k 31. 3. 2014, které je přílohou č. 1 tohoto
zápisu ze zasedání ZO (dokument je
k nahlédnutí na Obecním úřadě)
- Provedení položení dlažby ve sportovním
areálu o ploše 180m2 firmou Miloslav
Frýba,
Konecchlumí
42
s cenovou
nabídkou 128.800,- Kč.
- Delegování starosty obce Ing. Josefa
Chudoby
na
valnou
hromadu
Vodohospodářské a obchodní společnosti,
a.s., Na Tobolce 428, 506 45 Jičín, konané
dne 11. 6. 2014. Delegování náhradníka
místostarosty obce p. Jaromíra Chudoby.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Možnost získání finančních prostředků
z EU na zakoupení kompostérů na základě
zájmu
občanů
po
provedeném
dotazníkovém šetření.
- Informaci starosty obce o havarijním
stavu kamenného tarasu u p. Jedličky
ve Vojicích.

Usnesení z 26.
26. zasedání
zastupitelstva
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 7.
7. května 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 2 dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem
k 30. 4. 2014 dle plánovaných květnových
výdajů, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu
ze zasedání ZO (dokument je k nahlédnutí
na Obecním úřadě)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci o průběhu výběrového řízení na
akci „Rekonstrukce střešního pláště budovy
mateřské školy, Vojice č. p. 1 včetně
zateplení obvodového pláště budovy“, které
administruje firma Profesionálové, a.s.,
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Masarykovo nám. 391/12, 500 02 Hradec
Králové.
- Informaci starosty obce o záměru
odkoupení části pozemku u obecní stodoly
ve Vojicích, který je ve vlastnictví pana
Kindla z Vojic.
- Informaci starosty obce o záměru prodeje
pozemku parc. č. 246/7 v k. ú. Vojice panu
Odvárkovi z Vojic.
Zastupitelstvo obce zamítá:
Návrh
opravy
požární
nádrže
v Podhorním
Újezdě
zpracovaný
Ing. Alešem Holemým – KONPRA,
Za Humny 503/1, 500 09 Hradec Králové.

Usnesení z 27.
27. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 28.
28. května 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Výběrové řízení na akci „Rekonstrukce
střešního pláště budovy mateřské školy,
Vojice č.p. 1 včetně zateplení obvodového
pláště budovy“ při kterém byla vybrána
firma JOKAS s.r.o., Bydžovská Lhotka 46,
504 01 Nový Bydžov, IČO: 25930168
s cenou za provedení díla 2.550.166,00 Kč
bez DPH. DPH činí 535.535,00 Kč.
Celková cena 3.085.701,00 Kč.
- Rozpočtové opatření č. 3 dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem
k 28. 5. 2014 a dle plánovaných květnových
výdajů, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu
ze zasedání ZO (dokument je k nahlédnutí
na Obecním úřadě)
- Opravu prasklin v koupališti pomocí
speciální hmoty.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Oslovení alespoň tří firem na cenovou
nabídku na akci výměny oken v budově
základní školy ve Vojicích.
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO
Nájem hrobového místa
V letošním roce začíná nové desetileté období pro uzavření smlouvy o nájmu z hrobového
místa. Všechny hroby byly nově očíslovány a přeměřena jejich plocha novým správcem
hřbitova p. Vítkem Makovcem. Cena za nájem a služby s tím spojené je zastupitelstvem obce
stanovena na 19,50 Kč za m2 a rok. Smlouvu o nájmu hrobového místa lze uzavřít a nájem
zaplatit na obecním úřadě. V době dovolených si ověřte přítomnost účetní, nebo starosty na
tel. čísle 605 109 530 případně 604 966 007
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Obecní úřad v Podhorním Újezdě a Vojicích
a sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích
oznamuje všem občanům, že se o víkendu

