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HOŘICKÝ PÍSKOVEC
Z PODHORNÍHO ÚJEZDU
Pokračování z čísla 02/2019
Oživení těžby a zpracování kamene na Ho
řicku započalo až v druhé polovině 30. let,
ale zanedlouho bylo přerušeno druhou
světovou válkou. Po jejím skončení byla
Pourova dílna v Ostroměři, jeho dva lomy
v Podhorním Újezdu i další lomy (Úpice,
Lánov) zkonfiskované a byla na ně uvalena
národní správa. Od 1. ledna 1948 byla (se
zpětnou platností!) provozovna v Ostroměři

a v Podhorním Újezdu oba Pourovy lomy,
Šulcův lom a také lom Obecnice zahrnuty do
nově vzniklého národního podniku Severo
český průmysl kamene Česká Lípa, později
Liberec. Od 1. ledna 1959 do 30. června 1960
tento majetek spravovaly Stavební hmoty
Náchod, pak do konce roku 1965 Východo
český průmysl kamene n. p. Skuteč. Ten už
v té době provozoval v Podhorním Újezdu

vojicko—újezdecký

zpravodaj

jediný lom, protože lom Obecnice v roce
1963 připadl místnímu JZD. Od 1. ledna
1966 provozovnu v Ostroměři a lom v Pod
horním Újezdu převzal nově vzniklý Česko
moravský průmysl kamene n. p. Hradec
Králové, který provozovnu v letech 1970-73
výrazně zmodernizoval, od 1. ledna 1991
pokračování na str. 3
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
8. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 4. 6. 2019
1. • Prodej pozemků p.č. 1203/2 a 1176/16
v k. ú. Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost Michala
Poura, trvale bytem Podhorní Újezd 113 na
prodej pozemku parc. č. 1203/2 o výměře
170 m2 a pozemku parc. č. 1176/16 o výměře
590 m2 oba v k.ú. Podhorní Újezd. ZO vše
mi hlasy schvaluje výše uvedenou žádost za
cenu 100,– Kč / 1 m2.
2. • Ostatní
a) Starosta obce ZO předložil nabídku
manželů Dany a Zdeňka Kalvodových na
odprodej pozemku parc. č. 1387/14 a po
zemk u parc. č. 1157/2, druh pozemku
ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú.
Podhorní Újezd. Takto předloženou nabíd
ku ZO všemi hlasy zamítá.
b) Starosta obce ZO předložil žádost o fi
nanční dar Hospicu Červený Kostelec. ZO
všemi hlasy výše uvedenou žádost zamítá.
c) Starosta obce předložil ZO žádost o fi
nanční dar Studiu Čtyřlístek z Ostroměře.
ZO 8 hlasy schvaluje finanční dar ve výši
5.000,– Kč, 1 hlas se zdržel.

9. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 27. 6. 2019
1. • Schválení závěrečného účtu obce za
rok 2018
Starosta obce předložil ZO návrh závěreč
ného účtu za rok 2018, kde jednotlivé po
ložky a přílohy vysvětlil a zprávu o výsled
ku přezkoumání hospodaření obce za rok
2018, které provedli pracovníci Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení
kontroly obcí dne 12. 2. 2019. Výše uvedený
závěrečný účet ZO jednomyslně schvaluje
bez výhrad a je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
2. • Schválení účetní závěrky za rok 2018
za obec
Starosta obce předložil ZO finanční výka
zy za obec a to: Fin 2–12M, rozvahu, výkaz
zisku a ztráty, přílohu, zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a inventa
rizační zprávu obce. Protokol se stane pří

