Vojicko - Újezdecký zpravodaj - Již devátým rokem v naší obci
Vážení přátelé, Vojičáci a Újezďáci,
toto číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje
je již třiatřicátým vydáním občasníku v jeho
novodobé historii.
Jeho devítiletá éra navázala díky tehdejšímu
starostovi Miloši Adamovi na „první
vlaštovky“, které začal tak trochu na koleně
připravovat a vydávat v porevoluční euforii
devadesátých let minulého století můj otec
prof. Martin Bílek s týmem spolupracovníků
prvního
demokraticky
zvoleného
zastupitelstva. Za tu poměrně dlouhou dobu
se u našich obecních novin, co se týká jejich
formy a vzhledu, zase tak moc nezměnilo.
Bohužel nám skončila čtenářsky asi
nejúspěšnější část s názvem „Nahlédnutí
do obecní kroniky“. Totiž podle slov obecní
kronikářky Jindry Novotné to bylo jednoduše
proto, že už byly prameny vyčerpány. Přestal
přispívat i Marek Šorm, který se pravidelně
zabýval obecní historií z trochu širšího
pohledu, než byl kronikářský styl z našeho
prostředí. Ale to už tak v různých novinách
i
časopisech
bývá.
Pravidelným
přispěvatelem
tak
zůstává
Základní
a mateřská škola Vojice a samozřejmě
Obecní úřad, což bohužel není mnoho. Občas
s radostí uvítáme autora s informací nebo
reportem z akce, kterou sám zorganizoval
nebo se jí zúčastnil. Takovým příkladem je
třeba obecní cestovatel Petr Bílek, jehož
příspěvky
jsou
bezesporu
tím
nejcennějším, co tento typ obecního
informátora může přinést. Jde totiž

o originální informace plně svázané s naším
životem, které opravdu nelze nalézt nikde
jinde.
Současný stav našeho občasníku nás tedy
přivádí k zamyšlení nad další budoucností,
tedy jak získat více zpráv, jak být zajímavější
a snad i informativnější.
Jinými slovy bychom byli moc rádi, kdyby se
v naší obci našlo daleko víc, třeba jen
občasných, přispěvatelů. Možnosti, jak podat
příspěvek do zpravodaje jsou opravdu široké.
Akceptujeme
nejen
elektronické,
ale
i papírové materiály, nijak neomezujeme ani
formu příspěvku. Pokud by tedy měl někdo
zájem, může sdělit téměř cokoli, tedy nejen
klasické formy jako zprávy a oznámení, ale
můžeme zveřejnit i úvahy, povídky, reklamy,
inzeráty, kresby, kreslené vtipy, apod.
Pomyslná „cenzura“ nepropustí jen texty,
které by se neslučovaly se zásadami slušného
chování a nerespektovaly by zákony naší
demokratické společnosti.
Závěrem mi tedy dovolte tradiční větu, kterou
končil každý ze všech třiatřiceti dosud
vydaných
novodobých
Vojicko
Újezdeckých zpravodajů, vždy dole na
poslední straně: 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.
Ing. Martin Bílek, redakce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 2. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 23. ledna 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Smlouvu
č.
01/15/MP/MS/SBP
o bezúplatném převodu pozemku parc.
č. 1393/10 v k. ú. Podhorní Újezd
z vlastnictví
České
republiky
s příslušností hospodařit pro Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
145 05 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390
do vlastnictví Obce Podhorní Újezd
a Vojice, IČO 00271942. Tím byly
splněny podmínky ust. § 41 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
Zapsala: M. Novotná

Usnesení z 3. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 27. února 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:

