Národní házená
Dalším dvojkolem pokračovala 2. liga
národních házenkářů a Podhorní Újezd
čekala velmi náročná utkání s předními
družstvy na Ostravsku. Po nevýrazných
výkonech nikdo nemyslel na vzkříšení, ale
opak byl pravdou.
TJ Stará Ves n/O - TJ So Podhorní
Újezd 22:19 (14:13)
Vyrovnaný průběh nikdo nečekal, ale hosté
ho dokázali udržovat po celý první poločas.
Druhou půli začala obě družstva v útoku
nepřesně, obranám se dařilo na obou
stranách a skóre se změnilo až v 7. minutě,
kdy domácí navýšili na 15:13. Hosté
odpověděli náporem a opět srovnali (15:15,
16:16 - 14. min.). Bohužel přišlo
rozhodujících 13 minut, kdy Podhorák
nedokázal skórovat ani z pokutových hodů.
Takovou výhodu domácí samozřejmě
zkušeně využili a utkání už dovedli k
vítězství.
Sestava PÚ: Hátle - Bílek, Schovánek,
Chvalina - P. Bajer 10, Zítko 5, L. Bajer 3,
Hruška 1, Petřivý. Trenér J. Chudoba,
vedoucí družstva M. Vrabec.
So Svinov - TJ So Podhorní Újezd 22:24
(11:11)

Začátek utkání ani jeden z týmů nepodcenil
a diváci sledovali rychlou házenou, ve které
si domácí vytvořili mírný náskok. Po
čtvrthodině sice domácí vedli, ale pouze o
jednu branku (7:6). Pak si hosté vybrali
slabší chvilku a domácí utekli (10:6). Hosty
to nezlomilo a maximální nasazení přineslo
zlepšení, které vyústilo remízovou střelou
před poločasovým hvizdem. Druhý poločas
pokračoval ve stejném duchu, v jakém
první skončil. Nečekaně vyrovnaný průběh
diváci napjatě sledovali až do 12. minuty,
kdy se poprvé dostal Podhorák do vedení
(15:16). A překvapením nebyl konec, hosté
totiž klidnou hrou náskok navýšili (15:18).
Pokračování na straně 5.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis ze 16. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 27. května 2016
1) Závěrečný účet obce za rok 2015

Starosta obce předložil ZO závěrečný účet
obce za rok 2015, kde jednotlivé položky
a přílohy vysvětlil a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2015, které provedli pracovníci Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení
kontroly obcí dne 29. 2. 2016. Výše
uvedený závěrečný účet ZO jednomyslně
schvaluje bez výhrad a je přílohou č. 1
tohoto zápisu.
2) Schválení účetní závěrky za rok 2015
za obec
Starosta obce předložil ZO finanční výkazy
za obec a to: Fin 2-12 M, rozvahu, výkaz
zisku a ztráty, přílohu, zprávu o výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce
a inventarizační zprávu obce. Protokol se
stane 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 tuto
účetní závěrku všemi hlasy schvaluje.
3)
Schválení
účetní
závěrky
za příspěvkovou organizaci
Starosta obce předložil ZO finanční výkazy
za příspěvkovou organizaci Základní školu
a Mateřskou školu Podhorní Újezd a Vojice
a to rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu
a zápis o provedené kontrole PO. Protokol
se stane přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Na základě předložených podkladů ZO
zjistilo, že schvalovaná účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví
a finanční situace účetní jednotky a tuto
účetní závěrku všemi hlasy schvaluje.
4) Pronájem sportovního areálu
Starosta obce předložil ZO jedinou žádost
pana Ing. Martina Bílka z Vojic o pronájem
sportovního areálu v Podhorním Újezdě.
-2-

