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Sběr
elektroodpadu
SDH Vojice pořádá v sobotu 6. 10. 2018
sběr elektroodpadu. Sběr začne v 9 hod.
na návsi ve Vojicích, následně sběr pro
běhne po celé obci Podhorní Újezd
a Vojice. Sbíráme všechny elektrické
spotřebiče, včetně ohřívačů vody, te
levizí, monitorů a počítačů. Podmínkou
převzetí je odevzdání kompletn ího
spotřebiče.

Vojická časovka
V sobotu 25. 8. 2018 se ve Vojicích uskutečnil 1. ročník netradičního sportovního
klání v jízdě na kole/běhu do vrchu „Vojická časovka“.
Den to byl pro takovéto klání ideální, po
nekonečných horkých dnech letošního léta
se ochladilo a bylo pod mrakem. Trasa závo
du začínala u bývalého stánku se zeleninou
u hlavní silnice ve Vojicích a poté vedla obcí
po silnici, okolo místního hostince, dále
k vojickému hřišti národní házené až na les
ní cestu vedoucí k cíli, kterým byl vrch Ma
xinec. Celková délka trasy byla 2,870 km.
Závodu se zúčastnilo celkem 56 soutěžících
od dětí po „veterány“, od amatérů
po profesionály. Každý účastník měl mož
nost si zvolit pro sebe přijatelnou variantu,
jak se poprat s tratí. Větší část soutěžících
absolvovala trasu na kole (39), ostatní (17)
běžecky. Tímto pojetím vzniklo zajímavé
srovnání cyklistů a běžců. Startovalo se in
tervalově, první vyrazily v 16:00 hod. děti
a postupně potom ostatní. A všichni také,
s většími či menšími obtížemi, dorazili
zdárně do cíle na již zmíněný vrch Maxi

NESBÍRÁME žárovky, zářivky výboj
ky, cartridge ani tonery. Elektroodpad
prosím umístěte před Váš dům či plot.
V případě větších spotřebičů Vám mů
žeme pomoci i s odnesením. Výtěžek
bude použit na provoz Sboru dobro
volných hasičů.
V případě dotazů kontaktujte pana Petra
Bílka (tel. 604 390 231).

nec. Po malém, nezbytném odpočinku se
účastníci pomalu přesunuli na koupaliště
v Podhorním Újezdě, kde bylo zajištěno ob
čerstvení a kde následně proběhlo vyhlášení
nejúspěšnějších závodníků daných katego
rií za přítomnosti starosty obce Ing. Josefa
Chudoby. Večer potom nastal čas na zábavu.
Pořadatelé byli velmi mile překvapeni hoj
nou účastí na 1. ročníku a všichni se již těší
na příští.
Na závěr patří velké poděkování všem, kte
ří se podíleli na organizaci apod.: M. Ře
háček, P. Kračmarová, Z. Zahrádková,
A. Današová, J. Kubištová, R. Morávek,
M. Horáková, L. Čermáková, L. Bajerová,
V. Holec, Ž. Kloutvorová, J. Chudoba, M. Za
hrádka, Ro. Čermák, O. Holec, J. Novotný
ml., T. Mysliveček, R. Cogan, Š. Kloutvo
rová, J. Barcal, Re. Čermák a občerstvení
pokračování na str. 2

foto: Lucie Čermáková
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Vojická časovka
pokračování ze str. 1
„Napajedlo U Slona“. Nemenší díky patří
samozřejmě sponzorům: obec Podhorní
Újezd a Vojice, Gomselmaš, JUDr. Rudolf
Cogan, Cyklopoint Jičín, 2LD Plastic s. r. o.,
Petr Horáček, Ondřej Bartoš, pivovar Nová
Paka, Michal Zahrádka, Michal Řeháček,
obklady Vaněk, www.autokpronajmu.cz.
A konečně dekujeme všem účastníkům za
kuráž a fanouškům po trase, kteří se také
sešli v hojném počtu a povzbuzovali soutě
žící v jejich snaze dosáhnout cíle.

