Projekt „Veřejná prostranství“
Rekapitulace jeho průběhu a konečného stavu
Projekt „Veřejná prostranství“ (zkrácený
název) byl bezesporu nejvýznamnější
investiční akcí obce v nyní končícím
volebním období. Bude to zřejmé nejen
z čísel uvedených na konci tohoto
příspěvku, ale i z časového průběhu této
akce. Projekt začal zpracováním studie a
diskusí k ní v polovině roku 2007. Koncem
téhož roku následoval stavební projekt a
obstarání potřebných stavebních povolení.
Na začátku r. 2008 jsme finišovali
s podáním žádosti o financování projektu
z fondů EU. V červnu 2008 jsme se svou
žádostí uspěli a mohla začít vlastní stavební
činnost, které v létě téhož roku předcházela
výběrová řízení na dodavatele staveb.
Nejvýznamnější
dílčí
stavby
byly
dokončeny do poloviny roku 2009, poslední
pak do září. Na začátku letošního roku se na
nás začaly „sypat“ kontroly, protože se
bohužel zjistilo, že jsme část proplacených
dotačních prostředků použili v rozporu
s podmínkami programu. Jednalo se
zejména o určení, zda se jedná o investiční
nebo neinvestiční prostředky a dále jsme
chybně postupovali při administraci
stavebních víceprací. Obec tedy změnila
projektového
manažera,
kdy
místo

společnosti Terra nostra o. p. s. projekt
administrativně dokončovalo Centrum
evropského projektování a. s. v Hradci
Králové. Podařilo se ještě řadu věcí opravit
a zachránit tak podstatnou část dotací.
Celkem obec vracela 895.483,31Kč
nesprávně použitých prostředků. Projekt byl
administrativně ukončen k 30. 6. 2010 a
kompletně proplacen k 18. 8. 2010.
Celkové
výdaje
projektu
dosáhly
9.597.409,42Kč, poskytnutá dotace po
odvodu činí 7.820.647,30 Kč, takže podíl
dotace na celkových výdajích projektu je
81,5 %. Na závěr stručný výčet součástí
tohoto projektu: Upravilo se prostranství
před hřbitovem, přestěhovala se socha
sv. J. Nepomuckého, v obci je 5
informačních vývěsek, 4 přístřešky na
kontejnery,…
Pokračování na straně 3

Investice obce v letošním roce
Obec uspěla se svou žádostí o poskytnutí
dotace v rámci MAS Podchlumí na
rekonstrukci chodníku na Brdíku podél státní
silnice I/35 v Podhorním Újezdě ve směru na
Jičín. Jedná se o nový chodník ze zámkové
dlažby v délce cca 130 m s celkovými náklady
526.000 Kč a z toho dotace ve výši 398000 Kč.
Oprava schodů včetně výsadby nové zeleně u
sochy M. J. Husa bude provedena s celkovými
náklady 150.000 Kč, z toho dotace z Programu
obnovy venkova dosáhne poloviny této částky,
tedy 75.000 Kč.
Další poměrně rozsáhlou akcí bude oprava
místních komunikací v délce cca 1 km. Většina
úseků
bude
provedena
technologií
s penetračním postřikem (Vojice nad Husem,
Vojice od P. Žitky, Podhorní Újezd k areálu,
Vojice sjezd u OÚ, Podhorní Újezd
k Horákovým,
Vojice
k Ondráčkovým),
obálená živice bude použita v úseku Vojice RD nad OÚ na „Plácek“ v Podhorním Újezdě.
Je zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby, nabídky mohou zájemci dávat do 30. 8.
2010, zastupitelstvo obce vybere nejvýhodnější
cenovou nabídku na svém zasedání 1. 9. 2010.
Vybraný uchazeč bude moci zahájit práce
bezprostředně po uzavření smlouvy.

Volby do zastupitelstva obce a
Senátu ČR
Ve dnech 15. 10 a 16. 10. 2010 se budou konat
volby do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny
Senátu ČR. Do devítičlenného zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice kandidují tito
nezávislí kandidáti (seřazeno abecedně):
Adam Miloš, Podhorní Újezd 73,
Bajer Patrik, Vojice 177,
Čečetková Renata, Vojice 76,
Falta Karel, Podhorní Újezd 97,
Chudoba Jaromír, Vojice 162,
Ing. Chudoba Josef, Vojice 32,
Mgr. Jenčovská Jitka, Podhorní Újezd 117,
Kindl Miloš, Vojice 139,
Kloutvor František, Podhorní Újezd 50,
Ing. Konopáčová Helena, Podhorní Újezd 99,
Novotný Bořek, Podhorní Újezd 145,
Řezníček Ludvík, Podhorní Újezd 134,
Šorm Marek, Vojice 131,
Ulrich Zdeněk, Vojice 144,
Ulrych Boris, Vojice 123,
Vrabec Milan, Vojice 180,
a politická strana :
ČSSD
s kandidátem
Podhorní Újezd 16.

