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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Končí volební období stávajícího zastupitelstva, které spravovalo obec v letech
2019–2022. Zastupitelstvo obce se sešlo na
31 zasedáních a vždy bylo usnášeníschopné.
Za tuto dobu se podařilo zrealizovat mnoho
akcí, které zlepšily život v naši obci a ty nejdůležitější Vám chci připomenout.
V roce 2019 byla zrušena pošta v Podhorním Újezdě a volné prostory byly přestavěny na menší byt při celkových nákladech
500 tis. Kč. Dalším nákladem v tomto
období byl nákup staršího vozidla Piaggio
za cenu 487 tis. Kč. V jarních měsících
byla provedena výměna svítidel veřejného
osvětlení v ceně 1 835 tis. Kč. Na tuto akci
jsme získali dotaci ve výši 847 tis. Kč. Další
velkou akcí v tomto roce bylo zateplení ZŠ,
včetně rekonstrukce střechy, výměny topení
a rekuperace vzduchu v ceně 4 936 tis. Kč.
Na školu jsme získali dotaci 1 511 tis. Kč.
Zateplení všech obecních budov, zvláště
v tomto období, se ukazuje jako správné
rozhodnutí.
V roce 2020 byla zvýšena bezpečnost na
silnici před MŠ rozšířením silnice a zřízením parkovacího pruhu za 1 674 tis. Kč.
Před školou byly postaveny nové schody
za 225 tis. Kč. V PÚ byl položen asfaltový
povrch k Řezníčkovým v ceně 292 tis. Kč.
V roce 2021 byl řešen únik vody z koupaliště. Položení fólie, včetně stavebních prací a zhotovení všech kovových částí stálo
1 484 tis. Kč. Vysavač na čištění dna a stěn
208 tis. Kč. V loňském roce se dále posunuly
práce na budově č.p. 11 ve Vojicích. Střecha stála 371 tis. Kč, hygienické zařízení
160 tis. Kč. V tomto roce bylo rovněž zbudováno zázemí pro hasiče v budově hasičské zbrojnice včetně hygienického zařízení,
čističky odpadních vod a vytápění. Vedle

hasičské zbrojnice byla na přání občanů
postavena čekárna za 60 000 Kč.
V letošním roce jsou objednány kontejnery na bioodpad za 148 tis. Kč. Další velkou
položkou je nákup domu č. p.73 ve Vojicích
za 2 625 tis. Kč a traktoru za 1 379 tis. Kč.
Jen za toto volební období je proinvestováno na zlepšení životního prostředí a chodu
obce téměř 18 milionů Kč. S tím je spojena
spousta výběrových řízení a kontrol různých úřadů. Na účtech obecního úřadu
je cca 14 mil. Kč., které poslouží novému
zastupitelstvu obce k dotažení rozpracovaných připravovaných projektů. Mezi tyto
akce patří řešení odpadních vod, převedení výustě od bazaru na Brdík, cyklostezka,
dokončení prací na objektu č. p. 11 ve Vojicích atd. Na všech těchto projektech se pracuje a odhadovaná cena se pohybuje kolem
40 mil. Kč, to znamená, že některé se bez
dotací nepostaví.
Nepříjemným obdobím pro občany bydlící kolem cesty do lomu a zastupitele bylo
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řešení nastalé situace s odvozem velkého
množství odvalu z lomu na výstavbu dálnice. Pravidla pro tuto činnost a vliv na životní
prostředí byla schválena již v roce 2003 na
dobu 20 let. Obec mohla jenom kontrolovat
dodržování stanovených pravidel, ne zakázat průjezd vozidel. Pro občany to bylo
velké zatížení, a proto firmy Metrostav a
Eurovia nabídly do všech domů kolem této
komunikace kompenzaci ve výši 3 tis. Kč za
každý započatý měsíc odvozu, což by dělalo
27 tis. Kč. Zástupci občanů z ulice vedoucí
k lomu tuto nabídku odmítli. Nyní se zpracovává nová dokumentace vlivu na životní
prostředí na další období. Po jednáních
s firmou Kámen Ostroměř zatím nedošlo
k žádné dohodě o výši kompenzace za zhoršení vlivu na životní prostředí. Vše kolem
lomu bylo řešeno pod tlakem velkých emocí,
což není vždy dobře. Někdy je rozumnější
dohoda výhodná pro obě strany.
ing. Josef Chudoba,
starosta obce
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V předvolebním speciálním čísle zpravodaje
jsme položili tři otázky všem, kteří kandidují do obecního zastupitelstva a o podzimních volbách 23. a 24. září se budou ucházet
o vaši přízeň. Odpovědi vám mohou pomoci
při rozhodování, komu dáte svůj hlas.
Znění otázek:
1. Kdo jsem a co dělám?
2. Proč jsem se rozhodl/a kandidovat
do zastupitelstva obce?
3. Co bych chtěl/a změnit/zlepšit v naší
obci?

