Vážení spoluobčané!
Úvodem mi dovolte, abych se krátce vrátil k úvodnímu článku
posledního čísla
čísla Zpravodaje, který se týkal pošty v Podhorním
Újezdě. Článek vyvolal velké emoce u občanů a myslím, že to
bylo dobře. Stanovisko
Stanovisko zastupitelů obce bylo potom jasné a navíc,
navíc,
podpořené peticí občanů,
občanů, předáno ředitelství České pošty. Pošta
zatím neodpověděla, ale zastupitelstvo udělá vše pro zachování
pošty.
Závěrem

Vám

chci

popřát

klidný závěr roku, příjemné
prožití
a v

svátků
novém

zdraví,

roce

hodně

vánočních
pak pevné
štěstí

a

spokojeností.
Ing. Josef Chudoba,
starosta obce

OBECNÍ INFO
Usnesení ze 7.
7. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice,
Vojice,
konaného dne 21. října 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Plnění rozpočtu obce za rok 2011 se
stavem k 30. 9. 2011 dle přílohy č. 1 zápisu
z tohoto zasedání obecního zastupitelstva.
Celkové příjmy dosáhly 4.686.002,28 Kč a
celkové výdaje dosáhly 3.291.769,55 Kč.
- Smlouvu o zřízení věcného břemena s
investorem
akce
společností
ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502
Děčín na uložení kabelu nízkého napětí na
pozemku parc.č. 84/5 v k. ú. Vojice pro
zřízení eletropřípojky na pozemek parc .č.
84/11 v k. ú. Vojice v majetku pana
Klabana.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Žádost p. Richarda Nováka, Vojice 72 na
prodej části pozemku parc. č. 116 v k. ú.
Vojice.
- Zprávu České inspekce životního
prostředí Hradec Králové o provedené
kontrole odběru podzemní vody, která
slouží k napouštění vodní nádrže v objektu
sportovně rekreačního areálu v Podhorním
Újezdě.
- Informaci ředitelky školy Mgr. Jitky
Jenčovské o nákladech na provoz MŠ a ZŠ
v roce 2011.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Záměr České pošty zrušit kamennou
pobočku pošty v Podhorním Újezdě

Zapsala: M. Novotná

Nikdy nezapomeneme na toho,
kdo nám vrátil svobodu a důstojnost!
důstojnost!
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Rok se s rokem sešel a jsou tu opět nejkrásnější
svátky v roce - Vánoce. Čas vánoční je časem dětí i
dospělých, a také časem společného vyrábění
různých vánočních ozdob a dekorací. Slavnostní
chvíle a příjemné atmosféry si užívají žáci také při
obědě ve školní jídelně. V kroužku vaření si
zhotovili kroužky na prostírání a jídelní stoly si
vyzdobili každý v jiném stylu. Dočervena, domodra
a ve zlaté barvě. Při každém obědě jim to připomíná,
že Vánoce jsou opravdu za dveřmi.
24. 11. 2011, tedy přesně měsíc před Štědrým dnem, jsme v tělocvičně
uspořádali předvánoční setkání rodičů a žáků naší školy. Úvodem žáci
předvedli krátké pásmo zimních a vánočních básní a písniček a
navodili tak příjemnou a už trochu nostalgickou vánoční atmosféru.
Poté se, již pod odborným vedením paní Šárky Taláckové, pustili za
pomoci rodičů do výroby vánočních dekorací. Někdo byl zručnější,
jinému paní Talácková ráda pomohla. Děti si samy vyrobily malé
peklíčko, s rodiči adventní věnec, někdo se pustil do složitější vánoční
pyramidy. Společně se svými rodiči prožili příjemné odpoledne.
5. 12. 2011 jsme pozvali děti z mateřské školy na Čertovský sportovní
den. Děti soutěžily v podlézání čertovského lana, hrály čertovskou
honičku, shazovaly čertí kuželky. Zatančily si a zahrály pohybové hry
na známé pohádkové písničky. Za své snažení byly odměněny
perníčky, které jim žáci základní školy sami upekli v kroužku vaření.
Autor: Mgr. J. Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice

Rok v místní knihovně v datech
- V letošním roce navštívilo místní knihovnu 363 návštěvníků.
- Knihovna má zaregistrováno 47 čtenářů.
- Z Podhorního Újezda je 10 čtenářů, z Vojic 37 čtenářů.
- Dětských čtenářů je 15, dospělých 32.
- Celkem bylo vypůjčeno 1108 knih.
- V knihovně je nyní 641 svazků vlastních a 993 svazků z výměnného fondu
z knihovny V. Čtvrtka z Jičína.
- Výměnný fond je obměňován 5x ročně a je možnost individuálních půjček dle
přání čtenáře.
- Nabídka donášky knih nebyla využita.
- Přístup na internet je stále zdarma.
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Autor: Jindra Novotná

Akademický sochař František Mádle – rodák z Vojic
František Mádle se narodil ve Vojicích dne 11.
února 1892 v katolické rodině Františka Mádle
a Anny, rozené Kvasničkové jako třetí dítě.
Jeho otec byl mistr krejčovský a zároveň se
věnoval muzice. František měl bratra Václava,
sestru Marii provdanou Bílkovou a tři nevlastní
sestry Františku, provdanou Petrovou, Annu,
provdanou Douskovou a Boženu, provdanou
Jedličkovou.
Po ukončení obecné školy se František
vyučil na kamenické řemeslo. Poznal přitom
důkladně hořický pískovec a způsob jeho
opracování. Navštěvoval pokračovací školu ve
Vojicích, na které převládali učňové kamenictví
a sochařství. Po vyučení byl přijat na odbornou
sochařsko-kamenickou
školu
v Hořicích.
V roce 1912 nastoupil na Akademii výtvarných
umění v Praze. Jeho profesorem byl významný
český sochař Josef Václav Myslbek, autor
mnoha známých děl. Již v roce 1914 byla
Františkova práce na výroční školní výstavě
sochařských prací žáků na návrh profesora J. V.
Myslbeka vyznamenána školní cenou.
Po ukončení Akademie výtvarných
umění (v době po první světové válce) se dostal
do sochařské dílny v Olomouci. Zde měl
možnost se dále sochařsky rozvíjet. Odtud
přešel do Přerova, kde si zřídil svůj ateliér a
v něm pracoval a vytvářel svá díla. Zde si brzo
získal hodně přátel. Pro zdokonalení svého
sochařského umění se seznámil s významnými
sochařskými díly v Itálii a Francii (Paříž a
Versailles), o čemž svědčí pohlednice, které se
v jeho albu dochovaly dodnes. Z jeho ateliéru
vyšla řada památníků, reliéfů i drobných
plastických děl. Řada plastik a reliéfů zdobí i
Přerov dodnes. U příležitosti dne Evropského
dědictví v Muzeu Komenského v Přerově, který
byl dne 11. září 2011 bylo při jednom zastavení
připomenuto, že na budovách dnešní Komerční
banky a na protější budově Československé
obchodní banky jsou umístěny reliéfy
znázorňující dělnický lid od Františka Mádle a
Josefa Kubíčka. V depozitáři zmíněného Muzea
je od něho také několik děl.
Na rodné Vojice však nikdy nezapomněl. Sem
často dojížděl ke svým příbuzným a přátelům,
se kterými byl stále ve styku. Byl veselé
povahy, optimistický a nikdy nikoho
nezarmoutil. Ve vojické kapele hrál na flétnu
spolu se svými vrstevníky (pan řídící Erben,
učitel Dohnal, učitel Vokrouhlecký a další).
Rovněž v Přerově byl pro své povahové
vlastnosti
oblíben.
Jeho
tvůrčí
práci
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přerušila druhá světová válka. Brzo se spojil
s odbojovou skupinou a ve svém ateliéru
přechovával raněného parašutistu Jana Hovůrku
a to se mu stalo osudným. Dne
1. října 1941 byl prozrazen a gestapem zatčen
spolu s dalšími členy odbojové skupiny. Později
byl německým stanným soudem v Brně
odsouzen a dne 25. října 1941 v Kounicových
kolejích zastřelen a 27. října v Brně zpopelněn.
Svým příbuzným napsal poslední dopis:
Brno, 25. 10. 1941
Drazí,
píši vám všem naposledy, jsem silný a myslím a
vzpomínám na vás s velkou láskou. Myslím na
vás všechny. Můj osud mně ulehčuje, že se
shledám s drahou maminkou a tatínkem. Jdeme
společně se svým nejlepším přítelem v životě i
v smrti, který taky něco připíše. Vzpomínejte na
mě a odpusťte mi každý z vás, jestli jsem
někomu z vás ublížil.
Líbám vás všechny sestry, Tebe bratře, všechny
děti a ostatní mé přátele.
s Bohem František