lohou č. 2 tohoto zápisu. Na základě předlo
žených 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 rok 2018
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 zá
kladě 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. • Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o plánovaných
výdajích, hlavně o nutnosti navýšení roz
počtu na výstavbu bytu na poště a o napl
nění některých položek rozpočtu. Změna
bude řešena rozpočtovým opatřením č. 2,
které se stane přílohou č. 4 tohoto zápisu.
vojicko—újezdecký
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ZO všemi hlasy výše navržené rozpočtové
změny schvaluje.
5. • Dodavatel el. instalace v bytě čp. 92
v Podhorním Újezdě
Starosta obce předložil ZO cenovou nabídku
firmy LP Elektroinstalace s. r. o. Domosla
vická 151, 507 52 Ostroměř na zhotovení
elektroinstalace a svítidel v rekonstruova
ném bytě na poště v Podhorním Újezdě ve
výši 68.578,– Kč včetně DPH. Takto před
loženou cenovou nabídku ZO všemi hlasy
schvaluje.
6. • Žádost SDH Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost SDH
Vojice o poskytnutí hasičské zbrojnice ve
Vojicích do užívání SDH Vojice. Byly by
však nutné stavební úpravy, aby bylo mož
né parkovat hasičskou techniku uvnitř bu
dovy. SDH chce tak zajistit akceschopnost
sboru při případných výjezdech k požárům,
nebo zajištění stráže u dohašeného ohnis
ka požáru. Za tímto účelem chtějí žádat
o krajské dotace. Starostovi obce se ukládá
oslovení projektanta, aby bylo zjištěno, zda
je rekonstrukce budovy reálná. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
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7. • Smlouva na opravu místní komunikace do lomu
Občané Podhorního Újezdu se dostavili
v hojném počtu, aby se informovali, jak po
kračují jednání ohledně dopravy do lomu.
Byl pozván i doc. Ing. Pavel Barták Ph.D.
ředitel společnosti Kámen Ostroměř s. r. o.
Po diskuzi bylo uloženo starostovi obce,
že nechá zpracovat nezávislý posudek na
opravu komunikace k lomu v Podhorním
Újezdě. Zástupce společnosti Kámen Ostro
měř s.r.o. vyvolá jednání s ŘSD v termínu
do 1 měsíce. Takto odsouhlasené podmínky
ZO všemi hlasy schvaluje a na příštím zase
dání se k problému vrátí.
8. • Ostatní
a) Starosta obce ZO předložil žádost Do
mácího hospicu Duha o poskytnutí finanč
ního daru. ZO 7 hlasy schvaluje finanční
dar ve výši 7.000,– Kč. 3 hlasy navrhovaly
finanční dar ve výši 5.000,– Kč.
b) Starosta obce ZO informoval o výzvě
k podání nabídky na vypracování projekto
vé dokumentace na akci „Stezka Podhorní
Újezd – Ostroměř. Termín podání je do
29. 8. 2019 do 10.00 hodin. Starostovi obce
ZO ukládá, obeslat alespoň 3 firmy. Hodno
tící komise je ve složení Ing. Josef Chudo
ba, Jaromír Chudoba, Milan Bílek, Václav
Novotný a Václav Luštický. Toto složení
hodnotící komise ZO všemi hlasy schvaluje.
c) Starosta obce informoval ZO o ukon
čení nájmu hostince Na Rohu ve Vojicích
k 18. 7. 2019. Po vyvěšení záměru obce pro
najmout hostinec novému pronajímateli, se
ZO k projednání vrátí. ZO bere tuto infor
maci starosty obce na vědomí.
d) Starosta obce předložil ZO žádost
Michala Řeháčka o finanční dar na pořá
dání sportovní akce Vojická časovka, která
se bude konat 24. 8. 2019. ZO všemi hlasy
schvaluje finanční dar na pořádání výše
uvedené sportovní akce ve výši 7.000,– Kč.

10. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 23. 7. 2019
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HOŘICKÝ PÍSKOVEC
Z PODHORNÍHO ÚJEZDU
pokračování ze str. 1
rovněž nově vzniklý státní podnik Kámen
Ostroměř a konečně od 1. června 1996 spo
lečnost Kámen Ostroměř s. r. o. Lom této
společnosti v Podhorním Újezdu je v sou
časnosti jediným provozovaným pískovco
vým lomem nejen v Podhorním Újezdu, ale
z původních téměř půldruhé stovky pískov
cových lomů na Hořicku vůbec.
Lom a ložisko pískovce Podhorní Újezd
Lom Podhorní Újezd leží ve východním
sousedství obce a vznikl postupným pro
pojením tří starých lomů s historickými ná
zvy Šulc (Šulcovna), Pácal a Zadní (Pour).
V současné době má lom celkovou délku
(ve směru SZ–JV) asi 300 m a je odkryt
v celkové výšce přibližně 30 m, rozdělené
na zhruba tři etáže.
Jeho ložisko se skládá ze dvou sousedních
navazujících částí, vymezených na zákla
dě dvou geologických průzkumů. Prvním,
který proběhl v letech 1956–57 (Hašlar aj.
1957), bylo v jihovýchodním předpolí lomů
Šulc a Zadní na ploše cca 450 × 240 m zajiš
těno celkem 1 296 tis. m3 suroviny a ložisko
označeno jako Podhorní Újezd (dobývací
prostor Podhorní Újezd). V letech 1972–74
pak následoval další průzkum (Nedomlel aj.
1974), který ve východním předpolí lomů
Šulc a Pácal na ploše cca 450 × 170 m pů
vodní ložisko rozšířil o dalších 923 tis. m3
suroviny a tato část byla označena jako lo
žisko Podhorní Újezd I (dobývací prostor
Ostroměř). Konečně v letech 1986–91 byl na
celém ložisku proveden poslední, předčas
ně ukončený průzkum (Nedomlel aj. 1991),
který upřesnil poznatky obou předchozích
průzkumů.

1. • Pronájem hostince Na Rohu ve Vojicích
Starosta obce předložil ZO jedinou žádost
TJ Sokol Podhorní Újezd a Vojice o proná
jem hostince Na Rohu ve Vojicích. Záloha
na energie bude činit 8.000,– Kč / 1 měsíc.
Nájemné bude činit 12,– Kč / 1 rok a doba
nájmu se sjednává na dobu neurčitou počí
naje dnem 1. 8. 2019. ZO všemi hlasy schva
luje pronájem hostince Na Rohu ve Vojicích
TJ Sokol Podhorní Újezd a Vojice za výše
uvedených podmínek.
Zapsala Marcela Novotná
vojicko—újezdecký
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Ložisko je tvořeno mírně ukloněným (cca 8°
k JZ) souvrstvím kvádrových jemnozrnných
křemenných pískovců mořského cenomanu
(korycanské vrstvy, dolní oddíl) jihozápad
ního křídla hořické antiklinály o mocnosti
cca 12–14 m. Jeho podloží tvoří jílovité pís
kovce, písčité jíly a případně i intenzivně
rezavé pískovce sladkovodního cenomanu
(perucké vrstvy) a pod nimi permské arkó
zovité pískovce a slepence. Nadloží tvoří
deskovité pískovce (mocnost 0,6–2,6 m)
mořského cenomanu (korycanské vrstvy
– horní oddíl) a kvartérní hlíny, písky a sutě
o mocnosti do 4 m. Při prvním geologic
kém průzkumu byla v ložiskovém souvrství
rozlišena svrchní poloha (mocnost 8–9 m),
vhodná jen pro hrubé kamenické výrobky,
spodní poloha (mocnost 5–6 m), vhodná
pro ušlechtilé kamenické a sochařské vý
robky a mezi nimi shnilka, nejméně mocná
a nejméně kvalitní poloha. Odlišné vlast
nosti jednotlivých poloh jsou podmíněny
především množstvím a rozmístěním pórů
v hornině a způsobem sepětí mezerní hmo
ty s klastickými zrny.
Pískovec tvoří 60–80 % klastických zrn
(v naprosté většině křemen), 5–20 % me
zerní hmoty (směs kaolinitu ze skupiny
jílovitých slíd) a 10–20 % nepravidelně vel
kých pórů. Barevně je značně variabilní,
převážně světle béžový až okrový s reza
vým šmouhováním nebo mramorováním,
někdy bělošedý až bílý, jindy nahnědlý až
narezavělý, výjimečně nazelenalý příměsí
glaukonitu.
Václav Rybařík
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házená – podhorní újezd
Sobota 7. 9. 2019

