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Vážení
spoluobčané,
pomalu odchází vlna pandemie. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kte
ří se podíleli na tom, že se naší obci vy
hnula.Bylo to pro leckoho těžké období,
ale věřím, že zůstaneme touto zkouškou
posilněni.
Dále Vás chci požádat o pomoc při na
kládání s komunálním odpadem. Plasty,
sklo a papír se ukládá do kontejnerů, které
jsou na 4 místech po obci. Žádám Vás,
hlavně u papíru, ke složení krabic,aby
tři nezaplnily celý kontejner. Pracovník
obecního úřadu poté dvakrát v týdnu
kolem kontejnerů uklízí. Objemný od
pad lze uložit do kontejneru u obecní
stodoly ve Vojicích v době od 7.00 do
15.00, nebo poslední sobotu v měsíci od
8.00 do 11.00 hodin. Připomínám, že
stále platí zákaz pálení. Trávu lze uklá
dat do kontejnerů, které jsou k tomu
určeny.
Občanů se v letních měsících dotkne uza
vírka silnice u mateřské školky. Konečně
máme stavební povolení a vysoutěženou
firmu na výstavbu parkovacího pruhu
podél silnice. Uzavírka bude probíhat od
20. 7. do 14. 9. 2020. Objízdné trasy po
vedou z vojické návsi dolů na R 35 a v Podhorním Újezdě od Pomníku padlých dolu
na R 35.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
hezké letní měsíce, pro většinu z Vás
období dovolených.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

podhorní újezd a vojice

Cesta kamene
Naše obec je jednou ze zastávek poznávacího okruhu projektu Cesta kamene.
Projekt vznikl při navázání partnerské spolupráce měst Hořice a Strzegom
v roce 2015 a původní idea propojení kamenných památek vychází od spolku
Podzvičinsko.
V Podhorním Újezdu i sousedních Vojicích
se pískovec lámal patrně již od středověku,
po dlouhou dobu však jen pro místní potře
bu. Výrazný rozvoj těžby zdejšího pískovce
nastal až v 19. století. Když roku 1824 získal
panství Radim se statkem Sobčice a Vojice
kníže Ferdinand z Trautmansdorfu, stal se
i majitelem největšího, tzv. Panského lomu,
který následně pronajímal. Zvýšený zájem
o místní pískovec přineslo dokončení že
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lezniční trati z Chlumce nad Cidlinou do
Ostroměře roku 1870. Železnice umožnila
dopravní spojení s Prahou a dalšími městy,
a tak v sedmdesátých letech 19. století začal
být zdejší kámen dovážen na stavbu Národ
ního divadla, dostavbu katedrály sv. Víta
i pro další významné realizace na území
tehdejší monarchie. Na území obce můžeme
pokračování na str. 5
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
13. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 28. 11. 2019
1. • Schválení směrnice k veřejným za
kázkám a obecně závazných vyhlášek
Starosta obce předložil ZO směrnici k ve
řejným zakázkám a návrhy obecně závaz
ných vyhlášek, a to Obecně závazné vyhláš
ky obce Podhorní Újezd a Vojice č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních od
padů, Obecně závazné vyhlášky obce Pod
horní Újezd a Vojice č. 2/2020 o místním
poplatku ze psů a Obecně závazné vyhláš
ky obce Podhorní Újezd a Vojice č. 3/2020
o místním poplatku z pobytu. Vyhlášky by
měly vejít v platnost od 1. 1. 2020. Byly po
dány návrhy na ponechání výše poplatků
za odpady v původní výši, úplné osvobo
zení dětí a zvýšení poplatku z 450,– Kč na
500,– Kč a z 225,– Kč na 250,– Kč. Poplatek
za psy ponechat v původní výši 50,– Kč za
psa a poplatek za pobyt zvýšit z 5,– Kč na
10,– Kč nebo 15,– Kč.
Výsledek hlasování ke směrnici k veřejným
zakázkám: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Výsledek hlasování k návrhu Obecně závaz
né vyhlášky obce Podhorní Újezd a Vojice
č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přeprav y,
třídění, využívání a odstraňování komu
nálních odpadů s poplatkem 500,– Kč
a 250,– Kč: Pro: 7 / Proti: 2 / Zdržel se: 0
Výsledek hlasování k návrhu Obecně závaz
né vyhlášky obce Podhorní Újezd a Vojice
č. 2/2020 o místním poplatku ze psů s po
platkem v původní výši: Pro: 9 / Proti: 0 /
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování k návrhu Obecně závaz
né vyhlášky obce Podhorní Újezd a Vojice
č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu s po
platkem 15,– Kč: Pro: 5 / Proti: 4 / Zdržel
se: 0
2. • Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o plánovaných
výdajích a o naplnění některých položek
rozpočtu. Změna rozpočtu bude řešena
rozpočtovým opatřením č. 4. Též byli zastu
pitelé seznámeni s předpokládanými výdaji
do konce roku 2019. ZO schvaluje pravomoc

starosty obce ke schválení rozpočtového
opatření č. 5 k 31. 12. 2019, kde bude na
praven rozpočet. Obě rozpočtová opatření
se stanou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
3. • Rozpočtové provizorium
Starosta obce předložil ZO návrh pravidel
rozpočtového provizoria obce na období
nejdéle do 28. 2. 2020, kdy v měsíci lednu
a únoru budou hrazeny náklady z dříve uza
vřených smluv, nutné opravy nebo havárie.
Během této doby může být poskytnut pří
spěvek na neinvestiční výdaje obcí zřízené
příspěvkové organizace, tj. Základní škola
a Mateřská škola Podhorní Újezd a Vojice,
ve výši maximálně 50 % tohoto příspěvku
v roce 2019.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
4. • Výše stočného pro rok 2020
Starosta obce seznámil ZO s kalkulací ceny
stočného za odvádění odpadních vod veřej
nou kanalizací v obci na rok 2020, kdy cena
za 1 m3 by byla 4,43,– Kč při paušální spo
třebě na 1 osobu 36 m3 / 1 rok. ZO navrhuje
stočné v nulové výši.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0