Janem

Haňákem,

Publikace „Drobné památky
Podchlumí“

Ukončení půjček z Fondu
rozvoje bydlení

Mikroregion Podchlumí zpracoval informace o
drobných pískovcových památkách na jeho
území a vydal publikaci s názvem Drobné
památky Podchlumí. Jedná se o poměrně
obsáhlou publikaci, která má celkem 380 stran
a obsahuje velké množství obrázků
a fotografií. Je volně ke koupi na obecním
úřadě a v místní knihovně za cenu nákladů na
její vytvoření, tedy za 260 Kč.

Obec obdržela v roce 2000 od Ministerstva pro
místní rozvoj návratnou finanční výpomoc do
roku 2010 ve výši 600.000 Kč na to, aby mohla
svým občanům poskytovat výhodné půjčky na
opravu a údržbu jejich bytového fondu. Za tuto
dobu obec uzavřela 11 smluv na půjčky
v celkové výši 605.000 Kč. Nešlo tedy sice o
žádnou mimořádnou událost, ale několika
rodinám v konkrétní chvíli tato nabídka přišla
vhod a i přes poměrně náročnou administrativu
a účtování obec rozšířila nabídku svých služeb,
ze kterých nakonec za celou dobu existence
fondu navýšila své příjmy o cca 88 tis. Kč.

Obecní informace vybral starosta obce
Miloš Adam
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Zpráva o hospodaření - SDH Podhorní Újezd
Před dvěma lety oslavil náš Sbor
dobrovolných hasičů v Podhorním Újezdě
kulaté výročí 120 let od založení, letos nám je
tedy již 122 let. Jedná se o nejstarší spolek
v obci. V současné době máme 20 aktivních
členů a asi stejný počet sympatizantů. Máme
sice dost vysoký věkový průměr, ale to nic
neubírá na elánu některých našich členů.
Pravda, nejezdíme na soutěže, zato se občas
sejdeme na sousedských posezeních. Vcelku
vydařený byl například sběr kovového šrotu
v obci. Sice jsme ho již neopakovali
vzhledem k velmi nízkým výkupním cenám,
ale začalo se blýskat na lepší časy, a tak tuto

akci ještě letos zopakujeme. Chybí nám
mládí, které by oživilo naše řady, možná
bychom pak i na soutěže jezdili. Ale i tak náš
sbor žije a doufáme, že ještě dlouho žít bude,
i když převážně společenským životem. Naši
činnost zhodnotíme opět na valné hromadě na
konci roku a doufám, že členové přijdou
s novými nápady, jak naši činnost zpestřit a
oživit. Rovněž mladé členy bychom rádi
uvítali. Přesto doufáme, že se dožijeme
alespoň té stopadesátky.
Karel Černý,
starosta SDH Podhorní Újezd

Zpráva o hospodaření - Základní škola Vojice
Na základě úkolu, uloženého starostou obce
výboru finančnímu, byla provedena finanční
kontrola hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Vojice za
rok 2009, k 31. 12. 2009.
Kontrola byla zaměřena na prověření
účelnosti
a
hospodárnosti
čerpání
neinvestičního
příspěvku,
poskytnutého
zřizovatelem příspěvkové organizaci.
V průběhu roku 2009 byl příspěvkové
organizaci poskytnut příspěvek ve výši
520.000Kč.

Vyúčtování :
Plyn

(zálohy)
(přeplatek)
Elektrická energie (zálohy)
(přeplatek)
Služby spojů
Voda
Účetnictví, mzdy
Revize zařízení
Opravy a údržba
Pojištění žáků a zaměstnanců
AutoCont… (internet)
Učební pomůcky
Bankovní poplatky
Předplatné (odborné čas.)
Spotřební materiál
Plavání (provozní náklady)
Doprava (školní akce)
Cestovné
Ostatní služby
Celkem

Kontrola byla provedena fyzicky v ZŠ Vojice
za přítomnosti ředitelky Mgr. Jitky Jenčovské
překontrolováním dokladů - faktur přijatých,
bankovních výpisů a pokladních dokladů.
Konečné roční vyúčtování Roční výkaz zisku
a ztráty je k dispozici od 5. 2. 2010.
Kontrolou nebyla zjištěna nehospodárnost
čerpání neinvestičního příspěvku.

