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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPiTELSTVA
Zápis z 18. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 23. září 2016

odpadních vod. Takto navržené vypracování
studie a příspěvek na vyvážení septiků ZO
všemi hlasy schvaluje.

1) Projednání odstranění cizí stavby na
místní komunikaci parc. č. 1280/1 v k. ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO návrh na vyřešení
problematiky opěrné zdi na pozemku parc. č.
1280/1 v k. ú. Vojice. Po diskuzi se zastupitelé
shodli, že nejlepší bude, sejít se na místě a najít
řešení. Poté bude proveden zápis při zasedání
ZO. ZO bere tuto informaci na vědomí.
2) Uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na rekonstrukci NN a TS
na Kabátech
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu číslo IE-122005814/VB/1, název stavby: Vojice, Kabáty –
rekonstrukce NN a TS mezi obcí a společností
ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, 405 02
Děčín. ZO všemi hlasy schvaluje výše
uvedenou smlouvu a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
3) Schválení dodatku ke smlouvě na dotaci
územního plánu obce
Starosta obce informoval ZO o podané žádosti
o změnu termínu dokončení územního plánu
obce z důvodu přetížené kapacity pořizovatele
(Městský úřad Hořice) a to do 31. 12. 2019.
K této žádosti se vyjádří zastupitelstvo
Královéhradeckého kraje, jakožto poskytovatel
dotace a vyhotoví dodatek ke smlouvě. ZO
všemi hlasy takto předloženou výše uvedenou
žádost a následný dodatek schvaluje.
4) Studie na řešení odpadních vod
Starosta obce informoval ZO o problematice
vypouštění odpadních vod v obci. Obec by
měla dle rozhodnutí MěÚ Hořice odboru
životního prostředí do 5 let přesměrovat výustí
V2 a V3, které jsou v současné době zaústěny
do hlavního melioračního zařízení. Starosta
obce navrhuje zadání vypracování studie k této
problematice Ing. Koubovi z Hradce Králové.
Je též žádoucí podporovat vyvážení odpadních
vod ze septiků a jímek nemovitostí v obci.
Z tohoto důvodu ZO přistoupilo k příspěvku
obce v částce 100,- na každý vyvezený m3
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5) Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o naplněných
příjmech a chystaných výdajích. Změny
rozpočtu budou řešeny rozpočtovým opatřením
č. 4, které ZO všemi hlasy schvaluje a stane se
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
6/ Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost Zbyňka
Charváta na bezplatný přístup do posilovny. ZO
tuto žádost všemi hlasy schvaluje.
b) Starosta obce předložil ZO žádost pana
Pšeničky z Podhorního Újezdu na řešení
problematiky
bezpečného
pohybu
na
komunikaci
v Pařikáči.
Upozornil
na nepřehledný úsek, kde může dojít ke střetu
chodců s projíždějícími auty. Starosta obce
navrhuje, nečekat na dotační program
a v příštím roce realizovat zatrubnění
a vybudování chodníku na tomto úseku
z vlastních zdrojů. ZO tento návrh všemi hlasy
schvaluje.
c) Starosta obce předložil ZO žádost spolku
MAXINEC Podhorního Újezdu a Vojic o
pronájem sportovního areálu na den 8. 10. 2016
za účelem pořádání II. ročníku Drakiády. ZO
všemi hlasy výše uvedenou žádost schvaluje.
d) Starosta obce informoval ZO o zjištěném
stavu vlastnictví pěšiny parc. č. 1031/3 v k. ú.
Podhorní Újezd, vedoucí od Hlubučkových
k paní Němečkové. Jedná se o zahradu ve
vlastnictví paní Kozákové. Starosta obce
navrhuje oddělení a následné odkoupení tohoto
pozemku za cenu 100,- Kč / 1 m2. Paní
Kozáková se k záměru vyjádří. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
e) Starosta obce předložil ZO Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu
stavby č.: IP-12-2008400/VB/1, akce „Podhorní
Újezd knn pč.131_2 RD Procházka“ mezi obcí
a společností ČEZ Distribuce, a.s, Teplická
874/8, 405 02 Děčín. ZO všemi hlasy takto
předloženou smlouvu schvaluje a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.