- Návrh rozpočtu obce na rok 2015 jako
schodkový s příjmy ve výši 6.987,3 tis.
Kč a výdaji ve výši 7.663,9 tis. Kč
se zapojením financování ve výši 676,6
tis. Kč. Rozdíl bude kryt z přebytku
minulých let. Návrh rozpočtu je přílohou
č. 1 tohoto zápisu ze zasedání ZO.
- Podání žádosti o dotaci na projekt
Zavedení separace a svozu bioodpadu
v obci Podhorní Újezd a Vojice
a uzavření smlouvy o dílo s Ing. Martinou
Polákovou, Rudník 123, 543 72
s cenovou kalkulací 10.000,- Kč při
registraci akce, 4.000,- Kč při uzavření
smlouvy o dotaci a 6.000,- Kč při
uzavření smlouvy o dotaci.
- Nabídku firmy ARBOPlan s.r.o.,
Havlíčkova 648, Hořice na zpracování
plánu péče o stromovou zeleň v obci
s nákladem ve výši 36.000,- Kč.
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- Finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč
Českému rybářskému svazu Ostroměř
na činnost rybářského kroužku.
- Delegování starosty obce Ing. Josefa
Chudoby
na
valnou
hromadu
Vodohospodářské a obchodní společnosti,
a.s., Na Tobolce 428, 506 45 Jičín,
konané dne 10. 6. 2015. Delegování
náhradníka místostarosty obce p. Václava
Luštického.
- Finanční příspěvek ve výši 12.000,- Kč
Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
na nákup knih do výměnného fondu.
- Stavbu podia ve sportovním areálu
v Podhorním Újezdě se zapojením částky
150.000,- Kč do rozpočtu obce na rok
2015.
- Podmínky pronájmu sportovněrekreačního
areálu
s ubytovacím
zařízením v Podhorním Újezdě od 1. 5.
2015 a to: Zájemce musí vlastnit
živnostenský list na činnost, záloha
na energie ve výši 5.000,- Kč / 1 měsíc,
nájemné ve výši 2.000,- Kč / 1 měsíc,
složení vratné kauce ve výši 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Cenovou nabídku M. Archalouse
z Nového Bydžova na opravu veřejného
rozhlasu v obci s nákladem 85.000,- Kč.
- Výzvu starosty obce na stanovení členů
přípravného výboru pro uskutečnění
letních slavností v obci a předložení plánu
kulturních akcí na rok 2015.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Žádost J. Fialové o příspěvek
na vyměněné střešní okno v bytě č. p. 1
ve Vojicích.
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO
Nabídka na pronájem sportovního areálu
Obecní úřad nabízí k pronájmu Sportovní areál v Podhorním Újezdě. Začátek pronájmu –
květen; konec dle počasí a návštěvnosti v září. Podmínkou pronájmu je vlastnictví
živnostenského oprávnění. Cena za měsíční pronájem je 2.000,- Kč + 5.000,- Kč záloha na el.
energii. Tyto částky zaplatí nájemce vždy na počátku měsíce. Před začátkem pronájmu složí
nájemce kauci ve výši 20.000,- Kč. Po skončení pronájmu mu bude tato částka vrácena.
Bližší informace získají zájemci na obecním úřadě.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Zpráva pro chovatele psů
Žádáme chovatele psů, kteří chodí venčit své miláčky na veřejná prostranství, aby po nich
uklízeli exkrementy. Velmi často se stává, že je děti na vycházce rozšlapou a nastává
nepříjemná očista. Rovněž často se stává, že v době vegetace a sečení křovinořezem mají
obecní pracovníci exkrementy na oblečení, nebo přímo na tváři. Občané, kteří na tento nešvar
stále častěji upozorňují, budou vděčni za to, když se chovatelé psů budou chovat
ohleduplněji.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