154.040,19.724,83
184.780,-2.861,28.776,12.073,53.000,8.894,30
13.000,4.869,34.786,4.259,4.426,2.647,51.031,40
1.494,3.623,791,1.333,541.236,87

Projekt „Veřejná prostranství“ - Pokračování ze str. 1
dětské
hřiště
s dalším
prostranstvím,
je
upraveno
okolí
sochy
M. J. Husa, 4 čekárny autobusových zastávek, 3 přístřešky na jídlonosiče, nádrž Brodek včetně
posezení, na území obce je dále 18 nových litinových laviček, 4 pískovcové, 2 dřevěné, byl rozšířen
počet reproduktorů veřejného rozhlasu a jsou kompletně rekonstruovány 3 chodníky a jedna místní
komunikace. Můj názor je takový, že toho nebylo nijak málo, a že ten výše uvedený finanční odvod,
jakkoli nepříjemný, je bohužel riziko a daň, se kterou se možná i v budoucnu bude muset počítat,
protože administrace a kontroly na užití státních a jiných prostředků budou stále přísnější.

Miloš Adam, starosta obce
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Co se děje
děje v naší škole aneb Akce ZŠ Vojice
Srpen pomalu končí, a tak končí i letošní prázdniny
Zbývá již jen několik dní a děti a žáci opět nastoupí do mateřské
a základní školy. Myslím si, že i díky nádhernému slunečnému
počasí byly letošní prázdniny opravdu pěkné a děti si určitě
odpočinuly a nabyly nové síly do nového školního roku. Připomeňme
si ale alespoň něco z toho loňského.
Navštívili jsme 4 divadelní představení v Jičíně a v Hořicích,
absolvovali plavecký kurz, rodiče se na své děti mohli podívat
o zimní besídce, oslavili jsme Den Země a Den dětí. Žáci pracovali
ve 4 projektových dnech „Podzim plný barev“, „Těšíme se na
Ježíška“, „Zimní den“ a „Vítáme jaro“, soutěžili ve sportovních
a zábavních hrách, byli jsme na školním výletě na Humprechtě. Po
celý školní rok se snažíme, aby si žáci ze školy odnesli co nejvíce
vědomostí a dovedností a hlavně, aby chodili do školy rádi.
Z několika stran jsem slyšela, že tady chybí zájmové kroužky.
Loni jsme měli kroužek hra na flétnu a kroužek anglického
jazyka pro 1. a 2. ročník. Myslím si, že dva zájmové kroužky pro
10 žáků je dostačující. Protože po vyučování žáci mohou chodit
do školní družiny, jejíž činnost je velmi různorodá. Buď se
mohou věnovat sportu na házenkářském hřišti, nebo na dětském
hřišti nad školou, podle ročního období chodí do lesa, bobovat
nebo do tělocvičny. Též se zabývají výtvarnými činnostmi.
Malují, vyrábí různé výrobky, pletou z pedigu. Ale jsou to přece
jenom děti, a tak si samozřejmě taky chtějí hrát. Školní družinu
máme vybavenou spoustou stolních her a stavebnic, ale i hraček.
Pokud jim ani to nestačí, tak si přinesou svoji oblíbenou hračku
z domu. A také si mezi sebou povídají, což je pro ně také velmi důležité, protože klidné
a nestresující „vymluvení“ je téměř pro každé dítě vzácnost. Je to důsledek dnešní doby plné
spěchu a napětí. A proto se v letošním školním roce zaměříme na rozvoj mluveného slova
a projevu. V dnešní době děti ovládají počítače, mobilní telefony, Mp3 přehrávače a jiné
technické vymoženosti, ale na druhou stranu neumí naslouchat druhým a sami se neumí vyjádřit.
Neznají klasické české pohádky, a když mají vyprávět o čemkoli, tak jsou bezradné. Jsme přece
Češi, mluvíme česky, čeština je krásný jazyk, a tak by bylo škoda ho opomíjet. A co naplat,
z mateřského jazyka se skládají, jak maturitní, tak i státní zkoušky.
Ale abych nezapomněla na
kroužky. V letošním školním
roce budou pokračovat oba
kroužky, přibude kroužek
dovedné ruce, který povede
Milena Holcová a Petra
Myslivečková. Věřím, že se
tam bude žákům líbit. Ale
přece jenom jsou ještě
prázdniny, a tak přeji všem,
aby si jejich závěr užili podle
svých představ.
Mgr. Jitka Jenčovská
-4-

Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události třetí čtvrtiny roku a postupovali jsme při
hledání v kronice tentokrát o 20 a více let do historie. V této rubrice je plně citováno znění obecní
kroniky včetně stylistiky a gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná.