Zapsala: M. Novotná

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPiTELSTVA
Zápis z 19. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 3. listopadu 2016
1) Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o naplněných
příjmech a chystaných výdajích. Změny
rozpočtu budou řešeny rozpočtovým
opatřením č. 5, které ZO všemi hlasy
schvaluje a stane se přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
2) Řešení opěrné zdi na pozemku parc. č.
1280/1 v k. ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO návrh řešení
problému s vybudovanou opěrnou zdí
na pozemku parc. č. 1280/1 v k. ú. Vojice.
Někteří zastupitelé navrhují odbourání zdi
tak, aby šíře komunikace, do které opěrná
zeď zasahuje, byla 4 m. Ostatní zastupitelé
navrhují odbourání o dalších 40 cm tak, aby
průjezdnost komunikace činila 4,4 m. ZO
6 hlasy schvaluje odbourání zdi do šíře 4 m,
2 hlasy jsou pro 4,40 m. Termín této úpravy
je stanoven do 1. 7. 2017.
3) Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy
Starosta obce informoval ZO o podaných
žádostech
o
prodloužení
platnosti
nájemních smluv v obecních bytech, které
skončí k 31. 12. 2016. K projednání se ZO
vrátí na příštím zasedání. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
4) Příprava výběrového řízení na
zhotovitele stavby chodníku a opravu
zídky na parc.č. 1436 v k. ú. Podhorní
Újezd
Starosta obce ZO připomněl plánovanou
akci stavby chodníku a opravu zídky na
Pařikáči parc.č. 1436 v k. ú. Podhorní
Újezd. ZO starostovi obce ukládá oslovení
alespoň tří firem, které se přihlásí do
výběrového řízení na dodávku této stavby.
Počátek akce je plánovaný na jarní měsíce.