CESTOVNÍ DENÍK PETRA BÍLKA
ZA POLÁRNÍ KRUH
(TENTOKRÁT BEZ PIJONÝRU)
Cíl výletu byl jasný, vidět a zažít polární záři. Na 10-ti denní
cestu jsme vyrazili 11.února; z Vratislavi jsme letěli do Osla,
odkud nás vlak za 21h odvezl do Bodø – nejsevernějšího
města, kam vede trať z jihu Norska. Zde jsme si půjčili auto
a nechali se trajektem dovézt na Lofoty, ty jsme projeli
od městečka až po hranice s Vesterálskými ostrovy, které jsme
taky navštívili.
Stálé sledování oblohy se nám vyplatilo, takže jsme Aroru
Borealis několikrát viděli. Sněhu zde bylo pár desítek cm (jen
místy jsme se propadali po pas). Dle očekávání nám počasí
přálo, teplota neklesla pod -6°C; spali jsme ve stanu, pod
širákem a tři noci v proslulých turistických chatkách. Při pobytu na jedné z nich jsme využili
možnost půjčit si kánoe a projeli jsme se v Norském moři.
Téměř každý večer jsme sledovali nezapomenutelný západ Slunce, někdy zamrzlá pláž
pohlcovala hořící kotouč, jindy zase nejbližší hvězda upadla
do náruče hořících mraků.
Charakteristické rysy pro tuto oblast jsou podle mě nádherné
skalnaté hory, dřevěné rybářské domky, stojany a sušící
se ryby, v neposlední řadě také „mrtvo“ mimo turistickou
sezónu zde bylo minimum jak turistů, tak místních obyvatel.
Cestou zpět jsme v Oslu opět navštívili známý Vigelandův
park.
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ZPRÁVY Z KULTURNÍ KOMISE
Od voleb do obecního zastupitelstva
v říjnu loňského roku pracuje kulturní
komise v novém složení. Od té doby
jsme již uspořádali několik akcí.
Mezi ty poslední patřil Dětský
maškarní bál, který se uskutečnil
v hostinci Na Rohu ve Vojicích,
v neděli 15. března. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina Servis -Vokap,
která nám po celou dobu trvání
dotvářela příjemnou atmosféru. Protože
to byl ale bál pro děti, zaměřili jsme se
hlavně na soutěže a činnosti, u kterých
by se mohly vydovádět. A tak děti
soutěžily v židličkové, nafukování balónků, poznávaly známé lidové písničky, zpívaly. Vyhrály
spoustu cen v tombole. Ale také hodně společně tancovaly. Myslím si, že se dostatečně vyřádily
a dohromady se svými kamarády prožily hezké odpoledne.
V letošním roce ještě připravujeme Dětský den, Vítání nových občánků, Rozsvícení vánočního
stromu u základní školy. Chodíme poblahopřát našim spoluobčanům u příležitosti jejich životních
výročí. Tím ale kulturní vyžití v naší obci nekončí. Jako každý rok budeme pálit čarodějnice ve
skále u myslivců a připravujeme zájezd do divadla.
6. července uběhne 600 let od upálení Mistra Jana Husa, a tak obecní úřad plánuje Letní slavnost
k uctění jeho památky spojenou se sousedským posezením, které proběhne ve sportovním areálu
v Podhorním Újezdě.

Přehled plánovaných kulturních akcí v roce 2015
30. 4. 2015
30. 5. 2015
4. 7. 2015
29. 8. 2015
Listopad 2015
28. 11. 2015
Prosinec 2015

Pálení čarodějnic
Dětský den
Letní slavnost k památce Mistra Jana Husa
Sousedské posezení
Vítání občánků
Rozsvícení vánočního stromečku
Divadlo Praha
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
22. ledna se konal zápis do 1. ročníku základní školy. Letos učitelky zvolily téma geometrické
tvary a barvy. Nejdříve jsme se s dětmi společně pozdravily, všichni navzájem jsme se představili
a sdělili ostatním své bydliště. Z dětí spadla prvotní nervozita a tréma a s chutí se pustily do
plnění dalších úkolů. Každý si vylosoval jednu barvu, hledaly obrázky svojí barvy, které byly
poschovávány po celé třídě a ukládaly si je do svého domečku. Společně s učitelkami si
o obrázcích povídaly. Potom již zasedly k připraveným stolečkům, kde poznávaly geometrické
tvary, které se lišily svou velikostí a barvou. Pak se přesunuly k tabuli, kde byl nakreslený
obrázek. Učitelky kladly jednoduché otázky, na které děti odpovídaly. Pak už zpívaly, říkaly
jednoduché říkanky, malovaly, vázaly tkaničku, zapínaly svetr. Děti byly velice šikovné a vše
hravě zvládly. Každý si mohl vybrat, co chtěl, nikoho jsme do ničeho nenutily, chtěly jsme, aby
se u nás ve škole cítily dobře a aby se ničeho neobávaly, až přijdou v září.
29. ledna bylo ukončeno 1. pololetí letošního školního roku
rozdáním vysvědčení, ale než ho žáci dostali, připravily jsme
pro ně hravé dopoledne. Nejdříve si rozdali matematické
tajenky. Slova, která jim po správném vypočítání vznikla, byla
klíčová pro uhádnutí dnešního tématu. Počítali rychle a správně,
ale dalo jim dost přemýšlení, něž přišli na to, že dnešním
dopolednem nás bude provázet kmotra liška. Přečetli jsme
si kapitolu z knihy Josefa Lady O chytré kmotře lišce. Prvňáčci
omalovali obrázek. Vyprávěli jsme si některé známé příběhy.
Zhlédli jsme díl V hájovně U pěti buků. Potom se žáci rozdělili
do tří skupin a vytvořili technikou muchláže tři velké ilustrace
k příběhu.V tělocvičně si zahráli pohybové hry. Pak už nastal ale
ten správný okamžik pro rozdání vysvědčení. Žáci tak byli
odměněni za svoje vědomosti, dovednosti, samostatnost, snahu
naučit se něčemu novému. Ještě si pochutnali na muffinech, které jim upekla paní učitelka
Kalvodová a všichni jsme se shodli, že nám to první pololetí velice rychle uteklo. Zajímavé
dopoledne zakončili žáci karnevalem ve školní družině.
22. března si od roku 1993 připomínáme Světový den vody, jehož cílem je zvýraznění významu
vody pro lidstvo a upozornění na udržitelné
řízení zdrojů sladké vody. Využili jsme nabídky
VOS Jičín k návštěvě ČOV Ostroměř, kde nás
pan Bohuslav Pour seznámil s činností čističky
odpadních vod. Jeho výklad byl poutavý, žáci
s ním živě diskutovali. Po návratu do školy jsme
ještě o této problematice hovořili, vyhledávali
informace v „mapách vody“ a shlédli dokument
Voda. Na závěr žáci vyplnili soutěžní anketu
a těšili se z dárků, které dostali v ČOV
Ostroměř.
Tento den byl zpestřením výuky prvouky a přírodovědy.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská
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SPORT
Letošní zimní příprava našich házenkářů se skládala ze dvou turnajů v rámci Českého poháru
a již tradičního Memoriálu Miloše Petřivého v Lázních Bělohradě.