V únoru 2012 vzpomenou ti, kdo ho znali ve
Vojicích i v Přerově, jeho nedožitých
stodvacátých narozenin.
I ve Vojicích je dílo Františka Mádle – na
hřbitově je autorem krásného pomníku hrobu
svých rodičů.
Byl to akademický sochař – umělec a skvělý
člověk.
Autor: Věra Muchová

František Mádle

Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události čtvrté 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 a přepsala T. Veselá.

Datum
1926

Událost
4. října byla obci schválena Státním pozemkovým úřadem v Praze koupě
lesa na Kabátech.
Dne 29. října zemřel ve Vojicích vynikající a zasloužilý ředitel školy pan
Josef Dousek, zakladatel hospodářského-čtenářského spolku Hálek ve
Vojicích.

1936

Od 1. října zastavují ve Vojicích parní vlaky školní. Do Jičína jezdí denně
10 až 15 žáků měšťanské školy a studenti.
V listopadu byly uspořádány dvě přednášky samaritánského kurzu
v hostinci na Brdíku pro Vojice, Újezd a Sobčice. MUDr. Erben přednášel a
prakticky předváděl první pomoc.

1946

V říjnu byla Okresním národním výborem vyhlášena všeobecná pracovní
povinnost na sklizeň řepy a brambor mužů od 16 do 60 let, žen od 16 do 45
let. Velké mrazy znemožňovaly sklizeň.
V listopadu se začalo se stavěním sloupů elektrického vedení na železniční
zastávku. Na vykopávání jam byla vyhlášena pracovní povinnost.
Dobrovolníků na práci bylo mnoho.
V prosinci byla slavnostně otevřena veřejná čítárna v hostinci „Na vinici“.
Paní učitelka Vlasta Stránská opatřovala kromě knih i noviny a časopisy.

1956

V pátek 2. 11. se konala veřejná schůze všeho občanstva o zhoršení
mezinárodní situace následkem pokusu o převrat v Maďarsku a revoluce
v Egyptě. Lidé se báli, že dojde k válce a skoupili potraviny a zboží denní
potřeby, takže obchody byly vyprodány.

1961

15. 10. začala OB pořádat oblíbené taneční zábavy pro mládež „čaje“.
Každou následující neděli odpoledne se tančilo v hospodě u Čermáků. Pro
neshodu kapelníka R. Sála s osvětovou besedou hrála na čajích cizí kapela.
V neděli přijela autem vojenská kontrola a zjišťovala, kdo z přítomných
vojáků z Jičínské posádky přijel do Vojic bez propustky.
V pátek 8. 12. zpíval naposledy Vojický mužský sbor řízený Karlem Sálem
na pohřbu Josefa Valenty. Zesnulý byl nejlepším zpěvákem tohoto sboru.

1966

V sobotu 17. 12. se ve škole neučilo. Děti pomáhaly při chytání zajíců pro
vývoz. Nadháněčů bylo asi 300. Nachytáno bylo skoro 100 zajíců.

1976

21. října začalo hořet ve skladováku v Podhorním Újezdě seno.
Samovznícení bylo způsobeno velikými vedry. Pět dní se muselo seno
přehazovat a odvážet.
V listopadu a prosinci byly ukončeny velké akce. Rekonstrukce elektrické
sítě a výstavba velkokapacitního kravína ve Vojicích.