TJ Sokol Podhorní Újezd – Sokol Do
bruška 18:7 (9:3) mladší žákyně
Sestava: E. Kloutvorová, A. Svobodová,
P. Zemanová, S. Špásová, A. Pulpánová,
S. Černovská, T. Bajerová (4), Š. Bittnerová
(14), trenéři F. Kloutvor a Vl. Bílek.
Po velmi dlouhé době sehrály utkání
v Podhorním Újezdě mladší žákyně, kte
ré pro tuto sezónu daly dohromady druž
stvo s pomocí děvčat z Opatovic. Ve svém
úvodním zápase si celkem slušně poradily
s družstvem děvčat z Dobrušky. Od začátku
perfektně fungovala obrana s brankářkou
E. Kloutvorovou a v útoku zářila hostují
cí Š. Bittnerová (14 branek), kterou nikdo
z protihráček nedokázal zastavit.

Sobota 7. 9. 2019

TJ Sokol Podhorní Újezd – TJ Sokol
Opatovice n. L. „B“ 27:25 (12:12) muži
Sestava: M. Pour, H. Šritr, J. Barcal, A.
Kloutvor, A. Pour, M. Kindl (3), J. Novotný
(4), Vl. Bílek (6), F. Kloutvor (6), L. Bajer (8)

Velmi vyrovnané utkání sehráli muži
s družstvem „B“ z Opatovic, a to i bez své
ho nejlepšího střelce P. Bajera, který kvůli
nedostatku soupeřových hráčů nastoupil
proti svému domovskému týmu. Šlo tedy
spíš o přátelské utkání, příprava na nedělní
derby s L. Bělohradem. I přesto, že nastřílel
P. Bajer za soupeře 16 branek, domácí útok
i obrana si dobře poradily a dokázaly zvítězit.

Nedělě 8. 9. 2019

TJ Sokol Podhorní Újezd - TJ Lázně
Bělohrad 17:9 (9:2) starší žáci příprav
né utkání
Sestava: T. Današ, V. Barcal, L. Šára, M. Čer
mák, L. Svoboda, Aleš. Kloutvor (1), J. Po
korný (2), V. Zahrádka (5), Vl. Bílek (9)
a trenéři F. Kloutvor, Vl. Bílek.
Přípravné utkání starších žaků bylo od
začátku do konce v režii domácího druž
stva. A to i přes velkou marodku domácích
(5 zraněných hráčů). K vítezství domácím
pomohly v tomto případě hostující posily
z Opatovic.

Nedělě 8. 9. 2019

TJ Sokol Podhorní Újezd - TJ Lázně
Bělohrad 24:20 (13:9) muži
Sestava: J. Barcal, A. Kloutvor, A. Pour,
L. Bajer, O. Holec, M. Chvalina, H. Šritr,
V. Zahrádka (3), M. Kindl (4), Vl. Bílek (6),
F. Kloutvor (11) a trenér J. Chudoba.
Derby s družstvem z L. Bělohradu se hrálo
oproti minulosti v poklidném duchu, bez
zbytečných faulů a vyloučení. I přesto, že
domácím opět chyběl kanonýr P. Bajer, kte
rý si plnil povinnosti v 1. lize, předvedli se
domácí skvělým výkonem. O ten se posta
rali zasloužilí matadoři, kteří si zápas velmi
vychutnávali a úžasně bavili diváky. Útočné
trio Kloutvor + Bílek + Kindl bylo doplně
no dorostencem V. Zahrádkou. A i když
obrana v brance s J. Barcalem měla dost
práce s mladými soupeřovými útočníky,
podařilo se domácímu družstvu poměrně
jednoznačně zvítězit, a to i díky výkonu
nestárnoucího F. Kloutvora, který nadělil
soupeři 11 branek.
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Sobota 14. 9. 2019