Datum

1935

Událost
Začátkem školního roku začalo se poprvé vyučovati
českobratrskému - evangelickému. Přihlásilo se 21 dětí.

náboženství

Ve dnech 28. a 29. září pořádalo MSRD „Na vinici“ výstavu ovoce, kterou
navštívilo 450 dospělých a 500 školních dětí z Vojic, Chomutic, Ostroměře a
Chotče.

1945

První odvody branců v osvobozené ČSR byly 23. 8. Z Vojic bylo odvedeno
20 mužů, 4 muži byli uznáni neschopni vojenské služby.
V srpnu se vystěhovala rodina Černohousových, Duškova a Menclova do
pohraničí. Začalo tak osídlování pohraničí.

1950

V červenci si obec Vojice pořídila místní rozhlas nákladem 140 000 Kčs.

1960

6. července se konala první schůze nově zvoleného MNV sloučených obcí
Vojic a Podhorního Újezda v budově pošty. Předseda Josef Charvát z Vojic a
tajemník Jaroslav Šulc z Podhorního Újezda.

1970

Majitelé stavení vysoko položených se nemohou napojit na některý ze
spádových vodovodů v obci, a proto si zařídili domácí vodárnu ve sklepě
stavení čp. 109 u Vomáčků. Společníci tohoto vodovodu jsou Nožičkovi čp.
137, Rajmovi čp. 46, Žitkovi čp. 44, Šolcovi čp. 136 a Kořínkovi čp. 127.

1980

Ve dnech 22. - 28. září jsme si připomněli 100. výročí narození českého
sochaře L. J. Kofránka. Osvětová beseda současně vydala zajímavou knihu
Aloise Jilemnického „Kámen jako chleba“.
Červenec v tomto roce byl velice deštivý. Od počátku až do 22. pořád denně
pršelo. Bylo takové chladno, že se muselo v bytech přitápět.

Zápis o pomoci občan
ob anů
an uprchlým zajatcům
zajatc m
pokračování z minulého čísla
Zajatým Rusům pomáhali občané Vojic jídlem a oblečením a uprchlým zajatcům poskytovali
úkryt. Celkem bylo v obci asi 80 uprchlých zajatců.
Největší zásluhu na pomoci měli Josef Černohous se svou rodinou, dále Václav Krátký, Josef
Bílek, Josef Kindl. Krejčí Bohumil Bílek spravoval a opravoval pro zajatce civilní oděv, který
jim občané dávali na přestrojení. Karel Krejcar převáděl prchající zajatce přes les, někdy až 14
za jednu noc. Strážník Valíček se svoji dcerou též mnoho pro uprchlé zajatce vykonali.
U Černohousů bylo ukryto 10 ruských zajatců, 4 u Jedličků čp. 31, 3 u Chudobů čp. 58,
4 u Stýblů čp. 113, několik u Šepsů čp. 23, 2-3 u Žítků čp. 61, 4 někdy i 10 nebo 15 u Jonáků
čp. 85, u Vlačihovských čp. 66, u Machytků čp. 36, Krátkých čp. 142, Petrů čp. 15 a u Slámů
po jednom zajatci.
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VOJICKO - ÚJEZDECKÝ SPORT
Národní házenkáři vybojovali v minulé sezóně krásné
3. místo v konečné tabulce II. Ligy
Národní házenkáři Podhorního Újezdu
ukončili 2. ligu závěrečným dvojkolem a v
přímém souboji se dostali na velmi pěkné
konečné 3. místo. Po sobotní výhře nad
týmem Veselí nad Moravou sice v neděli
postavení v tabulce proti Drakenu Brnu
nepotvrdili, ale přesto se domácí tým raduje
z velkého úspěchu.
Do nové sezóny 2010 - 2011 Podhorák
vstoupí oslaben o hráče Dobrušky, neboť
béčko Dobrušky postoupilo do 2. ligy a ve
stejné soutěži nelze hostovat. Nová sezóna
už začíná 29. srpna a Podhorní Újezd
zajíždí na horkou půdu do Veselí nad
Moravou. Diváci ve Vojicích budou
ochuzeni o dramatická utkání v oblastním
přeboru mužů a žáků, když domácí oddíl
soutěže nepřihlásil. Oblastní přebor si
zahraje pouze družstvo dorostenců.