1981

V prosinci byla uspořádána výstava ručních prací našich občanů a byla
velmi úspěšná a krásně uspořádaná. Všem návštěvníkům se moc líbila.
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Historie obcí Podhorní Újezd – Vojice od doby prvních počátků osídlení –

Kartuziáni
Kartuziáni jsou mnišský řád založený roku
1084 svatým Brunem, kanovníkem v Remeši
v údolí La Chartreuse (Francie). Zde byl
založen první kartuziánský klášter a právě
odtud pochází jejich jméno podle latinského
názvu Chartreuse (Cartusium). Zdejší konvent
- velkokartouza se stal sídlem generálního
převora řádu. Z kmenového konventu nedaleko
Avignonu se kartuziáni šířili do dalších
evropských zemí. Roku 1176 byli kartuziáni
schváleni Apoštolskou stolicí a zařadili se mezi
nejpřísnější řády vůbec. Kartuziáni se řídí řeholí
svatého Benedikta – odnož takzvaných bílých
benediktů s poustevnickým způsobem života.
Patrony řádu jsou Panna Marie a svatý Bruno.
V českých zemích vznikaly první kartouzy ve
14. století. Nás bude zajímat jen jedna kartouza,
jedná se o kartouzu ve Valdicích, patřila mezi
nejvýznamnější pobělohorský konvent. Byla
založena roku 1627 na jičínském panství
Albrechta z Valdštejna. Právě odtud přišli do
Sobčic, Podhorního Újezda, Vojic a Ostroměře
kartuziánští mniši, kteří postupně tyto čtyři
statky skoupili. Sobčice koupili v roce 1661 a
vytvořili zde správní jednotu statku sobčického,
do které patřil od roku 1664 statek Podhorní
Újezd, od roku 1718 statek Vojice a Ostroměř.
Kartuziáni sem přišli z důvodu těžby
stavebního materiálu, kterým byl právě
pískovec. Proto po příchodu do našeho kraje
okamžitě zahájili těžbu pískovce robotným
způsobem. Podle vyprávění pamětníků se
scházeli robotníci z našich obcí na místě, kde
bývala ratejna (velký přízemní dům), kterému
se dnes říká „ve dvoře“.
V době žní býval postaven na „novým“ (jméno
bývalého rybníka, který byl za kartuziánů nebo
ještě dříve vysušen – dnes hasičská nádrž ve
Vojicích) velký stan, v němž byl ubytován
řádový mnich, silný, vysoké postavy (snad
hospodářský správce řádu nebo převor). Ve
stanu se mu peklo a vařilo. Kolem na polích
pracovali robotníci v potu tváří, v poledne
dostávali napít trochu podmáslí. Pohodlné
pobízel k práci dráb holí. Pískovce vytěženého
hlavně
v Podhorním
Újezdě
používali
kartuziáni zprvu na stavbu cest, pak kostela a
fary v Sobčicích a k sochařské výzdobě. Ve
Vojicích byla za kartuziánů vystavěna hospoda
číslo 74. Ve štítě hospody se nacházel znak
s iniciály C W 1745 (Cartusium Waldicensis a
rok 1745 – kartouza Valdická 1745 ). Letopočet
ve znaku svědčí o dostavbě hospody a vysoké
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zdi. Znak je pro paměť zazděn na severní zdi
vojické školní budovy. Zeď, hospoda,
poustevny a postupně další budovy za zdí byly
vystavěny našimi kameníky, zedníky a
povozníky, kteří dostávali 30 krejcarů denního
platu. Od kartuziánů pochází také socha Jana
Nepomuckého u státní silnice postavená roku
1747, která byla v roce 2008 převezena ke
hřbitovu. Kartuziáni vedli a do dnešních dnů
vedou, i když ne už v Čechách, život v úplném
odloučení od světa v naprostém tichu. Věnují se
modlitbám, rozjímavému životu, studiu i práci
na pozemcích přiléhajících ke kartouze.
Požívání masa mají úplně zakázáno, jednou
týdně se postí o chlebu a vodě. Každý z členů
řádu má právo obývat vlastní poustevnu se
zahrádkou. Tak tomu bylo i v našem kraji.
Tažení císaře Josefa II. proti moci církve
přivodilo i zrušení Valdické kartouzy (klášteru
ve Valdicích) a celého kartuziánského řádu v
Čechách dekretem z 29. ledna 1782. Téhož
roku 25. června 1782 dostali kartuziáni příkaz
místo opustit. Tak tomu bylo i u nás.
S netajeným zármutkem se mniši rozcházeli.
Dlouho se nemohl najít kupec jejich majetku,
až v roce 1824 kníže Ferdinand Trautmannsdorf
koupil vše, co kdysi kartuziánům patřilo.
Kartuziánský řád po zrušení z Čech odešel a už
nebyl nikdy obnoven. V zahraničí převážně ve
Francii a Španělsku je řád stále aktivní. O tomto
řádu byl natočen dokument s názvem Velké
ticho.
Řádový znak kartuziánů: Ve stříbrném nebo
modrém štítě modrá nebo stříbrná zeměkoule se
zlatým křížem, obklopeným sedmi zlatými
hvězdami. Štítonoši - P. Marie s Ježíškem a
andělé.
Heslo: „Stat crux, dum volvitur orbis“ („Kříž
stojí, i když se svět kymácí“).
Řeholný oděv: Bílý hábit s bílým koženým
řemenem, široký bílý škapulíř s kapucí a
venkovní černý plášť s kapucí.

