CESTOVNÍ DENÍK PETRA BÍLKA
S PINCKEM NA NORDKINN
Ve druhé polovině července jsem se dvěma
kamarády vyjel na zatím nejdelší expedici.
Projeli jsme Polsko, Litvu, Lotyšsko, chvíli
se zdrželi na Ruských hranicích a přes
Sankt-Peterburg pokračovali stále severněji
až do Murmansku. Cestou jsem zadřel
válec, kamarád rozlámal pístní kroužek.
V oblasti Koly, kde se nachází obrovské
niklové doly, jsme z dálky viděli zbytky
nejhlubšího hlubinného vrtu na světě (přes
12 km). Nepřízeň počasí nám nedovolila
navštívit pěšky nejsevernější pevninský bod
Evropy, takže jsme podmořským tunelem
(212 m.p.m.) dojeli na Nordkapp – poutní
bod všech cestovatelů. V Norsku jsme si
vychutnávali nádhernou krajinu, ve vysoko
položených oblastech zamrzlou. Všude se
pásla stáda sobů i ovcí, někdy i na
travnatých střechách domů. Na Lofotách
právě sundávali poslední sušené ryby ze
stojanů… Nejhorší tunel nebyl ten
pětadvaceti kilometrový, ale pouze
šestikilometrový, bohužel s 9 % stoupáním,
takže jsem ho mohl vyjet pouze na první
rychlostní stupeň. Výjimečný svit Slunce
nás vylákal s davem turistů na Preikestolen

- vysutý skalní útes nad fjordem. Chvíli
před trajektem do Dánska jsem musel řešit
vylomené tyčky ve spojkovém koši. Cesta
Dánskem a Německem neubíhala, za
silného protivětru se nejelo příjemně, denní
porci jsme museli zkrátit na 400 km.
Závěrem mohu napsat, že expedice
proběhla úspěšně, po 5 týdnech a 9600 km
jsem se navrátil, snad jen škoda, že za
posledních 14 dní cesty nám opravdu každý
den alespoň chvíli pršelo. Děkuji všem za
podporu.
Petr Bílek

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPiTELSTVA
Zápis ze 7. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 18. června 2015
1) Výběrové řízení na dodávku vybavení
pro projekt „Zavedení separace a svozu
bioodpadu v obci“
Starosta obce informoval ZO o úspěšném
podání žádosti o dotaci ze SFŽP. Ing.
Poláková, která administruje tento projekt,
bude ve své činnosti pokračovat. Starosta má
oprávnění k podpisům dokumentů, týkajících
se žádosti. Musí být sestavena pětičlenná
výběrová komise, která by měla zasedat 7. 7.
2015 v 15.00 hodin. Ta vybere dodavatele
kompostérů a ostatního požadovaného
zařízení. ZO navrhuje toto složení výběrové
komise: Ing. Josef Chudoba, Zdeněk Ulrich,
Václav Luštický, Jan Hanák a Ing. Martina
Poláková. Náhradníkem je Mgr. Jitka
Jenčovská. Takto předloženou informaci
a výběrovou komisi ZO všemi hlasy
schvaluje.
2) Závěrečný účet obce za rok 2014
Starosta obce předložil ZO závěrečný účet
obce za rok 2014, kde jednotlivé položky
a přílohy vysvětlil a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014,
které provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, oddělení kontroly
obcí dne 16. 2. 2015. Výše uvedený
závěrečný účet ZO jednomyslně schvaluje
bez výhrad a je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
3) Schválení účetní závěrky za rok 2014
za obec a za PO
Starosta obce předložil ZO finanční výkazy
za obec a příspěvkovou organizaci Základní
školu a Mateřskou školu a to: rozvahu, výkaz
zisku a ztráty, přílohu, zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce, zápis
o provedené kontrole PO a inventarizační
zprávu obce. Protokoly se stanou přílohou
č. 2 tohoto zápisu. Na základě předložených
podkladů ZO zjistilo, že schvalovaná účetní
závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
účetnictví a finanční situace účetní jednotky
a příspěvkové organizace a tuto účetní
závěrku všemi hlasy schvaluje.
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4) Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil ZO výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem k 10. 6.
2015
a
seznámil
ZO
s nejbližšími
očekávanými výdaji. Celkové příjmy dosáhly
2.765.629,25 Kč a celkové výdaje dosáhly
2.055.113,73 Kč. Úprava rozpočtu bude
provedena rozpočtovým opatřením č. 3, které
se stane přílohou č. 3 tohoto zápisu. Takto
předloženou zprávu o plnění rozpočtu obce
ZO všemi hlasy schvaluje.
5) Ostatní
a) Starosta obce vyzval předsedu finančního
výboru k provedení kontroly hospodaření
s neinvestičním příspěvkem TJ SOKOL
za první pololetí roku 2015. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
b) Starosta obce informoval ZO o programu
letní slavnosti dne 4. 7. 2015. Slavnost bude
zahájena ve 14.00 hodin u pomníku M. J.
Husa. Návrh plakátu na tuto akci je již
připraven. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
Zapsala: M. Novotná