5. • Prodej části parcely č. 196/2 v k.ú.
Vojice
Starosta obce znovu předložil ZO žádost
Vladimíra Řeháka na odkoupení části po
zemku parc.č. 196/2 v k.ú. Vojice.
Výsledek hlasování : Pro: 1 / Proti: 8 / Zdržel
se: 0
6. • Ostatní
a) Starosta obce informoval ZO o chys
taných pozemkových úpravách podél trasy
silnice D35, kde v úseku katastru naší obce
vzniknou polní cesty v délce 2,5 km, které
by měly být dány do správy obce a o které
by se měla obec starat.
Výsledek hlasování : Pro: 0 / Proti: 9 / Zdržel
se: 0
b) Starosta obce předložil ZO návrh
smlouvy o dílo se společností HIGHWAY
DESIGN s. r. o. Okružní 948/7, 500 03
Hradec Králové, IČ: 27513351 na zpracová
ní projektové dokumentace na novostavbu
stezky pro pěší a cyklisty mezi Podhorním
Újezdem a Ostroměří ve výši 482.790,– Kč
s DPH. Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti:
0 / Zdržel se: 0
c) Starosta obce informoval ZO o žádosti
Ing. Martina Grosmana na odprodej staveb
ní parcely nad MŠ.
ZO bere informaci starosty obce na vědomí.
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d) Starosta obce předložil ZO žádost On
dřeje Kubišty na přidělení obecního bytu.
ZO bere informaci starosty obce na vědomí.
e) Starosta obce předložil ZO žádost spol
ečnosti CHEMA s.r.o. na snížení nájemného
v požární zbrojnici ve Vojicích na 6.000,–
Kč / 1 rok.
Výsledek hlasování : Pro: 0 / Proti: 9 / Zdržel
se: 0
f) Starosta obce předložil ZO výpověď
Michala Vrby z nájmu bytu čp. 92 v Pod
horním Újezdě. Byt se přiděluje jedinému
zájemci Ondřeji Kubištovi.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
g) Starosta obce předložil ZO Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře
mene a dohodu o umístění stavby č. IE-122008275/SOBS VB/1 Vojice čp. 25 – opráv
něná reklamace.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
h) Starosta obce předložil ZO žádost Zá
kladní školy a Mateřské školy o schválení
realizace projektu vyhlášeného v rámci
Národního programu Životního prostředí,
podporovaná aktivita „Rekonstrukce a vy
bavení center ekologické výchovy, učeben
a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírod
ní zahrady“). Maximální výše podpory ze
strany Státního fondu životního prostředí
činí 500 tis. Kč, přičemž podpora činí maxi
málně 85 % ze způsobilých výdajů projektu,
spolupodíl ve výši minimálně 15 % na vrub
žadatele.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0

14. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 9. 1. 2020
1. • Přidělení obecního bytu v MŠ a za
poštou
Starosta obce předložil ZO čtyři žádosti
o přidělení obecního bytu v budově MŠ ve
Vojicích, a to žádost Davida Lepšíka, Anety
Ječmínkové, Olgy Pecháčkové a Michala
Fialy. Tajným hlasováním bylo stanove
no pořadí pro přidělení bytu. Na prvním
místě se umístil David Lepšík, na druhém
Aneta Ječmínková, na třetím Michal Fiala
a na čtvrtém Olga Pecháčková. Obecní byt
v budově MŠ ve Vojicích se přiděluje Davidu
Lepšíkovi. V případě stažení žádosti postu
puje další v pořadí. Výsledek hlasování: Pro:
9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Starosta obce předložil jedinou žádost o při
dělení obecního bytu za poštou v Podhor
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ním Újezdě, a to žádost Marty Gottwaldové.
Výsledek hlasování: Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
2. • Návrh kupní smlouvy na pozemky pro
D35 Úlibice – Hořice
Starosta obce předložil ZO návrh kup
ní smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 –
Nusle na prodej pozemků parc.č. 1404/2
o výměře 29 m2, parc.č. 1460/4 o výměře
57 m2, parc. č. 1460/8 o výměře 43 m2, parc.
č. 1460/12 o výměře 45 m2, parc. č. 1460/14
o výměře 180 m2 a parc. č. 1460/62 o výmě
ře 46 m2 všechny pozemky v k.ú. Vojice za
cenu 96.752,– Kč. ZO výše popsaný prodej
pozemků schvaluje.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
3. • Schválení žádosti na dotaci územního
plánu obce
Starosta obce předložil ZO Dodatek č. 1
smlouvy o dílo s projektovým ateliérem
REGIO s. r. o. a potřebě dofinancování akce
pořízení Územního plánu obce Podhorní
Újezd a Vojice ve výši 514.250,– Kč. Zároveň
bude požádáno o dotaci na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Takto předložený Dodatek
č. 1 a podání žádosti o dotaci ZO schvaluje.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
4. • Žádost knihovny Václava Čtvrtka
v Jičíně o dar
Starosta obce předložil ZO žádost knihov
ny Václava Čtvrtka v Jičíně o poskytnutí fi
nančního daru ve výši 12.000,– Kč. ZO tuto
žádost schvaluje.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
5. • Ostatní
i) Starosta obce předložil ZO žádost ho
řického gymnázia o finanční dar pro časopis
Pod Zvičinou. ZO schvaluje finanční dar ve
výši 2.000,– Kč.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
j) Starosta obce předložil ZO žádost SDH
Vojice o dlouhodobý pronájem požární
zbrojnice ve Vojicích. ZO tento pronájem
schvaluje.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
k) Starosta obce předložil ZO žádost spol
ku Mariáš o poskytnutí finančního daru
na pořádání turnaje v mariáši. ZO schva
luje poskytnutí finančního daru ve výši
7.000,– Kč. Výsledek hlasování : Pro: 9 /
Proti: 0 / Zdržel se: 0
l) Zástupci občanů, kteří se jednání za
stupitelstva zúčastnili, nadále požadují ře
šení problémů s dopravou do lomu v Pod
horním Újezdě. Požadují spolupráci (zastu

