L. J. KOFRÁNEK (1880 - 1954)
Sochař mezi tradicí a modernou
V úvodníku prvního letošního zpravodaje
se
budeme
věnovat
jednoznačně
nejslavnějšímu vojickému rodákovi a
známemu
sochaři
Ladislavu
Janu
Kofránkovi. Od 21. února do 15. března je
totiž možné navštívit Galerii plastik
v Hořicích, kde budou vystaveny jeho
plastiky a reprodukce soutěžních návrhů.
Výstava „L. J. Kofránek (1880 - 1954),
Sochař mezi tradicí a modernou“ je teprve
druhou
Kofránkovou
monografickou
přehlídkou. První se konala v sedmdesátých
letech na Staroměstské radnici, kde bylo
sice
prezentováno
přes
šedesát
Kofránkových
děl,
zůstaly
však
nevystaveny návrhy a realizace, na kterých
sochař pracoval s Pavlem Janákem a
Vladimírem Fultnerem. Do kontextu dějin
výtvarného umění byla zařazena pouze
secesně symbolistní Kofránkova díla.
Tvorba, která vznikala později a která se
vymyká avantgardním proudům první
poloviny 20. století, se ztratila kdesi mezi
řádky historiků umění. Hořickou výstavu
koncipovali
studenti
navazujícího
magisterského oboru Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze dějiny a
teorie
designu
a
nových
médií

(Sandra Baborovská, Pavla Beranová a Petr
Klíma), doprovodí ji katalog s odbornými
texty prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc.,
PhDr. Marcela Pencáka, Mgr. Venduly
Hnídkové, PhDr. Jany Cermanové a Sandry
Baborovské. Grafickou úpravu publikace
vytvořil Amar Mulabegović, asistent
laboratoře digitálních médií VŠUP. Výstava
byla podpořena grantem Magistrátu
hlavního města Prahy, Královéhradeckého
kraje a města Hořice. Partnerem výstavy je
Pražská teplárenská, a. s., mediálním
partnerem Radio 1.
Zdroj: Informační plakát k výstavě
L. J. KOFRÁNEK (1880 - 1954)

Rodný dům L. J. Kofránka ve Vojicích
kresba: Veronika Suchomelová

Na konci roku 2008 proběhly práce na
rozšíření pokrytí obce veřejným rozhlasem
včetně dodávky informačního panelu.
Dodavatelem těchto prací byla firma
Proficonnect, s. r. o. z Jičína. Dodavatele
stavby chodníků a místní komunikace od
Brdíku
k Pomníku
padlých
vybralo
zastupitelstvo obce dne 24. 11. 2008. Stala se
jím firma K + N stavební společnost, s. r. o.,
Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice. Započato
bude stavbou cesty a chodníku od Brdíku,
kdy se předpokládá zahájení prací přibližně
v polovině března. Do doby započetí prací
budou jednat zástupci obce a stavební firmy
s majiteli všech nemovitostí dotčených touto
stavbou o časovém průběhu a technickém
provedení stavby. Nový povrch provedený
obálenou živičnou směsí by měl být hotov do
poloviny června. Potom budou provedeny
rekonstrukce chodníků ve Vojicích od
„Průhona“ k hospodě „Na Rohu“ a
v Podhorním Újezdě od křižovatky na
Sobčice ke Kyselovým. Půjde o nové
obrubníky se zámkovou dlažbou srovnatelnou
s barvou pískovce. Z rozpracovaných
drobnějších staveb bude obec žádat o změnu
projektu spočívající v rozšíření počtu
jídlonosičů ze tří na čtyři, protože kapacita
jednoho v počtu 11 jídlonosičů se ukázala ve
Vojicích jako nedostačující. Přístřešky na
kontejnery byly opraveny během pár dnů.
Jednalo se o chybu truhlářské dílny, nikoli
projektu. Lavičky se rozmisťují na základě
návrhu architekta na méně frekventovaná
místa z pohledu dopravy, dále dle připomínek
občanů k vystavené studii a zejména
s ohledem na to, zda se jedná o pozemky ve
vlastnictví obce nebo zda má obec
s majitelem pozemku uzavřenou příslušnou
smlouvu. Za rok 2007 a 2008 bylo
investováno na projekt veřejných prostranství
1 915 000 Kč (studie, projekty pro stavební
úřad, geodetická zaměření, vytyčení sítí,
propagace, stavební činnost a další). Obec
žádá o proplacení způsobilých výdajů ve výši
92,5 %, tj. 1 771 000 Kč.
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Na listopadovém zasedání zastupitelstvo
obce rozhodlo v zájmu zvýšení bezpečnosti
o nákupu dvou informačních panelů pro
měření rychlosti vozidel umístěných v části
obce Podhorní Újezd na silnici I/35. Panely
budou vybaveny blokem pro získávání
statistických údajů o počtu projíždějících
vozidel, jejich průměrné a maximální
rychlosti a dalším. Dodavatelská cena je ve
výši cca 186 000 Kč. V této časti obce na
jaře také proběhne měření hluku způsobené
provozem na této silnici, které bude
provádět Krajské zdravotnické zařízení,
pracoviště Jičín.

