Historie Velikonoc
V poslední době se stále častěji objevují názory,
že společnost málo dbá na tradice. Rozhodli
jsme se proto, v tomto speciálním velikonočním
čísle zpravodaje, pár řádky připomenout historii
těchto tradičních svátků.
Oslavy Velikonoc sahají daleko do minulosti.
Vycházejí z židovské slavnosti zvané pesach uchránění (odtud řecké a ruské pascha) na
počest vysvobození Židů z egyptského otroctví.
Křesťané se však svou oslavu Velikonoc od
židovského svátku pesach snažili odlišit
a v jejich pojetí se slaví zejména Kristovo
zmrtvýchvstání.
S obdobnými svátky se setkáváme i u pohanů,
kteří v tu dobu slavili příchod jara. Jejich oslava
byla provázena velkým množstvím zvyků
a rituálů, které se v jen málo pozměněné
podobě dochovaly do dnešních dnů.
Etymologický význam slova Velikonoce je
možné vysledovat ve výrazech "veliká noc" noční slavnost (dochovala se u východních
církví). Německé a anglické pojmenování
Velikonoc - Ostern a Easter - připomíná
starogermánskou bohyni jara a plodnosti
Ostaru, jejímž protějškem byla slovanská Vesna
Na Nikajském koncilu r. 325 bylo rozhodnuto,
že Velikonoce mají připadnout na první neděli
po prvním jarním úplňku po jarní
rovnodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi
22. březnem a 25. dubnem. Nejpozdější
Velikonoce byly 25. dubna v roce 1943,
nejčasnější Velikonoce byly 22. března v roce
1818. První tabulky v českých zemích

s výpočtem Velikonoc sestavil známý pražský
hvězdář Jan Kepler.
Velikonoce, stejně jako Vánoce, provázelo
a stále
provází
nepřeberné
množství
pohanských i křesťanských zvyků, které se
někdy zcela prolnuly. Většinou však
velikonoční zvyky vycházejí z podstaty života
rolníka na zemědělském venkově - byly to
svátky jara, kdy se příroda opět probouzela
k životu a různými obřady bylo potřeba
zabezpečit úrodu a zdar nově nadcházejícího
zemědělského roku - to jsou tedy Velikonoce
lidové. Dále je možno rozlišit Velikonoce
křesťanské a měšťanské. Česká pomlázka
zůstala křesťanskými Velikonocemi v podstatě
nedotčena.
Nejznámějším zvykem je samozřejmě barvení
vajíček a pletení pomlázek - doufejme, že tyto
zvyky z naší země nikdy nevymizí.
Zdroj: Server praguewelcome.cz

Autor obrázku: Josef Lada

Usnesení ze
ze 17. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 28. února 2013

parc. č. 136 firmou Miroslava Kozáka,
Vojice č. p. 163 s cenovou nabídkou
333.000,- Kč.
- Výši odměny starostovi obce v částce
17.347,- Kč hrubého měsíčně.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Návrh rozpočtu obce na rok 2013 jako
přebytkový s příjmy ve výši 5.622,1 tis. Kč
a výdaji ve výši 4.938,2 tis. Kč se
zapojením financování ve výši 683,9 tis.
Kč, který je přílohou č. 1 zápisu z tohoto
zasedání (k nahlédnutí na Obecním úřadě).
.- Prodej trafostanice na pozemku parc.
č. 64/4 v k. ú. Vojice za cenu 81.110 Kč
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín.
- Stočné pro rok 2013 v nulové výši.
- Podání žádosti na MAS Podchlumí o
poskytnutí dotace na nákup zahradního
traktůrku s příslušenstvím.
- Provedení opravy kanalizace v Koutově
zahradě ve Vojicích na pozemku

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o nutnosti
převedení vyústění odpadních vod ve
Vojicích: a to vyústění č. 1 do vyústění č. 2
dle podmínek pro povolení vypouštění
odpadních vod pro další období 2013.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Oslovit pana Koska a seznámit ho se
záměrem obce odkoupit od něho pozemek
vedle hřbitova ve Vojicích parc. č. 739/1 o
výměře 2886 m2.
- Sdělit Okresnímu soudu v Jičíně ukončení
činnosti přísedící Ing. Heleny Konopáčové.
Zapsala: M. Novotná