vojicko — újezdecký

zpravodaj

strana

3

pování) a financování právníka k řešení to
hoto problému. ZO schvaluje výše popsaný
požadavek občanů.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0

15. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 27. 2. 2020
1. • Rozpočet obce na rok 2020
Starosta obce předložil ZO přebytkový ná
vrh rozpočtu obce na rok 2020 s navrhova
nými příjmy ve výši 10.943.900,00 Kč, s na
vrhovanými výdaji ve výši 9.643.403,00 Kč
a financováním ve výši 1.300.497,00 Kč,
který se stane přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Do rozpočtu budou zahrnuty zejména fi
nanční příspěvky na činnost spolků a to:
Myslivecké sdružení Podhorák 35.000,– Kč,
Jezdecký klub 20.000,– Kč, Spolek Maxinec
40.000,– Kč, Rybáři 5.000,– Kč, TJ Sokol
155.000,– Kč. Do rozpočtu bude dále zahr
nut finanční příspěvek pro SDH Vojice ve
výši 324.686,– Kč, navýšení paragrafu MŠ
o 136.000,– Kč na nový kotel, dveře a opra
vy, navýšení paragrafu ZŠ o 40.000,– Kč na
úpravu školní zahrady, navýšení paragrafu
kultury o 10.000,– Kč na pořízení nového
světelného řetězu na vánoční strom, na
výšení paragrafu bytového hospodářství
o 85.000,– Kč na pořízení elektrického roz
vaděče a nové kuchyňské linky, navýšení pa
ragrafu veřejného osvětlení o 89.000,– Kč na
pořízení nového veřejného osvětlení a navý
šení paragrafu vnitřní správy o 53.000,– Kč
na pořízení nového zabezpečení budovy
úřadu. Rozpočet je po úpravách stále jako
přebytkový s příjmy 10.973.900,– Kč a vý
daji ve výši 10.337.889,– Kč se zapojením
financování ve výši 636.011,– Kč.
Při sledování plnění rozpočtu bude směr
ným ukazatelem paragraf.
Takto předložený návrh rozpočtu obce na
rok 2020 ZO všemi hlasy schvaluje.
Výsledek hlasování: Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
2. • Střednědobý výhled obce do roku
2024
Starosta obce předložil ZO návrh středně
dobého výhledu obce do roku 2024, který
se aktualizuje podle změn schváleného roz
počtu na rok 2020. Takto navržený středně
dobý výhled obce do roku 2024 ZO všemi
hlasy schvaluje.
Výsledek hlasování : Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
pokračování na str. 4
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zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
pokračování ze str. 3
3. • Žádost o koupi p.č. 1313/2 v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Bohuslava a Ivany Ondráčkových, trvale
bytem Vojice 170 o koupi pozemku parc.
č. 1313/2 v k.ú. Vojice. Cena je stanovena
100,– Kč / 1 m2.
Výsledek hlasování : Pro: 6 / Proti: 1 / Zdržel
se: 1
4. • Žádost o koupi p.č. 1031/12 v k.ú. Pod
horní Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost Aleny
Kozákové, trvale bytem Vojice 163 o koupi
pozemku parc.č. 1031/12 v k.ú. Podhorní
Újezd. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
5. • Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene na p.č. 347/5 v k.ú. Vo
jice
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o bu
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-122020179/
VB/2, akce „Podhorní Újezd knn pro p.
č.347_39“. Investorem stavby podzemního
kabelového vedení NN je společnost ČEZ
Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování : Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
6. • Ostatní
m) Starosta obce předložil ZO žádost
Hospicu Duha o finanční příspěvek.
Výsledek hlasování : Pro: 0 / Proti: 8 / Zdržel
se: 0
n) Starosta obce informoval ZO o záměru
vypsat výběrové řízení na zhotovení parko
vacího pruhu u MŠ. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
o) Starosta obce informoval ZO o zámě
ru pokácet proschlé stromy u ZŠ a vysadit
nový vánoční strom. Práci by provedla paní
Talácková.
Výsledek hlasování : Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
p) Starosta obce informoval ZO o zamí
tavém stanovisku odboru dopravy i provo
zovatele autobusové dopravy k zajíždění
a otáčení školního autobusu na parkovišti
na Brdíku v Podhorním Újezdě. ZO bere
tuto informaci starosty obce na vědomí.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
q) Zástupci občanů, kteří se jednání
zastupitelstva zúčastnili, nadále požadují
řešení problémů s dopravou do lomu v Pod
horním Újezdě. Požadují spolupráci (za
stupování) a financování právníka k řešení
tohoto problému. Občané požadují sepsání

smlouvy s panem Bartákem, ve které by byly
stanoveny pravidla dopravy do lomu, počet
průjezdů i zatížení nákladních aut. ZO bere
požadavek občanů na vědomí.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí

16. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 14. 5. 2020
1. • Oprava vozidla Piaggio Porter
Starosta obce informoval ZO o předběžných
nákladech na opravu rozbitého motoru vo
zidla Piaggio Porter, které budou činit cca
230 tis. Kč. Zastupitelé měli rozhodnout,
zda motor opravovat, nebo uvažovat o ná
kupu jiného vozidla.
Výsledek hlasování: Pro opravu: 8 / Proti
opravě: 1 / Zdržel se: 0
2. • Výběr dodavatele na zhotovení schodů
u školy
Starosta obce předložil ZO dvě cenové na
bídky na zhotovení schodů u ZŠ, a to ceno
vou nabídku Víta Makovce a firmy INDEX
s. r. o. Hradec Králové. Po upřesnění a vy
světlení těchto nabídek se příště ZO k pro
jednání vrátí.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
3. • Pronájem sportovního areálu
Starosta obce předložil ZO žádost Sharon
Moscato a žádost Aleše Klapala o proná
jem sportovního areálu. Nájemné je stano
veno jako v loňském roce ve výši 2.000,–
Kč / 1 měsíc a záloha na energie ve výši
5.000,– Kč / 1 měsíc. Doba nájmu od 29. 5.
2020 do 31. 8. 2020 s možností prodloužení.
Výsledek hlasování : Pro Sharon Moscato:
9 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
4. • Žádost o koupi p.č. 1031/12 v k.ú. Pod
horní Újezd
Starosta obce informoval ZO o stažení žá
dosti Aleny Kozákové, trvale bytem Vojice
163 o koupi pozemku parc.č. 1031/12 v k.ú.
Podhorní Újezd. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
5. • Ostatní
r) Starosta obce předložil ZO žádost
společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Praha 4
o uzavření „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajiš
tění přípravy a realizace objektů vyvolaných
stavbou a o vypořádání některých práv a po
vinností souvisejících s přípravou a realizací
stavby dálnice D35 Úlibice – Hořice“. ZO
souhlasí s předloženým Dodatkem č. 1 za
podmínek provedení pozemkových úprav.

Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
s) Starosta obce předložil ZO žádost Tere
zy Ulrychové o poskytnutí finančního daru
na činnost Studia Čtyřlístek v Ostroměři.
Výše daru bude činit 5.000,– Kč. Výsledek
hlasování : Pro: 8 / Proti: 0 / Zdržel se: 1
t) Starosta obce předložil ZO žádost Hany
Junkové o výměnu lina a kuchyňské linky
v obecním bytě Podhorní Újezd čp. 92.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
u) Starosta obce předložil ZO žádost
o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Výsledek hlasování : Pro: 0 / Proti: 9 / Zdržel
se: 0
v) Starosta obce předložil ZO žádost SDH
Vojice o schválení umístění trampolíny do
sportovního areálu v Podhorním Újezdě,
kterou zakoupí z SDH Vojice z výtěžku za
sběr starého železa.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
w) Starosta obce informoval ZO o odebra
ných vzorcích na dusičnany z vrtu u Ostro
měře, kde vyšly velmi dobré výsledky. Bude
zahájena spolupráce se společností ZEAS
a. s. Podhorní Újezd a majiteli dotčených
pozemků.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
x) Starosta obce informoval ZO o stížnos
ti manželů Tomíčkových na rušení nočního
klidu. ZO ukládá starostovi obce postoupit
dopis Policii ČR, která tento problém již ře
šila a dotázat se, jak bude v celé záležitosti
pokračovat.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
y) Starosta obce předložil ZO dopis Vo
dohospodářské a obchodní společnosti a. s.,
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín o konání valné
hromady dne 10. 6. 2020. ZO všemi hlasy
schvaluje delegování starosty obce Ing. Jo
sefa Chudoby k účasti na výše uvedené valné
hromadě. Jako náhradníka ZO všemi hlasy
schvaluje místostarostu Václava Luštického.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
z) Starosta obce předložil ZO harmono
gram prací na rekonstrukci hasičské zbroj
nice ve Vojicích.
Výsledek hlasování : ZO bere na vědomí
aa) Starosta obce informoval ZO o zá
měru obeslání alespoň tří firem Výzvou
k podání nabídky pro zakázku malého roz
sahu na akci „Parkovací pruh podél silnice
III/32750 v obci Podhorní Újezd a Vojice“.
Výsledek hlasování : Pro: 9 / Proti: 0 / Zdržel
se: 0
Zapsala Marcela Novotná
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jubilanti
duben