XXII. Memoriál Miloše Petřivého - Lázně Bělohrad - výsledky
Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Sokol Podlázky-Dalovice
Draken Brno
TJ Sokol Opatovice nad Labem
Sokol Krčín
TJ Sokol Podhorní Újezd
Jiskra Hejnice
TJ Jiskra Raspenava
TJ Lázně Bělohrad

Nejlepší brankář: Miroslav Divina - Draken Brno
Nejlepší obránce: Pavel Mikulecký - Podlázky
Nejlepší útočník: Patrik Bajer - (TJ S. PÚ)
Sestava P. Ú.: Malach - Bílek, Pour, Bartoš,
Chvalina - Bajer, Hruška, Bittner

Osmifinále Českého poháru sk. C - Veselí nad Moravou, 17. 1. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SK NH Veselí nad Moravou
Sokol Podhorní Újezd
KNH Moravská Slavia Brno
TJ Jiskra Humpolec
TJ Sokol Ostopovice
TJ Sokol Dobruška

5
5
5
5
5
5

410
401
311
203
104
005

61:45
63:60
54:49
53:59
55:65
50:58

9
8
7
4
2
0

Čtvrtfinále Českého poháru mužů sk. G - Městská sportovní hala
Veselí nad Moravou, 14. 2. 2015
1.
2.
3.
4.
5.

1. NH Brno
SK NH Veselí nad Moravou
Draken Brno
Sokol Podhorní Újezd
Sokol Krčín

4400
4301
4202
4103
4004

54:44
57:46
55:54
44:57
49:58

8
6
4
2
0

Rozpis zápasů našich házenkářů II. Ligy B na jaro 2015
19. 4. 2015
26. 4. 2015
2. 5. 2015
3. 5. 2015
17. 5. 2015
24. 5. 2015
30. 5. 2015
31. 5. 2015
7. 6. 2015
13. 6. 2015
14. 6. 2015

SK NH Veselí n/M.
TJ S. Podhorní Újezd
TJ Stará Ves n/O.
Sokol Albrechtičky
TJ S. Ostopovice
Sokol Dobruška
TJ S. Podhorní Újezd
TJ S. Podhorní Újezd
Jiskra Humpolec
TJ S. Podhorní Újezd
TJ S. Podhorní Újezd
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

TJ S. Podhorní Újezd
KNH MS Brno
TJ S. Podhorní Újezd
TJ S. Podhorní Újezd
TJ S. Podhorní Újezd
TJ S. Podhorní Újezd
SSK Vítkovice
Sokol Svinov
TJ S. Podhorní Újezd
TJ S. Osek n/B.
Sokol Kokory