Výsledky:

Mladší žačky – kolo:
1. Zahrádková E. 18:07
2. Bílková B.
21:54
3. Bajerová T.
23:46
4. Coganová E.
23:47
Starší žáci – kolo:
1. Cogan M.
09:53
2. Janoušek M.
09:55
3. Vik M.		
10:44
4. Cogan J.
12:03
5. Zahrádka V.
12:27
6. Čermák M.
13:47
7. Bílek Vl.
15:11

8. Barcal V.
9. Kloutvor A.
10. Wittek P.
11. Cogan O.
Děti – běh:
1. Trč L.		
2. Stibůrek David
3. Stibůrek Daniel
Muži – kolo:
1. Vlček S.
2. Cogan R.
3. Bílek Vl.
4. Bartoš O.
5. Kubišta M.
6. Zahrádka M.
7. Přibyl O.
8. Mysliveček T.
9. Barcal J.
10. Novotný J. ml.
11. Novotný J. st.
12. Řeháček M.
13. Kloutvor F.
14. Čermák René
15. Krejčí J.
16. Čermák Roman
Muži – běh:
1. Janata M.
2. Franc P.

16:00
16:27
17:28
27:32
18:08
28:32
32:24
08:21
09:28
11:33
11:45
12:09
12:47
12:52
13:42
13:48
14:16
14:40
15:04
15:54
16:59
18:32
21:57

3. Cogan R.
4. Starý J.		
5. Šťovíček P.
6. Fiala L.
7. Gabriel J.
8. Bartoš J.
9. Kulhánek M.
10. Bartoš M.
11. Kubíček M.
Veteráni – kolo:
1. Brzák V. (*1942)
Ženy – kolo:
1. Vojíková V.
2. Suková Z.
3. Pivoňková L.
4. Kračmarová P.
5. Zahrádková Z.
6. Barcalová E.
7. Kloutvorová Š.
Ženy – běh:
1. Krejčová L.
2. Tomšíková.
3. Malinová S.
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12:56
13:08
13:24
14:13
15:20
15:33
16:32
16:56
19:13
18:20
14:00
15:36
15:38
15:42
16:47
18:27
20:44
14:17
17:00
17:41
Šárka Kloutvorová

11:07
12:36

foto: Lucie Čermáková
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
32. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 15. 6. 2018
1. • Závěrečný účet obce za rok 2017

Starosta obce předložil ZO návrh závěreč
ného účtu za rok 2017, kde jednotlivé polož
ky a přílohy vysvětlil a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017,
které provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, oddělení kontroly
obcí dne 5.3.2018. Výše uvedený závěrečný
účet ZO jednomyslně schvaluje bez výhrad
a je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2. • Žádost o odkoupení části pozemku
parc. č. 1292/1 v k. ú. Vojice
Starosta obce informoval ZO o žádosti pana
Jiřího Fanty o odkoupení části pozemku
parc.č. 1292/1 v k.ú. Vojice. Po vyvěšení zá
měru obce se ZO k projednání vrátí. ZO bere
tuto informaci starosty obce na vědomí.
3. • Žádost o odkoupení pozemku parc.
č. st. 84/3 v k. ú. Vojice
Starosta obce informoval ZO o žádosti
pana Milana Motala o odkoupení pozemku
parc.č. 84/3 v k.ú. Vojice. Po vyvěšení zámě
ru obce se ZO k projednání vrátí. ZO bere
tuto informaci starosty obce na vědomí.
4. • Stanovení počtu členů ZO pro volební
období 2018–2022
Starosta obce informoval ZO o povinnosti
stanovit nejpozději 85 dní přede dnem voleb
do zastupitelstva obce počet členů zastupi
telstva obce pro následující volební období
2018–2022. ZO všemi hlasy schvaluje počet
členů zastupitelstva obce pro výše uvedené
volební období v počtu 9.
5. • Pronájem Hostince Na Rohu
Starosta obce vyzval ZO k určení výše ná
jemného hostince Na Rohu ve Vojicích. Po
diskuzi se ZO shodlo na výši nájemného
1 Kč / 1 měsíc. Po vyvěšení záměru obce se
ZO k projednání vrátí. ZO bere tuto infor
maci starosty obce na vědomí.
6. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Občanské poradny v Hořicích o finanční
příspěvek na činnost. ZO všemi hlasy výše
uvedenou žádost zamítá.
b) Starosta obce předložil ZO žádost Lin
ky bezpečí, z.s. Praha 8 o finanční příspěvek
na činnost. ZO všemi hlasy výše uvedenou
žádost zamítá.