5/ Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Sociální rehabilitace Vrchlabí o příspěvek
ve výši 3.000,- Kč na ubytování v ubytovně
se sociální rehabilitací pro Evu Hronovou,
která se dostala do tíživé sociální situace a
má v naší obci trvalý pobyt. ZO všemi
hlasy schvaluje výše uvedený příspěvek.
b) Starosta obce informoval ZO o kácení
stromů v zahradě Pietropaolových ve
Vojicích. Dřevo by mělo být určeno
k odkupu pro občany. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
c) Starosta obce vyzval ZO ke stanovení
přibližných termínů kulturních akcí na rok
2017. Doporučuje stanovit alespoň dvě
kulturní akce v letních měsících. ZO bere
tuto informaci starosty obce na vědomí.
d) Starosta obce informoval ZO o souhlasu
Kozákových s cenou 100,- Kč / 1 m2 za
odkoupení části pozemku parc.č. 1031/3
v k.ú. Podhorní Újezd, vedoucí od
Hlubučkových k paní Němečkové. Po
vypracování geometrického plánu se ZO
k projednání vrátí. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
e) Starosta obce informoval ZO o
problematické situaci s parkováním aut
před budovou MŠ ve Vojicích. ZO ukládá
starostovi obce, oslovit pana Hladíka,
majitele zahrady naproti MŠ, zda by byl
ochoten odprodat obci část pozemku, kde
by obec zřídila stání pro auta. A dále ukládá
starostovi
obce
projednat
umístění
dopravního
značení
„Zákaz
stání“
s dopravním úřadem.
f) Starosta obce informoval ZO o končícím
zastupování paní Ireny Kalouskové ve
firmě Irena Kalousková – KALVODA, kde
nám poskytovala technický servis v oblasti
odvádění a čištění odpadních vod. S jejím
nástupcem
budou
sjednány
stejné
podmínky, jako byly doposud s paní
Kalouskovou. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
Zapsala: M. Novotná
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Zbývá nám několik posledních dní do konce roku. Opět jsou tu chvíle, kdy všude kolem vládne
ruch, uklízí se, peče cukroví, vzduch voní jehličím. Pomalu končí
advent, čas těšení a očekávání. I letos jsme si ho zpestřili několika
akcemi. 24. listopadu jsme zdobili stromky v Podhorním Újezdě u
Brodku. Tak jako loni jeden stromek děti z mateřské školy a jeden žáci
základní školy.
26. listopadu jsme rozsvítili vánoční strom u základní školy. Děti
z obou místních škol si již tradičně připravily krátký program plný
básní, říkanek, koled a písniček. Jako loni se uskutečnila prodejní
výstava výrobků žáků základní školy. A tak si mohli přítomní koupit
adventní věnce, ozdobné svíčky, výrobky z keramiky. A na závěr této
zdařilé akce přišel Mikuláš se svým doprovodem a obdaroval přítomné
děti balíčky plnými sladkostí.
5. prosince jsme pozvali děti z mateřské školy na návštěvu. Hned ráno
dostaly k svačině čerta z kynutého těsta a připravily se tak, že je čeká den
plný čertů a čertíků. Po příchodu jsme všechny děti rozdělili do dvojic, a
tak malým školčátkům pomáhali naši velcí školáci. Nejdříve si každý
vyrobil malého čertíka, zazpívali jsme si vánoční písničky a koledy. A
pak už děti soutěžily v netradičních pohybových hrách. Shazovaly
míčkem čertí kuželky, podlézaly čertovské lano, přenášely čertovský
pytel. Děti si zadováděly a již se těší na další společné setkání.
6. prosince jsme odjeli
společně
s dětmi
z mateřské školy do
Dvora Králové nad Labem do zoologické
zahrady ozdobit stromeček. Bylo dost mrazivé
počasí, ale to nám vůbec nevadilo. Po ozdobení
stromečku zcela přírodními ozdobami jsme se
vydali na prohlídku. Letos jsme si to opravdu
užili. Začali jsme u goril, prošli jsme pavilon
vodního a ptačího světa, viděli jsme netopýry a
slony.
15. prosince se uskutečnila v mateřské škole Vánoční besídka spojená s výtvarnou dílnou. Děti
navodily vánoční atmosféru pásmem říkadel, písniček a koled. A pak se hned s pomocí rodičů
pustily do zdobení perníčků. Práce jim šla pěkně od ruky a tak měly brzy hotovo. A jaké by to
byly Vánoce bez dárků. Děti dostaly nové hry, loutkové divadlo, stavebnice a puzzle.
22. prosince jsme se rozloučili s letošním rokem již tradičně Vánočním dnem. Nejdříve jsme si
připomněli některé vánoční zvyky a obyčeje a ochutnali navzájem přinesené cukroví. Pod
stromečkem jsme našli nové hry pro zpestření výuky a činnosti ve školní družině. Ihned jsme je
vyzkoušeli a pak jsme se už vydali do lesa, ozdobit stromeček zvířatům. Letos jsme ho ozdobili
mrkvemi, jablky, kaštany, řepou a oříšky.
Byl to hezký den před prázdninami. A Vánoce jsou tady!
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ Vojice
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NOVINKY Z „MAXINCE“
Drakiáda 2016
Spolek dne 8. 10. 2016 pořádal na louce
pod koupalištěm 2. ročník Drakiády pro
naše malé, ale i velké spoluobčany. Sraz
všech účastníků byl na 14 hodinu.
Počasí nám tento rok moc nepřálo, ale
nikdo se nenechal odradit a draků na obloze
bylo opravdu hodně cca kolem 30-40.
K dobré pohodě odpoledních hodin hudební
produkci zajistil DJ PAMPIN. Už teď se
připravuje 3 ročník.