Tabulka - konečná 2. ligy sk. B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opatovice
Studénka
Podh. Újezd
Veselí n/M
Albrechtičky
Rokytnice
Draken Brno
MS Brno
Jihlava
Krčín B
Osek n/B
Ostopovice

15
15
11
11
10
9
9
8
7
5
4
0

2
0
2
1
2
2
1
1
0
0
1
0

3
5
7
8
8
9
10
11
13
15
15
0

455:387
358:321
396:373
370:358
313:309
386:368
360:357
328:356
344:330
342:385
340:448
0:0

32
30
24
23
22
20
19
17
14
10
9
0

M. Jedlička

Výsledky letních turnajů ve sportovním areálu
Turnaj v malé kopané 17. 7. 2010

Míč
Míčový osmiboj dvojic 14. 8. 2010

účast 7 družstev

účast 8 dvojic

Pořadí:

Pořadí:

1. FK Milani
2. Podhorní Újezd
3. Sobčice
4. Cadillac B
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1. L. Fiala, M. Polák
2. R. Smolík, P. Flaxa
3. M. Ječmínek, Z. Málek
4. L. John, M. Plíšek

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Dne 16. září oslaví 88. narozeniny paní Anna Pourová z Podhorního Újezda č. 113.
Dne 25. září oslaví 88. narozeniny paní Marie Jedličková z Vojic č. 34.
Dne 5. října oslaví 81. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic č. 104.
Dne 9. října oslaví 90. narozeniny paní Blažena Vytvarová z Vojic č. 90.
Dne 16. října oslaví 86. narozeniny paní Růžena Laňarová z Podhorního Újezda č. 112.
Dne 21. října oslaví 86. narozeniny pan Václav Patolán z Vojic č. 85.
Dne 3. listopadu oslaví 81. narozeniny pan Oldřich Zhouf z Vojic č. 55.

Sdružení obrany spotřebitelů
varuje před podvodným internetovým obchodem
S podvody na internetu se SOS již mnohokrát setkalo, tento případ je však poněkud odlišný v tom,
že se daný obchod nesnažil primárně obohatit finančně, ale spíše shromažďoval citlivé údaje
podvedených zákazníků. V současné chvíli sice daný obchod již nic nenabízí, ale SOS přesto
nabádá veřejnost k opatrnosti, neboť je pravděpodobné, že tento případ nebude ojedinělý.
SOS proti obchodu www.tech-shop.cz již učinilo právní kroky, neboť jeho provozovatel navíc
úmyslně
zneužil
logo
SAOP
(Spotřebitelský
audit
obchodních
podmínek
www.spotrebitele.info/audit), aby tak získal u potenciálních zákazníku větší důvěryhodnost.
Pro všechny spotřebitele však platí, že kliknutím na pravé logo SAOP se vždy zákazník dostane na
konkrétní informace o držiteli loga na stránkách SOS, kde je zřetelná i doba platnosti uděleného
certifikátu. Při náležité opatrnosti tak nemůže být zákazník zmaten neoprávněným užíváním loga
SAOP. Napodobenina loga SAOP na stránkách www.tech-shop.cz se snažila zákazníka zmást
proklikem na úvodní stránku SOS www.spotrebitele.info. Navíc kompletní seznam všech
oprávněných držitelů loga je uveden na www.spotrebitele.info/audit/audit.php.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), www.spotrebitele.info, Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Látky (minimálně 1m2, nedávat odřezky)
Obuv - veškerou nepoškozenou
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - nepoškozené
VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických
důvodů. Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Znečištěný a vlhký textil.

Sbírka se uskuteční v naší obci
dne: 30. 8. 2010 - 3. 9. 2010
čas: 07:00 - 15:00
místo: Obecní úřad Podhorní Újezd a Vojice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá dispečink - 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce.
Více na www.diakoniebroumov.org

V neděli 12. září 2010
proběhne v obci

sběr nebezpečného odpadu
V Podhorním Újezdě ve 13:00 hod. u Jednoty
Ve Vojicích ve 13:15 hod. u bývalého smíšeného zboží
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 25. srpna 2010
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat e-mailem na
adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Miloš Adam, Jindra Novotná, Martin Bílek