20. 09. 2014 - 21. 09. 2014
bude konat

ZÁJEZD DO HARRACHOVA
Popis akce:
Ubytování je hrazeno každým účastníkem zvlášť, cena dvoulůžkového pokoje s polopenzí
činí 500,-Kč. Cena zahrnuje přespání na jednu noc, sobotní večeři formou
několikachodového menu a nedělní snídani formou bufetu
Průběh zájezdu: Sraz účastníků zájezdu se bude konat v bývalém hostinci u Čermáků ve
Vojicích. Odjezd v 07:00 hod. Příjezd do Harrachova v 09:00 hod. Bude následovat
ubytování a poté proběhne exkurze sklárny a muzea skla, cena vstupného na osobu činí 120,Kč. Následovat bude přestávka na oběd v hotelové restauraci. Do večerních hodin bude
probíhat bohatý kulturní program (např. bobová dráha - 90,-Kč, kdo bude mít zájem o pivní
lázně - 700,-Kč/osoba. cena zahrnuje: 30 min. koupel, 30 min. relaxace a 2x malé pivo během
terapie nebo návštěva pivovaru). Odjezd je naplánován na neděli v 10:00 hod.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu osobně, nebo na tel. čísle
493 697 161 do 25. 08. 2014. Doprava bude hrazena Obecním úřadem Podhorní Újezd a
Vojice.
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události druhé čtvrtiny roku a postupovali jsme
při hledání v kronice tentokrát o 35 a více let do historie. V této rubrice je plně citováno znění obecní
kroniky včetně stylistiky a gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná a přepsala
T. Veselá.

DATUM

UDÁLOST

1929

V důsledku silných mrazů pomrzlo mnoho ovocných stromů, vinná réva
a ořešáky. Mnoho stromů se bude muset nechat vykácet. Polní práce byla téměř
o měsíc opožděna.

1934

Dne 28. dubna večer se objevilo veliké množství chroustů. Potom po tři dny
vždy večer létaly směrem z polí do vesnice velké roje.
V sobotu 28. května časně ráno vyhořela Semíkova stodola u čp. 43.
V červnu v Podhorním Újezdě v obecním domku onemocněly 3 děti tyfem.
Nakazily se při koupání v dolním rybníce vojickém, kde byla voda tenkrát
velice špinavá. 1 dítě zemřelo.
Velké sucho přinutilo lidi z návsi, dvora a průhonu vozit si vodu ze studánky
u Mádlů čp. 82. Poněvadž byla jen malá, přítok z Bukovky byl slabý. Občané
se rozhodli zřídit tam větší nádržku z kamenů a betonu. Nyní je tam vody dost.

1939

Péčí správce hřbitova Jana Bílka čp. 75 byl znovu zřízen park před hřbitovem
podle plánu, který vypracoval zahradník Mazánek z Jičína.
V květnu byla velká průtrž mračen. Voda vymlela na silnicích až 60 cm
hluboké průrvy, pobořila podezdívky a odnášela celé kvádry a sloupy. Druhý
den byla svolána pracovní povinnost na odstranění škod.

1949

V dubnu promítal státní putovní biograf u Čermáků filmy propagující JZD.
V červnu se uskutečnila akce v rámci „Radostné dny mládeže“. Pořádal Sokol
zdařilou tělocvičnou besídku s recitací.

1954

Mezinárodní cyklistický závod míru Varšava – Berlín – Praha projel po silnici
pod obcí směrem od Konecchlumí do Ostroměře. Na závod se přišlo podívat
mnoho občanů.

1959

Družstevnice a brigádnice z obou obcí začaly jednotit řepu. Pole bylo rozděleno
po 16 arech a každá pracovnice díl vyjednotila a později okopala. V jednocení
soutěžily družstevnice z Vojic s družstevnicemi z Podhoního Újezda.

1964

V obou obcích je dohromady přes 170 důchodců, kterým se vyplácí měsíčně
úhrnem téměř 90 000 Kčs.

1969

V dubnu členové SNB pátrali po zlodějích, kteří vykradli domek ve skále JZD
v PÚ. Vloupali se do domku střechou a ukradli trhací prach a rozbušky. Pes
dovedl příslušníky až k čp. 52 ve Vojicích, kde našli ukradené věci v chlívku
na dvoře.

