Ohléd
lédnutí za kulturou v roce 2014
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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPiTELSTVA
Usnesení z 1. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 12. prosince 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 6 dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem k 30.
11. 2014, které je přílohou č. 1 tohoto
zápisu a s přihlédnutím na plánované
příjmy a výdaje k 31. 12. 2014. (dostupné
na OÚ)
- Pravidla rozpočtového provizoria obce na
období nejdéle do 28. 2. 2015, kdy
maximální výdaje obce na každý z těchto
měsíců mohou dosáhnout 500.000,- Kč za
měsíc. Během této doby může být
poskytnut příspěvek na neinvestiční výdaje
obcí zřízené příspěvkové organizaci
tj. Základní škola a Mateřská škola
Podhorní Újezd a Vojice, ve výši max.
50 % tohoto příspěvku v roce 2014.
- Stočné pro rok 2015 v nulové výši, které
je přílohou č. 2 tohoto zápisu ze zasedání
ZO. (dostupné na OÚ)
- Bezúplatný převod pozemků parc.
č. 259/8, 259/3 a 367 v k. ú. Vojice na
TJ SOKOL Podhorní Újezd a Vojice se
zřízením věcného břemene na položenou
kanalizaci na pozemku parc.č. 259/3 v k. ú.
Vojice.
- Zřízení věcného břemene na položenou
obecní kanalizaci v Koutově zahradě na
pozemku parc.č. 136 v k. ú. Vojice za cenu
48 tis. Kč.
- Členy finančního výboru a to Zdenu
Patkovou a Bořka Novotného. Členy
kontrolního výboru Ing. Pavla Makovce
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a Ondřeje Damaška. Členy kulturní
a sociální komise Petru Myslivečkovou,
Mgr.
Danielu
Kalvodovou,
Soňu
Vohánkovou a Františka Kloutvora. Členy
školské komise Mgr. Jitku Jenčovskou
a Ditu Zvěřinovou.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Plánovaný prodej pozemku parc. č. 116/5
v k. ú. Vojice manželům Novákovým po
splnění podmínek odvozu vybagrované
zeminy.
- Informaci starosty obce a projektanta
p. Přibyla ohledně problému s kanalizací
u domu č. p. 59 ve Vojicích.
- Plánovanou opravu oplocení pozemku
mezi Lisovými a MŠ, kterou provádí firma
JOKAS s.r.o. Bydžovská Lhotka.
- Informaci SKS s.r.o. Jablonec nad Nisou
o aktuálním ceníku za pronájmy nádob,
platné od 1. 1. 2015.
- Informaci starosty obce o nové vyhlášce,
která vejde v platnost v roce 2015 a bude
řešit otázku nakládání s biologickým
odpadem.
- Informaci starosty obce o výhledu
možných investičních akcích pro období na
roky 2014 – 2018, který je přílohou
č. 3 tohoto zápisu ze zasedání ZO.
(dostupné na OÚ)
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO
Odpadní vody
V letošním roce přímé náklady na opravy a provoz kanalizace činily 205 tis. Kč, což je
8,70 Kč za 1m3. Zastupitelstvo obce na svém zasedání 10. 12. odsouhlasilo, že se stočné pro
rok 2015 platit opět nebude. Vzorky vody, které se 4x za rok odebírají ze všech 6 vyústění
kanalizace z obce zatím vycházejí dobře, ale požadavky na vypouštěnou vodu se stále
zvyšují. V příštím roce máme zkontrolovat všechny domy, jaké mají čištění odpadní vody,
a vyvodit z toho důsledky. Žádám Vás, abyste tuto záležitost nepodceňovali.

Komunální odpad
Od 1. ledna 2015 dochází k mírnému navýšení poplatku za odvoz popelnic. Zastupitelstvo
obce zatím neuvažuje o zvýšení poplatku pro občany, přestože tyto poplatky pokrývají
polovinu skutečných nákladů. V letošním roce jsme rozšířili možnost uložit domovní odpad
do velkoobjemového kontejneru u pana Zdeňka Ulricha v Podhorním Újezdě. Tuto možnost
může využít každý, kdo má zaplacený poplatek za odpad, každou poslední sobotu v měsíci
od 8:00 do 11:00 hod. I přes tyto možnosti nás trápí přístup některých občanů, že odkládají
odpad u kontejnerů po vsi a přidělávají práci pracovníkům obecního úřadu. Od 1. 1. 2015
bude platit nová vyhláška o dalším druhu odpadu a to je odpad biologický. Zastupitelstvo
obce k tomu bude muset zaujmout stanovisko do 31. 3. 2015. Pro občany to chceme řešit
kompostéry, ale zatím nebyl vyhlášen žádný grant na dotace.