• 70. narozeniny oslavila paní Marie Ul
richová z Vojic
• 83. narozeniny oslavila paní Milada
Bílková z Vojic
• 93. narozeniny oslavila paní Hana
Kuncová z Podhorního Újezdu
• 93. narozeniny oslavil pan Zdeněk Kro
páč z Podhorního Újezdu

květen

• 70. narozeniny oslavila paní Marie Fik
kerová z Vojic
• 80. narozeniny oslavila paní Irena No
votná z Podhorního Újezdu
• 80. narozeniny oslavila paní Hana Her
brychová z Vojic

červen

• 70. narozeniny oslaví paní Ludmila
Lisová z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan Zdeněk Ul
rich z Vojic
• 89. narozeniny oslaví paní Hana Kvas
ničková z Podhorního Újezdu
• 91. narozeniny oslaví pan Miloslav
Vích z Vojic
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cesta kamene
pokračování ze str. 1
zhlédnout několik drobných sakrálních pa
mátek z období pozdního baroka, jež doklá
dají uměleckou zručnost místních kame
níků. Nejstarší z nich je sousoší sv. Jana
Nepomuckého s almužníkem, jež se nalézá
před vojickým hřbitovem. Chronogram
v nápisu na podstavci udává jako rok vzniku
tohoto ikonograficky zajímavého díla 1747.
Ve východní části Podhorního Újezdu, při
odbočce k lomu, se nachází pískovcový
kříž z roku 1766, signovaný kameníkem
Václavem Strnadem. Stejné provenience
bude nejspíše i socha sv. Anny z roku 1769,
situovaná v severní části obce. Na rokově
dekorativně pojatém podstavci této statue je
reliéfní vyobrazení sv. Rodiny. Dalším do
kladem místní sochařské produkce v období
pozdního baroka je socha sv. Václava z roku
1762, nesoucí na podstavci reliéf znázorňu
jící zavraždění českého knížete a pozdějšího
světce ve Staré Boleslavi.

červenec

• 70. narozeniny oslaví paní Vlasta Ma
ťátková z Vojic
• 75. narozeniny oslaví paní Daniela
Chudobová z Vojic

srpen

• 70. narozeniny oslaví paní Miroslava
Ondráčková z Vojic
• 70. narozeniny oslaví paní Zdeňka
Jedličková z Podhorního Újezdu
• 75. narozeniny oslaví paní Jindra No
votná z Vojic
• 85. narozeniny oslaví paní Jindřiška
Zítková z Podhorního Újezdu

září

• 70. narozeniny oslaví pan Miroslav Ho
lec z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan Karel Ne
svadba z Podhorního Újezdu
• 75. narozeniny oslaví pan Bedřich Pa
řízek z Vojic
• 82. narozeniny oslaví paní Helena
Baboráková z Podhorního Újezdu
• 98. narozeniny oslaví paní Marie
Jedličková z Vojic

vojicko — újezdecký

zpravodaj

Z novějších kamenosochařských děl je třeba
zmínit pomník mistra Jana Husa, situovaný
v severní části Vojic, pořízený roku 1897 na
náklady obyvatel obce. V centru Podhor
ního Újezdu se nachází pomník padlým
v první světové válce z roku 1922, zhoto
vený podle návrhu sochaře Ladislava Jana
Kofránka, zdejšího rodáka. Z kamenných
památek stojí za pozornost i pískovcový roz
cestník u křižovatky na úpatí Vojic.
Okruh
Hořice – Boháňka – Cerekvice nad Bystřicí –
Velký Vřešťov – Lanžov – Lázně Bělohrad
a Byšičky – Hřídelecká hůra – Konecchlu
mí – Podhorní Újezd a Vojice – Dobrá Voda
u Hořic – Hořice
časová náročnost: 4h
délka: 64 km
Zdroj: cestakamene.eu
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Hasiči informují
Hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů Voji
ce uskutečnil dne 11. 1. 2020 již
tradiční Hasičský bál. Bál se konal
v obecním hostinci Na Rohu. K po
slechu i tanci nám zahrála hu
dební skupina SERVIS&VOKAP,
občerstvení zajistili členové TJ Sokol Podhorní Újezd.
Členové sboru dobrovolných hasičů Vojice
by chtěli touto cestou srdečně poděkovat
všem sponzorům, diky kterým se nám
podařila zajistit opravdu bohatá tombola.
Seznam sponzorů si můžete prohlédnout
na stránkách obce Podhorní Újezd a Vojice
(→ Sdružení a spolky → Sbor dobrovolných
hasičů Vojice → Akce sboru → Hasičský bál
2020).
Děkujeme za Vaši hojnou účast a již teď se
těšíme na další bál, který máme v plánu
uskutečnit v lednu 2021.
Za SDH Vojice Marek Šorm

Sběr
elektroodpadu
a kovového
šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Vojice
uskutečnil dne 2. 5. 2020 sběr elek
troodpadu a kovového šrotu v obci
Podhorní Újezd a Vojice.