Stavbu převzalo Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Správa Liberec. Úsek R35 Úlibice Plotiště je samostatnou stavbou, která není
závislá na projednávání jiných úseků této
rychlostní komunikace. Parametry stavby již
byly upraveny natolik, že se bude prakticky
jednat o stavbu dálnice. Komunikace již je
v terénu umístěna v rámci 90 m širokého
koridoru. Prochází mezi Konecchlumím a
Kovačí, jižně od Vojického rybníka, okolo
Velkých Kabátů, mezi Třtěnicí a osadou
Kabáty a pokračuje mezi Sobčicemi a
Chomuticemi směrem na Ostroměř. V místě
křížení s cestou z Vojic přes Chomutice na
Nový Bydžov bude proveden sjezd z této
rychlostní komunikace. Závěrem loňského
roku bylo na tuto akci vydáno kladné
stanovisko Ministerstva životního prostředí
dle posouzení v procesu EIA. Nyní probíhá
na trase komunikace předběžný geotechnický
průzkum. Bude provedeno výběrové řízení na
dodavatele projektu pro vydání územního
rozhodnutí.

Zastupitelstvo obce na svém lednovém
zasedání schválilo plnění rozpočtu obce za
rok 2008 v oblasti příjmů a výdajů.
Největšími příjmovými položkami byly
daňové příjmy, z nich největší byl výnos
DPH (1 955 000 Kč), dále daň z příjmů
právnických osob (1 367 000 Kč), daň
z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti
(925 000 Kč) a daň z nemovitostí (481 000
Kč).
Z výdajů je evidentní jejich nárůst u
kanalizace (45 000 Kč), který bude v tomto
roce ještě výrazněji pokračovat. Dále se
jedná o příspěvky základním školám II.
stupně (6. - 9. ročník) na provozní náklady
a školní stravování, kam docházejí žáci
z naší obce, které dosáhly částky 139 000
Kč. Sběr a svoz komunálních odpadů se již
vyšplhal na výši 477 000 Kč, přičemž
příjmy z poplatků od občanů dosáhly
necelých 240 000 Kč. Provoz veřejného
osvětlení stojí obec celkem 180 000 Kč,
z toho jenom samotná elektrická energie
přijde na 138 000 Kč.

Obec obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových nabídku na
bezúplatný převod pozemků do jejího
vlastnictví. Jedná se většinou o pozemky
ležící pod současnými nebo minulými
cestami. Protože se jednalo o nabídku
bezúplatného převodu, zastupitelstvo s tímto
převodem jednomyslně souhlasilo.