Zájezd
na
zámek
a Valtického podzemí

LEDNICE

Dne 19. 11. 2016 za přispění Obecního
úřadu, pořádal spolek Maxinec Podhorního
Újezdu a Vojic zájezd na zámek Lednice a
Valtického podzemí.
Státní zámek Lednice je od roku 1945
majetkem státu, je spravován Ministerstvem
kultury ČR prostřednictvím Národního
památkového ústavu Praha, územní
odborné pracoviště v Kroměříži. Zámek
patří k nejnavštěvovanějším památkám
v naší republice. Novogotická přestavba
v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo
obklopené jedním z největších evropských

parků (téměř 200 ha), ve kterém návštěvník
najde palmový skleník, benátskou kašnu,
římský akvadukt, čínský pavilon, minaret a
umělou zříceninu Janův hrad. Díky
unikátnímu propojení stavebních památek
s okolní člověkem formovanou přírodou byl
v roce 1996 celý lednicko-valtický areál
zapsán do seznamu světového dědictví
UNESCO.
Po zajímavé prohlídce zámku Lednice se
naše skupina přesunula autobusem do
Valtic, kde se každý těšil na 18 hodinu do
Valtického
podzemí
s ochutnávkou
místního lahodného moku.
O hudební doprovod se postaral náš Elvis Petr Němeček.
Myslíme si, že zájezd se líbil, jako každý
rok a už to bereme jako dobrou tradici.
Valtické
Podzemí
je unikátní labyrint
obnovených částí historických vinných
sklepů vzájemně propojených v celkové
délce 900 m.
Vznik sklepů je datován až k roku 1289 v
souvislosti se založením kláštera minoritů.
Vlastníkem
a
provozovatelem je
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.
Autor: Karel Falta

Za spolek Maxinec
Podhorního Újezdu a Vojic
Vám chceme popřát
klidné a veselé vánoční svátky
a do nového roku 2017
hodně štěstí a zdraví.
-5-

Ze života mysliveckého spolku Podhorák Podhorní Újezd z. s.
Myslivecký spolek Podhorák Podhorní
Újezd má v současné době 24 členů.
Byl založen za účelem propagace
myslivosti a ochrany přírody, zlepšení
životního prostředí, stará se o růst odborné
úrovně svých členů, seznamuje mládež
s myslivostí a ochranou přírody. Dále
provádí praktickou část přípravy uchazečů
o první lovecký lístek, zabezpečuje chov
a výcvik lovecky upotřebitelných psů,
pečuje
o
bezpečnost
v zacházení
s loveckými zbraněmi a rozšiřuje zájmové
vyžití svých členů.
Po ukončení lovecké sezóny začínají
přípravy na myslivecký ples, který se koná
již tradičně koncem měsíce ledna
v sokolovně v Ostroměři. Velkou pozornost
věnují členové spolku výzdobě. Vysoké
smrky kolem sálu a ručně malované obrazy
s mysliveckou tématikou navodí skutečně
neobvyklou sváteční atmosféru. Hosté
mohou ochutnat speciality myslivecké
kuchyně, a pokud mají štěstí, odnesou
si domů zajímavý „úlovek“ z bohaté
zvěřinové tomboly.
30. dubna pořádáme tradiční pálení
čarodějnic, kterého se zúčastňuje velký
počet občanů obce.
Začátkem května vrcholí přípravy na odlov
srnců,
přijíždějí
zahraniční
hosté
z Rakouska, kteří si velmi oblíbili okolní
přírodu a věnují se zde lovu srnců. Hosté
velmi oceňují pohostinnost a přátelství, se
kterým se zde setkávají.
Před začátkem lovu srnců mají členové
spolku možnost ověřit své střelecké
schopnosti a prověřit své zbraně na střelnici
v oboře Tuř. Střelba z kulové zbraně na
pohyblivé i pevné terče divočáka je vedena
formou soutěže, nejlepší střelci si odnášejí
krásné předměty, které jim budou tuto akci
dlouho připomínat. Tato akce je členy
našeho spolku velmi pozitivně hodnocena.
Touto cestou chceme také poděkovat
vedení firmy Progles, s.r.o., která pro nás
tuto akci organizuje.
Červen je věnován dětem. Myslivecký
spolek umožňuje žákům místní základní
školy oslavit Den dětí ve svém zařízení
v bažantnici. Měsíc červen je také měsícem
-6-