Medaile
za příkladnou
práci
Dne 28. 12. 2019 na valné hromadě
Sbor dobrovolných hasičů Vojice
obdržel ocenění od Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, okresu
Jičín, a to medaili Za příkladnou
práci. Tohoto ocenění si velice
vážíme.
Za SDH Vojice, Marek Šorm

vojicko — újezdecký

zpravodaj
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Zastupitelstvo obce Podhorní Újezd a Voji
ce na zasedání obecního zastupitelstva dne
14. 5. 2020 schválilo umístění trampolíny
v areálu koupaliště. Členové sboru dobro
volných hasičů Vojice trampolínu zakou
pili a v současné době čekají na její dodání
přímo od výrobce. Jakmile bude trampo
lína dodána, zajistíme montáž trampolíny
a její umístění přímo v areálu koupaliště.
Předpokládaný termín dodání trampolíny
je v druhé polovině července 2020.
Rádi bychom touto cestou poděkovali ob
čanům naší obce, kteří hasičům věnovali
kovový šrot a elektroodpad, díky čemuž
jsme mohli nepotřebný odpad zrecyklovat
a proměníme jej v zábavu a radost pro děti.
Za SDH Vojice Marek Šorm

Sportovně-rekreační areál
podhorní Újezd a Vojice
Areál disponuje workoutovým
hřištěm, dětským hřištěm a trav
natým hřištěm pro minifotbal.
Dále poskytujeme pronájem tří
a čtyřlůžkových chatek, proná
jem tenisových kurtů a kurtů plá
žového volejbalu. Stánek nabízí
rychlé občerstvení včetně nanuků,
alkoholických a nealkoholických
nápojů. Během sezóny pořádáme
víkendové akce pro sportovní a kulturní vyžití, o kterých se můžete
včas dozvědět na našich facebookových stránkách Napajedlo
U Slona nebo z vyvěšených plakátů
a obecního rozhlasu.

Členové sboru dobrovolných hasičů vy
strojeni rukavicemi a rouškami postupně
projeli celou obec Podhorní Újezd a Vojice
a sesbírali kovový šrot a elektroodpad, který
připravili občané obce k silnici. Následně
zajistili odvoz a likvidaci elektroodpadu
a také odvoz kovového šrotu přímo do sběr
ného dvora.
Díky štědrosti občanů naší obce, kteří se
zbavili kovového šrotu a elektroodpadu,
hasiči utržili nemalý finanční obnos. Čle
nové sboru dobrovolných hasičů Vojice se
rozhodli, že za výtěžek z této akce zakoupí
pro občany naší obce prostornou trampo
línu, kterou umístí do Sportovního areálu
v Podhorním Újezdu (areál koupaliště).
vojicko — újezdecký

zpravodaj
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čtení KE KÁVĚ
Křupavý pecen na stole

Chtěla bych se s Vámi podělit o jednu
z mých radostí posledních měsíců. Protože
jsme obchody příliš nenavštěvovali, a pro
tože nejsem příznivcem mraženého pečiva,
rozhodla jsem se začít péct doma. Mám už
za sebou samozřejmě pečení z droždí, ale
takové housky jsou dobré snad jen pár hodin
po upečení, s přimhouřenýma očima ještě
druhý den ke svačině. A hlavně se, alespoň
u nás, poměrně brzy „přejí“. Zkusila jsem
tedy opět oživit kváskové pečení, s kterým
jsem se už také v minulosti potkala, ale
chléb ve formě, jediný, který se mi dařil,
nebyl úplným favoritem celé naší rodiny.
Chtěli pecen. Pořádnej bochník!
A tak jsem četla, hledala, pátrala, zjišťovala,

jak dát kvásku nejlepší péči, co že je to auto
lýza, jak poznat, že je chléb dobře vykynutý,
a tak dále a tak dále. Množství fyzikálních
faktorů, které mohou ovlivnit výsledek, mi
na první pohled připadalo až demotivují
cí. Ale vždy mě uklidnilo, že je to přeci jen
mouka, voda, sůl. A to doslova.
Dalším bodem k dobru byl zcela jistě robot
hnětací, neb sílu v pažích na deseti až pat
nácti minutové hnětení vskutku nemám.
A tak se stalo, že jednoho dne na stole ležel
krásný voňavý praskající chléb!
Nesmím zapomenout na výborné stránky
www.maskrtnica.cz, kde jsem našla odpo
vědi na veškeré mé otázky a také výborné
recepty. Tam se skutečně podívejte. V žád

ném případě se nepasuji do role pekařského
mistra, nýbrž pouhého vesnického amatéra
se zápalem pro věc.
Pokud Vás láká to doma rozjet taky, nejprve
si udělejte kvásek. To bude sice chvíli trvat,
ale jestli čekat nechcete, můžu Vám darovat
kus toho mého. Stačí napsat na mail, který
najdete na konci tohoto plátku.
KVÁSEK
Mně se osvědčil tento způsob:
Do skleničky s víčkem každý den dejte lžič
ku žitné mouky společně se lžičkou vody
a dobře promíchejte. Nechte stát na lince,
lehce přikryté víčkem. Teď v létě to bude
asi rychlejší, tak můžete přikrmit 2× den
ně, tzn. dát mu opět lžičku mouky a vody.
Hlavně nesmí mít hlad, to je pak cítit po
acetonu a nevěstí to nic dobrého, takže ať
voní hezky po zkvašeném ovoci, jo? Až to
hle budete dělat takových 5 dní, můžete už
pomalu pomýšlet na zadělání na chléb.
CHLÉB PŠENIČNÝ / MOŽNO SE SUŠE
NÝMI RAJČATY/
Časový harmonogram si upravte podle
sebe, dá se ale říci, že tohle těsto se přizpů
sobí Vám, nikoli Vy jemu, narozdíl od pe
čiva z droždí.
Ráno, poté co se v klidu nasnídáte, dáte do
misky lžíci kvásku. Vím, máte ho ve sklenici
už daleko více, ale teď je ten okamžik, kdy
už ho můžete začít skladovat v lednici, takže
odeberte jednu lžíci, zavřete víčko, a dejte
ho chladit. Nemusíte si ho všímat 3–5 dní.
Až budete opět péct, znovu odeberte potřeb
né množství. V opačném případě ho trochu
přikrmte, aby nebyl hladový.
Takže, máte v míse lžíci kvásku, teď přilijte
222 g vody a rozmíchejte, přisypte 100 g pše
ničné mouky a 77 g žitné mouky. Na tohle
vám postačí lžíce, robota nechte zatím v kli
du. Až budete mít takovou správně blátivou
směs, přikryjte ji talířem a běžte do práce
nebo na zahradu nebo běhat nebo zkrátka
dělat, co je vám milé, protože teď bude po
třeba čas. V zimě klidně 12–16 hodin. V létě
se může interval zkrátit i na 6. Rozkvas by
měl dvojnásobit svůj objem, pak je správný
čas na zadělání chleba.
Do mísy nasypte 625 g pšeničné hladké
mouky (nebo např. 500 g hladké a 125 g
celozrnné – lze si pak upravovat poměry dle
sebe, ale doporučuji začít s hladkou, abyste