OBECNÍ INFO
Projekt Czech POINT rozšíření
od 1. 1. 2009
Nová služba Czech POINTu Výpis
z bodového hodnocení řidiče, umožňuje
občanům zjistit stav trestných bodů řidiče.
O výpis může požádat pouze žadatel sám
nebo jím určený zmocněnec vybavený
úředně ověřenou plnou mocí. Žadatel musí
mít platný doklad totožnosti. Poplatek za
první stránku výpisu činí 100 Kč a za
každou další stránku 50 Kč.
Zdroj: www.czechpoint.cz

Vyhrnování sněhu na komunikacích v obci
Během zimního období obec zajišťuje sjízdnost komunikací v celkové délce 7 km. Státní silnice
z toho tvoří 2,9 km, zbytek jsou místní a účelové komunikace. Státní silnice jsou v obci dvě a
jejich údržbu zajišťuje společnost Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a. s., oblast
Jičín. První z nich je III/32750, což je úsek od křižovatky na Sobčice, vedoucí obcí do Vojic po
křižovatku „Na Průhoně“, který je dlouhý zhruba 2 km. Další pak je silnice III/32751, která vede
od křižovatky u Adolfových ve Vojicích až nad házenkářské hřiště a měří přibližně 0,9 km. Proč
se musí vyhrnovat silnice ve správě a majetku Královéhradeckého kraje? Na území celé České
republiky jsou určeny priority a pořadí výjezdních okruhů pro organizace, zajišťující zimní údržbu
komunikací. Prvotní je zajištění sjízdnosti pro nemocnice, hasiče, zásobování, dopravní
obslužnost, státní silnice I. třídy, státní silnice II. třídy, a teprve na posledním místě je zajištění
sjízdnosti ostatních komunikací. Z toho tedy vyplývá, že Správa a údržba silnic se k nám do obce
dostane tak pozdě, že obci nezbývá, než se postarat o prvotní vyhrnutí sněhu i na cestách, které
nejsou v jejím majetku ani správě.

Provoz obecní kanalizace
Během jednoho měsíce obec uzavře se všemi občany, napojenými na obecní kanalizaci, smlouvu
o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizační sítě. Bude se jednat o smlouvy uzavřené na
základě dotazníků, vyplněných občany v r. 2007, kde budou dále uvedeny množství a druh
vypouštěných odpadních vod
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Nahlédnutí do obecní kroniky
I v letošním roce bude v našem zpravodaji pokračovat tato nejpopulárnější rubrika, kde budeme
vybírat zajímavé události z obecní kroniky. V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události
první čtvrtiny roku a postupovali jsme při hledání v kronice o 15, 25 atd. let do historie.
Tentokrát z kroniky vybírali M. Adam a J. Novotná.

Datum

Událost

počátek r. 1924 Bylo započato se stavbou silnice ve Vojicích od hostince „Na Rohu“ na
Maxinec. Stavba trvala 3 roky, délka 1010 m. Celá byla přijata do správy
okresu.

leden 1929

Napadlo mnoho sněhu a mráz dosahoval až -30 oC.

27. 2. 1929

U vojického strážního domku ve sněhových závějích uvázl nákladní vlak
jedoucí z Jičína.

březen 1939

Byl sundán zvonek z kapličky a mistr kovářský Karel Sál jej dovezl k přetavení
do Hradce Králové firmě Bělohoubek. Po přetavení zvonek vážil 24,5 kg, je na
něm obraz svatého Václava a letopočty 1835 - 1939.

březen 1944

Vydáno nařízení, aby v každém stavení byla pro případ nepřátelského náletu
zásoba písku, hák a plácačka na hašení požáru.

14. 3. 1944

Nařízen svod evidenčních koní do Hořic. Koně museli odvést jen Jedličkovi
z kopce.

leden 1949

Začal první rok první československé pětiletky. Od 6. 1. 1949 byl zaveden
volný prodej textilu a obuvi, který se projevil zvýšením cen. Pánský oděv
z konfekce byl na volném trhu za 6 314 Kčs, zimník za 7 400 Kčs.

březen 1949

Začalo se s úpravou hospodářského skladiště ve Dvoře na veřejnou prádelnu
s elektrickou pračkou a ždímačkou. Ministerstvo zemědělství poskytlo subvenci
20 000 Kčs.