1974

Na trati Ostroměř – Jičín dělníci pomocí velkých strojů vyměňovali koleje.
Dopravu zajišťovaly autobusy.
V prodejně Jednoty ve Vojicích prodává paní Pácalová každý pátek také maso,
kuřata a kachny. Také výběr uzenin.

1979

Žáci a učitelé ZŠ Vojice uskutečnili v červnu letní branné cvičení. Většina
úkolů proběhla ve ztíženém lesním terénu.
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Je červenec, dětem začaly prázdniny. A my
máme za sebou opět jeden školní rok. Byl
podobný jako ty ostatní. Žáci naší školy
se vzdělávají podle školního vzdělávacího
programu Rodinná škola. Snažíme se, aby
uměli, ale také chodili rádi školy, a tak jako
všechny stejně staré děti v naší republice
se naučily podle svých možností číst, psát,
počítat a v každém dalším ročníku prohlubovat
své znalosti o nové poznatky a vědomosti. Také
jsme ale zažili spoustu legrace a získali jsme
mnoho zážitků, o které se s vámi dělíme
na našich webových stránkách. Připomeňme
si alespoň ty poslední.
21. května odjeli žáci naší školy do Hořic
do autokempu U věže na dvoudenní školní
výlet. Dopolední program tvořila dopravní
výchova. Nejprve si všichni pod vedením pana
Milana Čeřovského zopakovali pravidla
silničního provozu, žáci 4. a 5. ročníku
si napsali test, ostatní hráli hry s dopravní
tématikou a malovali dopravní značky. A pak
již všichni nasedli na kola a jezdili
na dopravním hřišti. Mohli si tak své vědomosti
ověřit v praxi. Moc se jim to líbilo, i když došlo
i k několika kolizím a pádům. Po obědě jsme
se vydali na prohlídku našeho nejbližšího
města. Nejdříve jsme sledovali okolí
z Masarykovy věže samostatnosti. Bylo krásné
slunečné počasí a tak jsme dohlédli až
na Sněžku, či Černou horu. Pak jsme navštívili
hořické muzeum, kde nám slečna Monika
Benešová připravila zajímavou přednášku
spojenou s diskuzí a ukázkou archeologických
nálezů. Na zpáteční cestě jsme si zamlsali
na opočenské zmrzlině. Večer jsme věnovali
pohybovým hrám a také jsme ještě stihli
(ne)odlovit kešku. Čekali jsme, až se pořádně
setmí a žáci se po jednom vydali na noční
stezku odvahy, pří které plnili různé úkoly.
Pro některé to byl boj sama se sebou, protože
některá zákoutí autokempu byla opravdu temná
a působila vážně strašidelně. Zážitek to byl pro
všechny ohromný, vše ještě umocňovala
nasvícená Masarykova věž samostatnosti, která
se tyčila nad námi. Stezky odvahy se zúčastnili
úplně všichni a za svou statečnost byli
odměněni malým dárkem. Čas se nám pomalu
chýlil k půlnoci a tak jsme zalezli do spacáků,
abychom se vyspali a připravili se tak na akce,
které nás čekají druhý den. Hned ráno rovnou
ze spacáků jsme vyběhli na rozcvičku, ke které
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jsme využili celé dopravní hřiště. Po nezbytné
ranní očistě a vydatné snídani jsme se vydali
k prameni Kalíšek nedaleko přírodního
koupaliště Dachova.
Po výborném obědě jsme se už museli jít sbalit
a přesunuli jsme se do města, odkud jsme odjeli
zpět domů.
Také děti z mateřské školy byly na výletě.
Společně s dětmi ze Sobčic navštívily město
Chlumec nad Cidlinou. Jejich cílem byl zámek
Karlova
Koruna,
který
si
prohlédly
za doprovodu princezen. V každé komnatě
čekala na děti jiná pohádka. Děti plnily i různé
úkoly, přebíraly Popelce hrách, jezdily
na dřevěném koni, ježibabě loupaly perníčky.
Malovaly princezny a draky. Absolvovaly cestu
za vílami a strašidly po zámeckém parku.
Převlékly se do pohádkových kostýmů
a vyfotily se. A tak si domů odvezly nejen
nádherné zážitky, ale i fotografii, která jim bude
tento den stále připomínat.