vojicko — újezdecký
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věděli, jak se těsto bude chovat), 90 g žitné
mouky a 400 g vody. Spusťte robota a nechte
ho pracovat, dokud se suroviny nesmísí ve
hmotu připomínající těsto, které bude ná
sledně odpočívat nejméně 30 min. Ale klid
ně i 2 hodiny. Probíhá takzvaná autolýza,
lepek se začne formovat a těsto bude lépe
zpracovatelné a méně lepivé. Po této době
přisypte 18 g soli a rajčata naložená v oleji
(okapaná a nakrájená), nějakých 100–200 g.
Dobře fungují i sušené brusinky. A taky už
je čas přidat rozkvas. Všechno důkladně
prohněte robot, nejdříve na nižší otáčky,
pak trochu zvedněte výkon. No, a nebo musí
přiložit ruce k dílu nějaký zdatný muž. Když
je těsto hladké a propracované, přemístíte
ho do mísy, kterou jste před tím maličko
vymazali olejem a přiklopíte poklicí nebo
igelitem. Necháte 2–3 hodiny při pokojové
teplotě a během té doby těsto 2–3× přeložíte.
Tzn., podeberte a přeložíte z jedné světové
strany na druhou po celém jeho obvodu.
Hlavně se toho nebojte.
Přichází čas na přemístění do ošatky. Pokud
nemáte, poslouží cedník v míse. Hlavně si
musíte pořádně pomoučit hrubou utěrku
(a nejlépe přidat i trochu bramborového
škrobu) a vyložit jí cedník/ ošatku. Vyndej
te těsto z mísy, pokuste se ho roztáhnout
do obdélníku, pak složit na třetiny (zleva
a zprava do středu) a celý tenhle dlouhý
had zarolovat do bochánku, a šup s ním
švem nahoru do ošatky, zaprášit moukou
a přikrýt utěrkou. K lepší manipulaci vám
pomůžou naolejované ruce nebo trochu
mouky. Teď ho nechte 1,5–3 hodiny kynout
nebo dejte klidně na 12 hodin do lednice,
aby vám to časově vycházelo. Po této době
rozpalte troubu na 250 °C včetně plechu.
Jestli disponujete kamenem, tím lépe. Když
máte dostatečně nahřáto, překlopte opatrně
chleba z ošatky na prkénko s pečicím papí
rem, můžete nařezat ozdobné tvary a na
nic nečekejte a vsaďte bochník z prkénka
na rozpálený plech. Taky je důležité trou
bu zapařit, takže buď použijte rozprašo
vač a jakmile vsadíte chleba, několikrát do
trouby nastříkejte, nebo jestli se nebojíte,
chrstněte trochu vody na spodní plech pří
mo do trouby a rychle zavřete. Po deseti
minutách vyvětrejte a snižte teplotu na
230 °C. Dopékejte ještě přibližně 30 mi
nut. Po upečení pecen opatrně přemís
těte na rošt, třeba ten, který máte běžně
v troubě, a nechte vychladnout alespoň
hodinu.
A teď, teď si můžete slavnostně zakrojit.
Úplně nejlepší je s máslem a pažitkou!
Uchovávejte tenhle svůj poklad v utěrce
a napište mi, jak se Vám dařilo.
Daniela
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Studio Čtyřlístek
Den dětí jsme ve Čtyřlístku oslavili tancem a soutěžemi, nechyběly ani
odměny, ze kterých děti měly velkou radost. Od září se budou znovu otevírat další lekce zumbičky pro děti, ale i další hodiny pro dospělé. Těším se
na účast a přeji všem pohodové prázdniny.
Pro více informací se podívejte na www.ctyrlistci.cz nebo na FB Studio
Čtyřlístek.
Tereza Ulrychová
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Zprávy z vojické školy a školky
Druhé pololetí letošního školního roku bylo výjimečné, tak jako život v celé
naší společnosti.
Ještě v úterý 10. března jsme navštívili míst
ního podnikatele Michala Poura. Nejdříve
nás provedl kovárnou a vysvětlil nám, jak
se s kovem pracuje. Ukázal nám, jak podle
barvy rozpálení poznáme různé teploty, jak
funguje výheň. Pak nám názorně předvedl,
jak se během chvilky vyrobí kovaný hřebík.
Žáci si sami vyzkoušeli, že je to dost těžká
práce. Ukázal nám hotové výrobky, např.
kovanou bránu, zábradlí, kované kliky.
Pak jsme odešli do místního podniku Zeas
Podhorní Újezd a. s., kde už na nás čekal
pan Dušan Šlechta. Ukázal nám moderní
zemědělské stroje značky FENDT a CLAAS.
Provedl nás areálem družstva a vysvětlil,
jak který stroj pracuje. Žáci poznali kom
bajn a traktor, dále se mohli seznámit s plu
hem, sečkou, kompaktorem, rozmetadlem a
postřikovacím strojem. V dílnách žáci viděli
soustruh, frézu, vrtačky a brusky. Pak přišla
zpráva, že vláda vyhlásila nouzový stav pro
území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru na našem území a 11. březnem
se uzavírají školy.
Žáci se radovali, že nemusí do školy. To ještě
netušili, že je čeká distanční výuka nebo-li
výuka na dálku. Úkoly na vypracování byly
zadávány každé pondělí a učitelky je žákům