myslivosti, kdy je třeba zejména dětem
připomínat
myslivecké
tradice
a
seznamovat je se životem zvěře v okolní
přírodě.
V tomto měsíci klade většina zvěře mláďata
a úkolem myslivců je zajistit v honitbě klid.
Myslivci se dále snaží omezit ztráty na
zvěři, které způsobují zejména výkonné
žací stroje při sklizni pícnin.
Protože víme, že dobrou myslivost nelze
provozovat
bez
kvalitních
dobře
připravených lovecky upotřebitelných psů,
pořádáme tradičně více než deset let lesní
zkoušky malých plemen loveckých psů.
Velká pozornost je věnována přípravě této
akce.
S tím
je
spojeno
založení
pobarvených drah, zajištění občerstvení
pro účastníky a obstarání cen pro nejlépe
umístěné pejsky a jejich vůdce. Tato
činnost je velmi dobře hodnocena
mysliveckou veřejností a pro myslivost
velmi prospěšná.
Na podzim začínají hony na drobnou zvěř.
Stavy této zvěře v honitbách bohužel klesají
a snahou myslivců je vytvořit lepší
podmínky pro tuto zvěř, zejména výsadbou
remízků, které zajistí kryt pro zvěř. Této
činnosti je věnována pozornost po celý rok.
Na všech akcích se snažíme o zachování a
udržování mysliveckých tradic.
V průběhu
celého
roku
umožňuje
organizacím, spolkům, ale i soukromým
osobám
využívat
našeho
zázemí
v bažantnici.
Za myslivecký spolek Podhorák
Ing. Josef Zeman

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 třetí bude konat opět hned na počátku nového roku.
Tabulka II. Ligy B po podzimní části
1.
Veselí n/M
8 1 2
194:173
2.
Studénka
8 0 3
192:184
3.
Stará Ves n/O
8 0 3
240:198
4.
Draken Brno
7 1 3
196:167
5.
Svinov
7 0 4
202:197
6.
Dobruška
5 2 4
186:183
7.
MS Brno
6 0 5
205:184
8.
Humpolec
5 0 6
165:195
9.
Kokory
3 1 7
178:178
10. Podh. Újezd
2 1 8
196:232
11. Ostopovice
2 0 9
184:219
12. Osek n/B
2 0 9
179:207

17
16
16
15
14
12
12
10
7
5
4
4

ZPRÁVY Z KULTURNÍ KOMISE
Ráda bych vám připomněla poslední akce, které pro naše spoluobčany uspořádala kulturní
a sociální komise obecního úřadu.
V říjnu jsme si zopakovali zdařilou akci Dýně. Opět jsme se sešli ve skále u myslivců. Děti si
společně s rodiči vydlabaly dýni, ochutnaly dýňovou polévku.
Rodiče se zahřáli výborným svařeným vínem, podával se i čaj a káva. Největší úspěch ale
měly dýňové sušenky, které upekli žáci základní školy. Rodiče i děti se výborně bavili, a tak se
jistě tato akce uskuteční i příští rok.
22. října se uskutečnilo vítání občánků. Do naší obce jsme přivítali Tomáše Bílka, Žofii
Tatouškovou, Adélu Makovcovou, Vojtěcha Adama, Ondřeje Havlíčka a Soňu Francovou.
26. listopadu se u základní školy konalo již tradiční Rozsvícení vánočního stromku spojené
s mikulášskou nadílkou pro přítomné děti.
10. prosince se uskutečnil zájezd do Prahy do Stavovského divadla na představení Les.
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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 paní Jaroslava Machytková z Vojic č. 36
V lednu oslaví 84. narozeniny pan Ivan Bryknar z Podhorního Újezdu č. 108
V lednu oslaví 84. narozeniny pan Zdeněk Machytko z Vojic č. 36
V lednu oslaví 82. narozeniny pan Jaromír Kracík z Vojic č. 35
V únoru oslaví 70. narozeniny pan Milan Blažko z Podhorního Újezdu č. 58
V únoru oslaví 70. narozeniny pan Kamil Klaban z Vojic č. 190
V únoru oslaví 84. narozeniny paní Olga Bryknarová z Podhorního Újezdu č. 108
V březnu oslaví 70. narozeniny pan Jaroslav Procházka z Podhorního Újezdu č. 141
V březnu oslaví 82. narozeniny pan Josef Smolař z Podhorního Újezdu č. 41

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdu dne 19. prosince 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