Pan Bílek požádal ZO o zachování částky
za pronájem, jako v minulém roce, kdy měl
areál též pronajatý. Nabídka na pronájem
byla vyvěšena na úřední desce i byl podán
inzerát v místních novinách, ale žádný
zájemce se nepřihlásil. Po zvážení těchto
okolností ZO přistoupilo ke snížení částky
(dne 7. 4. 2016 ZO na svém zasedání
stanovilo měsíční nájemné ve výši 4.000,Kč / 1 měsíc a měsíční zálohu na energie
5.000,- Kč / 1 měsíc). ZO 4 hlasy schvaluje
pronájem sportovního areálu v Podhorním
Újezdě za měsíční nájemné ve výši 2.000,Kč / 1 měsíc a měsíční zálohu na energie ve
výši 5.000,- Kč / 1 měsíc panu Ing. Martinu
Bílkovi z Vojic na dobu od 1. 6. 2016 do
31. 8. 2016. 1 hlas byl proti a 2 hlasy se
zdržely.
5) Prodej pozemku parc. č. 246/22 v k. ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost Martina
Odvárky, trvale bytem Vojice 153 na
odkoupení pozemku parc.č. 246/22
o výměře 45 m2 v k.ú. Vojice. Záměr byl
řádně vyvěšen. ZO všemi hlasy schvaluje
prodej výše uvedeného pozemku za cenu
100,- Kč / 1 m2.
6) Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o pořízení
přístupového zařízení do fitcentra v budově
MŠ ve Vojicích, které bylo v plánu již
minulý rok, ale nepodařilo se ho realizovat.
Dále pak byla provedena oprava termostatů
v budově MŠ. Byly též naplněny některé
příjmové položky. Změna bude řešena
rozpočtovým opatřením č. 2, které se stane
přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Zapsala: M. Novotná

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis ze 17. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 7. července 2016

o výměře 12 m2 v k. ú. Vojice. ZO všemi
hlasy schvaluje přijetí tohoto daru.

1) prodej pozemku parc.č. 1310/1 v k. ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Ivety a Jana Lešákových, trvale bytem Vojice
27, 508 01 Hořice na prodej pozemku parc.č.
1310/1 o výměře 125 m2 v k. ú. Vojice.
Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. ZO
všemi hlasy schvaluje prodej výše uvedeného
pozemku za cenu 100,- Kč / 1 m2.
2) Prodej pozemku parc.č. 76/1 v k. ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost Jindry
Novotné a Jiřího Novotného, oba trvale
bytem Vojice 30, 508 01 Hořice na prodej
pozemku parc.č. 76/1 o výměře 69 m2 v k. ú.
Vojice. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední
desce. ZO všemi hlasy schvaluje prodej výše
uvedeného pozemku za cenu 100,- Kč / 1 m2.
3) Výběr dodavatele na konvektomat do ŠJ
Starosta obce předložil ZO 3 nabídky na
dodávku konvektomatu do školní jídelny ve
Vojicích. Nejvyšší nabídku podala firma
AMEREX trade s.r.o., Praha 10 s částkou
184.045,24 Kč s DPH. Druhou nabídku
podala firma RETIGO s.r.o. Láň 2310,
Rožnov pod Radhoštěm s částkou 158.658,95
Kč s DPH a třetí nabídku podal Boris Ulrych,
Vojice 123 s částkou 129.554,- Kč s DPH.
ZO 6 hlasy schvaluje nabídku firmy RETIGO
s.r.o., 1 hlas se zdržel. Důvodem výběru
nabídky výše uvedené firmy je, že firma je
českým výrobcem, zajistí veškerý servis a
zaučení a součástí nabídky je i speciální
nádobí a přídavné vybavení.
4) Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO Smlouvu o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-2007461/002 Vojice, knn, p. č. 93/4,
p. Dyntar mezi obcí a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. ZO
všemi hlasy schvaluje přijetí výše uvedené
smlouvy.
b) Starosta obce předložil ZO návrh pana
Mevalda na darování pozemku parc.č. 988/12
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c) Starosta obce informoval ZO o špatném
stavu rybníčku u pana Vícha ve Vojicích.
Rybníček je zarostlý trávou a rákosem a hrozí
nebezpečí úrazu. Řešením by bylo zasypání
štěrkem a následná úprava. Zastupitelé situaci
obhlídnou, tuto informaci starosty obce berou
na vědomí a příště se k projednání vrátí.
d) Starosta obce informoval ZO o zjištěném
stavu geometrického zaměření místní
komunikace parc. č. 1280/1 v k. ú. Vojice,
kde vlastník sousední parcely č. 95/1, pan Bc.
Jan Kunrt postavil opěrné zdi své parcely na
místní komunikaci. Komunikace se tím zúžila
a při zimní údržbě bude obtížně průjezdná.
V případě oplocení sousedních parcel, by tato
komunikace byla neprůjezdná. Celková
zastavěná plocha na obecním pozemku je cca
44 m2. ZO všemi hlasy schvaluje, zahájit
jednání se stavebním úřadem o odstranění
stavby opěrné zdi na cizím pozemku.
e) Starosta obce informoval ZO o ukončení
pracovního poměru s panem Lepšíkem, který
byl přijat 16. 6. 2016 na pozici pracovníka
pro úklid a údržbu obce v rámci veřejně
prospěšných prací. V průběhu června se však
zjistilo, že pan Lepšík má nárok na starobní
důchod a tím nesplníme podmínky poskytnutí
příspěvku od úřadu práce. Starosta obce proto
navrhuje, zaměstnat pana Lepšíka od 1. 7.
2016 alespoň na dohodu o provedení práce na
letní období s hodinovou výší odměny 90,Kč hrubého / 1 hod. ZO 4 hlasy takto
předložený návrh schvaluje, 3 hlasy se
zdržely.
f) Starosta obce informoval ZO o havarijním
stavu bojleru v budově MŠ, který se musí do
konce letních prázdnin vyřešit. Pan Štěpán
Bílek navrhuje montáž ohřívače Vailant,
který je sice dražší (cenově se pohybuje do 36
tis. Kč), ale je kvalitní s dostupným servisem.
ZO všemi hlasy schvaluje nákup ohřívače
Vailant do budovy MŠ.