ZA SPOKOJENOU OBEC
František Kloutvor
Dobrý den, jmenuji se František Kloutvor
(ml.), pracuji ve firmě PFT s. r. o. Jičín jako
výrobní technik a působím v této obci již
druhé volební období jako zastupitel. Mým
cílem vždy bylo udržet v obci kulturní
a sportovní činnost, zajímat se o veškeré
dění v obci a pokusit se vyjít vstříc těm,
kteří cokoliv potřebují. Letos dojde k větší
změně složení zastupitelů a já jen doufám
a přeji si, že ku prospěchu obce. Rovněž
doufám, že se novému zastupitelstvu podaří
dotáhnout zdráně do konce projekt cyklostezky Vojice-Ostroměř, zrealizovat projekt
čistírny odpadních vod a v neposlední řadě
zrekonstruovat nově koupený objekt na návsi ve Vojicích, kde jsou plánované byty pro
občany obce.
Šárka Kloutvorová, DiS.
Dobrý den, jsem Šárka Kloutvorová, bydlím
ve Vojicích, pracuji v Hradci Králové jako
grafička/DTP operátor a jsem čtvrtým ro
kem zastupitel. Během těchto čtyř let jsem
měla možnost nahlédnout do problematiky
chodu obce a není to jednoduché. Spolupráce všech zastupitelů a zájem o společné
řešení je priorita. Proto doufám, že nové
složení bude mezi sebou vždy komunikovat
a následně potom s lidmi. Táhnout za jeden
provaz je fajn.

Jozef Današ
Dobrý den, jmenuji se Jozef Današ, bydlím
ve Vojicích a jsem zástupce ředitele firmy
Gomselmaš. Starám se o marketing a sekci
dozoru nad stálými klienty a jejich spokojenost. Rád bych, aby lidé v této obci byli
spokojeni a hlavně se znali. Přál bych si, aby
byla mnohem lepší spolupráce mezi institucemi (jako je školka a škola) a všemi našimi
spolky v obci.
Jaromír Chudoba
Dobrý den, jmenuji se Jaromír Chudoba
a pracuji jako soukromý podnikatel v oboru
malířství a natěračství. Zastupitelem jsem
již několikáté volební období. Vždy mě zajímalo a stále zajímá veškeré dění v obci
a chci, aby vždy obec pracovala schopně
a řádně ku prospěchu všech místních občanů. Proto vás i letos prosím o podporu
v zářijových volbách.
Miloš Kindl
Dobrý den, jmenuji se Miloš Kindl a soukromě podnikám v autodopravě. Jako zastupitel bych chtěl vnést více komunikace
mezi lidi a obec. Rozvinout více on-line komunikace s těmi, kdo chtějí a přitom myslet
i na starší občany, kteří se v tomto on-line
prostoru neorientují, pomoci jim a mluvit
s nimi osobně.

Patrik Bajer
Dobrý den, jmenuji se Patrik Bajer, pracuji
soukromě v oboru kamenictví, je mi 39 let.
V této obci hraji již 30 let národní házenou
a vždy jsem byl rád, že vidím plné ochozy
fanoušků. Bohužel tento trend jaksi upadá,
nejen při sportovním klání, a společenské
děné a hlavně setkávání lidí již není tak četné. Toto bych rád změnil, chěl bych oslovit
stálé i nové obyvatele této obce, aby se nebáli
i v této době přijít na akce všech spolků
působících v obci a zajímali se o obec, kde
žijí.
vojicko — újezdecký

zpravodaj

Michal Zahrádka
Dobrý den, jmenuji se Michal Zahrádka
a pracuji jako autodopravce a automechanik
ve Vojicích. Poslední volební období spolupracuji se zastupitelstvem jako člen sportovní komise. Jako zastupitel bych rád toto
odvětví dál podporoval a rád bych se zasadil
o lepší kontrolu strojů a vozového parku pro
údržbu pěkného prostředí v této vsi.