c) Starosta obce předložil ZO žádost Obce
Sobčice o podílení se na nákladech spoje
ných se hřbitovem v Sobčicích. ZO všemi
hlasy schvaluje finanční spoluúčast na od
vozu kontejneru ze hřbitova v Sobčicích ve
výši 50% ročního poplatku.
d) Starosta obce informoval ZO o plá
novaných výdajích, hlavně o opravách
v hostinci Na Rohu a o naplnění některých
položek rozpočtu. Změna bude řešena roz
počtovým opatřením č. 2, které se stane
přílohou č. 2 tohoto zápisu. ZO všemi hlasy
výše navržené rozpočtové změny schvaluje.
e) Starosta obce informoval ZO o žádosti
paní Jany Horníkové o odkoupení pozemku
par. č. 398/6 v k. ú. Vojice. Po vyvěšení zá
měru se ZO k projednání vrátí. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
f) Starosta obce informoval ZO o Smlou
vě o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 18POVU1-0137
na projekt „Výměna svítidel veřejného
osvětlení“ ve výši 846.900,– Kč. ZO všemi
hlasy schvaluje přijetí výše uvedené dotace.
g) Starosta obce informoval ZO o Roz
hodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva
životního prostředí č. 115D316011155 na
projekt „Podhorní Újezd-Vojice, základ
ní škola zlepšení tepelně technických pa
rametrů obvodových konstrukcí“ ve výši
1.512.623,50 Kč. ZO všemi hlasy schvaluje
přijetí výše uvedené dotace.
h) Starosta obce předložil ZO finanční
výkazy za obec a to: Fin 2-12M, rozvahu,
výkaz zisku a ztráty, přílohu, zprávu o vý
sledku přezkoumání hospodaření obce
a inventarizační zprávu obce. Protokol se
stane přílohou č. 3 tohoto zápisu. Na zákla
dě 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.
ch) Starosta obce předložil ZO finanční
výkazy za příspěvkovou organizaci Základ
ní 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. 4 tohoto zá
pisu. 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.
vojicko—újezdecký
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33. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 19. 7. 2018
1. • Prodej pozemku parc.č. 398/6 v k. ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost paní Jany
Horníkové, trvale bytem Podhorní Újezd
145 o prodej pozemku parc.č. 398/6 v k. ú.
Vojice o výměře 160 m 2. ZO všemi hlasy
schvaluje výše uvedenou žádost za cenu
100,– Kč / 1 m2.
pokračování na str. 4

jubilanti
listopad

• 70. narozeniny oslaví pan Ondrej Rybár
z Vojic č. 166
• 75. narozeniny oslaví paní Bohuslava
Splítková z Podhorního Újezdu č. 128
• 75. narozeniny oslaví paní Bohuška
Smolařová z Podhorního Újezdu č. 41
• 82. narozeniny oslaví pan Stanislav Kal
voda z Podhorního Újezdu č. 53
• 91. narozeniny oslaví paní Marie Janov
ská z Vojic č. 154

prosinec

• 70. narozeniny oslaví paní Marie Fia
lová z Podhorního Újezdu č. 16
• 83. narozeniny oslaví paní Věra Kočová
z Podhorního Újezdu č. 1
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
pokračování ze str. 3