2. - 3. 1954

Občané z Vojic se povinně dostavili na rentgenové vyšetření plic do Hořic.

únor 1959

Zima byla hodně mírná. Teplé a slunečné počasí až 15 oC bylo až do 5. dubna.

leden 1969

Krádež vloupáním střechou do domu paní Filsakové. Zloděj odnesl rádio a
mnoho drobných předmětů.

leden 1974

Pramen Bukovky dává jen 5 l vody za minutu, proto se musí na noc uzavírat.
V obci je mnoho studní bez vody.

2. 2. 1974

Slavnostní otevření nově postavené mateřské školy ve Vojicích.

8. 1. 1979

Zahájen kurz šití pro přihlášené ženy. Kurz byl rozdělen na dvě etapy a probíhal
až do 12. března. Ženy se scházely v jídelně MŠ. Kurzovné stálo 100 Kčs.
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3. - 5. 2. 1984

Divadelní kroužek Osvětové besedy uvedl divadelní hru „Kolébka“ od Aloise
Jiráska. Kroužek svou činnost obnovil v roce 1983. Představení se konalo
v sokolovně v Podhorním Újezdě a shlédlo je celkem 450 diváků.

únor 1994

V budově obecného úřadu byl zahájen provoz mincovního veřejného
telefonního automatu.

18. 3. 1994

Odpoledne vypukl požár v budově č. p. 32 ve Vojicích. Zničeno bylo celé patro
domu pana Chudoby. Při hašení požáru pomáhalo mnoho občanů obce.

Nová úprava prostranství před hřbitovem ve Vojicích, kresba: V. Suchomelová

Sdružení obrany spotřebitelů - vybraný dotaz
Dotaz: Dobrý den, rád bych Vás požádal o radu. Od firmy jsem obdržel leták, že mohu vyhrát

spoustu úžasných cen. Byl jsem hloupý a vyplnil jsem své údaje a potvrdil. V zápětí jsem zjistil,
že jsem si nechtěně s tím objednal i knihu. Samozřejmě mi přišel e-mail s potvrzením
objednávky. Podíval jsem se na tyto stránky a zjistil jsem, že nejsem jediný. Bojím se, že mě
čekají podobné problémy. Napsal jsem firmě e-mail, kde vyžaduji, aby nepoužívali mé osobní
údaje. Chci se zeptat jestli zásilku, kterou jsem si podle všeho nechtěně objednal musím přijmout.
Nebo jak mám postupovat. Velice děkuji za odpověď.
Odpověď: § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb.: Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků
komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a
bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli
informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení
odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou
informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té
doby běžet lhůta čtrnáctidenní. § 53 odst. 10 zák. č. 40/1964 Sb.: Uplatní-li spotřebitel právo na
odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně
vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit
spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
Využijte tedy zákonem stanovené možnosti a odstupte od smlouvy podle přiloženého vzoru.
Odstoupení od smlouvy musí být do 14 dnů doručeno, nikoliv pouze odesláno!

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), www.spotrebitele.info, Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)
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VOJICKO - ÚJEZDECKÝ SPORT
Nová generace házenkářů
Národní házená patří u nás v obci již dlouhá léta k tradičním sportům. V posledních letech
přitahují pozornost především zápasy a výsledky 2. Ligy mužů.
Nemenší pozornost bychom však měli věnovat také družstvu starších žáků. Starší žáci (Vít
Boťánek, Martin Smutný, Marek Smutný, Dominik Vrabec, Petr
Novotný, Tomáš Suchomel, Ondřej Möller, David Splítek, Jiří
Novotný, Martin Železný) pod vedením trenéra Milana Vrabce a
asistenta Zbyňka Charváta obsadili v polovině sezóny (20082009) v oblastním přeboru pěkné druhé místo. V případě, že
udrží tuto pozici do konce sezóny, zúčastní se Poháru ČR 2009,
který pořádá házenkářský oddíl DIOSS Nýřany. Pokud naši žáci
obsadí po ukončení sezóny 1. místo postoupí na Mistrovství
republiky ČR 2009, který pořádá házenkářský oddíl TJ
Příchovice.
Jejich výsledky dokazují, že Národní házená není na sestupu a
pokud by chtěl někdo další hrát tento český sport může
kontaktovat p. Vrabce na tel.: 728 730 689.
Tabulka soutěže po zimní části sezóny:
1. TJ Lázně Bělohrad
12 11
2. TJ Sokol Podhorní Újezd 12 10
3. TJ Sokol Opatovice n. L.
12
8
4. Sokol Krčín A
12
7
5. Sokol Krčín B
12
3
6. Sokol Dobruška
12
2
12
0
7. TJ Červený Kostelec