Zápis z 8. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 13. července 2015
1) Výběrové řízení pro zakázku s názvem
„Dodávka
vybavení
pro
projekt
Zavedení separace a svozu bioodpadu
v obci Podhorní Újezd a Vojice“
Starosta obce předložil ZO výsledek jednání
hodnotící komise na výběr dodavatele pro
zakázku s názvem „Dodávka vybavení pro
projekt Zavedení separace a svozu bioodpadu
v obci Podhorní Újezd a Vojice“, která
zasedala dne 7. 7. 2015 od 15.00 hodin.
Hodnotící komise posoudila nabídky
z hlediska splnění požadavků zadavatele
a z hlediska prokázání kvalifikace, které byly
uvedeny
v zadávacích
podmínkách
a zkonstatovala, že hodnocené nabídky
vymezené podmínky splnily. Pro zadání
veřejné zakázky bylo stanoveno, že
základním hodnotícím kritériem pro zadání

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
veřejné zakázky je výše nabídkové ceny.
Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou bez DPH. Výběrového
řízení se zúčastnily dvě firmy. Zahradadílna-stroje s.r.o., Vochov 44, 330 23
Nýřany, IČ: 01505505 s nabídnutou cenou
713.700,Kč
bez
DPH.
Firma
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664,
760 01 Zlín, IČ: 25347942 podala nejnižší
nabídkovou cenu 599.000,- Kč bez DPH a
stává se dodavatelem výše uvedeného
projektu. ZO všemi hlasy schvaluje takto
předložený závěr hodnotící komise.
Zapsala: M. Novotná

- „mikro“ energetická opatření ke snížení
energetické náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor,
zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí –
např. severní fasáda apod., oprava fasády,
např. prasklin a dalších poruch fasády –
eliminace tepelných mostů, oddělení
vytápěného prostoru rodinného domu od
venkovního - např. zádveří, dílčí výměna
oken, výměna vstupních a balkonových
dveří, instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření
mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu
mohou být max. do výše 150 tis. Kč,
z čehož výše poskytnutých finančních
prostředků z OP ŽP bude činit:

OBECNÍ INFO
Dotace na výměnu zastaralých
zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)
z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020
Jedná se o finanční podporu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
poskytována fyzickým osobám - majitelům
rodinných
domů
prostřednictvím
Královéhradeckého kraje z Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem
podpory tedy bude výměna nevyhovujícího
kotle na tuhá paliva za:
• kotel na pevná paliva,
• tepelné čerpadlo,
• plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše uvedených
opatření provést:
- instalaci solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního
zdroje tepla).
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- 70 % v případě pořízení kotle spalujícího
pouze uhlí
- 75 % v případě plynového kondenzačního
kotle
a
kombinovaného
kotle
(uhlí + biomasa),
- 80 % v případě tepelného čerpadla, příp.
kotle pouze na biomasu
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze
však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7.
2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na
adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz,
odkaz „Kotlíkové dotace“.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Další úspěch Zbyňka Charváta z Vojic
Světový pohár v Německém Elzachu a Mistrovství Světa ve Švýcarském Nottwil
Naši reprezentanti v jízdě na tricyklu David Vondráček z Valdic, Zbyněk Charvát z Vojic
a Jirka Hindr z Hořic, se v úterý 21. července 2015 vydali na další závody v rámci Světového
poháru. Po osmihodinové cestě dorazili do německého Elzachu. Dějiště Světového poháru
tělesně a spasticky postižených cyklistů. David a Zbyněk závodí ve skupině T2 (méně
postižení), Jirka závodí ve skupině T1 (více postižení). Když kluci dorazili do místa, tak se
ubytovali a vyrazili na prohlídku tratí, na kterých se budou závody konat. Po dvou dnech
potřebných ke zjištění záludností a nedostatků trati časovky nastal den D. V pátek byl
naplánován start, závodníci startovali po jednom v půlminutových intervalech. Paralympijský
medailista z her v Londýně David Vondráček zvládl trať časovky ve čtvrtém nejlepším čase,
Zbyněk Charvát to zvládl v desátém nejlepším. Trať časovky vedla 10 Km do kopce, takže
nikde ani sekunda možnosti odpočinout si a nabrat dech.
Po jednom dni odpočinku a nastudování trati závodu se kluci postavili na start. Nejdříve David
i Zbyněk a celá kategorie T2, dvě minuty po nich Jirka a celá kategorie T1. Závod vedl ulicemi
města. Závod byl vypsán na čtyři devítikilometrové okruhy pro skupinu T2. Skupina T1 měla
trať o jeden okruh kratší. Davidovi a Zbyňkovi tato trať vyhovovala. David se umístil na
krásném druhém místě. Výborného výsledku dosáhl Zbyněk, který trať dokončil na úžasném
čtvrtém místě. Byl to jeho nejlepší výsledek ve Světových pohárech za rok 2015. Záludnosti
trati ale vůbec nevyhovovaly Jirkovi a závod dokončil na předposledním místě ve své skupině.
V pondělí 27. července se kluci se svým trenérem Lubošem Jirkou a s vedoucím týmu
Ondřejem Sejpkou vydali na asi dvouhodinový přejezd z německého Elzachu do Švýcarského
Nottwil. Dějiště letošního mistrovství světa v cyklistice tělesně a spasticky postižených
cyklistů. Kluci se po příjezdu na místo ubytovali a jeli si prohlédnout trať. Výhoda byla v tom,
že se trať časovky nelišila od trati závodu. Nevýhodou ale byl fakt, že podle mnoha to byla
zatím nejtěžší trať, na které se kdy závody konaly. Časovka se jela na dva devítikilometrové
okruhy, tuto vzdálenost měly obě skupiny T1 i T2 stejně dlouhou. Závod měla skupina T2
dlouhý čtyři okruhy a skupina T1 tři okruhy. Zbyňkovi se závody i časovka celkem podařily.
V obou případech se umístil na krásném osmém místě. Takže v top desítce. Tyto výsledky se
opravdu cení. David Vondráček v časovce ani v závodě ze zdravotních důvodů nestartoval.
Ještě lepšího výsledku ale dosáhl Jirka, který ve své skupině T1 dojel v časovce na krásném
třetím místě. Ale vrcholem byl sobotní závod. Ten se Jirkovi podařilo po velkém vypětí všech
sil dokončit na krásném druhém místě. Naši reprezentanti mají tento rok vrchol už za sebou,
teď je čekají ještě závody v Plzni a Evropský pohár, který se koná poslední zářijový víkend
v Praze. Pak bude asi čtrnáct dní volno a začne příprava na sezónu 2016.
Zbyněk Charvát
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Národní házená
Do poloviny sezony zbývají už jen tři poslední zápasy. Tento víkend v Humpolci a příští víkend
s oběma brněnskými celky.
Tabulka 2. liga B muži k 8. 10. 2015

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

Oddíl
Opatovice n/L
Veselí n/M
Draken Brno
MS Brno
Svinov
Kokory
Dobruška
Podh. Újezd
Stará Ves n/O
Humpolec
Ostopovice
Osek n/B

V
8
6
6
3
4
4
4
2
2
2
1
1

R
0
0
0
3
1
1
0
1
0
0
1
1

P
0
1
2
2
3
3
4
5
6
6
6
5

Skóre
188:143
115:102
131:116
143:125
166:146
154:154
143:141
172:186
145:172
115:141
132:163
121:136

B
16
12
12
9
9
9
8
5
4
4
3
3

Tradiční míčový osmiboj dvojic
V sobotu 1. 8. 2015 proběhl ve sportovním areálu Podhorní Újezd a Vojice jubilejní desátý
ročník míčového osmiboje dvojic z Podhorního Újezdu, Vojic a okolí, tentokrát za účasti 16
dvojic z toho šesti smíšených.
Soutěžilo se v basketbalu, florbalu, nohejbalu, tenisu, fotbalu, házené, petangu a plážovém
volejbalu. Pro urychlení turnaje probíhaly dvě až tři disciplíny součastně.
Turnaje byly opět velmi vyrovnané a o vítězi se rozhodovalo jako obvykle až v poslední
disciplíně a to v plážovém volejbalu. V něm obsadila dvojice z Dobrušky - P. Holada a J. Marek
druhé místo, které jim zajistilo o jediný bod celkové vítězství. Smíšená dvojice L. Laryšová
a J. Kubín se umístila na krásném celkově pátém místě a odvezla si poháry za nejlepší smíšenou
dvojici. Turnaj řídily zkušené rozhodčí J. Lorencová, G. Sedláčková a R. Tesařová. Dále bych
chtěl poděkovat sponzorům osmiboje a to společnosti Total-regal s.r.o. K. Nesvadby,
OÚ Podhorní Újezd a Vojice a Posezení U vody Podhorní Újezd a Vojice.
Vítězové jednotlivých disciplín: Basketbal, Florbal, Házená - P.Flaxa a R.Smolík, Fotbal,
Plážový volejbal - P. Kupec a V. Rejha, Nohejbal - P. Holada a J. Marek, Tenis - L. Fiala
a Z. Tesař, Petang - R.Dostálek a F.Žoček
Celkové pořadí:
1. P. Holada, J. Marek
2. P. Flaxa, R. Smolík
3. L. Fiala, Z. Tesař
4. P. Kupec, V. Rejha
5. L. Laryšová, J. Kubín
6. M. Šubrt, J. Novotný
7. J. Žitko, J. Novotný
8. R. Dostálek, F. Žoček
9. T. Turek, P. Malach
10. L. Moravec, J. Hanák

26b
25b
23b
22b
16b
16b
14b
13b
13b
13b

Foto z leva: L. Fiala, Z. Tesař, P. Flaxa, P. Holada, J. Marek, L. Laryšová a J. Kubín
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Po krásných slunečných prázdninách, které utekly jako voda, přišlo září a s ním začátek nového
školního roku. Letos jsme přivítali do naší základní školy sedm prvňáčků, Václava Adama, Terezu
Bajerovou, Barboru Bílkovou, Veroniku Charvátovou, Adélu Ptašovou, Nikolu Šárovou a Elišku
Vagnerovou. Cílem našeho ŠVP „Rodinná škola“ je, aby žáci chodili do školy rádi a bez obav, aby se
naučili co nejvíce v rámci možností každého z nich a aby se k sobě naučili chovat slušně, ohleduplně
a kamarádsky.
A i proto jsme, jak už je na naší škole zvykem, připravili na první dva týdny několik akcí, aby se žáci
seznámili s novými spolužáky, rozkoukali po prázdninách, oprášili si nenásilnou formou vědomosti
z minulých ročníků a přivykli si na školní režim.
Letos jsme si pro žáky připravili celoroční projekt „S Píďou kolem světa“. Společně projedeme celý
svět, zastavíme se na každém světadílu. Rozšíříme tak žákům vědomosti, které získají hlavně
v českém a anglickém jazyce, prvouce, vlastivědě a přírodovědě. Naše putování jsme začali
v Americe a i proto jsme 4. září odjeli do Hradce Králové, kde jsme nejprve navštívili Muzeum
východních Čech. Žáci zde absolvovali interaktivní doprovodný program k výstavě Na vlnách pod
plachtami. Dozvěděli se, jak vypadal život námořníka, co musel umět každý člen posádky, jeho
úkoly, výsady a povinnosti, jak se vyráběly lodě, na kterých se námořníci plavili do vzdálených a
často neprobádaných krajin, aby odsud přivezli vzácné zboží, se kterým se obchodovalo a jakou roli
hrálo válečné námořnictvo.
Potom jsme se přesunuli na druhý břeh Labe, kde jsme se nalodili na parní loď Primátor Ulrich a užili
jsme si vyhlídkovou plavbu po Labi.
7. září se v mateřské škole uskutečnila Bramboriáda. V úvodu jsme si pověděli základní informace o
bramborách, společně vymýšleli jídla, která se z nich připravují. Zazpívali a zdramatizovalipísničku
Brambora. Potom jsme se přesunuli do školní jídelny, kde si každý zhotovil několik bramborových
pusinek. Na školní zahradě si každý vyrobil strašidýlko. Zároveň jsme ochutnávali pusinky, které se
mezitím upekly. Byla to veliká dobrota. Pak již všichni začali soutěžit v různých speciálních
disciplínách, házení bramborou na bramborový terč, házení brambor do koše, přebírání brambor,
skákání v pytlích, slalom s palicí. Venku všem pořádně vyhládlo, a tak se již všichni těšili na oběd.
Byla bramborová polévka a bramborové šišky s mákem. Bramboriáda se nám opravdu vydařila.
V podvečer se žáci základní školy sešli společně se svými rodiči ve skále u myslivců. Téma tohoto
večera byli původní obyvatelé Ameriky - Indiáni. Za pomoci rodičů si vytvořili lucerny. Zároveň byli
rodiče seznámeni s akcemi na nejbližší období. Po odchodu rodičů jsme založili oheň, kde si každý
opekl, na co měl chuť. A tak za chvíli se vzduchem mísila vůně vuřtů, chleba a pečených brambor.
Mezitím se setmělo a žáci se vydali na procházku. Na cestu jim svítily právě vyrobené lucerny. Po
návratu se rozdělili do dvojic a prošli si stezku odvahy v areálu skály. Cestu měli vyznačenou světly a
setkali se dokonce s lesním strašidlem. Nikoho jsme nenutili, a tak někteří zůstali udržovat oheň, jiní
naopak šli sami. Po skončení jsme provedli večerní hygienu a zalezli do spacáků. Na dobrou noc jim
paní družinářka přečetla indiánskou pohádku, kterou někteří nedoposlouchali. Byli tak unavení, že
ihned usnuli. Ale spánku moc nepotřebovali,
protože někteří již v šest hodin rušili hovorem
ostatní spáče. Dopolední program byl pestrý. Po
rozcvičce, ranní hygieně a snídani, začali žáci
připravovat zeleninovou polévku, kterou si vařili
v kotlíku. Vyběhli do okolí, aby sesbírali byliny
a mohli si uvařit čaj. Potom si zhotovili
indiánský šperk a tématicky se namaskovali. Po
obědě šli na exkurzi do místního lomu. Po
návratu už začali uklízet a balit a odešli domů.
Moc se jim nechtělo, klidně by tam spali ještě
jednu noc.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská
www.podhorniujezd.cz/skola
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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 říjnu oslaví 70. narozeniny pan Stanislav Bílek z Vojic č. 15
V říjnu oslaví 84. narozeniny paní Zdena Hnojilová z Podhorního Újezda č. 46
V říjnu oslaví 86. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic č. 104
V listopadu oslaví 70. narozeniny pan Jaroslav Švarc z Vojic č. 138
V listopadu oslaví 75. narozeniny paní Marie Němečková z Podhorního Újezda č. 62
V listopadu oslaví 84. narozeniny paní Jaroslava Bílková z Vojic č. 135
V listopadu oslaví 88. narozeniny paní Marie Sálová z Vojic č. 102
V listopadu oslaví 88. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic č. 154
V prosinci oslaví 80. narozeniny paní Věra Kočová z Podhorního Újezda č. 1
V prosinci oslaví 87. narozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorního Újezda č. 12

PETANQUOVÝ TURNAJ
Dne 22. 8. 2015 se ve sportovním areálu Podhorní Újezd a Vojice uskutečnil 1. PETANQUOVÝ
TURNAJ. Vzhledem k hojné účasti a nadšení zúčastněných sportovců se tento turnaj bude v další
letní sezóně určitě opakovat!
Karolína Bartošová
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Sbor dobrovolných hasičů
společně s Obecním úřadem Podhorní Újezd a Vojice
pořádá

ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2015
zájezd do vinného sklípku v Němčičkách na Moravě
Program:

1. 11.

Součástí zájezdu bude prohlídka muzea na bojišti u Slavkova.
8:30
Odjezd z PÚ od obchodu
8:45
Odjezd z Vojic od bývalého hostince U Čermáků
9:30
Zastávka na čerpací stanici ve Svitavách
11:30 Oběd (zamluveno) restaurace Lipůvka (výběr z 5ti jídel)
14:00 Návštěva bojiště u Slavkova (pouze muzeum, mohyla je v rekonstrukci)
16:30 Ubytování
18:00 Program ve sklípku
21:00 Cimbálová muzika
10:00 Předpokládaný odjezd
Rezervace a bližší Info na Obecním úřadu

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 8. 10. 2015
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