rozvážely do schránek. Ti je vypracované
odevzdávali do speciální krabice u školy.
Kromě toho ještě probíhala výuka žáků
5. ročníku formou on-line konzultací přes
Facebook.
Škola se pro žáky opět otevřela 25. května.
Abychom mohli obnovit v omezeném reži
mu školní docházku, museli jsme dodržo
vat přísné hygienické a provozní podmínky.

Do lavic se vrátilo 10 žáků. Ti plnili úkoly,
které dostávali spolužáci vzdělávaní na
dálku.
30. června se mohli všichni žáci alespoň na
chvíli vrátit do školy, aby dostali vysvědče
ní. Někteří se setkali poprvé od 10. března,
a tak to ve třídě znělo jako ve včelím úle.
Každý se chtěl podělit o nové zážitky se
svými kamarády. Už se ale všichni těšíme,
až se v září vrátíme zase do školy.
Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ

Nikola Šárová

Kája Bajerová

vojicko — újezdecký

zpravodaj

vojicko — újezdecký

zpravodaj

strana

11

I / 2020					

vojicko

— újezdecký zpravodaj					

strana

12

Období
nouzového
stavu očima
žáků

a učili se angličtinu a kontrolovali si vlasti
vědu, jestli to máme správně. S paní učitel
kou Dvořáčkovou jsme se připojovali každý
den v 10.00 a učili jsme se češtinu a ma
tematiku, přírodovědu. Paní učitelka nám
vysvětlovala i nové učivo, ze kterého jsme
dělali úkoly, které jsme si druhý den zkon
trolovali. Teď už chodím do školy a jsem
moc ráda.
Tereza Bajerová

ny koukal, aby mi to vynahradilo školu, ale
protože to dávali ráno, tak jsem se přestal
koukat kvůli tomu, že jsme si začali volat
s paní učitelkou, abychom se učili spolu.
A to je jasné, že nám to začalo jít hned lépe.
A takhle to šlo celou dobu, než jsme mohli
znovu nastoupit do školy. Někteří tam ale
nešli, tak se nadále učí přes videochat.
Václav Adam

Ve středu 11. 3. 2020 ministerstvo zdravot
nictví nařídilo uzavřít školy kvůli rozšíření
onemocnění COVID–19. Od té doby jsem se
učila doma. Každé pondělí jsem do schrán
ky dostala listy z matematiky, češtiny, ang
ličtiny, vlastivědy a přírodovědy. Hotové
listy jsem odevzdávala do krabice u ško
ly. Naše třída si vytvořila na messengeru
skupinu, kde jsme se postupně připojovali
a společně se učili a pomáhali jsme si. Pak
se k naší skupině připojili i paní učitelky.
S paní učitelkou Balounovou jsme se při
pojovali pomocí videochatu vždy v 18.00

Vstával jsem v devět hodin, kvůli úkolům
a šel jsem si je teda udělat. Ve volné chvíli
jsem pomáhal mamince a tatínkovi, hrál
jsem si s bráchou a pomáhal jsem s úklidem,
jako je třeba vysávání, utírání prachu a mytí
podlahy. Dále jsem pomáhal tatínkovi se
zakládáním zahrádky a ovocných stromků.
Matyáš Vít

Můj den začíná tím, že vstanu, obléknu se
a jdu na snídani. Po snídani udělám ran
ní hygienu a jdu nakrmit psa. Když přijdu
z venku, jdu se připravit na učení. Spojíme
se s paní učitelkou Dvořáčkovou a učíme
se češtinu, matiku a přírodovědu. Po učení
jdu se psem na procházku. Pak se jdu na
obědvat a vrátím se ven, kde si hraji se psem.
Odpoledne se spojíme s paní učitelkou Ba
lounovou, učíme se angličtinu a vlastivědu.
Po učení mám večeři, když dojím, udělám
večerní hygienu a jdu spát.
Nikola Šárová

Když nastala karanténa, tak to ze začátku
moc nešlo. Viděli jsme se přes videochat,
který byl zasekaný. Jakmile začali dávat po
řad Učítelka, tak jsem se na to první tři týd

Bára Bílková
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