g) Změny rozpočtu budou řešeny
rozpočtovým opatřením č. 3, které ZO
všemi hlasy schvaluje a stane se přílohou č.
1 tohoto zápisu.
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO
Rušení nočního klidu
Od 1. 10. 2016 začal platit nový zákon o dodržování nočního klidu. Zastupitelstvo obce může
vyhláškou stanovit výjimky ze zákona, který vymezuje dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00.
V naší obci zatím vyhlášku pro tento rok nemáme, ale pro příští rok pravděpodobně bude
přijata na zlegalizování některých akcí ve sportovním areálu. Při pořádání soukromých akcí,
by neměla hlučnost překročit požadavky sousedů. Nahlášení akce na obecním úřadě není
v souladu se zákonem.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Odpadní vody
. V poslední době stále narůstá tlak na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Stává se,
že některé vyústě, kterých je 5, danou hranici překračují. Z toho je vidět, jaká voda se do
kanalizace vypouští. Pro zlepšení každý rok organizujeme vyvážení septiků, aby náklady
občanů byly co nejmenší. Již 6 let toto obec organizuje a jsou to většinou stále stejní lidé.
Letos to bylo 60 domácností. Zastupitelstvo obce dokonce rozhodlo tuto věc podpořit
příspěvkem 100 Kč na každý kubík vyvezeného septiku. V současné době se zpracovává
studie o odpadních vodách, ve které se vychází z toho, že nebude budována kanalizace
ukončená čističkou. S každým, kdo vypouští vody do kanalizace, bude uzavřena smlouva, jak
bude čištění řešit. Je ještě mnoho objektů, kde není ani septik.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Domovní odpad
Jelikož nemůžeme zveřejňovat jména dlužníků, připomínáme touto cestou zaplacení poplatků
za domovní odpad. Jsou to bohužel stále stejní lidé.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce
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NÁRODNÍ HÁZENÁ
(pokračování ze strany 1)
Domácí se spoléhali především na jediného
střelce, ale Podhorák měl podstatnou
výhodu, že se k Patriku Bajerovi přidal
Martin Zítko, a domácí obrana nestíhala
(16:19, 19:22). Pak si Podhorák velice
zkomplikoval situaci, když obránce viděl
ČK a hosty čekalo pětiminutové oslabení.
Domácím ale naděje pohasla, když se
oslabení vynikajícím způsobem zhostila
dvojice útočníků Podhoráku, a to P. Bajer
se Zítkem, ani tři domácí obránci je
nedokázali zastavit. Podhorní Újezd se tak
opět dočkal velmi cenného vítězství.
Sestava PÚ: Hátle - Schovánek, Chvalina,
Zhouf, Šritr - P. Bajer 12, Zítko 7, L. Bajer
2, Petřivý 3. Trenér J. Chudoba, vedoucí
družstva M. Vrabec.

V neděli čeká Podhorák na domácím hřišti
ve Vojicích (10.00) soused v tabulce
Kokory. V předzápase ml. žáci (8.30) a po
lize st. žáci (11.30) hostí Dobrušku.
M. Jedlička
Tabulka - 2. liga muži B
1. Veselí n/M

7

0

1

134:114

14

2. Stará Ves n/O

6

0

2

182:142

12

3. Svinov

5

0

3

145:139

10

4. Humpolec

5

0

3

132:128

10

5. Studénka

5

0

3

125:127

10

6. Draken Brno

4

1

3

139:133

9

7. Dobruška

4

1

3

135:135

9

8. MS Brno

4

0

4

139:140

8

3

0

5

129:127

6

10. Podh. Újezd

9. Kokory

2

0

6

144:168

4

11. Ostopovice

1

0

7

139:165

2

12. Osek n/B

1

0

7

134:159

2

Evropský pohár v Praze na Strahově
V sobotu 1. října a v neděli 2 října se konal poslední závod tricyklů. V sobotu jsme se v 15:15
postavili na start závodu. Závod byl vypsán na osm okruhů. Jeden okruh měřil 4 600 m.
Takže celkem 36 km. Ihned po startu se utvořila tříčlenná skupina závodníků. Jeden Němec,
jeden Belgičan a náš Zbyněk Charvát. I když Zbyněk vytvořil velké úsilí, aby se obou cizinců
udržel, tak mu to nevyšlo a skončil třetí. V nedělní časovce vyhrál německý závodník, před
svým reprezentačním kolegou a třetí byl opět Zbyněk. Takže v celkovém umístění se Zbyněk
posunul na druhé místo. A to při takovém náročném závodě, jaký se v Praze na Strahově
jezdí, je celkem pěkný úspěch. Pro tento rok to byly poslední závody našich tricyklistů. Teď
bude chvíli volno a pak se Zbyněk začne připravovat na sezonu 2017.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat svým sponzorům a podporovatelům, bez kterých by
nebylo možné, abych se cyklistice na této úrovni věnoval.
Děkuji: panu Ing. Pavlu Syrůčkovi, Městu Hořice, OÚ Podhorního Újezdu a Vojic, paní
Jůzové, Milanu Šourkovi a určitě I celé své rodině
Zbyněk Charvát
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
1. září začal nový školní rok. V základní škole se učí 23 žáků. Nově jsme přivítali do 1. ročníku
čtyři chlapce, Josefa Krusberského, Ondřeje Pšeničku, Jakuba Šritra a Matyáše Víta.
Za Mgr. Danielu Kalvodovou, která plní mateřské povinnosti, nastoupila Mgr. Dana Berná. Pro
letošní školní rok jsme si připravily projekt Z pohádky do pohádky. Každý měsíc se žáci seznámí
s jednou pohádkou, se kterou budou pracovat i v jiných předmětech, než je český jazyk. Ale
budeme hlavně poslouchat, besedovat, vyprávět. Chtěla bych, aby žáci sami poznali, jak je český
jazyk krásný.
Na začátku září nás zaskočilo pěkné slunečné počasí. Nám to vyhovovalo, protože jsme si, jako
každý rok, připravily pro děti několik akcí.
Hned 5. září jsme spali ve skále u myslivců.
V podvečer přišli společně se svými dětmi
také rodiče, kteří byli seznámeni s akcemi
školy na nejbližší období. Společně si potom
namalovali barvami na textil látkový
ubrousek, pohádka Ubrousku, prostři se. Ten
žáci použijí při školních svačinách. Po
malém občerstvení se rozloučili a my jsme se
mohli jít ubytovat a připravit vše na spaní.
Zároveň starší chlapci rozdělali oheň a my
všichni jsme se pustili do opékání. Většina si
pochutnávala na párcích, ale vítězil i chleba a
rohlíky. Rychle se setmělo, a tak žáci utvořili
dvojice, a vydali se na stezku odvahy v areálu skály. Ta měla celkem šest stanovišť, kde si museli
pro kontrolu natisknout razítko. Všichni, i noví prvňáčci, prošli celou trasou a přinesli vyplněné
všechny kartičky. Větší děti z toho měly legraci, ty nejmenší na sobě nedaly znát, že se přece
jenom trochu bojí. Pak jsme se na stezku vydali všichni společně a sesbírali jsme sklenice se
svíčkami, které nám značily cestu. Po nezbytné večerní hygieně žáci zalezli do spacáků, poslechli
si pohádku na dobrou noc a plni nových dojmů průběžně usínali.
Již se svítáním se někteří budili a vyprávěli si navzájem zážitky z minulé noci. Po ranní hygieně
se nasnídali, vyrobili si květinu z ubrousku a netrpělivě čekali na děti z mateřské školy, které
jsme pozvali na návštěvu. Ta se nesla v duchu
pohádky Červená Karkulka. Starší žáci se
převlékli za Karkulku, myslivce, vlka a babičku.
Na stanovištích byly pro děti připraveny
jednoduché úkoly. Konečně přišly. Zbylí školáci
si našli kamarády nebo sourozence z řad
školčátek, utvořili společně skupinky a vydali se
plnit úkoly. Po návratu jsme si ještě zazpívali a
zahráli hry. Pak už se s námi děti musely
rozloučit, protože je čekal oběd a nás ostatně
také. Po návratu z oběda, který jsme si zpestřili
procházkou, jsme začali balit a uklízet. Pak jsme
si ještě trochu užili příjemného prostředí a vydali
jsme se na cestu domů.
6. září proběhlo na zahradě mateřské školy Švestkobraní. Ráno si děti v mateřské škole i žáci
v základní škole připomněli podzim, a vše, co se tohoto ročního období týká, potom si vyrobili
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vytrhávací technikou švestku. Pak už jsme se přesunuli na zahradu. Zde byly připraveny
stanoviště a všichni soutěžili v různých sportovních disciplínách. Absolvovali slalomovou dráhu,
sbírali modrá víčka, prolézali pytlem, zápasili v kohoutích zápasech. Na uklidnění si vyrobili
modrou antistresovou švestku.
A pak už pospíchali na oběd, čekaly je totiž švestkové tvarohové knedlíky. Paní kuchařka jich pro
ně uvařila 220. Ale moc velcí jedlíci nebyli. Největší počet, čtyři, snědli prvňáčci. Ti větší zůstali
na třech. Ale jinak se nám společné dopoledne vydařilo.
13. září jsme odjeli do Ratibořic. Žáci
absolvovali malý okruh zámku. Prohlédli si
společenské i soukromé prostory, které
svým vybavením připomínají dobu největší
slávy Ratibořic, kdy zde sídlila Kateřina
Vilemína vévodkyně Zaháňská a hostila zde
významné osobnosti z řad politiků a umělců.
Po návštěvě zámku jsme se prošli
zámeckým parkem. Došli jsme k Rudrovu
mlýnu, který je jedním z dějišť románu
Babička. Nedaleko od mlýna se nachází
sousoší Babičky s vnoučaty, dílo českého
sochaře Otto Gutfreunda z roku 1922. Proti
toku mlýnského náhonu jsme došli ke
Starému bělidlu a Viktorčinu splavu na řece Úpě. Procházka Babiččiným údolím byla velmi
pěkná a zajímavá.
Ale čas se nedá zastavit, a tak nám pomalu končí přechod z prázdnin a začínají nám školní
povinnosti.
Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ
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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 87. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic č. 104
V říjnu oslaví 75. narozeniny pan Rudolf Splítek z Podhorního Újezdu č. 128
V říjnu oslaví 70. narozeniny paní Milena Laňarová z Podhorního Újezdu č. 14
V listopadu oslaví 75. narozeniny paní Jitka Řeháková z Podhorního Újezdu č. 117
V listopadu oslaví 75. narozeniny paní Cecilie Záhornická z Podhorního Újezdu č. 58
V listopadu oslaví 89. narozeniny paní Marie Sálová z Vojic č. 102
V listopadu oslaví 89. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic č. 154
V listopadu oslaví 85. narozeniny paní Jaroslava Bílková z Vojic č. 135
V listopadu oslaví 80. narozeniny pan Stanislav Kalvoda z Podhorního Újezdu č. 53
V prosinci oslaví 88. narozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorního Újezdu č. 12
V prosinci oslaví 70. narozeniny pan Karel Kindl z Vojic č. 139
V prosinci oslaví 81. narozeniny paní Věra Kočová z Podhorního Újezdu č. 1
V prosinci oslaví 75. narozeniny pan Jiří Lisa z Vojic č. 183

LETOŠNÍ AKCE KULTURNÍ KOMISE
22. 10. 2016 - vítání občánků
24. 10. 2016 - dýně ve skále u myslivců
26. 11. 2016 - rozsvícení stromečku u základní školy

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 6. října 2016
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