Volba prezidenta republiky
konaná ve dnech 11. - 12. 1. 2013
v obci Podhorní Újezd a Vojice

Počet osob zapsaných do seznamu voličů:
Voleb se zúčastnilo voličů:
Volební účast:
Počet platných hlasů:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kandidát
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg
Jan Fischer
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Jana Bobošíková
Přemysl Sobotka
Taťána Fischerová
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515
356
69,13 %
356

Procent Hlasů
20,8
74
19,7
70
18,8
67
17,4
62
12,6
45
4,8
17
2,5
9
2,2
8
1,1
4

Tradiční zimní příprava našich házenkářů
XX. Memoriál Miloše Petřivého - Lázně Bělohrad
Letošní – jubilejní ročník tohoto tradičního zimního turnaje mužů uspořádal oddíl z Lázní
Bělohradu v sobotu 9. února 2013 a k účasti pozval, jako ostatně tradičně každoročně, družstva
nejen z naší Východočeské Oblasti, ale také ze Středočeské, Severočeské a Jihomoravské Oblasti.
Opět tedy došlo ke konfrontaci hry mezi družstvy různých oblastí, což vždy přináší zajímavá
utkání s řadou pohledných systémů a prvků naší národní hry. Družstva byla nasazena do dvou
základních skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým.

1.
2.
3.
4.

Konečná tabulka skupiny A:
SOKOL Krčín
3
3 0
TJ SOKOL Podlázky
3
2 0
TJ SOKOL Podh. Újezd 3
1 0
SOKOL Bakov n. Jiz.
3
0 0

0 29 : 20
1 26 : 22
2 21 : 21
3 20 : 33

6
4
2
0

1.
2.
3.
4.

Konečná tabulka skupiny B:
DRAKEN Brno
3
2 1
TJ JISKRA Raspenava
3
2 0
TJ Lázně Bělohrad
3
1 0
SOKOL Dobruška
3
0 1

0 29 : 21
1 21 : 22
2 21 : 25
2 21 : 24

5
4
2
1

Zápasy o umístění:
o 7. místo:
o 5. místo:

Sokol Dobruška
Sokol Podh.Újezd

Finálový program:
1. semifinále: Sokol Krčín
2. semifinále: Sokol Podlázky
o 3. místo:
finále:

Jiskra Raspenava
Sokol Krčín

-

Sokol Bakov n.Jiz.
TJ Lázně Bělohrad

14 : 6 (6 : 2)
10 : 9 (6 : 5)

-

Jiskra Raspenava
Draken Brno

9 : 8 (4 : 2)
10 : 7 (6 : 3)

-

Draken Brno
Sokol Podlázky

9 : 10 (5 : 6)
10 : 9 (5 : 4)

Ilustrační turnajové foto
Oficiální logo turnaje
Národní házenkáři TJ Sokola Podhorní Újezd vstoupí do druhé poloviny ligové sezony již
v neděli 14. 4. 2013 v Brně proti Drakenu. Na hřišti ve Vojicích se naši borci poprvé
představí v neděli 21. 4. 2013, kdy k nám zavítá opět brněnský tým – Slavie Brno.
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NAHLÉDNUTÍ DO OBECNÍ KRONIKY
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události první 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

UDÁLOST

1928

Klasifikace tří motorových vozidel byla provedena začátkem roku.
Anglický BSA předvedl pan Jedlička sochař, starý domácí Laurin
a Klement pan Vomáčka mistr sochařský a motocykl Triumph pan
Miroslav Erben učitel.
Hospodářsko-čtenářský spolek Hálek vystavěl ve Vojicích „ve Dvoře“
skladiště pro spolkové rolnické stroje.
V roce 1928 bylo přihlášeno u poštovního úřadu v Podhorním Újezdě
z obce Vojic 13 rozhlasových stanic.