TJ Lázně Bělohrad – TJ Sokol Podhorní
Újezd 4:17 (3:8) starší žáci přípravné
utkání
Sestava: R. Miřejovský, M. Doskočil, V. Bar
cal, Aleš Kloutvor, M. Čermák, L. Šára (1)
,Adam Kloutvor (1), F. Chudoba (3), Vl. Bí
lek (12) a trenéři F. Kloutvor, Vl. Bílek.
Přípravné utkání starší žáci sehráli velmi
kvalitně a bez větších chyb v obraně, kde
kraloval hostující brankář Richard Miřejov
ský. V útoku potom dominoval Vl. Bílek
s 12 brankami.

Sobota 14. 9. 2019

Sokol Krčín – TJ Sokol Podhorní Újezd
9:18 (5:7) mladší žákyně
Sestava: E. Kloutvorová, E. Zahrádková,
A. Bittnerová, A. Svobodová, P. Zemanová,
S. Špásová, A. Pulpánová. S. Černovská,
T. Bajerová (2), B. Bílková (5), Š. Bittnerová
(11), trenéři F. Kloutvor a Vl. Bílek.
Mladší žákyně odehrály v sobotu kvalitní
utkání, kdy se dařilo jak obraně, kde vévo
dila E. Zahrádková, která sbírala balón za
balónem a v brance řádila E. Kloutvorová,
tak i útoku. V něm se po boku Š. Bittnerové
(11) zadařilo také B. Bílkové (5). Dalo by se
říci, že na co děvčata sáhla, to se jim poda
řilo ve všech směrech.

Neděle 15. 9. 2019

TJ Sokol Podhorní Újezd – Sokol Krčín
14:16 (10:9) mladší žákyně
Sestava: E. Kloutvorová, E. Zahrádková,
A. Bittnerová, A. Svobodová, P. Zemanová,
S. Špásová, A. Pulpánová. S. Černovská,
B. Bílková , T. Bajerová (7), Š. Bittnerová
(7), trenéři F. Kloutvor a Vl. Bílek.
Nedělní zápas se mladším žákyním zdařil
jenom do půlky, kdy stačily ještě síly 3 děv
čatům z Opatovic, která pomáhala před
utkáním ještě v zápase st. žákyň. Co se da
řilo v sobotu v neděli naopak vůbec. Obrana
začala skřípat, útok se nemohl trefit. Když
už se podařila střela, šla doprostřed brány.
I když šlo o vyrovnané utkání, domácí děv
čata nakonec podlehla soupeřkám z Krčína.
František a Šárka Kloutvorovi

Obecní úřad Podhorní újezd a vojice
vás srdečně zve na

dýně
2019
24. 10. od 17.00
Podhorní újezd ve skále u myslivců

dlabání dýní • dýňové sušenky
dýňová polévka • svařené víno
káva • čaj
Přineste si s sebou nožíky a lžíce. Dýně zajištěny.
Těšíme se na Vás!
vojicko—újezdecký

zpravodaj
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spolek maxinec

Spolek MAXINEC uspořádal v sobotu 24. 8. zájezd do Kutné Hory a na zámek Kačina. Před návštěvou těchto
známých míst jsme zajistili pro účastníky jeden tajný výlet. Cestou do Kutné Hory jsme navštívili Muzeum
veteránů – motocyklů a traktorů v Radovesnici II. Ve výstavě je 260 motocyklů, 83 traktorů, další historické stroje
a zařízení, včetně fotografií venkova z minulého století.