0
0
0
0
1
0
1

1
2
4
5
8
10
11

221 : 87
206 : 89
168 : 101
163 : 130
124 : 207
105 : 156
60 : 277

22
20
16
14
7
4
1
František Kloutvor

Zimní halový turnaj mužů
„MEMORIÁL MILOŠE PETŘIVÉHO“
Druholigové mužstvo našich házenkářů se již tradičně zúčastnilo halového turnaje
v Lázních Bělohradě. Turnaj byl hrán systémem každý s každým, hracím časem 2 x 15 minut.
Hra zúčastněných družstev byla výkonnostně srovnatelná o čemž svědčí výsledky zápasů, kdy
jednotlivá utkání končila remízami, nebo vítězstvími většinou těsnými výsledky. Byla hrána
poměrně rychlá, kombinační Národní házená a většina zápasů měla rychlý herní spád. Ke škodě
věci lze pouze podotknout fakt, že letošního ročníku tohoto turnaje se nezúčastnilo více družstev,
jako tomu bylo v minulých ročnících, kdy se hrálo ve skupinách a po té o konečné umístění, čímž
byl turnaj zajímavější. Takto při 6-ti družstvech si ovšem hráči zase více zahráli.
Zdroj: Klub Národní házené Lázně Bělohrad
Konečná tabulka turnaje:
1. TJ Sokol Podlázky
2. Moravská Slavia Brno
3. TJ Sokol Podhorní Újezd
4. TJ Jiskra Raspenava
5. Sokol Bakov n.Jizerou
6. Sokol Krčín

5
5
5
5
5
5
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4
3
2
1
2
0

1
1
1
2
0
1

0
1
2
2
3
4

54 : 44
61 : 55
57 : 56
55 : 61
48 : 51
49 : 57

9
7
5
4
4
1

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

Dne 11. ledna oslavila 87. narozeniny paní Josefa Kalvodová z Podhorního Újezda č. 97.
Dne 18. února oslavila 75. narozeniny paní Marie Luštická z Podhorního Újezda č. 4.
Dne 24. února oslaví 85. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezda č. 98.
Dne 12. března oslaví 86. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77.
Dne 16. března oslaví 70. narozeniny paní Helena Patolánová z Vojic č. 85.
Dne 19. března oslaví 83. narozeniny pan Jaromír Sál z Vojic č. 102.
Dne 2. dubna oslaví 70. narozeniny pan Jaroslav Vohnout z Vojic č. 148.
Dne 15. dubna oslaví 82. narozeniny paní Hana Kuncová z Podhorního Újezda č. 57.
Dne 18. dubna oslaví 80. narozeniny paní Věra Mašková z Podhorního Újezda č. 95.

Jarní kresba - autor: Veronika Suchomelová
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V sobotu 21. ledna 2009
od 14:00 se konají tradiční

Sáňkařské závody
na svahu u pomníku Mistra Jana Husa

V neděli 1. března 2009
od 14:00
v hostinci „Na Rohu“se koná

Dětský karneval
Program připravuje agentura MAGIC
pana Gernata

TJ Sokol Podhorní Újezd zve občany na

SPORTOVNÍ PLES,
který se koná v sobotu

28. února 2009 od 20 : 00
v hostinci „Na Rohu“
vstupné obvyklé

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 17. února 2009
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, Marek Šorm
Kresby: Veronika Suchomelová