2. • Oprava a revize elektroinstalace

v obecní hospodě
Starosta obce informoval ZO o špatném
stavu elektroinstalace v obecní hospodě ve
Vojicích. Bude také třeba vyměnit plynový
kotel, opravit záchody, komín a nátěry. Na
tuto opravu a výměnu kotle ZO vyčlenilo
z rozpočtu obce 400 tisíc Kč. ZO všemi hlasy
schvaluje výše uvedené opravy a výměnu
plynového kotle v obecním hostinci ve Vo
jicích.
3. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádosti
manželů Bartošových z Vojic a Jiřího Tiché
ho ze Sobčic o prodej stavebních pozemků
nad MŠ. Starosta obce navrhuje nejdříve
vypracovat projekt na rozšíření silnice
v zatáčce u MŠ a až poté stavební pozem
ky prodat. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
b) Starosta obce předložil ZO žádost Hos
picu Anežky České z Červeného Kostelce
o finanční příspěvek. ZO všemi hlasy schva
luje finanční příspěvek ve výši 10.000,– Kč.
c) Starosta obce informoval ZO o nutnos
ti dát vypracovat projektovou dokumentaci
na rozšíření komunikace v zatáčce u MŠ.
ZO 4 hlasy schvaluje vypracování projektu,
3 hlasy byly proti a 1 se zdržel.
d) Starosta obce informoval ZO o pláno
vaných výdajích, hlavně o opravách v hos
tinci Na Rohu a o naplnění některých po
ložek rozpočtu. Změna bude řešena roz
počtovým opatřením č. 3, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. ZO všemi hlasy
výše navržené rozpočtové změny schvaluje.
e) Starosta obce informoval ZO o vyhlá
šeném výběrovém řízení na akci zateplení
budovy ZŠ s termínem podání nabídek do
8. 8. 2018. Do výběrové komise byli stano
veni Ing. Josef Chudoba, Václav Luštický,
Zdeněk Ulrich a Boris Ulrych. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
f) Starosta obce informoval ZO o zámě
ru obnovy a údržby zeleně v okolí budovy
obecního úřadu, kterou by provedla fir
ma paní Šárky Taláckové. ZO všemi hlasy
schvaluje realizaci této obnovy.
g) Starosta obce informoval ZO o žádosti
Davida Šidáka o změnu názvu společnos
ti ve smlouvě na správu lesního majetku.
Nová společnost má název LEDRET s. r. o.,
Pobočná 1395/1, Michle, 141 00 Praha 4,
IČ: 06244033. ZO všemi hlasy schvaluje výše
uvedenou změnu.

34. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 10. 8. 2018
1. • Výběrové řízení na zateplení základní školy
Starosta obce předložil ZO dvě podané na
bídky na akci zateplení budovy ZŠ. První
nabídku podala společnost JOKAS s. r. o.
Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov,
IČ 25930168 s cenou ve výši 3.390.926,– Kč
bez DPH. Druhou nabídku podala spo
lečnost Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130,

vojicko—újezdecký

zpravodaj
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503 51 Kosice, IČ 25275119 s cenou ve výši
3.535.627,– Kč bez DPH. ZO všemi hlasy
schvaluje nabídku společnosti JOKAS s. r. o.
s cenou ve výši 3.390.926,– Kč bez DPH.
2. • Ostatní
a) Starosta obce informoval ZO o vyvě
šeném záměru obce pronajmout hostinec
Na Rohu ve Vojicích. ZO všemi hlasy schva
luje termín podání žádostí o pronájem do
31.8.2018.
b) Starosta obce předložil ZO petici ob
čanů Podhorního Újezdu, kde vyjadřují
svoji nespokojenost s nákladní dopravou
z místního lomu, kde těžké vozy způsobují
nadměrný hluk, obrovské výtluky na komu
nikaci, znečišťují prostředí a narušují sta
tiku domů. Občané žádají o nápravu v této
záležitosti. Starostovi obce ZO ukládá, pro
jednat tuto záležitost s ředitelem společnosti
Kámen Ostroměř s.r.o.
Zapsala Marcela Novotná
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spolek maxinec

Spolek Maxinec uspořádal o prázdninách výlet do Pekla Čertovina
a westernového městečka Šikland.
Peklo najdete kousek od Hlinska v Čechách.
Tato stavba je otevřena několik let, ale už
má mezi veřejností velikou odezvu. V roce
2017 zde točil pan Troška svou novou po
hádku Čertoviny. Proto i náš spolek chtěl
tuto turistickou atrakci vidět. A byli jsme
velice spokojeni. Velikou zásluhu na tom
měli čerti - herci, kteří si nás pojmenovali
po "čertovsku" a tím vytvořili úžasnou
atmosféru. Myslím si, že po celou dobu
prohlídky se nikdo neměl čas nudit. A ani
nemohl, neboť by skončil v pekle. Jak zní
motto Pekla Čertovina? O pekle se prostě
nedá vyprávět, peklo se musí zažít!
Šikland se nachází malý kousek cesty za
Novým Městem na Moravě. Westernové
městečko napodobuje města z dob osidlová
ní amerického západu. Je zde veliké množ
ství různých atrakcí: jízda vláčkem Union
Pacifik, střelba z luku, jízda na elektrickém

