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Už jste našli kamínek?
Kdybych si při focení v jednom parku nevšimla rušivého elementu v záběru, tak tomu ani nevěnuji pozornost.
Ale byl tam. Můj první kamínek.
O co že jde? O putovní kamínky. Pokud jste
někdy našli na výletě, v přírodě, ve městě
nebo prostě kdekoliv pomalovaný kamínek
a na jeho druhé straně PSČ, bílé F v modrém
čtverečku – logo Facebooku a nápis Kamín
ky, tak to bylo přesně ono. Tato akce je již
rozšířena po celé ČR a troufnu si říct, že
i za hranice. Jedná se o to, že lidé malují
na kamínky, a ty pak nechají na místech,
aby je našel někdo další. Napíšou na něj své
PSČ a odkaz na facebookovou skupinu Ka
mínky-toto je stanoveno v pravidlech akce.
Pokud takový kamínek někdo najde, vezme
si ho, vyfotí z obou stran a fotky nahraje
do skupiny (není povinností, ale patří to
k původní myšlence projektu). Kamínky
by si neměl nechávat, ale opět někam po
ložit pro další nálezce. Na FB skupiny jsou
sepsány podrobnější pravidla, jako kam by
se neměly pokládat nebo čím malovat, co
na ně nelepit atd. Pokud takové kamínky
sami namalujete a někdo je najde, můžete
ve skupině sledovat, kam až vaše malůvky

putují. Že je to pro děti? Možná ano, ale
i dospělí mají radost jako malé děti, když
kamínek najdou.
Takže když už jsme měli několik nalezenců
doma, začala jsem také malovat. Nejlépe to
jde akrylovými barvami a permanentními
fixy (už se prodávají barvy přímo na malo
vání kamínků). Malovat můžete čímkoliv,
jde ale o to nakonec kamínek přelakovat
bezbarvým lakem pro venkovní použití.
Existuje ve spreji nebo natíratelný. Obráz
ky pak odolají přírodním vlivům. Inspiraci
pro kresbu může být tvar kamene, vlastní
představa, případně ve skupině Kamínky je
těch výtvorů spousta a některá mistrovská
díla až neuvěřitelná.
Až to situace dovolí a vyrazíte na výlet, mož
ná že i tam se poštěstí putovní kamínek ob
jevit. Pro začátek jsem ve vsi a okolí v den
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vydání tohoto čísla umístila 20 putovních
kamínků. Tak hurá ven, zkuste nějaký najít,
případně sami namalovat!
Lucie Čermáková
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Hasiči informují

V roce 2021 máme v plánu uspořádat následující kulturní akce (akce budou
uskutečněny pouze v případě, pokud to dovolí aktuální protiepidemická opatření
vydaná vládou ČR)

• 24. 4. 2021 – Sběr odpadků v obci
Podhorní Újezd a Vojice a likvidace čer
ných skládek v rámci akce Ukliďme Česko,
ukliďme i naši obec
• 30. 4. 2021 – Zajištění dozoru při pá
lení čarodějnic
• 1. 5. 2021 – Sběr starého železa a elek
troodpadu
• květen 2021 – Účast na okrskové sou
těži / požárním sportu (muži, ženy)
• červenec/srpen 2021 – Hasičská
zábava - sousedské posezení
• 28. 8. 2021 – Putovní dětský den aneb
rozloučení s prázdninami