Mgr. Jitka Jenčovská
Jmenuji se Jitka Jenčovská a pracuji jako
ředitelka místní základní a mateřské školy. Jsem si vědoma, že kandiduji sama za
sebe a mé šance dostat se do zastupitelstva
obce jsou malé. Není mi však lhostejné dění
v obci a rozhodování o její budoucnosti v nelehkých situacích, které nás čekají.
Ráda bych se podílela na nových a úspěšně pokračovala v započatých projektech,
zejména v těch, které se týkají kulturního
vyžití a vzdělávání v naší obci.

volby
do zastupitelstev
obcí
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PRO ROZVOJ OBCE
Dovolte, abychom se vám představili PRO
ROZVOJ OBCE – sdružení nezávislých kandidátů
Ing. Michal Adam – OSVČ, konstruktér
Michal Pour – OSVČ, kovář
Lubomír Pšenička – obchodní ředitel
Bc. Jakub Žitko, MBA – vedoucí projektu
Alena Bartošová – úřednice
Jan Študent – obecní zaměstnanec
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. – vysokoškolský profesor
Ing. Pavlína Laňarová – OSVČ, zahradnice
Bc. Hana Konopáčová – úřednice
Spojily nás velmi podobné představy o tom,
jak by se naše obec měla dál rozvíjet a co
bychom pro to mohli a měli udělat.
Podhorní Újezd a Vojice máme rádi a cítíme
se tady doma nejen proto, že tu dlouhodobě
žijeme a nebo jsme se tu narodili. Vnímáme
také to, že žijeme na velmi krásném místě
obklopeném čistou přírodou a že zde máme
dobré sousedy, se kterými se rádi potká
váme. Abyste se o nás a našich záměrech
dozvěděli více, položili jsme si navzájem
tyto dvě otázky:
1. Proč tady žiji a chci žít?
2. Kdo jsem a čím se chci zabývat?
Budeme rádi, pokud vás naše odpovědi na
tyto otázky zaujmou.
A budeme si vážit vašich hlasů, jimiž nás
v nadcházejících volbách podpoříte. Právě
díky nim budeme mít možnost své představy o rozvoji obce naplnit.
Ing. Michal ADAM
V obci bydlíme od roku 2015, kdy jsme
po několikaletém pokukování po nemovitostech našli dům, ve kterém nyní žijeme
s našimi třemi dětmi. Místo nás oslovilo
umístěním v jižním svahu a i tím, že tady
všechno vyroste a uzraje a daří se tu i včelkám, které jsou můj koníček. Myslíme si,
že dítě má vyrůstat na vesnici, na střední
školu jít do města a na vysokou nejlépe do
ciziny. Nelpíme tedy na tom, že by tu naše
děti měly zůstat, ale budeme rádi, když pro
to budou mít důvod. A hlavně když pro
ně toto místo zůstane krásným domovem
alespoň ve vzpomínkách.
Pracuji jako konstruktér v automobilovém
průmyslu, kde jsou nároky velmi vysoké.
Kdo chce obstát, musí se opravdu hodně
snažit. Tak jsem zvyklý dělat věci naplno.
Stejných zásad se hodlám držet i v práci pro
obec. V roce 2019 zde byl trochu rozruch
okolo lomu. Od té doby zdejší dění víc sleduji a vlastně je to i jeden z důvodů, proč