býkovi, malý zoopark, půjčovna dobov ých
kostýmů, aquapark, rozhledna…, bohu
žel též unudění studenti brigádníci při
vstupu a v restauracích. A tak nám zlepšil
náladu program ukázek a scének, kde byli
účinkující velice obratní v jízdě na koni se
střelbou z luku, chytání do lasa, žonglování
s revolvery a výcviku koní.
Myslím si, že se výlet všem líbil. Děkujeme
panu Zikmundovi, že nás bezpečně dopravil
a děkujeme naší obci za sponzorování této
přepravy.
Blíží se pořádání Drakiády, nezapomeňte
si připravit draky. Kromě pouštění draků
bude pro děti připraven skákací hrad, malo
vání na obličej, opékání buřtů. Budeme
rádi, když se přijdete všichni podívat,
občerstvení zajištěno. Termín akce 28. 9.
od 14 hodin. Pozor – akce nejen pro děti.
Bořek Novotný

Míčový osmiboj jednotlivců
V neděli 15. 7. 2018 se uskutečnil ve sportovním areálu Pod. Újezd a Vojice první ročník míčového osmiboje jednotlivců.
Zúčastnilo se ho 11 hráčů, a proto bylo možné
turnaj odehrát pomocí spravedlivějšího
oboustranného „pavouka“. To znamená, že
hráč po jedné prohře v turnaji nekončí, ale
jde na levou stranu herního plánu, kde se
může po několika výhrách dostat do finále
turnaje a ještě zvítězit.
Odehráno bylo 162, většinou velmi vy
rovnaných, zápasů. O největší překvapení
se postaral teprve dvanáctiletý talentovaný
Adam Miškář, který se postupem času
stával noční můrou ostatních dospělých
soutěžících.
Velké poděkování patří rozhodčím tur
naje K. Bartošové a L. Pivoňkové, dále
sponzorům turnaje OÚ P. Újezd a Vojice
a Napajedlu u Slona.
Pořadí turnaje:
1. L. Fiala 63 bodů
2. R. Ulrych 62 bodů
3. Jar. Novotný 55 bodů
4. Adam Miškář 53 bodů
5. O. Bartoš 53 bodů
6. D. Melaga 50 bodů
7. J. Novák 48 bodů
8. J. Hanák 46 bodů
9. J. Študent 40 bodů
10. J. Žitko 38 bodů
11. K. Nesvadba 36 bodů.
Luboš Fiala
vojicko—újezdecký
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Ohlédnutí za uplynulým
volebním obdobím 2015–2018
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
připomněl některé větší akce, které se nám
podařilo zrealizovat v minulém volebním
období. První větší akcí bylo prodloužení
stoky L ve Vojicích za 847.000 Kč. Na tuto
akci jsme získali dotaci ve výši 500.000 Kč.
U hlavní silnice se zatrubnil příkop za
85.000 Kč a opravil veřejný rozhlas rovněž
za 85 tis. Kč. Poslední větší akcí v roce 2015
bylo řešení separace bioodpadu v ceně
722.000 Kč. Byl to nákup kompostérů,
traktorového nosiče kontejnerů a dvou
kontejnerů. Dotace zde byla 649.000 Kč.
Dále jsme opravili cestu na Brdíku za
272.000 Kč. Opravily se rozvody vody
v MŠ, koupil konvektomat, celkem za
242.000 Kč. V roce 2017 se provedlo za
trubnění „Pařikáče“ a oprava zídky za
1.559.000 Kč. Na Brdíku se zhotovilo