V Kutné Hoře jsme nejprve byli na pro
hlídce Chrámu svaté Barbory. Chrám
svaté Barbory je římskokatolický filiální
kostel v Kutné Hoře. Z architektonického
hlediska se jedná o pětilodní gotickou ka
tedrálu.
V místech ostrohu nad říčkou Vrchlicí stá
vala kaplička zasvěcená patronce horníků,
svaté panně Barboře. Na popud Bratrstva
Božího Těla měšťané na své náklady vybu
dovali chrám, který architektonicky směle
konkuroval pražské katedrále.
Chrám svaté panny Barbory vyjadřuje úctu
měšťanů k Božímu Tělu, moc královského
města, dobové napětí mezi Prahou a Kutnou
Horou a také osamostatnění Kutné Hory
od sedleckého kláštera. Možná právě proto
byl kostel vybudován za městskými hradba
mi, mimo sedleckou duchovní správu, na
pozemku pražské kapituly.
Toto je jen malá část výpisku o Chrámu sva
té Barbory z Wikipedie. A protože jsme měli
vojicko—újezdecký
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Na sochařské výzdobě se podíleli A. Schrott
a Václav Prachner. V interiéru zámku se na
chází Muzeum českého venkova založené již
roku 1891, jež spadá pod správu Národního
zemědělského muzea. Dále je zde knihov
na rodu Chotků čítající na 40 000 svazků
z doby od 16. po 19. století, zámecké divadlo,
lékárna a skleník.
Další akcí spolku bude Drakiáda 12. 10.
v areálu na koupališti, na kterou vás tímto
srdečně zveme.
A stále máme pár volných míst na zájezd
do vinného sklípku, využijte tuto příležitost
a pojeďte s námi 23. 11. do Novosedel.
Za spolek Bořek Novotný

jubilanti
říjen

• 75. narozeniny oslaví paní Ladislava
Chmelková z Podhorního Újezdu

listopad

• 70. narozeniny oslaví paní Jana Smut
ná z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví pan Vasil Chemi
šinec z Vojic
• 75. narozeniny oslaví pan Zdeněk Vyt
var z Vojic
• 80. narozeniny oslaví pan Zdeněk Bílek
z Vojic
• 83. narozeniny oslaví pan Stanislav
Kalvoda z Podhorního Újezdu
• 92. narozeniny oslaví paní Marie Ja
novská z Vojic

prosinec

i skvělou průvodkyni, tak jsme se o tomto
skvostu dozvěděli daleko víc. Třeba to, že
část kamene na výstavbu tohoto chrámu
byla použita ze zdejších lomů. Abych cito
val přesně paní průvodkyni „hořického
pískovce“. Od roku 1995 je zapsána na se
znamu Světového dědictví UNESCO.
Po prohlídce jsme přejeli na bobovou dráhu.
Tato dráha se pyšní nejdelší drahou v ČR
a skládá se ze dvou okruhů, kdy po projetí
prvního okruhu nevystupujete z bobu a jste
vytaženi na trasu druhého okruhu. Trochu
nás zaskočilo, že v areálu nebyla možnost
zakoupení jakéhokoliv jídla.
Od hladu nás zachránila až restaurace
u zámku Kačina. Po rychlém a chutném
pozdním obědě jsme se přesunuli k pro