1933
1938

V roce 1933 bylo ve Vojicích během půl roku 12 pohřbů.

1943

V únoru byl v obci proveden soupis mužů od 16 do 65 let, žen od 16 do 45
let za účelem získání dalších pracovních sil pro německou říši.

1948

V lednu po valné hromadě elektrárenského družstva v hostinci na Vinici
občané založili strojní družstvo, které potom zakoupilo pro společnou
spotřebu členů i nečlenů v obci traktor, pluh a samovazač.

V lednu ve Vojicích dvakrát hořelo. U Vomáčků „ Na průhoně“ a u Mindlů
“Ve dvoře“. Od Mindlů se požár přenesl na Zástavovu stodolu a také
shořela.

V únoru byla v hostinci na Vinici otevřena veřejná čítárna. Po celou zimu
bylo předkládáno mnoho novin a časopisů.

1958

V sobotu 4. ledna bylo pro vojické družstvo zvlášť významný den.
Družstevníci sváděli do dostavěného kravína dojnice a všechen dobytek od
každého člena. Jednu krávu každému družstevníkovi ponechali, protože
každý člen hospodařil také na své záhumence.

1963

V únoru zamrzlo vodovodní potrubí vedoucí do školy. Škola byla až do
12. dubna bez vody než vodovod rozmrzl.
V březnu se konala brigáda na koupališti. Byly vysázeny břízy. Na úpravě
okolí koupaliště pracovala hlavně mládež.

1968

Svaz žen pořádal v hostinci na Brdíku 1x týdně večerní kurz vaření pro
ženy. Účastnic bylo 23. Vyučoval šéfkuchař z hotelu Astra z Jičína.

1983

V únoru byl ustaven divadelní sbor, který v květnu zahrál s velkým
úspěchem divadelní hru M. Švandrlíka „Honorace z pastoušky“.
V tomto roce byla mateřská škola změněna na jednotřídní pro nedostatek
dětí.
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Vojice a Podhorní Újezd ve válečných dobách v letech 1423 - 1968
Rok 1914 - 1918 - První světová válka
První světová válka byl globální válečný
konflikt probíhající od roku 1914 do roku
1918. První světová válka zasáhla Evropu,
Afriku a Asii, probíhala ve světových
oceánech. Bezprostřední záminkou k válce
se stal úspěšný atentát na arcivévodu a
následníka trůnu Františka Ferdinanda
ďEste srbskými studenty. RakouskoUhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku,
čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí
k světové válce. Během jednoho měsíce se
Evropa ocitla ve válečném konfliktu.
V důsledku války bylo nuceno nastoupit
vojenskou službu do různých útvarů mnoho
našich občanů. Budu jmenovat některé
z nich, kteří položili za naši samostatnost
své životy: Josef Petr – 11. pěší pluk,
zemřel 6. 4. 1916, František Vomáčko –
74. pěší pluk, zemřel 11. 9. 1914, Karel
Bílek – 74. pěší pluk, padl 6. 9. 1914,
Václav Kosek – 1. pěší pluk, padl 13. 6.
1918, Antonín Jung – 74. pěší pluk, padl
1. 2. 1917, Antonín Plechatý – 11. pěší
pluk, padl 20. 10. 1914, František Zitko –
74. pěší pluk, podlehl zranění 8. 3. 1915,
Josef Militký – 11. pěší pluk, zemřel 23. 2.
1916, Václav Sláma – 74. pěší pluk,
zemřel 3. 9. 1918, Josef Sláma – 74. pěší
pluk, zemřel 3. 7. 1919 – pohřben ve
Vojicích, František Sláma – 74. pěší pluk,
zemřel 4. 2. 1915, Karel Jedlička – 74.
pěší pluk, padl 25. 3. 1917, František Bílek
– 74. pěší pluk, zemřel 7. 1. 1917, Josef
Kořínek – 74. pěší pluk, podlehl zranění
15. 3. 1915, Josef Patolán – 12. pěší pluk,
zemřel 23. 7. 1918, Václav Zapadlo – 11.
pěší pluk, padl 10. 4. 1916, Josef Vomáčko
– 74. pěší pluk, podlehl zranění 8. 11. 1914,
Jan Morch – 11. pěší pluk, padl 8. 3. 1915,
Josef Zapadlo – 74. pěší pluk, padl 20. 10.
1915, Josef Mencl – 74. pěší pluk, zemřel
8. 12. 1915, Josef Sál – 74. pěší pluk,
zemřel 18. 12. 1915 – pohřben ve Vojicích,
Jan Bílek – 74. pěší pluk, podlehl zranění
15. 9. 1914, Václav Petr – 11. pěší pluk,
padl 11. 5. 1915, Josef Kracík – 74. pěší
pluk, nezvěstný, Václav Machytko – 74.
pěší pluk, padl 7. 5. 1916, Josef Helbrich –
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74. pěší pluk, nezvěstný, Jan Bílek – 8.
pěší pluk, padl 19. 8. 1917, Jan Šeps – 11.
pěší pluk, zemřel 12. 8. 1917, Václav Bílek
– 8. pěší pluk, zemřel 20. 6. 1917.
Příště: Druhá světová válka
Autor: Marek Šorm
Prosba autora:
Vím, že tato jména nejsou všechna, chybí
mi jména i těch, kteří se z první světové
války vrátili. Proto prosím všechny
spoluobčany, pokud by měli další
informace nebo případnou dokumentaci,
například fotografii, deník, dopis nebo polní
poštu k těmto i dalším jménům našich
občanů, kteří se zúčastnili první světové
války, velice rád tyto poskytnuté informace
přivítám. Postupem času chci tento článek
dál rozšiřovat a podrobně se zabývat osudy
těchto lidí. Předem děkuji za poskytnuté
informace.