osvětlení přechodu na hlavní silnici za
150.000 Kč.
V letošním roce se zateplil obecní úřad
včetně výměny oken v hodnotě 1.876.000 Kč.
Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši
690.000 Kč. V březnu jsme koupili hostinec
„Na Rohu“ za 2.750.000 Kč. V současné
době se tam provádějí opravy a počítáme
s tím, že během měsíce září bude pronajmut
a otevřen. Ke zlepšení došlo i ve sportovním
areálu. Na tlak hygieny muselo dojit k úpravě
zařízení v místnosti pro občerstvení
za 56.000 Kč. Doplnilo se dětské hřiště
a nářadí pro sport za 240.000 Kč.
Do konce letošního roku bude provedena
výměna svítidel veřejného osvětlení s před
pokládanou cenou 1.882.760 Kč. Na tuto
akci jsme dostali od krajského úřadu dotaci
846.900 Kč. Nyní se zpracovává projektová
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dokumentace a následně proběhne výběro
vé řízení na dodavatele. Na příští rok je zcela
připraveno zateplení ZŠ včetně výměny
topení. Rozpočet stavby je 4.231.736 Kč.
Výběrové řízení vyhrála firma JOKAS s. r. o.
z Bydžovské Lhotky s cenou 4.103.020 Kč.
V ceně není rekonstrukce střechy, na kterou
ještě není vybrán dodavatel. Na školu jsme
získali dotaci z Ministerstva životního
prostředí ve výši 1.512.623 Kč. Na střechu
budeme žádat o dotaci krajský úřad. Práce
na škole proběhnou od 1. 6. do 30. 9. 2019.
V interiéru se bude pracovat o prázdninách,
aby nebylo narušeno vyučování.
Projekčně je připravena a podána žádost o
stavební povolení na prodloužení kanali
zace k Žítkovým. Projekčně je rovněž při
pravena rekonstrukce obecní budovy ve
Vojicích čp. 11. Dále je zpracováván projekt
na rozšíření silnice u MŠ. V závěru roku
bude projednán a schválen nový územní
plán obce.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se
u nás konala v sobotu 15. 9. dopoledne pod
záštitou dobrovolných hasičů. Přišlo nám
pomoci přes 25 osob (z toho i několik dětí).
Povedlo se nám uklidit opravdu hodně
lokalit, a to například oba příkopy podél celé
státní silnice pod obcí, cesty na Vojickou
i Sobčickou zastávku, černé skládky na
okraji lesa, nepořádek nad koňským hřiš
těm, zaneřáděnou rokli u mostku nad
Podhorním Újezdem nebo většinu cest
v obci. Naším cílem však není pouze uklízet
dokola nepořádek, ale i upozornit ostatní,
že každá věc mám své místo, a to platí i po

skončení její životnosti, a les nebo okolí
silnic toto místo rozhodně není!
Za celé dopoledne jsme tedy uklidili a od
vezli přibližně 10 vozíků za auto, a to jak
ve smíšením odpadu, v železu skle nebo
nejhojněji zastoupeném plastu.
Po celé akci jsme se sešli ještě jednou u ha
sičské nádrže a opekli si buřty.
Díky všem, kteří se zúčastnili a doufám, že
i Vy ostatní si díky nám procházku v lese
alespoň o trochu více užijete. Znovu o nás
uslyšíte na jaře 2019.
Za SDH Vojice Petr Bílek

Vítání
občánků
8. září se na Obecním úřadě v Podhorním
Újezdě uskutečnilo vítání nových občán
ků naší obce. Letos jich bylo 11, a tak jsme
museli vítat nadvakrát. Přivítali jsme Ga
brielu Tomešovou, Filipa Adama, Marianu
Mádlovou, Jonáše Nekvapila, Štěpána Ne
kvapila, Matyáše Luštického, Maxe Poura,
Valerii Bartošovou, Ferdinanda Tatouška,
Ondřeje Vrbu a Jakuba Pozlera.
Za kulturní komisi
Mgr. Jitka Jenčovská

vojicko—újezdecký
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volby 2018
Volby do zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice se
konají ve dnech 5. – 6. 10. 2018.
V naší obci kandidují dvě politické stra
ny a jeden samostatný nezávislý kandi
dát. Abychom občanům usnadnili roz
hodování ve volbách, poskytli jsme všem
kandidujícím prostor se představit a na
stínit svůj program.
Michal Pour – 31 let
OSVČ, podnikatel v oboru kovářství, zá
mečnictví a stavební činnosti
Do zastupitelstva obce jsem se rozhodl
kandidovat, protože mi není lhostejný život
v Podhorním Újezdu a Vojicích. Rád bych,
aby můj syn vyrůstal v obci, která se bude
rozvíjet, a proto je třeba nebát se prosazovat
své názory a hodnoty. K tomu bych rád
využil své zkušenosti z podnikání. Chci
věnovat svůj čas účastí při rozhodování
dění a financování obce, než abych při
hlížel a nadával doma. Rád bych, aby bu
doucí zastupitelstvo více komunikovalo
s obyvateli a hájilo jejich zájmy. Kandiduji
sám, protože nechci být loutkou někoho
jiného a chci prosazovat názory a zájmy
obyvatel, se kterými se budu i já sám
ztotožňovat.
Mým cílem je zasadit se o:
– Vybudování cyklostezky mezi naší obcí
a základní školou v Ostroměři
– Využití obecních prostředků ve prospěch
všech obyvatel
– Zlepšení komunikace s občany
– Vybudování nových obecních bytů
– Příprava projektu na řešení situace ohled
ně obecní kanalizace
– Pomoc seniorům – inspirací je mi fungo
vání této služby v obci Ostroměř
Sdružení nezávislých kandidátů –
TJ Sokol Podhorní Újezd a Vojice
Jsme strana nezávislých kandidátů s vše
zahrnujícím názvem TJ Sokol Podhorní
Újezd a Vojice.
Naším prvořadým cílem je udržení spor
tovního i kulturního dění v obci, přede
vším pro děti a mládež, v souvislosti s nimi
pořádání více akcí jak venku, tak v míst
ním hostinci, besed nebo divadla. Pod
pora spolků v jejich činnosti pro vesnici.
Neméně důležitým cílem pro nás bude přijít
s novými nápady, které podpoří život v obci,
její rozvoj, zvelebování a sounáležitost mezi

lidmi. Dořešení rozpracovaných projektů,
rekonstrukce a výstavba odpadních vod,
oprava silnic, obnovení vozového parku
obce a nezbytných opatření ku všeobecné
spokojenosti. Na druhé straně potom roz
šíření počtu stavebních parcel pro mladší
generace. V neposlední řadě nás zajímá
otázka ekologie, s tím související důklad
nější třídění odpadů a rozšiřování zeleně
v celé obci i na koupališti.
Kandidáti:
1. František Kloutvor, truhlář – nábytkář
2. Jiří Barcal, řidič z povolání
3. Šárka Kloutvorová, Dis., DTP operátor –
grafik
4. Jaromír Chudoba, soukromý
podnikatel
5. Patrik Bajer, soukromý podnikatel
6. Miroslav Chudoba, automechanik
7. Milan Vrabec, zedník
8. Michal Zahrádka, soukromý
podnikatel
9. Jiří Novotný ml., obráběč kovů
Volba pro obec
O místo v obecním zastupitelstvu na kan
didátní listině č. 3 se uchází 8 občanů růz
ných povolání. Podnikatel Václav Luštický
je hospodářem místního mysliveckého
spolku a kandiduje druhé volební období
a byl místostarostou obce. Mgr. Jitka
Jenčovská je ředitelkou zdejší základní a
mateřské školy a v minulém volebním ob
dobí byla předsedkyní kulturní komise.
Boris Ulrych je povoláním revizní technik
a v minulém volebním období byl předse
dou finanční komise. Posledním, který
pracoval již v minulém období byl Ing. Josef
Chudoba, který zastával funkci starosty.
Zbývající členové kandidují poprvé, kromě
Mark a Šorma, který již zastupitelem byl.
Václav Novotný pracuje jako hlavní zoo
technik místního zemědělského podniku
a vede jezdecký oddíl. Milan Bílek je truh
lář a svoji profesi ze zdravotních důvodů
vykonává omezeně. Marek Šorm pracuje
jako výstupní kontrolor, je velitelem hasičů
ve Vojicích a s prací v zastupitelstvu již má
zkušenosti. Soňa Vohánková pracuje ja
ko administrativní pracovnice ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové. V minulém
volebním období pracovala v kulturní
komisi.
Výše uvedení kandidáti se chtějí podílet na
dalším rozvoji obce. Chceme, aby život v obci
byl co nejpříjemnější. Budeme bojovat za
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zachování stávajících služeb a podporovat
stávající spolky, které vykazují nějakou
činnost pro kulturní, nebo sportovní vyžití
občanů. Jsme si vědomi i toho, že před
příštím zastupitelstvem obce stojí vyřešení
vypouštění odpadních vod. Stávající po
volení končí v roce 2021. Těch problémů,
které přijdou během volebního období
bude jistě mnohem víc, ale zastupitelstvo
je od toho, aby je řešilo, pokud možno k co
největší spokojenosti občanů. Budeme přát
občanům, aby měli při volbě šťastnou ruku
a zvolili napříč kandidátkami 9 lidí, kteří
tuto službu obci budou brát vážně.
Redakce Zpravodaje