• září 2021 – Sběr odpadků v obci Pod

horní Újezd a Vojice a likvidace černých
skládek v rámci akce Ukliďme Česko, ukliď
me i naši obec
• 27. 11. 2020 – Slavnostní rozsvěcení
vánočního stromku – zajištění občerstvení
• 19. 12. 2021 – Rozdávání betlémského
světla a lampionový průvod pro děti
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PLATBY V ROCE 2021
Odpady: poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na jednoho občana s trvalým
pobytem je ve výši 500 Kč / rok. Poplat
ník, který v příslušném roce dovrší
70 let má slevu 50 %, rovněž tak osoby
mladší 18 let mají slevu 50 %. Poplatek za
rekreační objekt je ve výši 500 Kč. Popla
tek je splatný nejpozději do 15. 9. 2021
Poplatek z pobytu: poplatníkem poplat
ku je osoba, která není v obci přihlášená.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplat
ného pobytu, který je povinen vybrat
poplatek od poplatníka. Sazba poplatku
je 15 Kč za každý započatý den. Plátce
odvede vybraný poplatek správci po
platku nejpozději do 30 dne následují
cího kalendářního roku.
Poplatek ze psů: poplatek ze psů platí
držitel psa. Poplatek ze psů se platí ze
psů starších 3 měsíců. Sazba poplatku za
1 psa je 100 Kč, za druhého a dalšího psa
je 150 Kč.
Stočné: výše stočného je zastupitelstvem
stanovena pro letošní rok ve výši 2,77 kč
za m 3, tj. při směrných číslech daných
vyhláškou 36 m 3, 100 Kč na osobu.
U rekreačních objektů je stočné stano
veno ve výši 300 Kč. Pro srovnání VOS
má stočné 42.42 Kč za m3.

Placení poplatků
a stočného v roce 2021
Poplatek za odpad 500,– Kč dospělý,
250,– Kč dítě do 18 let, nebo senior
nad 70 let.
Poplatek za odpad chalupáři 500,– Kč
za každý rekreační objekt
Poplatek za psa 100,– Kč
Nově se od roku 2021 vybírá stočné ve
výši 100,– Kč / 1 osoba
Chalupáři platí 300,– / 1 rekreační objekt.
Zaplatit můžete hotově v kanceláři obec
ního úřadu nebo bezhotovostně na účet
č. 1162638319/0800.
Do V.S. uvedou obyvatelé Podhorního
Újezdu číslo 1 a obyvatelé Vojic číslo 2.
Hned za toto číslo zapíšete číslo popisné.
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
19. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 9. 12. 2020
1. • Rozpočtové opatření č. 3
Účetní obce informovala ZO o příjmech
a výdajích, které by měly být předmětem
rozpočtového opatření č. 3, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Do rozpočtové
ho opatření č. 3 budou promítnuty i úpravy
rozpočtu z jednotlivých dalších bodů pro
gramu.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
2. • Rozpočtové provizorium na rok 2021
Starosta obce předložil ZO návrh pravidel
rozpočtového provizoria obce na období
nejdéle do 28. 2. 2021, 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 2020.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
3. • Stanovení stočného na rok 2021
Starosta obce informoval ZO o nutnosti pro
jednat, zda bude obec v roce 2021 vybírat
stočné od občanů. V diskuzi byly podány
návrhy na vybírání stočného v nulové výši
(1 hlas), v částce 200,– Kč na osobu a rok
(3 hlasy), nebo v částce 100,– Kč na osobu
a rok (5 hlasů). ZO schvaluje vybírání stoč
ného pro rok 2021 ve výši 2,77 Kč / 1 m3, tj.
při paušální částce 36 m3 / 1 rok 100,– Kč
za jednu osobu a rok.
Výsledek hlasování:
pro 5, proti 4, zdržel se 0
4. • Zrušení některých vyhlášek
Starosta obce předložil ZO Obecně závaz
nou vyhlášku č. 1/2020, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních od
padů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Podhorní Újezd a Vojice rozší
řenou v Čl. 2 o jedlé oleje a tuky, Obecně

závaznou vyhlášku č. 5/2020, o místním
poplatku ze psů s navrhovaným navýšením
poplatku za psa na 100,– Kč za jednoho, za
druhého u téhož držitele na 150,– Kč. Dále
návrhy na zrušení Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provozovaný výher
ní hrací přístroj ze dne 14. 2. 2000, Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2001 o zákazu volné
ho pobíhání psů na území obce a Obecně zá
vazné vyhlášky č. 3/2005 o tvorbě a použití
„Fondu rozvoje bydlení“.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
5. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
manželů Řezníčkových z Podhorního Újez
du o koupi pozemku parc.č. 1098/7 v k. ú.
Podhorní Újezd.
Výsledek hlasování:
pro 0, proti 9, zdržel se 0
b) Starosta obce informoval ZO o mož
ném prodeji pozemků nad MŠ a to pozemku
parc.č. 84/2 a 84/3 v k. ú. Vojice. Zastupitelé
navrhují, prodat prozatím jeden z pozemků
a to parc. č. 84/3. Po vyvěšení záměru se
k projednání vrátí.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
c) Starosta obce informoval ZO o nutnos
ti řešit problém s únikem vody z koupaliště
v areálu v Podhorním Újezdu. Nabízejí se
dvě možnosti. Buď povrch vybetonovat,
nebo vylepit folií. Předběžný rozpočet na
takovou opravu je 846.000,– Kč bez DPH.
ZO pověřuje starostu dalším jednáním
s firmou a hledáním řešení. Příště se k pro
jednání vrátí.
Výsledek hlasování: ZO bere na vědomí
d) Starosta obce informoval ZO o vy
pracované projektové dokumentaci na pro
dloužení kanalizační stoky J1 – k. ú. Vojice
(Račana) o cca 80 m. S realizací akce ZO
souhlasí.
Výsledek hlasování:
pro 8, proti 1, zdržel se 0
e) Starosta obce předložil ZO žádost SDH
Vojice o poskytnutí finančního příspěv
ku ve výši 50.000,– Kč a žádost TJ Sokol
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
24.000,– Kč
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
vojicko — újezdecký
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f) Starosta obce informoval ZO o inicia
tivě občanů na dodání kalichů na pomník
M.J.Husa, které byly kdysi zcizeny, zbylá
část se uklidila. Byla podána žádost na od
bor kultury a zpracovává se odborný roz
počet navrácení těchto kalichů na původní
místo.
Výsledek hlasování: ZO bere na vědomí
g) Starosta obce předložil ZO žádost Mi
loše Kindla na opravu chodníku před jejich
domem.
Výsledek hlasování:
pro 0, proti 9, zdržel se 0
h) Starosta obce předložil ZO žádost Ing.
Marie Novotné na možnost umístění květi
nového stánku u hřbitova ve Vojicích.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
i) Starosta obce předložil ZO žádost
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně o poskyt
nutí finančního daru ve výši 12.000,– Kč
pro rok 2021.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
j) Starosta obce předložil ZO žádost Jed
noty, spotřební družstvo Nová Paka o zapo
jení se do dotačního programu s možností
využití peněžních prostředků z rozpočtu
KÚHK na provoz prodejny v naší obci, která
má dle sdělení ztrátový provoz.
Výsledek hlasování:
pro 0, proti 9, zdržel se 0
k) Starosta obce předložil ZO Plán finan
cování vodovodů a kanalizací – Podhorní
Újezd a Vojice na období 2021–2029 se
zajištěním finančních prostředků ve výši
100.000,– Kč ročně.
Výsledek hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 0
Zapsala Marcela Novotná
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Hmyzí hotely
Taková trochu prvouka, přírodopis a biologie v praxi. Distanční výuka
trochu jinak.
Co si postavit hmyzí hotel? Je to uměle vy
tvořené místo pro některé druhy hmyzu,
kterým slouží jako skrýš, místo na klade
ní vajíček a líhnutí larev. Teď je na to ten
nejlepší čas. JARO. Nemusí byt obrovský
a není potřeba ani nic extra. Pár prkýnek
(šuplík, dřevěná bedýnka, …), pilka, kladív
ko a hřebíky nebo vrtačka. Jak bude velký,
kolik bude mít políček a hlavně jak bude vy
zdobený je jen na vás. Dovnitř zkuste dát to,
co najdete na procházce v lese nebo ve vsi –
šišky, dutá stébla, dřívka, žaludy, bukvice,
kůru, mech, skořápky ořechů, větvičky,

můžete také bambus, vyvrtané klacíky, se
no, děrovanou cihlu, atd. Čím více přírod
ních materiálů tím lépe. Není potřeba nic
natírat ani lakovat. Nejlepší je nakonec do
meček z obou stran zadělat pletivem s men
šími očky, aby brouky nenapadli ptáci. Hotel
umístěte na zahradu, například pod strom
nebo ke stěně dřevníku. Do několika týdnů
se přistěhují první obyvatelé a pak můžete
sledovat jejich životní cyklus. Příští rok na
jaře je dobré vyměnit všechny části, ve kte
rých nikdo nebydlí, za nové.
Lucie Čermáková
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duben

75. narozeniny oslaví pan Jaroslav
Chmelka z Podhorního Újezdu
84. narozeniny oslaví paní Milada Bíl
ková z Vojic
94. narozeniny oslaví paní Hana Kun
cová z Podhorního Újezdu

květen

81. narozeniny oslaví paní Hana Her
brychová z Vojic
81. narozeniny oslaví paní Irena No
votná z Podhorního Újezdu

červen

75. narozeniny oslaví paní Božena
Šormová z Vojic
90. narozeniny oslaví paní Hana Kvas
ničková z Podhorního Újezdu
92. narozeniny oslaví pan Miloslav
Vích z Vojic

V lednu v naší mateřské škole proběhla dvě
témata. Prvním bylo téma Les, zvířátka
v zimní přírodě, krmení. V ranním kruhu
jsme vedli rozhovor o zvířátkách, která žijí
v lese, v ZOO a na dvorečku. Potom je děti
třídily podle toho, kde žijí, popisovaly, jak
vypadají a jakými zvuky se dorozumíva
jí. Vyrobili jsme zvířátka na sněhu, která
jsme vystřihovali a malovali temperou.
Každý den jsme hledali v lese stopy, které
zanechala zvířata a děti poznávaly, komu
patří.
Druhé téma neslo název Zimní radovánky,
sporty a bezpečnost. Nejdříve jsme disku
tovali o Olympijských hrách, světadílech,
proč jsou olympijské kruhy barevné a co
musíme mít za oblečení, když jdeme ven
v zimě a v létě, dále jsme si ukazovali vi
dea, kde lidé sportují a řikali jsme si názvy
sportů a pomůcek, které ke sportování po