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V dubnu oslaví 85. narozeniny paní Anna Vosláčková z Vojic č. 91.
V dubnu oslaví 88. narozeniny paní Hana Kuncová z Podhorního Újezda č. 57.
V květnu oslaví 75. narozeniny paní Hana Herbrychová z Vojic č. 26.
V květnu oslaví 75. narozeniny paní Irena Novotná z Podhorního Újezda č. 5.
V květnu oslaví 80. narozeniny paní Miroslav Jedlička z Vojic č. 31.
V květnu oslaví 86. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č. 111.
V květnu oslaví 89. narozeniny paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezda č. 88.
V červnu oslaví 80. narozeniny paní Eva Melagová z Podhorního Újezda č. 55.
V červnu oslaví 83. narozeniny paní Jiřinka Vrabcová z Podhorního Újezda č. 23.
V červnu oslaví 84. narozeniny paní Hana Kvasničková z Podhorního Újezda č. 50.
V červnu oslaví 86. narozeniny pan Miloslav Vích z Vojic č. 101.

Vzpomínka na 600 let od upálení mistra Jana
Letošního roku si Český národ připomene významné
výročí patřící neodmyslitelně do naší hrdé historie.
Proběhne celá řada akcí, která připomene jednoho
z velkých a významných osvícenců našich dějin.
Živý odkaz mistra Jana Husa - Výstižně jeho životní pouť
a dílo definuje motto: „Zemřel, aby stále žil...“
A žije! V naší národní historii a v našich srdcích, aniž si to
kolikráte uvědomujeme. Jeho přesvědčení a víra
i odhodlání, kdy nezradil své ideály ani stoupence, byla
za těch 600 let od krutého rozhodnutí kostnického koncilu,
návodem i hnací silou pro mnoho dalších osobností
a významně ovlivnila vývoj Českého národa. Malebný kraj
v okolí Petrovic dýchá otiskem, který zde Jan Hus
zanechal, když přijal pohostinnost Husince, protože musel
opustit Prahu. Ztráta postavení i možností, které mu
pražský pobyt zajišťoval, ho nezlomil. Dál sloužil své věci, dál měl srdce otevřené lidu a věřil v
nápravu.
Dle www.slovane.eu, autor: Petr Synek
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Guláš OPEN 2015
Nejblahodárnější dietou je cibulo-česnečná. Během týdne přijdete o pět kilogramů
a bezpočet přátel. (John Adams)

Spolek Maxinec Podhorního Újezdu a Vojic pořádal dne 7. 3. 2015 v areálu Zdeňka Ulricha
druhý ročník Guláš Open. Soutěž byla pojata jen v ryze chlapskou záležitost.
Do soutěže se přihlásilo devět soutěžních borců jmenovitě: Bořek Novotný, Zděněk Ulrich,
Karel Falta, Ladislav Plítek, Pavel Maťátko, Marcel Fiala, Jaroslav Hermoch a společně
Jaroslav Procházka a Milan Danihelka.
Soutěžilo se pouze s hovězím gulášem, porota byla nekompromisní a neúplatná ve složení:
Jana Kuželová, Alena Rybárová, Dana Hermochová, Vít Makovec a Terezka Černá
Příjem vzorků od soutěžících probíhal v den soutěže do 17.00 hod. a minimální množství
guláše bylo určeno na cca 3 litry.
Vzorky přebírala pouze pověřená osoba, která označila vzorek startovním číslem. Startovní
čísla byla tajná a neznala je ani porota. Hodnotila se barva gulášku, maso, chuť a celkový
dojem vzorku.
K dobré náladě hrála živá hudba prostřednictvím Petra Němečka z Ostroměře, kterému
tímto děkujeme za skvělý doprovod akce.
Na prvním místě a putovní pohár získal:
Druhé místo získal:
Třetí místo obsadil:

Jaroslav Hermoch
Bořek Novotný
Zdeněk Ulrich

Cenu Všech zúčastněných sousedů za nejlepší guláš získal také Jaroslav Hermoch.
SPOLEK MAXINEC PODORNÍHO ÚJEZDU A VOJIC
všem soutěžícím děkuje za účast v Open Guláši 2015 a už teď, se všichni těšíme na další
ročník Open Gulášku 2016.
Spolek Maxinec Podhorního Újezdu a Vojic připravuje i další soutěže a zájezdy pro naše
malé i velké sousedy, o kterých bude veřejnost včas informována.
Karel Falta

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 7. dubna 2015
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje
můžeteosobně předat Ing. M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě
zaslat e-mailemna adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek

