Myslivecké sdružení Podhorák
Jako každý rok, tak i na letošní pálení
čarodějnic jsme se připravovali už mnoho
dní dopředu. Začíná to vždy úklidem
a úpravou prostoru okolo chaty. Pak
následuje porážka čuníků za odborné
pomoci řezníka p. Václava Novotného st.
a ml. Také je zapotřebí zajistit potřebný
sortiment k napití.
Samotný den konání pro nás začíná již
v dopoledních hodinách, kdy se nachystá
vše potřebné na rožnění prasat, posezení a
občerstvení. O obsluhu se starají myslivci
z našich řad a přátelé myslivosti.
Doufáme, že od nás odcházejí všichni
spokojeni.
1. června začal měsíc myslivosti a
ochrany přírody, ale hlavně se v tomto
období rodí spousta mláďat, která jsou
nejvíce zranitelná. Proto vás tímto
prosíme o větší ohleduplnost při svých
projížďkách či procházkách přírodou, a
abyste dávali též pozor na své mazlíčky.
27. srpna 2011 se v našem MS konají
zkoušky loveckých psů, které pořádáme
již několik let. Na tyto zkoušky se k nám
sjíždějí vůdci psů, ze širokého kraje

a někteří se k nám rádi vracejí se svými
novými miláčky. Není to jen kvůli
dobrému a odbornému zajištění zkoušek,
ale také se jim naše obec a okolí líbí.
Kdo by měl zájem se podívat, jak
zkoušky probíhají, sraz je v 8.00 na chatě
ve skále. Potom se všichni přesuneme na
místo. Občerstvení zajištěno.
J. Lukavec

Kresba: J. Lukavec

OBECNÍ INFO
Usnesení z 3. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 24. března 2011

Usnesení z 4. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 28. dubna 2011

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Delegování starosty Ing. Josefa Chudoby na
valnou
hromadu
organizace
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.,
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín, konané
v červnu 2011. Delegování náhradníka místostarostu obce Jaromíra Chudobu.
- Rozpočtové opatření č. 1, které je přílohou
č. 2 zápisu z tohoto zasedání OZ, spočívající
v přijetí proplacené dotace na sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Prodej 154/160 pozemku p. č. 293/4
v k. ú. Vojice za cenu 50,- Kč/1m2, Ivu
Pařízkovi, trvale bytem Vojice 88, 508 01
Hořice. Kupní smlouvu vypracuje JUDr.
Josef Šperk z Hořic. ZO pověřuje starostu
obce podpisem této kupní smlouvy.
- Bezúplatný převod části pozemku p. č.
259/3 a vlastnický podíl obce pozemku p. č.
259/1 obojí v k. ú. Vojice, TJ SOKOLU
Podhorní Újezd a Vojice. Smlouvu o
budoucím bezúplatném převodu pozemků
vypracuje JUDr. Josef Šperk z Hořic. ZO
pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy.
- Pronájem sportovně rekreačního areálu
s ubytovacím
zařízením
v Podhorním
Újezdě Janě Plítkové a Martinu Hakenovi,
Podhorní Újezd 103.
- Rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou
č. 1 zápisu z tohoto zasedání OZ,
spočívající v přijetí proplacené dotace ze
SZIF na realizaci akce „Rekonstrukce
chodníku u silnice I/35 v Podhorním
Újezdě“.
- Nabídku společnosti PRODIN a.s.,
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ:
25292161 na vypracování projektové
dokumentace
přístupové
stezky
ke
sportovnímu areálu v Podhorním Újezdě
v částce 42.000,- Kč včetně DPH.
- Nabídku společnosti VSV Connect, spol.
s r.o., Tyršova 293, 506 01 Jičín, IČ:
25956108, na vybudování kamerového
systému ve sportovním areálu v Podhorním
Újezdě v částce 107.949,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Zjištění možností obstarání materiálu na
opravu vyjetých kolejí na přístupové cestě
k domu čp. 28 v Podhorním Újezdě.
- Zveřejnění záměru obce pronajmout
sportovní areál v Podhorním Újezdě na dobu
od května do září 2011.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.
- Informaci starosty obce o výsledku kontroly
pracovníků SZIF z Hradce Králové na akci
„Rekonstrukce chodníku u silnice I/35
v Podhorním Újezdě“.
- Informaci starosty obce o dvou
vypracovaných verzích přístupové stezky ke
sportovnímu areálu v Podhorním Újezdě od
Ing. Pomikálka z Hořic.
- Informaci starosty obce o oslovení firem
VSV Connect, spol. s r.o. Jičín a Platron s.r.o.
Hradec Králové na vypracování nabídek na
zabudování kamerového a monitorovacího
systému ve sportovním areálu v Podhorním
Újezdě.
- Informaci místostarosty obce o zpracování
kalkulace nabídkových cen na výměnu oken
v bytě Fialových v Podhorním Újezdě čp. 92
a v budově MŠ ve Vojicích od dvou firem
EURO-Jordán, s.r.o. Jičín a PFT s.r.o. Jičín.
- Návrh místostarosty obce na provedení
kontroly hospodaření Základní školy a
Mateřské školy s neinvestičním příspěvkem,
který obec školství poskytuje.
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Obě usnesení zapsala: M. Novotná
WWW.PODHORNIUJEZD.CZ

OBECNÍ INFO
Usnesení z 4. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 28. dubna 2011
pokračování
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene, které spočívá
v položení kabelového vedení na pozemku
p. č. 347/5 a 348/1 v k. ú. Vojice z důvodu
vytvoření nového odběrného místa. Výše
uvedená
smlouva
a
projektová
dokumentace jsou přílohou č. 3 zápisu
z tohoto zasedání OZ. OZ pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Návrh manželů Myslivečkových a
Luštincových, nájemníků v obecních bytech
Vojice č.p. 1, na zbudování půdní vestavby
ve výše uvedené nemovitosti.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Svolat schůzku všech dotčených účastníků
prodeje pozemku p. č. 259/3 v k. ú. Vojice
a geodeta p. Soukupa z Ostroměře na místě
výše jmenovaného pozemku.
- Požádat firmy, které podaly své nabídky
na výměnu oken v bytě Fialových a
v budově MŠ, aby tyto nabídky sjednotily
v typech oken a dalších parametrech tak,
aby bylo možné je mezi sebou porovnat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o žádosti p.
Mokošínové z Vysokého Veselí ohledně
vydání stanoviska k realizaci zpevněné
plochy na pozemku p.č. 744 v k.ú. Vojice,
kde investorem je p. Šlechtová, Podhorní
Újezd 106.

Zapsala: M. Novotná
WWW.PODHORNIUJEZD.CZ

SPORT
Naši házenkáři
házenkáři skončili v ročníku 2010/2011
druhé ligy B na 7. místě
Národní házenkáři TJ Sokola Podhorní Újezd bohužel neuspěli na závěrečném dvojkole na
Moravě, kde v sobotu 4. 6. hráli s Pustějovem a v neděli 5. 6. s Drakenem Brno. Podhorák
tradičně na cizích hřištích nebodoval a ztratil tak lichotivou pozici v první polovině tabulky.
Tabulka konečná - 2. liga mužů B
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1. Studénka

19

0

3

408:322

38

2. Draken Brno

16

1

5

414:351

33

3. Rokytnice

15

1

6

418:375

31

4. Vítkovice

14

1

7

377:334

29

5. Veselí n/M

11

3

8

376:361

25

6. Jihlava

10

3

9

388:360

23

7. Podh. Újezd

10

2

10

402:391

22

8. KNH MS Brno

7

3

12

387:404

17

9. Pustějov

8

1

13

360:396

17

10. Albrechtičky

6

4

12

307:343

16

11. Dobruška B

3

2

17

362:436

8

12. Vracov

2

1

19

356:482

5

Historie obcí Podhorní Újezd a Vojice od doby prvních počátků
osídlení – Újezdecká tvrz
Podhorní Újezd (Újezd Hořejní) - První
počátky Podhorního Újezda nám zatím
nejsou známy, protože se ztratily veškeré
dokumenty z této doby. Újezdecká tvrz
patří k těm mnoha tvrzím ve zdejším kraji,
o
kterých
se
dozvídáme
pouze
z historických pramenů a písemností. První
písemná zpráva o Podhorním Újezdě se
zachovala z roku 1408. Část této vsi patřila
k Sobčicím, část s dvorem a krčmou patřila
k Vojicím. Zbytek vsi patřilo zemanům.
V tituláři vydaném roku 1534 se uvádí
majitel Petr Ruprecht z Černoutek, asi v té
době byla zde vystavěna tvrz a dvůr. Kde
přesně tvrz stála a jak vypadala, se zatím
neví. Okolo roku 1550 prodal Petr Ruprecht
z Černoutek
tvrz
a
dvůr
Jiříku
Litoborskému z Chlumu který prodal tvrz a
dvůr v roce 1556 Smilovi Hořiněvskému
z Hořiněvsi.

Roku 1601 prodal syn Jan Hořiněvský
z Hořiněvsi část Újezdeckého panství Jiříku
Světlíku z Řesu (z Khezu). Roku 1650
prodal Jiřík Světlík z Řesu (z Khezu) tvrz,
dvůr a část vsi Janovi Jiřímu Dohalskému
z Dohalic který přidal část Podhorního
Újezda k Sobčicím, které mu patřili.
Dohalský z Dohalic patřil do Českého
rytířského rodu z Dohalic u Hradce
Králové, kde koncem 14. století vlastnil
tamní tvrz Bořek z Dohalic, předek rodu.
Během 15. a 16. století se rod rozrostl do
několika linií a v okolí tvrze vlastnil
Stračov, Sobčice, Vysoké Veselí a další
statky. Po Janově smrti v roce 1663 se
chopil panství jeho strýc Bohuchval Bořek
z Dohalic, který byl poručníkem dvou dcer
zemřelého, Ludmily Kateřiny a Marie
Bohumily. V roce 1664 byl statek prodán
klášteru Valdickému.

Litoborský z Chlumu

Z Hořiněvsi

Větev českého rodu
vladyků z Chlumu se
připomínaná od roku
1433 na Litoboři u
Skalice. Roku 1543
je
rod
zbaven
veškerých statků a
vymírá
v chudobě
koncem 16. Stol.

Český vladycký rod
z Hořiněvsi u Hradce
Králové, kde se
připomíná od konce
14. Století. Začátkem
17. Století stopy rodu
mizí

Světlík z Khezu

Dohalský z Dohalic
Český rytířský rod
z Dohalic,
kde
koncem 14. Stol
vlastnil tamní tvrz.
V roce 1726 byl rod
povýšen do panského
stavu. V roce 1764
dostal rod hraběcí
titul. Dohalští žijí
v Čechách dodnes.

Vladycký rod, který
pochází
z Horního
Slezka, odkud na
přelomu 16. a 17.
stol. přesídlil do
Čech, kde koupil r.
1601 Újezd Hořejní a
r. 1613 Doubravici.
Rod
vymřel
ve
2. polovině 18. stol.

Příště - Vojická tvrz, Autor: Marek Šorm
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Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události druhé čtvrtiny roku a postupovali jsme při
hledání v kronice tentokrát o 30 a více let do historie. V této rubrice je plně citováno znění obecní
kroniky včetně stylistiky a gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná.

Datum
1931
1936

Událost
Začátkem měsíce června byla opravena obecní cesta vedoucí od školy k
„Bukovce“ v místech, kde má z jedné strany nebezpečný sráz. Cesta byla
zajištěna v základu velkými pískovcovými kameny a opatřena zábradlím
z železných tyčí a drátěného lana.
Vzpomínce na oběti světové války byly věnovány dne 11. 4 na Bílou sobotu
2 minuty ticha. Začátek a konec vzpomínky byl ohlášen ranami z hmoždíře
na kopci ve Vojicích.
Od 15. května zastavuje u strážného domku vojického motorový vlak jen na
znamení. Teprve letos byla konečně vyřízena žádost obce, aby byla
povolena zastávka u Vojic. Obec svým nákladem upravila peron, což
občané usnadnili tím, že zdarma vozili materiál, pracovali neb platili
dělníkům 17 Kč na den. Zastávku užívají hlavně žáci, kteří dojíždějí denně
do škol.

1941

Rolníkům, kteří hospodaří na více než 4ha pozemku bylo nařízeno osíti 7
korců lnem a 5 korců cikorkou.
O velikonoční neděli v 9 hodin ráno přijelo do obce auto okresního úřadu
s četníky a úředníkem a činovníkem Sokola. Zabavili veškeré sokolské
jmění, tělocvičné nářadí, peníze z pokladny a vklady. Celkem na penězích
2.526K. Sokolské jmění odjeli zabavit i do Újezda. Toto zrušení Sokola
provedli v noci ze soboty na neděli v celém okrese. Pamětní knihu
sokolskou uschovala jednota u pana Jana Bílka čp. 75.

1961

V dubnu přednášel v sále „Na rohu“ dr. Suchý z Hořic ženám o rakovině.
Přednášky se zúčastnilo asi 60 žen.
V červnu chodilo mnoho lidí do lesa na borůvky, kterých se mnoho urodilo.
Vedoucí jednoty pan Pácal borůvky vykupoval za 4Kčs kilogram a vykoupil
jich 12q.

1966

Ve dnech 5. a 6. dubna byla ve Vojicích v zasedací síni MNV uspořádána
výstava obrazů (reprodukcí) sovětských malířů. Výstavu navštívili občané
z obou obcí.
Oprava základní školy ve Vojicích započala 25. května. Práci prováděla
pracovní četa vězňů z Valdic. Pracovali rychle a denně od 6 hodin ráno do 7
hodin večer.