Řádový znak
kartuziánů

Znak valdických kartuziánů,
který je zazděn na severní zdi
vojické školní budovy

Příště - Trautmannsdorfové, Autor: Marek Šorm

SPORT
Osmifinále Českého poháru v Národní házené pořádané
v Lázních Bělohradě, ovládli naši házenkáři
Lázně Bělohrad - Osmifinále Českého
poháru v národní házené sk. G mužů, které
se hrálo v Lázních Bělohradě, připravilo
pro diváky hodně zajímavých utkání.
Největší divácký ohlas měly souboje téměř
domácího týmu Podhorního Újezdu, který
přijel povzbudit celý početný fanklub.
Diváckou podporu Podhorák bezezbytku
využil, když porazil nejprve Jihlavu 16:13
(9:5) a pak stejným poměrem Draken Brno.
Po slabším začátku si poradil i s Veselím
nad Moravou 17:15 (6:9). Před posledním
zápasem už bylo jasné, že výhru a postup
do čtvrtfinále už má Podhorák jisté. To
ovlivnilo psychiku, utkání Podhorák
nezvládl a prohrál s jediným neligovým
účastníkem Ostopovicemi z Brněnska 15:18
(8:11).

Postup s Podhorákem si vybojoval také
Draken Brno. Podhorní Újezd postoupil do
Náchoda, Draken pojede na druhé
semifinále do Staré Vsi na Ostravsko.
Konečné pořadí osmifinálového turnaje
v v Lázních Bělohradě:
1. TJ Sokol Podhorní Újezd
2. Draken Brno
3. SK Veselí nad Moravou
4. SK Autonot Jihlava
5. TJ Sokol Ostopovice

Sestava a branky PÚ: D. Pour, Coufal M. Bílek, M. Pour, F. Kloutvor, A.
Kloutvor, Ondráček, Jarina - P. Bajer 27,
Zítko 19, Bašek 11, L. Bajer 7, V. Bílek,
Novotný, Železný. Trenér J. Chudoba,
vedoucí družstva M. Vrabec.
Autor: M. Jedlička, Foto: T. Mysliveček

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

V lednu oslaví 75. narozeniny paní Jaroslava Machytková z Vojic č. 36.
V únoru oslaví 88. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezda č. 98.
V březnu oslaví 89. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77.
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Vážení spoluobčáné, jste srdečně zváni
na výstavu betlémů, vánočních tradic a zvyků,
která probíhá v bývalém hostinci u Čermáků ve Vojicích,
ve dnech od 16. 12. 2011 do 23. 12. 2011
v časových intervalech od 14 : 00 do 18 : 00 hodin.
V případě zájmu lze navštívit výstavu betlémů v ranních a dopoledních hodinách po
dohodě na tel. čísle: 605923814
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Marek Šorm

Sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích
zve občany na

HASIČSKÝ BÁL,
který se koná v sobotu
4. února 2012 od 20 : 00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích.
Vstupné obvyklé. Hudba: Fanda a jeho banda.

.
TJ Sokol Podhorní Újezd
zve občany na

SPORTOVNÍ PLES,
který se koná v sobotu
31. března 2012 od 20 : 00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích
Vstupné obvyklé. Hudba: Levou rukou.

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 19. prosince 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 e-mailem
na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek, Jindra Novotná, Marek Šorm.