Ohlédnutí
za sběrem
starého
železa
Po mnoha letech (možná desetiletích) se
v naší obci uspořádal sběr sterého žele
za. Drobná nepřipravenost nás zaskočila
a zjistil jsem, že název „Železná neděle“
není úplně vhodný, jelikož jsme posbírali
4 káry za traktor a 3 naložené vozy Multi
car, které se museli někde skládat. Odvoz
jsme rozdělili mezi dva vykupující – pan
Gabriel – Ostroměř (3,10 Kč/kg) a společ
nost Hofr metal s.r.o. – Popovice (4,00 Kč
za 1 kg). I když se nám nepovedlo zajistit
odvoz veškerého šrotu, protože někteří
obyvatelé ho začali téměř ihned po slože
ní rozebírat, tak i za odvezené 3 tuny jsme
utržili přes 11 000,– Kč.
Děkuji všem, co se zapojili a především
těm, co pomohli při nakládce.
Za SDH Vojice Petr Bílek
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Zprávy z vojické školy a školky
3. září jsme zahájili školní rok 2018/2019.
Přivítali jsme mezi sebe 8 prvňáčků, Mi
chala Bajera, Karolínu Bajerovou, Anežku
Bartošovou, Zoru Červinkovou, Sabinu
Hanákovou, Jaromíra Nováka, Štěpána
Šlechtu a Emu Študentovou. Popovídali
jsme si o skončených prázdninách. Někteří
měli opravdu spoustu nových zážitků.
Pak už jsme společně vyluštili tajenku,
jaro, léto, podzim, zima. Žáci hovořili
o ročních obdobích, co je pro které typické.
Vyjmenovali kalendářní měsíce, které
složili v rok, a Náš rok je i název našeho
celoročního projektu.
Hned 6. září jsme spali ve škole. V podve
čer přišli společně se svými dětmi také
rodiče, kteří byli seznámeni s akcemi školy
na nejbližší období. Společně si vyrobili
jmenovky, kterými jsme vyzdobili školní
chodbu. Potom se rozloučili a žáci si šli do
tělocvičny uchystat své místo pro spaní. Po
večeři, byla opět oblíbená rybí pomazánka,
se rozdělili do tří družstev, oranžoví, zelení
a žlutí, a začali plnit připravené úkoly.
Luštili tajenku, hledali lístečky, které byly
poschovávané po chodbě, hádali hádanky,
hráli hry na zahradě. Mezitím se setmělo,
a tak mohla začít stezka odvahy. Žáci museli
vyjít ke dveřím na půdu a podepsat se. Na
cestu jim svítily jen malé svíčky na okra
ji schodiště. Ale dokázali to všichni a nej
větší radost z toho měli prvňáčci. Po večer
ní hygieně zalezli do spacáků a při pohádce

pomalu usínali. Byli asi hodně unavení,
protože spali celou noc. Ráno se postupně
probouzeli a začali si povídat, a tak vzbu
dili i ty větší spáče. A tak mohla začít roz
cvička. Po ranní hygieně si sbalili své věci
a společně jsme odešli do školní jídelny
na snídani. Po ní na nás čekala školčata
a mohlo začít Mrkvobraní. Nejdříve si
všichni připomněli podzim, a vše, co se to
hoto ročního období týká. Potom jsme si
popovídali o podzimním ovoci a zelenině,
některé druhy děti poznávaly na obrázku.
Z vytrhaných papírků si složily mrkev
a nalepily ji na čtvrtku. Pak se zavázanýma
očima poznávaly děti jablko, hrušku,
švestku, hroznové víno. A protože bylo
nádherné počasí, vyrazili jsme ven na sto
povanou. Školáci vyznačili trasu a ukryli
krabičky s úkoly. Cílem bylo koňské hřiště.
Když přišla školčata, zahráli si společně
pohybové hry. Už se těšili na oběd na
mrkvovou polévku. Žáci odpoledne upekli
mrkvové sušenky, které si odnesli domů.
14. září byla zahájena výuka plavání v Pla
vecké škole v Hořicích. Na plavání jezdíme
společně s dětmi z mateřské školy. Výuka
plavání v mateřské škole je 10 lekcí po 1 vy
učovací hodině (45 minut), v základní škole
10 lekcí po 2 vyučovacích hodinách. Děti
jezdí na plavání rády.
Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ a MŠ
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