František Bílek pátý zprava, označen
křížkem rok 1914.

Korespondenční lístek polní pošty od
Františka Bílka rok 1914.

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
22. 1. 2013 proběhl zápis do 1. ročníku
základní školy. Celým odpolednem nás
provázeli pejsek a kočička. Tématem zápisu
byla pohádka Josefa Čapka O pyšné noční
košilce. Děti poznávaly geometrické tvary a
barvy. Jimi pak vyzdobily noční košilku.
Kreslily obrázek maminky, přednášely
krátké básničky. Dále pracovaly na
interaktivní tabuli, kde řešily jednoduché
početní úkoly. Za svou snahu obdržely
pamětní list. Na závěr si s rodiči prohlédly
školu. Nejvíce se jim líbilo ve školní
družině.

6. 3. byla ukončena výuka plavání.
Žáci naší školy společně s dětmi z mateřské
školy navštěvovali kurz v plavecké škole
v Hořicích. Všichni jezdí na plavání rádi,
protože kromě plavání mohou ještě
využívat další vodní atrakce, např. vodní
clonu, chrlič vody, masážní lavici, vířivou
vanu.

Autor: Mgr. Daniela Kalvodová
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31. 1. jsme pro žáky uspořádaly Den
s dinosaury. Žáci během celého dopoledne
plnili různé úkoly. Sestavovali dinosauří
puzzle, stavěli stavby z kostek, řešili kviz,
cvičili v tělocvičně, hádali jména pravěkých
zvířat. Byli odměněni muffiny, které pro ně
upekla paní učitelka Kalvodová. Na závěr
celého zajímavého dopoledne jim bylo
rozdáno vysvědčení.

Celý týden před jarními prázdninami jsme
se věnovali tématu Ochrana člověka za
mimořádných situací. V hodinách prvouky
a přírodovědy se nejprve žáci zabývali
první pomocí. Sami si zkusili poskytnout
kamarádovi první pomoc. Naučili se znát
důležitá telefonní čísla. V hodině českého
jazyka si přečetli příběh Jak drak Hasík ke
svému jménu přišel. V pátek 8. 3. navštívil
naši školu pan Bořivoj Hák z Hasičského
záchranného sboru v Jičíně. S žáky si
povídal o tom, jak oheň může být užitečný,
ale i nebezpečný, podrobně žákům
vysvětlil, jak se mají chovat při požáru, a
jak správně zacházet s hasicími přístroji.