Volby do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 10. - 11. 10. 2014
v obci Podhorní Újezd a Vojice
Počet osob zapsaných do seznamu voličů:
Voleb se zúčastnilo voličů:
Volební účast:
Počet platných hlasů:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kandidát
Luštický Václav
Jenčovská Jitka Mgr.
Chudoba Josef Ing.
Ulrych Boris
Ulrich Zdeněk
Kloutvor František
Makovec Pavel
Hanák Jan
Novotný Jakub
Chudoba Jaromír
Pour Michal
Bajer Patrik
Soukup Tomáš
Damašek Ondřej
Velebilová Markéta

Strana
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
ČSSD
ČSSD
NK
NK
NK
ČSSD
ČSSD
ČSSD
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527
305
57,87%
304
Hlasů
192
190
188
182
179
167
147
75
45
115
113
86
51
48
28

SPORT
Ostravský turnaj ovládly přípravky Podhoráku
Vánoční turnaj přípravek v národní házené
uspořádal klub SSK Vítkovice v neděli
14. 12. 2014. Turnaj se hrál na dvě
samostatné skupiny - mladší přípravky
a starší přípravky.
A dá se směle říci: "Přijeli, viděli,
zvítězili." Obě družstva Podhoráku vyhrála
a Adam Kloutvor byl ještě vyhlášen
nejlepším hráčem v kategorii mladších
přípravek. Naprostou převahu Podhoráku
potvrzují výsledky. Plný počet bodů z devíti
utkání družstva sice nezískala, neboť
mladší ztratili jediný bod za remízu
se Svinovem, ale přesto si všichni užili
první a vítěznou konfrontaci s moravskou
házenou.

Sestava: Matěj Čermák (brankář) - Aleš
Kloutvor (celkově nastřílel 30 branek),
Vláďa Bílek (23), Vojtěch Zahrádka (30)
a Tomáš Današ (11 branek).
Mladší odehráli 5 utkání s celkovým
skórem 54:29.
Sestava: Ema Kloutvorová (brankář) Adam Kloutvor (32), Filip Chudoba (17),
Ondra Kloutvor (4), Lukáš Šára (5), Eliška
Zahrádková a Barča Bílková.
Skvělé výsledky se tak staly odměnou nejen
samotným hráčům a trenérům, ale i celému
početnému podpůrnému týmu složenému
z rodičů. Všichni si ověřili, že trenérský
směr v tradiční baště národní házené jde
správným směrem.

Starší odehráli 4 utkání s naprostou
převahou, nejtěsnějším rozdílem - 6 branek
(15:9) - porazili pořádající oddíl a celkové
skóre narostlo na 52:25.

Autor: M. Jedlička

Národní házená v poločase
Naši ligoví házenkáři mají za sebou poměrně náročnou podzimní část sezony. Jde totiž o první
ligovou sezonu odehranou klasickým způsobem na novém umělém povrchu.
Házenkáře nyní čeká náročná zimní příprava, do které trenéři zařadili Český pohár v lednu
a tradiční zimní turnaj Memoriál Miloše Petřivého v Lázních Bělohradě, který se letos bude konat
již v sobotu 10. ledna 2015.
Tabulka II. Ligy B po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Svinov
Humpolec
Vítkovice
Veselí n/M
Podh. Újezd
MS Brno
Kokory
Dobruška
Stará Ves n/O
Albrechtičky
Osek n/B
Ostopovice

7
7
7
7
6
5
5
4
5
4
2
0

2 2
1 3
1 3
0 4
1 4
2 4
2 4
3 4
1 5
1 6
0 9
0 11

214:178
195:171
201:191
200:178
234:233
200:188
205:196
195:184
197:214
151:161
174:211
178:239
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16
15
15
14
13
12
12
11
11
9
4
0

SPORT
Velká cena cyklopointu v Plzni 20. 9. 2014
Další závod českých tricyklistů se konal
jako již tradičně v Plzni Na Lopatárně, a to
pod názvem Velká cena cyklopointu.
Závod proběhl pod záštitou České federace
Spastic Handicap, která sdružuje sportovce
s centrální poruchou hybnosti. Celý den
panovalo podmračené a poměrně chladné
počasí, naštěstí začalo pršet až při
závěrečném vyhlašovaní výsledků. Závod
byl vypsán na dvacet kol, který byl všem
ukončen po projetí vítěze kategorie T2. Tím
se stal David Vondráček z Valdic, bronzový
paralympijský medailista z paralympiády
v Londýně, sportující za TJ STS Praha;
v čase 44:28 pak druhý dojel Roman Šejna

ze stejného oddílu, který přespurtoval
dalšího
týmového
kolegu
Zbyňka
Charváta z Vojic.
Autor: Archiv Spastic Handicap
www.spasticsportpraha.cz