12. června se v základní škole uskutečnilo
setkání rodičů a všech známých. Zahajovali
žáci 1. ročníku krátkými básničkami,
všichni si společně zazpívali písničku
Včelka Mája, kterou doplnili hrou
na hudební nástroje. Potom byla
předvedena prezentace některých akcí
tohoto školního roku. Hlavním bodem byla
dramatizace pověsti O Golemovi, kterou
žáci předvedli na školní zahradě. A protože
i tentokrát nám počasí přálo, bylo
to myslím důstojné zakončení letošního
školního roku.
Všem Vám přeji hezké prázdniny,
odpočiňte si, nejlépe na čerstvém vzduchu,
načerpejte nové síly, abychom 1. září
s chutí zahájili nový školní rok a mohli
se hned pustit do nových poznání a úkolů.

Autor: Mgr. Jitka Jenčovská

Národní házená
Naši házenkáři nakonec obsadili
obsadili v tabulce 9. Místo
K rozhodujícím dvěma utkáním odjeli na sever Moravy naši národní házenkáři. Nejprve se utkali
s SSK Vítkovice a druhý zápas hráli se Sokolem v Albrechtičkách. Bohužel i přes velké nasazení
všech hráčů se ani v jednom zápase nepodařilo bodovat. V konečné tabulce náš tým tedy obsadil
9. místo.
14. 6. - SSK Vítkovice
- TJ So Podhorní Újezd
15. 6. - Sokol Albrechtičky - TJ So Podhorní Újezd

16:12 (10:6)
19:16 (9:8)

Konečná tabulka - 2. liga B muži
1. Draken Brno

20

0

2

394:297

40

2. Veselí n/M

19

1

2

448:309

39

3. Vítkovice

12

3

7

418:358

27

4. Slavia Brno

13

1

8

426:397

27

5. Albrechtičky

11

0

11

342:325

22

6. Humpolec

9

3

10

323:332

21

7. Dobruška

10

1

11

370:363

21

8. Osek n/B

8

2

12

360:361

18

9. Podh. Újezd

9

0

13

411:437

18

10. Vracov

8

0

14

392:429

16

11. Jihlava

7

1

14

346:404

15

12. Chropyně

0

0

22

297:515

0

V okresním přeboru se přípravce Podhorního Újezdu tradičně dařilo. Na turnaji v Krčíně,
kterého se zúčastnilo 5 družstev, dominovalo áčko Podhoráku. Nejenže zvítězilo ve všech
utkáních, ale obdrželo pouze jedinou branku. Béčko se vešlo na pomyslnou bednu a vybojovalo
třetí místo.

Celostání soustředění žactva
Nejmladší házenkáři Podhorního Újezdu se hned v počátku letních prázdnin věnují tvrdému
tréninku v podobě celostátního soustředění žactva v národní házené, které stejně jako
v minulých letech, uspořádal i letos Svaz národní házené ve spolupráci s občanským sdružením
SK Krčín. Soustředění se koná v termínu 29. 6. - 6. 7. 2014 v Novém Městě nad Metují a
Krčíně.
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BLAHOPŘEJEME
BL
(V této rubrice
ubrice blahopřejeme
blahop
občanům, kteří slaví 70,, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V červenci oslaví 70. narozeniny pan Miloslav Antoš z Vojic č. 158.
1
V červenci oslaví 91. narozeniny
naroz
pan Stanislav Valenta z Podhorního Újezda
Ú
č. 2.
V srpnu oslaví 70.. narozeniny paní Hana Vohnoutová z Vojic č. 148.
V září oslaví 92.. narozeniny paní Marie Jedličková z Vojic č. 34.
3