Přes velké plány v uplynulém roce
nedokázal kvůli Covid-19 spolek
MAXINEC uspořádat žádnou akci.
Pro členy spolku jsme nakoupili a rozdali
roušky a desinfekci. Základní a mateřské
škole jsme v říjnu předali balíčky plné dob
rot a drobností. Moc nás mrzí, že jsme se
s Vámi nemohli potkat a užít si trochu spo
lečné radosti v této nelehké době.
V letošním roce plánujeme uspořádat akci
Guláš Men, prázdninový výlet, Drakiádu,
zájezd do vinného sklípku na Moravě. Pro
tyto akce jsme požádali naši obec o finanč
ní příspěvek ve stejné výši jako v loňském
roce, a to o 40.000,– Kč. Zastupitelstvo obce
nám tuto částku schválilo při projednávání
obecního rozpočtu v únoru 2021. Schvále
nou dotaci můžeme čerpat jen na předlo
ženou fakturu za služby pro náš spolek.
To znamená, že uvedené peníze v žádném
případě nemáme v ruce a nemůžeme je tak
zvaně „prožrat“.
Tato částka je navýšena o 7.000,– korun na
akci „Babeta sraz“, kterou má v plánu pořá
dat pan Martin Tomeš.
Doufáme a moc si všichni přejeme, abychom
se letos na nějaké akci dokázali potkat a pří
jemně se pobavit.
Vážení občané a příznivci spolku Maxinec,
akce, které máme v plánu a situace to dovolí,
budeme včas avizovat v obecním zpravodaji,
na vývěskách nebo obecním rozhlasem.
Za spolek Bořek Novotný
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Zprávy z vojické
školy a školky
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třebujeme. Dětem jsme připravily Olym
pijské hry. Hráli jsme každý den pohybové
hry a soutěže, např.: hod sněhovou koulí na
panáka, rovnováha na překážkách, závody
na sněžnicích, závody na saních a strefování
se míčkem na cíl hokejkou. Děti vyráběly
zimní kulichy a brusle.
V měsíci únoru proběhlo ve školce téma
s názvem Masopustní karneval, masky
a tradice. Jako každý rok jsme uspořádali
maškarní rej. Školka se proměnila v po
hádkovou říši plnou klaunů, dinosaurů,
policistů, zvířátek, čarodějnic a nechyběla
ani princezna Elsa a Spider-Man. Děti zpí
valy, hrály různé soutěže a pohybové hry.
Na závěr karnevalu si děti házely s balonky
a tancovaly. Všechny masky byly opravdu
vyvedené a už těď se všichni těšíme na další
karneval.
Eliška Herbrichová, učitelka MŠ
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Zprávy z vojické školy a školky
Máme za sebou větší část letošního
školního roku. Je to zvláštní období.
Žáci se učí prezenčně i distančně. V září
jsme byli rádi, že jsme zpátky ve škole.
Bylo až dojemné, jak se někteří spolužáci
vítali, když se setkali po delší době. I když
nemůžeme zpívat, a některým to opravdu
chybí. A cvičit, to nám nahrazuje delší pro
cházka, letos jsme si užili zimy, která byla
nejen mrazivá, ale hlavně bohatá na sníh.
Jakmile pořádně nasněžilo, žáci si přinesli
boby a chodili jsme bobovat. Žáci, ale i my
pedagogové jsme rádi, že jsme ve škole. Učí
me se, povídáme si, hrajeme si, ale hlavně
máme tady své kamarády.
Vysvědčení jsme letos připravily s příběhy
o pejskovi a kočičce. Nejdříve si žáci vypo
čítali matematické tajenky, kde jim vyšlo
téma dnešního dne. Potom jsme si povídali
o jednotlivých příbězích. Nejvíce znali Jak
pejsek s kočičkou pekli dort. Pak jsme si
přečetli O pyšné noční košilce, prvňáčkové
si omalovali omalovánku. Ve skupinách si
žáci vyrobili několik nočních košilek. Moc
se jim to povedlo a rádi si je vystavili na
chodbě. Netrpělivě ale už čekali, až dosta
nou vysvědčení. Nejvíc se těšili ti nejmenší,
byla to pro ně nová událost. Závěr celého
dopoledne patřil zase pohádce. Zhlédli jsme
O pyšné noční košilce a Jak pejsek s kočičkou
myli podlahu.
24. února probíhal Den s digitální technikou a pohádkou. Nejdříve žáci vyřešili kvíz
na interaktivní tabuli, který prověřil jejich
znalosti pohádek. Po jeho úspěšném rozuz
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lení byli rozděleni do skupin podle ročníků.
Pracovali s programy na interaktivní tabuli,
opakovali a procvičovali učivo na počíta
čích a noteboocích. Potom se již zase vrátili
k pohádkám. Na internetu si našli pohád
ku O Smolíčkovi, kterou si starší přečetli,
prvňáci si omalovali omalovánku, společně
se na ni podívali, a nakonec ji ilustrovali.
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Bylo to zajímavé dopoledne, při němž žáci
splnili mnoho úkolů a jejich práce byla hra
vá a zábavná.
Od 1. března se zase všichni učíme distanč
ním způsobem. Doufám, že se brzy zase
všichni uvidíme ve škole.
Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ a MŠ

Emily Kočí
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