jsem se nyní rozhodl kandidovat do místního zastupitelstva. Na prahu padesátky je
to pro mě taky trochu nová výzva. Myslím,
že jsem schopný přinést pohled zvenčí, což
bývá užitečné.
Michal POUR
Jsem místní rodák a stále víc si uvědomuji,
co vše mi život v naší vesnici dal. Především krásné dětství se spoustou zážitků.
Vzpomínám na staré kamenné koupaliště,
hřiště a hlavně na naši jižní stráň, kde jsme
si s kamarády každodenně užívali mnohá
dobrodružství. Proto si přeji, aby zde měly
podobně pestrý a spokojený život i moje
děti. A aby se sem vždy rády vracely.
Jsem kovář a zámečník a moje firma se
věnuje také realizaci malých stavebních
projektů. Rád bych pro rozvoj naší obce
nabídl své zkušenosti získané při práci na
různých zakázkách pro menší i větší města
i pro vesnice, jako je ta naše. Byla to dobrá
inspirace a věřím, že budu mít možnost své
záměry jak pozvednout obec nyní realizovojicko — újezdecký
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vat. Zaměřit se chci také na pořádek, čistotu
a údržbu i další rozvoj komunikací i veřejných prostranství.
Lubomír PŠENIČKA
Do naší obce jsem se jako rodilý Hořičák
přestěhoval s manželkou před 15 lety a rozhodli jsme se tady usadit a založit rodinu.
Dnes považujeme Podhorní Újezd a Vojice
za skutečný domov. Našli jsme zde krásné prostředí pro výchovu našich tří dětí
a získali nové přátele. A právě snaha o zlepšení podmínek nejen pro děti, ale pro všechny občany v naší obci mě vedla k rozhodnutí
kandidovat do zastupitelstva.
Posledních téměř 20 let je mojí profesí vyjednávání a řízení zakázek v oblasti vývoje
a výroby strojů pro automatizaci a robotizaci průmyslu. Tyto své zkušenosti bych
chtěl nabídnout i pro přípravu a realizaci
projektů, které naše obec potřebuje. Vždy
se budu snažit vyjednat podmínky, které
budou výhodné a zbytečně nezatíží obecní
rozpočet. Svou případnou práci v zastupi-
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telstvu vnímám jako závazek vůči občanům
a věřím, že nám všem půjde o společnou věc.
O rozvoj obce a změny k lepšímu.
Bc. Jakub ŽITKO, MBA
V naší obci jsem doma již téměř 29 let. Pro
žil jsem tu své dětství, mám zde rodinu
i mnoho dobrých přátel a rozhodně chci
s tímto místem spojit i svou budoucnost.
Tato obec mi toho totiž hodně dala. Rád
bych jí to oplatil tím, že se budu snažit o její
další rozvoj.
V profesním životě se zabývám řízením projektů. Svá studia na vysokých školách jsem
spojil s ekonomií, vedením podniku a veřejnou správou. Rád bych veškeré své znalosti
a zkušenosti využil při rozvoji a správě obce.
Alena BARTOŠOVÁ
Ve Vojicích žiji už skoro 40 let. Mlázovický
chlum jsem ale měla před očima odjakživa. Narodila jsem se v Chomuticích. Jsem
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tu spokojená nejen já a manžel, ale také syn
se svou rodinou. Vnučky zde mají dobrou
školu i školku a řadu kamarádů. I bez auta se
člověk dostane v podstatě kamkoliv potřebuje. A jsem ráda i za to, že mě „náš kopec“
udržuje stále v dobré fyzické kondici.
Celý život jsem pracovala s lidmi. V poslední době hlavně s těmi, kteří se nikoliv vlastní vinou ocitli ve svízelné situaci. Snažím se
jim pomáhat. Sociální problematiku dobře
znám a myslím, že v komunální politice je
a také bude toto téma víc než aktuální. Za
velmi důležitou považuji dobrou komunikaci zastupitelů s občany. Lidé by měli vědět,
že obec stojí za nimi.
Jan ŠTUDENT
Když jsme se ženou před 13 lety hledali
místo, kde bychom chtěli žít, mysleli jsme
především na děti. Přáli jsme si, aby jednou vyrůstaly v čistém, bezpečném a přátelském prostředí. Vesnice byla proto jasná
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volba. Pro nás pak byla důležitá občanská
vybavenost a dobrá dopravní dostupnost.
Ve Vojicích jsme v podstatě toto vše našli
a místo, kde žijeme, máme všichni moc
rádi.
Vystudoval jsem zahradnickou školu, ale
tomuto oboru jsem se až donedávna nevěnoval. Teď pracuji jeden rok ve Středisku
obecních služeb v Holovousech, kde se kromě jiného starám také o zeleň. Mám rád přírodu a zajímám se o problematiku životního
prostředí. Vím, že to, co tady u nás považujeme za samozřejmé, jinde samozřejmostí
ani zdaleka není. I proto se budu snažit dělat
maximum, aby naše obec byla stále hezká,
čistá a bezpečná.
Prof. PhDr. Martin BÍLEK, Ph.D.
Ve Vojicích žiji od narození, a i když mě mé
profesní zaměření nutí za prací dojíždět,
posledních pět let až do Prahy, nedovedu
si představit, že bych měnil. Jižní svah nejzápadnějšího Chlumu je krásné a klidné
místo, které bychom si měli hýčkat a stále
je rozvíjet.
Celý život se věnuji školství, zejména vzdělávání učitelů přírodovědných a technických
předmětů. Ve své profesi jsem měl možnost
poznat řadu různých přístupů, které se ve
školství i jiných oblastech veřejného života
uplatňují u nás i zahraničí. Domnívám se, že
odkaz Komenského je stále živý a nemusíme
se ho nijak vzdávat. Proto bych chtěl přispět
k tomu, abychom v naší obci stále měli školu, na kterou budeme pyšní, a kterou budou
rády navštěvovat nejen naše děti.
Ing. Pavlína LAŇAROVÁ
Nejsem místní rodačka, obec jsem poznala
v roce 2001. Hned mi přirostla k srdci –
kvůli lidem i přírodě. Začala jsem sem jezdit ještě jako studentka zahradnické školy
a v roce 2013 jsem se do Podhorního Újezdu
„přivdala“ a přistěhovala. Postupně se tu
rozrůstá i moje rodina. A právě to je hlavní
důvod, proč bych se ráda podílela na běhu
a zkrášlování naší obce.
Po studiích na vysoké škole, kde jsem studovala zahradní a krajinářskou architekturu,
jsem pracovala jako projektant sadových
úprav. V této oblasti také vidím největší
prostor, v němž mohu nabídnout své odborné zkušenosti a být užitečná. Obnově
a údržbě veřejné zeleně se budu ráda věnovat.
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