hlídce zámku. Na zámku je několik prohlíd
kových okruhů. Nechali jsme na každém,
pro který se kdo rozhodne. A něco málo
o zámku: Velkolepá zámecká budova na
půdorysu otevřené podkovy se nachází na
rozsáhlém prostranství parku navrženého
roku 1789 vídeňským botanikem Nikolau
sem Josephem von Jacquin ve volné kraji
ně při obci Sv. Mikuláš. Střední část tvoří
dvoupodlažní budova s klasickým porti
kem o šesti sloupech s tympanonem. Na ni
na obou koncích navazují přízemní obytná
stavení na obloukovitém půdorysu se slou
povým ochozem, zakončená patrovými bu
dovami knihovny a divadla. Ve střední části
je kruhová bývalá kaple s lucernou a ta
neční sál. Celá stavba podélně měří 227 m.
vojicko—újezdecký
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• 70. narozeniny oslaví pan Josef Šeps
z Vojic
• 70. narozeniny oslaví paní Zdeňka
Kindlová z Vojic
• 75. narozeniny oslaví paní Jana Mi
chálková z Vojic
• 84. narozeniny oslaví paní Věra Kočová
z Podhorního Újezdu
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Vojická časovka 2019
Druhý ročník Vojické časovky se konal v sobotu 24. 8. 2019. Po úspěšném 1. ročníku se tentokrát do závodu
přihlásilo a na start postavilo 78 závodníků.
Intervalový start po minutě začal v 15.00 h.
a stejně náročná trasa dlouhá 2 870 m, jakou
závodníci znali z loňského prvního ročníku,
vedla zčásti obcí, poté terénem v lese, pořád,
pořád do vrchu.
Počasí přálo, bylo hodně slunečno a teplo.
To závodníci pocítili již po prvních pěti
stech metrech. Letos se na trati objevili také
dva zkušení handicapovaní tricyklisté, kteří
předvedli obdivuhodný výkon. Svá prven
ství z loňského ročníku i nadále obhájili
muž na kole Sebastian Vlček a žena v běhu
Lucie Krejčová, oba svoje časy ještě vylepšili.
Po závodě všichni zúčastnění směřovali na
koupaliště v Podhorním Újezdě, kde se ko
nalo vystoupení mladých gymnastů na visu
tých hrazdách, ze skupiny Rebels Gym, kte
ří předvedli opravdu neuvěřitelné výkony.
Balonková zábava pro nejmenší a po vyhlá
šení výsledků, předání cen a medailí, ná
sledoval koncert skupiny Remake Revival
a večerní zábava.
Stejně jako vloni byli pořadatelé spokojeni
hojnou účastí a všichni se již těší na příští,
v pořadí již 3. ročník.
Petra Kračmarová,
Šárka Kloutvorová

Výsledky

vojicko—újezdecký
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Zprávy z vojické školy a školky
Zahájení školního roku
školní rok 2019/20 jsme zahájili 2. září 2019.
Letošní první školní den byl výjimečný,
protože jsme se vrátili po prázdninách do
úplně nové školy. Budova prošla celkovou
rekonstrukcí a modernizací. Byla zateplena,
omítnuta a opatřena novou střechou. Elek
trická akumulační kamna byla nahrazena
radiátory. Topit budeme zemním plynem.
Byla zřízena jednotka na výměnu vzdu
chu – rekuperace. Všechny prostory byly
omalovány a nově vyzdobeny. A tak jsme

si po přivítání šli ty nové prostory prohléd
nout. Pak jsme se už ale věnovali obvyklým
činnostem. Přivítali jsme mezi sebe čtyři
prvňáčky: Janu Damaškovou, Matyáše Ka
pinaye, Emily Kočí a Matyáše Vagnera. Žáci
dostali učebnice a pracovní sešity. Povídali
jsme si o akcích, které nás čekají tento prv
ní školní týden. Zazpívali jsme si oblíbené
písničky. Pak žáci odešli do školní družiny,
kam už se všichni těšili na své oblíbené hry
a stavebnice. Rodiče prvňáčků si povídali,
jak to chodí u nás ve škole. Po zodpovězení