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V dubnu oslaví 83. narozeniny paní Anna Vosláčková z Vojic č. 91.
V dubnu oslaví 86. narozeniny paní Hana Kuncová z Podhorního Újezda č. 57.
V květnu oslaví 84. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č. 111.
V květnu oslaví 87. narozeniny paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezda č. 88.
V květnu oslaví 94. narozeniny paní Jarmila Chudobová z Vojic č. 82.
V červnu oslaví 81. narozeniny paní Jiřinka Vrabcová z Podhorního Újezda č. 23.
V červnu oslaví 82. narozeniny paní Hana Kvasničková z Podhorního Újezda č. 50.
V červnu oslaví 84. narozeniny pan Miloslav Vích z Vojic č. 101.

POMLÁZKA (citace z Ottova naučného slovníku)
"...nazývá se starý a velmi rozšířený zvyk velikonoční, při němž mládež obojího pohlaví se šlehává
metlami spletenými z proutí vrbového nebo jívového, které bývají často ozdobeny stužkami
a strakatými klůcky. Metla, jíž se při tom užívá, sluje též pomlázka, a nazývá se tak i obvyklý dárek
velikonoční při šlehání tom - malovaná vajíčka, kraslice. Jest to patrně zvyk symbolický a vztahuje se
k omladnutí jarní přírody, jak už samo slovo pomlázka (kmen mlad-) zdá se zkazovati. Šleháním
přenáší se symbolicky síla omladné přírody na živou bytost. Z toho možno si vysvětliti, proč se
mrskávají zvláště dívky, aby totiž byly stále svěžími, zdravými a veselými,
staré panny, aby omládly a k světu se měly, a konečně dobytek, aby byl
zdráv a se "pomladil". V některých krajinách jmenují pomlázku mrskačka,
šlehačka nebo také šmerkust - šmirgrust (z něm. Schmeckostern). Obdobný
význam má "oblévačka", tj. polévání studenou vodou."
Pomlázka je neodmyslitelnou součástí českých Velikonoc, přesto se podle
zpráv z konce 19. století místy v jihozápadních a jižních Čechách
s pomlázkou na koledu nechodilo - děti koledovaly červené vejce bez
mrskání. Na Budějovicku pamatují velikonoční koledování vajec s berany nápadně vysokými svazky prutů, svěcenými na Květnou neděli. Na Chodsku
zase nekoledují ale dynují - šlehají spletenými proutky. Jak je vidět, použití
pomlázky se krajově velmi lišilo. Také názvy se různí: houdovačka,
hodovačka, pomihod, pamihod, pomrhod (zkratka ze středověkého
pomlázkového popěvku Pomni hody do Provody = nehoduj do provodní
neděle - Provody - Provodná neděle), jinde koleda, mrskut, dynovačka,
binovačka (vino - bino - spletené z vinné révy), mrskačka, mrkanda, mrskut,
šlehačka, tatar, kyčkovanka, sekačka, švihačka, šibačka, šibota, metla,
korbáč, karabáč, kyčka, kančúch, roučačka, čugár, žila...“
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OBECNÍ ÚŘAD
PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE
zve občany na

DĚTSKÝ DEN,
který se koná

v neděli 2. června 2013
od 14:00
na hřišti ve Vojicích
Program akce:
Klaun Ferda, diskotéka
Soutěže o hodnotné ceny
Modelování balónků
Malování na obličej
Jízda na historické hasičské stříkačce
Airsoftový tým SGC
Skupina historického šermu IGNEUS
a mnoho dalších zajímavostí
Občerstvení zajištěno,
Vstupné dobrovolné
Za kulturní komisi obce Marek Šorm
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 27. března 2013
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