1971

Správce hřbitova pan Bohumil Vomáčka sehnal dva zedníky aby opravili
kácející se hřbitovní zeď, která byla delší dobu podepřena silnými dřevy.

1976

Dnem 1. 5. byla v JZD zavedena racionalizace mezd a prací s přestavbou
všech norem, zavedením pětidenního pracovního týdne s pracovní dobou
42,5 hod. Dále se v jednotlivých měsících zavádí diferencovaná pracovní
doba.

1981

Na hřišti ve Vojicích se uskutečnily koncerty hudebních skupin Katapult,
MAVIS a vystoupila zpěvačka Jana Kratochvílová.
-5-

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Pomalu se blížil konec školního - období školních výletů
a exkurzí.
24. 5. odjeli žáci základní školy vlakem do Liberce. Už samotná
cesta byla pro některé velkým zážitkem, protože většinou jezdí
s rodiči autem. Naším cílem byl IQ park, první zábavně naučné
centrum v ČR, které je součástí Centra Babylon. Žáci mohli
aktivně pracovat na téměř dvou stech interaktivních, zábavných
a poučných exponátech z nejrůznějších oblastí lidského života.
Vyzkoušeli
si
testy,
různé
rébusy,
hlavolamy, vodní
hrátky, klamy a
iluze.
Nejvíce se jim asi líbilo to, že si sami mohli
zkusit, jak se předpovídá počasí, a samozřejmě
zrcadlové bludiště, které je zde největší v Evropě.
Na výletě byly i děti z mateřské školy. 1. 6.
společně
s dětmi
ze
Sobčic
navštívily
Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové, kde se nachází největší kolekce afrických zvířat
v Evropě. Přijely s dobrou náladou a plny zážitků. Pusy se jim ani nezastavily, jak chtěly všichni
vyprávět, která zvířata viděly, a která se jim nejvíce líbila.
Myslím, že oba výlety se letos vydařily.
V pátek 10. 6. pozvali žáci základní školy na
návštěvu děti z mateřské školy a uspořádali pro ně
sportovní den. Malé i větší děti si tak mohly
zasoutěžit
na
připravených
stanovištích.
Prohazovaly míčky obručí, shazovaly plechovky,
chytaly rybičky, běhaly s talíři, přecházely lano,
skákaly mezi obručemi, sbíraly barevné zátky do
košíčků. Všichni dané úkoly splnili a za své
snažení byli odměněni sladkostmi a diplomem.
Bylo krásné sluneční počasí, a tak se nám
společná akce vydařila.
Autor: Mgr. J. Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice

Příklady z prací žáků

Kresba: Bořek Novotný

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

V červnu oslavila 80. narozeniny paní Hana Kvasničková z Podhorního Újezda č. 50.
V červnu oslavil 82. narozeniny pan Miroslav Vích z Vojic č. 101.
V červenci oslaví 88. narozeniny pan Stanislav Valenta z Podhorního Újezda č. 2.
V srpnu oslaví 75. narozeniny pan Václav Novotný z Podhorního Újezda č. 5.
V srpnu oslaví 86. narozeniny paní Jaruše Brychová z Podhorního Újezda č. 52.
V září oslaví 89. narozeniny paní Anna Pourová z Podhorního Újezda č. 113.
V září oslaví 89. narozeniny paní Marie Jedličková z Vojic č. 34.

Obecní úřad v Podhorním Újezdě a Vojicích
oznamuje všem občanům, že se v sobotu dne 5. 11. 2011
koná zájezd do hudebního divadla v Karlíně na muzikál
CARMEN. Cena vstupenky je 590,- Kč. V hlavní roli
výhradně Lucie Bílá. Dále hrají: Dasha, Václav Noid Bárta,
Pavla Břínková, Jiří Korn a další. Představení začíná v 15:00
hod. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři obecního úřadu
osobně, nebo na tel. čísle 493 697 161 do 10. 7. 2011
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SPORTOVNÍ AREÁL MÁ OTEVŘENO!
Víceúčelové hřiště, plážový volejbal, plavání, malá
kopaná a k tomu všemu chlazené nápoje a malé
občerstvení v příjemném prostředí, které již dobře znáte.

sportovní vyžití
sportovní turnaje
relaxace
dětské hřiště
točené pivo a točená kofola
míchané drinky …
Veškeré informace, rezervace chatek a víceúčelového hřiště
na tel. 737 110 371 a mailu sportovniareal@centrum.cz
Letos nás najdete i na facebooku - Sportovně rekreační areál
Podhorní Újezd a Vojice, zde vás budeme informovat o chystaných
akcích a novinkách.

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 30. června 2011
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat Ing. M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat emailem na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek, Jindra Novotná, Marek Šorm
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