vojicko—újezdecký

zpravodaj

všech otázek si vyzvedli děti ve školní dru
žině a všichni jsme odešli domů.
Hned 4. 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. Potom se rozloučili
a žáci šli do lesa na dříví, aby mohli rozdělat
oheň. Opékali párky, chleba a rohlíky. K čaji
si ještě zakousli makový a tvarohový závin.
Pak si šli uchystat své místo pro spaní. Na
plácku před chatou si zahráli hry. Mezitím
se setmělo, a tak mohla začít stezka odvahy.
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Na cestu jim svítily jen malé svíčky. A i když
se někteří báli, všichni stezku absolvovali
a měli z toho radost. Statečnější z nich ji
prošli ještě jednou. Po večerní hygieně se
uvelebili do spacáků a při pohádce pomalu
usínali. Byli asi hodně unavení, protože spa
li celou noc a vstávali v době, kdy by jindy už
seděli v lavicích a učili se. Po ranní hygieně
společně odešli do školní jídelny na snídani.
Poručili si oblíbené pomazánky s čerstvým
pečivem. Museli jsme si pospíšit, protože
už na nás čekala školčata a mohl začít spo
lečný projekt Podzim plný barev. Nejdříve
si všichni připomněli podzim, a vše, co se
tohoto ročního období týká. Potom jsme si
popovídali o podzimním ovoci a zelenině,
některé druhy děti poznávaly na obrázku.
Pak se zavázanýma očima ochutnávali jabl
ko, hrušku, švestku, hroznové víno. Podívali
jsme se také na příběh z cyklu Koulelo se
jablíčko. Jablíčko si každý vyrobil a všichni
společně jsme zhotovili Jabloňovou vílu.
A protože bylo nádherné počasí, vyrazili
jsme ven na školní zahradu, kde si všichni
zasoutěžili v pohybových hrách. Dopoledne
velice rychle uteklo a my jsme se již těšili na
žemlovku s jablky.
6. září jsme odjeli do Hořic na dopravní
hřiště, které je umístěno v areálu Auto
kempu U Věže. Žáci si nejdříve prošli spo
lečně s panem Karlem Huškem celou trasu.
Cestou si opakovali dopravní značky, vy
světlovali si různé dopravní situace, které
na ně čekají. Pak už jezdili na kolech, a nebo
představovali chodce. Jako každým rokem
byl největším úskalím kruhový objezd. Ale
po prvních přestupcích brzy všichni jezdili
bezchybně. Pak odešli na učebnu, kde si ti
starší napsali test znalostí. Dopoledne jsme
zakončili procházkou k rozhledně Hořický
chlum a vrátili jsme se zpět do Vojic, kde už
na nás čekal výborný guláš.
11. září přijelo do mateřské školy maňás
kové divadlo Šternberk. Dorazili i žáci
základní školy a společně jsme se těšili na
představení. Zhlédli jsme pohádky Perníko
vá chaloupka, Červené klubíčko a O slepičce
a kohoutkovi.
Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ

vojicko—újezdecký
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Vojická škola v novém kabátě
Místní základní škola se po 152 letech od výstavby dočkala nového vzhledu, nového systému vytápění a rekuperace vzduchu, což bylo podmínkou
pro získání dotace od Ministerstva životního prostředí.
V dubnu 2018 byla podána žádost o dotaci na
zlepšení tepelně-technických parametrů ob
vodových konstrukcí. Současně se zateple
ním obvodových konstrukcí byla provedena
výměna některých okenních výplní, zatep
lení podlahy půdy, montáž vzduchotechni
ky s rekuperací v učebnách a montáž ústřed
ního vytápění s novými otopnými tělesy
a plynovým kotlem. Ve výběrovém říze
ní byla 8. srpna 2018 vybrána firma JO

KAS s. r. o. s nejnižší nabídkou ve výši
4 103 020 Kč včetně DPH. Dotace od MŽP
byla 1 512 623 Kč. Zároveň se zateplením
byla provedena rekonstrukce střechy, vý
měna krytiny a část špatných krovů včetně
podbití. Rekonstrukci střechy prováděla
firma ACZ NB s. r. o., která podala nejnižší
nabídku ve výši 833 415 Kč včetně DPH.
Termíny provádění prací byly stanoveny
na prázdninové měsíce. Předání staveniště

bylo provedeno 3. 6. 2019 s tím, že nejvíce
prací bude provedeno do konce měsíce srp
na. Na září pak zbyla jen severní část a so
ciální zařízení. Každý týden byly provádě
ny kontrolní dny postupu prací a kontrola
stanovených dotačních podmínek. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem, kteří v období
dovolených a školních prázdnin zajistili
provedení této stavby v daných termínech.
Musím poděkovat za pomoc i pedagogům
v čele s ředitelkou školy Mgr. Jenčovskou,
která z letošní dovolené asi moc neměla.
Ing. Josef Chudoba,
starosta obce
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