Z Evropského poháru handicapovaných cyklistů 18. – 19. 10. 2014
Závěrečný závod Evropského poháru
letošní sezóny handicapovaných cyklistů se
konal v Praze na Strahově. Závodu se
účastnili závodníci s koly, handbiky,
tandemy a tricykly.
Závody byly rozděleny do obou
víkendových dnů, v sobotu se jel silniční
závod
a
o den
později
časovka.
Délka hromadného závodu i časovky byla
tentokrát odlišná: v T-1 měřila časovka
4 km tzn. 1 kolo, v kategorii T-2 pak 8 km
tzn. kola dvě. Silniční závod se jel
v kategorii T1 na 16 km, v T2 na 32 km.
Výsledky časovky a silničního závodu se
sčítaly, zprůměrovaly a celkový součet
znamenal
souhrnné
výsledky.
Závod se jel za teplého slunečného počasí.
Naopak časovka už od 9. hodiny ranní se
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jela v dost velké zimě, husté mlze a za
drobného mrholení. Trať závodu vedla
kolem strahovského stadionu, byla velmi
technická, měla dvě náročná stoupání
a jeden nebezpečný sjezd dolů. Druhá půlka
trati vedla vlastně po parkovišti, cyklisté
kličkovali v labyrintu železných zábran
s ostrými točkami. A jak dopadly celkové
výsledky?
V kategorii T2 vyhrál David Vondráček
z Valdic před Zbyňkem Charvátem
z Vojic. Celkové druhé místo v kategorii
T1 si vybojoval Jirka Hindr, čtvrtý skončil
jeho týmový a tréninkový kolega Petr
Berger, Všichni čtyři borci závodí za TJ
Spastic Sport Praha.
Autor: Archiv Spastic Handicap
www.spasticsportpraha.cz

Co se děje v naší
n škole aneb akce ZŠ
Z Vojice
Čas adventní jsme zahájili výr
ýrobou vánočních ozdob.
Letos jsme se snažili, abych
chom použili výhradně
přírodní materiály. Nejvíce se asi povedly ozdoby
z velkých borových šišek, které
ré jsme nasbírali na naší
šk
školní
zahradě a které
js
jsme
potom bíle ozdobili.
Žá
Žáky
velice
bavilo
na
navlékání
arašídů
v dlouhé řetězy, hlavně
pr
proto,
že je neustále
oc
ochutnávali,
a tak měli velkou spotřebu mat
ateriálu. 26. listopadu
js zdobili stromky v Podhorním Újezděě U Brodku.
jsme
B
Tak jako loni
je
jeden
stromek děti z mateřské školy a jedenn žáci základní školy.
Č
Část
ozdob jsme si nechali na ozdobení st
stromků v Zoologické
za
zahradě
ve Dvoře Králové nad Labem, kam jsme
jsm odjeli 1. prosince,
sp
společně
s dětmi z mateřské školy. Opět nám
m vyšlo počasí, a tak
js
jsme
si mohli později projít téměř celou zzoologickou zahradu.
N
Nejvíce
nás pobavily svačící gorily a hrošík liberijský.
lib
29. listopadu se již tradičněě uskutečnilo
us
před budovou základní
školy Rozsvěcení vánočního str
tromu. Celé setkání zahájil několika
slovy starosta obce ing. Josef
ef Chudoba. Potom již následoval
krátký program, který si př
připravily děti z mateřské a žáci
ze základní školy. Na závěr přiš
řišel Mikuláš, čert a anděl a společně
rozdávali dětem balíčky se sladk
dkostmi.
řské škole Vánoční dílna. Děti si
9. prosince proběhla v mateřs
za pomoci rodičů vyrobily vánoč
oční věnec z papírových kornoutů.
11. prosince jsme pozvali rodič
diče a známé na Vánoční besídku,
která se konala v tělocvičněě na
naší školy. Žáci si připravili bohatý
a pestrý program. Nejdříve zaz
azpívali vánoční písničky, aby byla
patřičně navozena ta pravá vánoční atmosféra, kterou ještě
umocňovalo přítmí a jen nezby
bytně nutné osvětlení. Potom se už
střídaly říkanky, pohádky
ky, koledy, písničky.
A tak jsme se ocitli v lesse a byli svědky, jak
jeskyňky
unášejí
Smolíčka,
S
kterého
ale
nakonec
jelen
stejně
zachránil,
zavzpomínali jsme si na Jiřího Schelingera
při jeho „pecce“ Jahody m
mražený, připomněli
jsme si v pásmu zimních řříkanek, jaké je právě
roční období, i když to
tomu letošní počasí
neodpovídá, zhlédli jsm
me Kočičí námluvy.
Velký ohlas měla rek
eklama na Kofolu.
Rozloučili jsme se tr
tradičními koledami
s přáním příjemného prožit
žití blížících se svátků.
Autor:: Mgr.
M Jitka Jenčovská
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BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V lednu oslaví 80. narozeniny pan Jaromír Kracík z Vojic č. 35
V lednu oslaví 82. narozeniny pan Ivan Bryknar z Podhorního Újezdu č. 108
V lednu oslaví 82. narozeniny pan Zdeněk Machytko z Vojic č. 36
V únoru oslaví 82. narozeniny paní Olga Bryknarová z Podhorního Újezdu č. 108
V únoru oslaví 91. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezdu č. 98
V březnu oslaví 80. narozeniny pan Josef Smolař z Podhorního Újezdu č. 41
V březnu oslaví 92. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77
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Sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích zve občany

na

který se koná v sobotu

7. února 2015 od 20:00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích
vstupné obvyklé, tombola zajištěna
K tanci i poslechu hraje „FANDA A JEHO BANDA“

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 22. prosince 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 e-mailem na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek

