ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
končí první rok nového volebního období,
takže bývá zvykem se ohlédnout
a bilancovat, co se v uplynulém roce
podařilo v obci udělat. První akcí, která
se letos uskutečnila, bylo zhotovení podia
ve sportovním areálu. Díky tomu, dobrému
pronájmu a příznivému počasí proběhlo
na areálu několik vydařených akcí. Další
akcí, která letos proběhla, bylo řešení
separace bioodpadu, tak jak nově ukládá
zákon. Pro domácnosti jsme objednali
kompostéry v počtu 150ks. Na skladě
máme ještě 20ks, takže případní zájemci se
mohou přihlásit na obecním úřadě. Ostatní
budou mít možnost využít kontejnery, které
budou ve Vojicích i v Podhorním Újezdě.
Celé řešení bioodpadu stálo 755 tis. Kč,
z toho obec
platila pouze 10%. Celý komunální odpad
bude řešit nová vyhláška, která bude
vypracována a schválena v zimních
měsících. Poslední velkou akcí bylo
přeložení vyústění kanalizace č. 1
pod vojickou autobusovou zastávku
k vyústi č. 2. Tato přeložka byla podmínkou
k souhlasu vypouštění odpadních vod do

veřejných toků. Stavba byla provedena za
podpory Královéhradeckého kraje ve výši
500 tis. Kč, z celkové částky 900 tis. Kč.
Letos jsme na dotacích získali celkem 1 337
tis. Kč.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
klidné prožití svátků vánočních a v novém
roce pak pevné zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPiTELSTVA
Zápis z 9. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 18. září 2015
1) Rozpočtové opatření č. 4
Starosta obce předložil ZO protokol o
plnění rozpočtu se stavem k 10. 9. 2015.
Úprava
rozpočtu
bude
provedena
rozpočtovým opatřením č. 4, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Takto
předloženou zprávu o plnění rozpočtu obce
ZO všemi hlasy schvaluje.
2) Prodej pozemku parc.č. 1303/2 v k.ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost Martina
Nekvapila a Lenky Žitkové na prodej
pozemku parc.č. 1303/2 v k. ú. Vojice. ZO
tento prodej 7 hlasy schvaluje za cenu 100,Kč/1 m2. 2 hlasy se zdržely.
3) Koupě pozemku parc.č. 152/1 v k. ú.
Vojice a budovy č.p. 11 ve Vojicích na
pozemku st.p.č. 44/1 v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO odborný nákres
a odhad ceny pozemku parc.č. 152/1 +
parc.č. 1452 v k. ú. Vojice o výměře
1893m2 za cenu 196.300,- Kč (100,- Kč /
1 m2) a budovu na pozemku parc. č. st. 44/1
ve Vojicích-zastavěná plocha 163 m2 za
cenu 410.700,- Kč, který vypracoval pan
Lukáš Přibyl a bude přílohou č. 2 tohoto
zápisu. Tento nákup byl již schválen dne
11. 9. 2014 za cenu 600.000,- Kč. Odborný
odhad poslouží do účetní evidence při
stanovení ceny pozemků a ceny budovy.
Takto stanovené ceny ZO 8 hlasy schvaluje,
1 se zdržel.
4/ Řád veřejného pohřebiště
Starosta obce předložil ZO Řád veřejného
pohřebiště obce Podhorní Újezd a Vojice,
který byl konzultován se správcem hřbitova
Vítem Makovcem. Takto předložený řád
veřejného pohřebiště ZO všemi hlasy
schvaluje.
5/ Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO Smlouvu
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o zřízení věcného břemene – pozemkové
služebnosti
inženýrské
sítě
č. UZSVM/4118/2015-HJCM mezi obcí
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Smlouva se týká věcného
břemene obecní kanalizace stanovené ve
výši 39.636,- Kč na pozemku parc. č. 136
v k. ú. Vojice. Takto předloženou smlouvu
ZO všemi hlasy schvaluje.
b) Starosta obce předložil ZO dvě žádosti
o přidělení bytu 3+1 na poště v Podhorním
Újezdě. Žádost manželů Čermákových
z Vojic a žádost paní Hany Junkové
z Podhorního Újezdu. Než dojde k sepsání
nové nájemní smlouvy, bude byt
vymalován a bude zabudováno střešní
okno. ZO všemi hlasy schvaluje přidělení
bytu paní Haně Junkové, trvale bytem
Podhorní Újezd 92.
c) Starosta obce předložil ZO nabídku
firmy Future Product Design, a.s. na
dodávku interaktivní signalizace na přechod
silnice na Brdíku v Podhorním Újezdě. ZO
navrhuje spíše řešit osvětlení tohoto
přechodu. Dodávku interaktivní signalizace
ZO zamítá.
d) Starosta obce ZO opětovně předložil
nabídku firmy ARBOPlan s.r.o. na
revitalizaci zeleně na návsích v obci, která
by spočívala v dosti zásadním vykácení
vzrostlých stromů. Na tuto akci by bylo
možné získat 50% dotaci. Též požádal o
odborné posouzení
Ing. Laňarovou
z Podhorního Újezdu, která tak razantnímu
zákroku nakloněná není. ZO navrhuje
prozatím ošetření a upravení proschlých,
nebo poškozených stromů. ZO nabídku
firmy ARBOPlan s.r.o. Hořice na
revitalizaci stromů na návsích v obci
zamítá.
e) Starosta obce předložil ZO žádost
manželů Žitkových z Vojic a majitelů
okolních nemovitostí o prodloužení
kanalizačního vedení. Až projektant p.
Přibyl předloží rozpočet této akce, bude
znovu projednáno. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
f) Starosta obce předložil ZO Smlouvu č.
15247494 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPiTELSTVA
Operačního programu Životního prostředí
na projekt „Zavedení separace a svozu
bioodpadů
v obci
Podhorní
Újezd
a Vojice“. Takto předloženou smlouvu ZO
všemi hlasy schvaluje.
g) Ředitelka školy Mgr. Jenčovská podala
návrh na doplnění dvou členů školské rady
a to Jana Hanáka a Františka Kloutvora.
Takto předložený návrh ZO všemi hlasy
schvaluje.
h) Zástupce spolku Maxinec Podhorního
Újezdu a Vojic p. Ulrich informoval ZO
o chystaném pouštění draků dne 10. 10.
ve sportovním areálu v Podhorním Újezdě.
ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
ch) Zástupce spolku Maxinec Podhorního
Újezdu a Vojic p. Ulrich předložil ZO
žádost o finanční příspěvek na činnost
spolku pro rok 2015. ZO všemi hlasy
schvaluje příspěvek Spolku Maxinec
Podhorního Újezdu a Vojic ve výši 10.000,Kč.

Zápis z 10. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 2. října 2015
1) Schválení smlouvy na kompostéry
Starosta obce předložil ZO návrh Smlouvy
o výpůjčce kompostérů, která se bude
předávat
jednotlivým
žadatelům
o kompostér a stane se přílohou č. 1 tohoto
zápisu. Kompostéry budou ve dvou
provedeních a to velký o objemu 900 l
a menší o objemu 400 l. Doba výpůjčky je
stanovena do 31. 12. 2020 a začíná běžet
dnem převzetí. Vypůjčitel musí kompostér
umístit na vlastním, nebo pronajatém
pozemku, který se nachází v katastrálním
území naší obce. Takto předložený návrh
smlouvy ZO všemi hlasy schvaluje.
2) Rozpočtové opatření č. 5
Starosta obce předložil ZO protokol o
plnění rozpočtu se stavem k 30. 9. 2015 a
zmínil očekávané výdaje v měsíci říjnu.
Úprava
rozpočtu
bude
provedena
rozpočtovým opatřením č. 5, které se stane
přílohou č. 2 tohoto zápisu. Takto
předloženou zprávu o plnění rozpočtu obce
ZO všemi hlasy schvaluje.
Zapsala: M. Novotná

ZPRÁVY Z KULTURNÍ KOMiSE
Již rok pracuje kulturní a sociální komise v novém složení a myslím, že jsme se snažili alespoň trochu
zlepšit kulturní dění v naší obci.
Mezi největší akce patřil Dětský maškarní bál, Dětský den, Letní slavnost spojená s připomenutím
600. výročí upálení Mistra Jana Husa a Sousedské posezení.
V říjnu jsme pozvali spoluobčany do skály u myslivců na akci Dýně. Nejdříve si děti společně s rodiči
vydlabaly dýni. Někdo byl velmi zručný a měl to za chvilku, někomu to dalo naopak hodně práce. K tomu
se mohli všichni posilnit výbornou dýňovou polévkou. Dále se podávalo svařené víno, káva, čaj a dýňové
sušenky, které upekli žáci základní školy. Příjemnou atmosféru navíc umocňovalo okolní prostředí
a zvláště dětem se to líbilo a odcházely plny zážitků.
14. listopadu se uskutečnilo vítání občánků. Do naší obce jsme přivítali Anežku Bartoškovou, Nelu
Študentovou, Viktorii Pšeničkovou, Adélu Lešákovou a Viktora Bílka. Žáci základní školy vystoupili
s krátkým pásmem básní a písniček.
28. listopadu se u základní školy konalo již tradiční Rozsvícení vánočního stromku.
19. prosince se uskutečnil zájezd do Prahy do divadla. Letos účastníci opět navštívili Studio Dva a zhlédli
představení Vánoční koleda.
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Rok se sešel s rokem a máme tu opět Vánoce. Všichni jsme plni očekávání a těšení se na
nejkrásnější svátky. Nejvíc se na ně samozřejmě těší děti. Již posledních pár dní nemluví o ničem
jiném. Všechny mají poslané dopisy Ježiškovi a čekají, jak to letos s těmi dárky dopadne.
Abychom jim to čekání alespoň trochu ulehčili, připravili jsme si pro ně na poslední dny před
vánočními prázdninami několik akcí.
28. listopadu jsme rozsvítili vánoční strom u základní školy. Jako každoročně byl doprovázen
programem básní, říkanek, koled a písniček, které si připravily děti z obou místních škol. Letos
poprvé proběhla prodejní výstava výrobků žáků základní školy. A tak si mohli přítomní koupit
ozdobné svíčky, naaranžovaná ramínka, výrobky z keramiky, plátěné tašky. Bylo to hezké
zpestření této akce. A samozřejmě nechyběl Mikuláš se svým doprovodem, který obdaroval
přítomné děti mikulášskými balíčky.
30. listopadu jsme odjeli společně s dětmi
z mateřské školy do Dvora Králové nad Labem do
zoologické zahrady ozdobit stromeček. Vždy
připravujeme ozdoby z přírodnin, aby je mohli
sezobat ptáci. Bylo krásné slunečné počasí, a tak
jsme si to užili. Začali jsme u goril, prošli jsme
pavilon vodního a ptačího světa.
16. prosince se uskutečnila v mateřské škole
Vánoční besídka spojená s výtvarnou dílnou. Děti
předvedli rodičům pásmo říkadel, písniček a koled.
A pak se hned s pomocí rodičů pustily do výroby
sněhuláka. Děti byly šikovné a tak měly brzy hotovo. Po úklidu zazvonil zvoneček, děti ztichly a
po chvilce se vrhly ke stromečku, pod kterým se objevily dárky. Byly to většinou didaktické hry,
stavebnice, kinetický písek. Vše jim zpestří pobyt v mateřské škole.
17. prosince přišla „školčata“ na návštěvu do základní školy. Předškoláci si zkusili, jak to chodí
v opravdové škole. Nejdříve zhlédli část vyučovací hodiny v 1. ročníku, kde jim jejich o rok
starší kamarádi ukázali, jak už čtou, počítají a píší. Společně si zahráli několik her. Ostatní děti si
se školáky pohrály ve školní družině. Pak si společně vyrobily rybu.
22. prosince jsme se rozloučili Vánočním dnem. Slavnostně naladění jsme si připomněli některé
vánoční zvyky. Otevřeli vánoční čajovnu, pouštěli lodičky z ořechových skořápek, ochutnali
navzájem přinesené cukroví.
I k nám přišel Ježišek a přinesl nám spoustu her,
pro zpestření výuky a činnosti ve školní družině.
Hned jsme museli některé vyzkoušet.
Nezapomněli jsme ani na zvířata v lese a došli
jsme jim také ozdobit stromeček. A tak tam
mezi ostatními svítí ozdobený mrkvemi, jablky,
kaštany, řepou a oříšky.
Byl to příjemně strávený den. Ale hurá začínají
prázdniny.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská
www.podhorniujezd.cz/skola
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NOVINKY Z „MAXINCE“
Vážení spoluobčané,
spolek MAXINEC - Podhorního Újezdu a
Vojic pořádal v letošním roce:

propracováním, ale také svými reálnými
pohyby, kterých ovládá dokonce 7 (dýchá,
mrká, hýbe hlavou, ocasem, žvýká..).

- zájezd do Plzeňského Pivovaru spojený
s prohlídkou ZOO a Dinoparku
- 1. ročník Drakiády

Tento zájezd byl účastníky hodnocen
kladně a již se těšíme na další akci v příštím
roce.

Plzeňský Pivovar, ZOO, Dinopark

1. ročník Drakiády

Dne 19. 9. 2015 za přispění Obecního
úřadu, pořádal spolek Maxinec Podhorního
Újezdu a Vojic celodenní zájezd do
Plzeňského pivovaru spojený s návštěvou
ZOO a Dinoparku. Prohlídková trasa
Pilsner Urquell patří mezi světové nejlépe
hodnocené turistické destinace. Není divu,
prohlídka je tak nabitá zajímavostmi, že
potěší i velmi náročné návštěvníky.
Milovníky historie zaujme model pivovaru
z konce 19. století, varna z 30. let minulého
století nebo historické sklepy, kde
se dodnes vyrábí pivo Pilsner Urquell
tradiční metodou jako za dob prvního
sládka.
Zde
proběhla
ochutnávka
nefiltrovaného piva, mimochodem vynikající.
Po zajímavé prohlídce se naše skupina
přesunula do Plzeňské ZOO a Dinoparku,
kde si přišly na své děti. Je známo,
že současná zoologická i botanická zahrada
na Lochotíně nejsou prvními zařízeními
svého druhu v Plzni. V jejich vzniku
a stávajícím umístění se zúročují nápady
přírodovědců několika generací.
Dinopark Zoo Plzeň se od svého založení
v roce 2003 stal velmi oblíbeným
a vyhledávaným turistickým cílem, jehož
branami
prošlo
již
více
než tři miliony návštěvníků. Proto i my
jsme se vydali na dobrodružnou cestu do
druhohor
mezi
desítky
statických
i robotnických
modelů
dinosaurů
v životních velikostech s množstvím dalších
atrakcí, včetně projekce 3D.
Letošní největší novinkou byl obrovitý
Diplodocus! Tento 23 metrů dlouhý
býložravec byl jednou z nových dominant
Dinoparku. Model
v životní
velikosti
zaujme
nejen
svým
detailním
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Dne 10. 10. 2015 byl nádherný pohled
v Podhorním Újezdu na oblohu s krásnými
barevnými draky. Spolek MAXINEC –
Podhorního Újezdu a Vojic pořádal
1. ročník Drakiády pro naše malé
spoluobčany. Počasí bylo přímo ideální pro
tuto aktivitu a vítr foukal tak akorát.
Zúčastnilo se 30 dětí, které měly buď
draky koupené, nebo vyrobené doma. Akce
se konala v místním sportovním areálu.
Za své snažení byly děti odměněny medailí
a buřtem, který si mohly samy opéct na
ohýnku. To se dětem moc líbilo.
Tuto přehlídku a soutěž draků budeme
pořádat pro naše malé spoluobčany každý
rok. Všem soutěžícím chceme poděkovat za
účast a už teď se těšíme na druhý ročník.
Spolek Maxinec Vám přeje příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně
zdraví, štěstí a pohody.

Autor: Bořek Novotný

Národní házená v poločase
Naši ligoví házenkáři mají za sebou poměrně náročnou podzimní část sezony.
Házenkáře nyní čeká náročná zimní příprava, do které trenéři zařadili pravidelné halové tréninky,
Český pohár v lednu a tradiční zimní turnaj Memoriál Miloše Petřivého v Lázních Bělohradu,
který se již po druhé bude konat opět hned na počátku nového roku.
Tabulka II. Ligy B po podzimní části
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
TJ S. Opatovice n/L.
SK NH Veselí n/M.
Sokol Svinov
Draken Brno
Sokol Dobruška
KNH Moravská Slavia Brno
TJ S. Kokory
TJ Stará Ves n/O.
TJ Jiskra Humpolec
TJ S. Podhorní Újezd
TJ S. Osek n/B.
TJ S. Ostopovice

C
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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V –R –P
11 – 0 – 0
8 –0 –3
7 –1 –3
6 –1 –4
6 –0 –5
4 –3 –4
4 –2 –5
4 –1 –6
4 –1 –6
3 –2 –6
1 –2 –8
1 –1 –9

Skóre
243 : 190
199 : 180
247 : 202
180 : 169
203 : 190
188 : 179
189 : 202
214 : 227
166 : 184
231 : 242
192 : 219
182 : 250

Body
22
16
15
13
12
11
10
9
9
8
4
3

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V lednu oslaví 70. narozeniny pan Miroslav Laňar z Podhorního Újezdu č. 14
V lednu oslaví 81. narozeniny pan Jaromír Kracík z Vojic č. 35
V lednu oslaví 83. narozeniny pan Ivan Bryknar z Podhorního Újezdu č. 108
V lednu oslaví 83. narozeniny pan Zdeněk Machytko z Vojic č. 36
V lednu oslaví 70. narozeniny paní Lenka Nosková z Podhorního Újezdu č. 100
V únoru oslaví 83. narozeniny paní Olga Bryknarová z Podhorního Újezdu č. 108
V únoru oslaví 92. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezdu č. 98
V březnu oslaví 81. narozeniny pan Josef Smolař z Podhorního Újezdu č. 41
V březnu oslaví 93. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77
V březnu oslaví 70. narozeniny paní Marie Lukavcová z Vojic č. 28
V březnu oslaví 75. narozeniny paní Lubomíra Bílková z Vojic č. 4

Štědrovečerní stůl a zvyky okolo něho
Smysl Vánoc spočíval především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství. Byl dobou, kdy se scházela
celá rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu.
Ještě než mohli všichni zasednout společně u jednoho stolu, všude se drhlo, všechno se čistilo,
uklízelo a urovnávalo.
Hospodyně od rána připravovala štědrovečerní pokrmy. Vařila hrách, čočku, bramborovou a rybí
polévku, pekla kubu z krup a česneku. Chléb a v bohatších domech i vánočku mívali upečenou již
několik dní předem, schovanou v ošatce. Všichni se od rána postili, aby viděli zlaté prasátko.
Když měla hospodyně uvařeno, snažila se zabavit děti, zatímco hospodář opatřil stromeček
a tajně jej ozdobil. K večeru vybíhaly děti čím dál častěji ven a pozorovaly oblohu, zda již
nevyšla první hvězdička, která měla ukončit půst. Právě s první hvězdičkou na obloze se
symbolicky zapalovala svíčka a celá rodina usedala ke slavnostní večeři.
Byl-li počet stolujících lichý, prostírala hospodyně pro jednoho navíc. Podle lidové pověry prý
chodila smrt těsně před večeří obhlížet prostřené stoly, a kde by byla napočítala lichý počet, tam
by se v následujícím roce pro někoho vrátila.
Než se zasedlo ke stolu, stoupl si každý bosou nohou na zemi ležící sekeru, to aby ho v příštím
roce nebolely nohy.
Před večeří se všichni společně pomodlili a vzpomněli na vše dobré i špatné, co je v uplynulém
roce potkalo.
Zdroj: České tradice, knižní archív České tradice, www.ceske-tradice.cz
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KOMUNÁLNÍ ODPAD - OZNÁMENÍ
Ukládání velkoobjemového komunálního odpadu
u pana Ulricha, bude v zimních měsících přerušeno.
Započne poslední sobotu v březnu
od 8,00 do 11,00 hod.
Severočeské komunální služby oznamují, že od
1. 1. 2016 bude svoz popelnic v lichých týdnech.

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdu dne 22. prosince 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