O cenu města Mostu soutěžili také paracyklisté
cyklisté z Jičínska
– další medaile
me
pro Zbyňka Charváta
Závod pořádala TJ ZP Nola Teplice
Teplic z pověření České federace Spastic Handicap,
Handic která sdružuje
sportovce s centrální poruchou hybnosti.
hyb
SH provozuje nejen výkonnostní,
nnostní, repr
reprezentační sport na
vrcholové úrovni, ale zaměřuje se i na rekreační formy sportovního
ího vyžití a začlenění osob se
zdravotním postižením do majoritní
majoritn společnosti.
Závod se jel na in-line dráze v rekreačním
rekr
středisku Matylda v Mostě
stě a měl dvě části – časovku a
kritériový
závod.
Časovka
byla
vypsána
na
jeden
en
okruh,
tj.
4020 m.
Startovalo se v deset hodin dopoledne
dopo
za velmi nevlídného počasí,
časí, asi 5 stupňů C a silného
nárazového větru, který
erý pocitovou teplotu ještě více snižoval. Vzhledem
zhledem k nepřízni počasí se
pořadatel rozhodl zkrátit
átit přestávku mezi časovkou a kritériem na minimum, a ttak se do hlavního
závodu startovalo již v 12:30 hodin.
hodin
V T2 vyhrál v časovce i v závodě David Vondráček z Valdic, druhý byl Roman
Ro
Šejna, třetí
Zbyněk Charvát z Vojic, kteří si
s v časovce s Romanem svoje umístění prohodili,
pro
všichni tři
závodí za TJ STS Praha.
raha. Je vidět,
vidě že TJ Spastic Sport Praha mělo
ělo šťastnou ruku při výběru
cyklistických talentů a poskytovaná
poskytova klubová podpora se kladně projevuje předním
př
umístěním
závodníků na republikových
kových soutěžích.
soutě
To se právě na těchto závodech
odech potvrdilo,
potvrdi kdy pět z šesti
možných míst na stupních
ních vítězů obsadili
o
tricyklisté právě z TJ STS Praha.
Další skvělé Zbyňkovy výsledky jsou 2. místo v závodě a 4. místo z časovky
časov na Evropském
poháru v Lounech. Dále
le pak 2. místo
mís na MČR v Brně na Masarykově
vě okruhu.
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SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL
S UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍM V PODHORNÍM ÚJEZDĚ
Provozní doba:
Po - Čt
Pa - Ne

12:00 - 22:00
12:00 - 24:00

Ceník:
Víceúčelové hřiště (max. 4 hráči)

60,-Kč/hod

Víceúčelové hřiště (5 a více hráčů)

120,-Kč/hod

Tenisové rakety - 2 ks

50,-Kč/hod

Míče - 1 ks

10,-Kč/hod

Lůžko v chatce

120,-Kč/noc

Celá chatka

400,-Kč/noc

Příplatek za ubytování na 1 noc

30,-Kč/noc

Topení v chatce

60,-Kč/noc

SPRÁVCE: Martin Zítko, tel.: 776 510 679
Obecní úřad v Podhorním Újezdě a Vojicích
oznamuje všem občanům, že se o víkendu

8. 11. 2014 - 9. 11. 2014
bude konat

zájezd na Jižní Moravu
do VALTICKÉHO PODZEMÍ (MILOVNÍK VÍN)
Popis akce:
Cena zájezdu na osobu činí 800,- Kč. Cena zahrnuje vstup do Valtického podzemí
+ zážitkový večer pod názvem MILOVNÍK VÍN, který je určený pro návštěvníky hledající
zábavu i poučení ve večerním zážitkovém programu, stráveném v moravském sklepě,
spojeném s lahůdkami k vínu. Dále pak cimbálová muzika a posezení u krbu Ubytování je
hrazeno každým účastníkem zvlášť – cena lůžka činí 320,- Kč/den + snídaně 75,-Kč.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu osobně, nebo na tel. čísle
493 697 161 do 15. 10. 2014. Doprava bude hrazena obecním úřadem.

Zveme všechny sportovce na MÍČOVÝ OSMIBOJ DVOJIC,

který se bude konat v sobotu 2. 8. od 8.00 ve sport. areálu v PÚ
Disciplíny: basketbal, nohejbal, tenis, házená, fotbal, petang, florbal a plážový volejbal

přihlášky a detailní info na 603 87 72 67 (L. Fiala, pořadatel)
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 2. 7. 2014
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat Ing. M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat emailem na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek, Jindra Novotná, Marek Šorm

