Vážení spoluobčané!
Na závěr roku bývá zvykem se ohlédnout a bilancovat, co se v uplynulém roce udělalo
a co bychom chtěli realizovat v roce příštím. Mezi nejnákladnější patří opravy kanalizací
ve Vojicích za téměř 400 tis. Kč, a výměna oken v MŠ za 559 tis. Kč. V příštím roce
plánujeme zateplení MŠ, zatrubnění „Pařikáče“ včetně chodníku, položení kanalizace
na Koutovy zahradě ve Vojicích, která je zatím ve vlastnictví státu, přeložení kanalizace
„U Jána“ ve Vojicích do odtoku u autobusové zastávky, což je podmínkou pro vypouštění
odpadních vod na další období. Stále otevřeným problémem zůstává koupaliště, které
bude na programu jednání krajského soudu v lednu. Věřím, že se nám podaří zrealizovat
všechny plánované akce.
Závěrem Vám chci popřát klidné prožití svátků vánočních a v novém roce pak pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Usnesení z 14.
14. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 27. září 2012

Usnesení z 15.
15. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 2. listopadu 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Prodej pozemku parc. č. 1354/5 v k. ú.
Podhorní Újezd za cenu 500,- Kč/1m2
a pozemků parc. č. 1354/7 a 232 za cenu
100,- Kč/1m2 paní Janě Smutné, trvale
bytem Podhorní Újezd 79. ZO pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Podhorní Újezd
a Vojice, která nabude účinnosti dne
1. 1. 2013.
- M. Šorma předsedou školského,
kulturního a sociálního výboru.
- Navýšení rozpočtu na provoz ZŠ a MŠ o
115.000,- Kč.
- Navýšení rozpočtu na činnost TJ SOKOL
o 50.000,- Kč.
- Pořízení vánočního osvětlení v částce
26.600,- Kč bez DPH od firmy BON JOUR
ILLUMINATION s.r.o. z Prahy.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o vypracovaném
geometrickém plánu č. 299-587/2012 na
oddělení pozemku parc.č. 116/2.
- Informaci starosty obce o evidovaných
pohledávkách za odpady od roku 2007 ve
výši 9.600,- Kč.
- Informaci starosty obce o nabídce
společnosti TEWIKO systems, s.r.o.
Liberec na pořízení dopravních zrcadel.
- Informaci starosty obce o nabídce
společnosti VSV connect, spol. s r.o. Jičín
na pořízení kamerového systému na
ochranu příjezdových cest do obce.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o ukončení
činnosti R. Čečetkové v zastupitelstvu obce
ke dni 19. 10. 2012.
Zapsala: M. Novotná

Přejeme všem občanům
krásné vánoční
vánoční svátky
plné radosti
a úspěšný rok 2013
Redakce Vojicko - Újezdeckého zpravodaje
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VOJICKO - ÚJEZDECKÝ SPORT
Národní házená v poločase
Národní házenkáři ukončili první část
sezony. Závěr Podhornímu Újezdu na
Moravě vůbec nevyšel a oba zápasy
prohrál.

TJ So Rokytnice u Přerova - TJ So
Podhorní Újezd 26:13 (13:6)
Domácí se netají postupovými ambicemi a
na hřišti to bylo od první minuty znát.
Promyšlená taktika na otupení největší
zbraně Podhoráku, kanonýra Patrika Bajera,
slavila úspěch. Hosté přes velké úsilí
nedokázali s domácími držet krok. Přílišná
snaha Podhoráku se vůbec nelíbila
rozhodčímu, který udělil 5 ŽK, a hodný
obránce na hřišti moc platný není. Bohužel
se ani střelcům hostů nedařilo a propastný
rozdíl
v
proměňování
brankových
příležitostí jen rozdíl prohluboval. V druhé
půli se obraz hry nezměnil, a tak jediná
otázka
byla,
o
kolik
to
bude.

Sokol Albrechtičky - TJ So Podhorní
Újezd 29:22 (13:13)
V těsné blízkosti ostravského letiště se
zpravidla Podhoráku daří, a tak se hosté
pustili odhodlaně do boje. Překvapivý
nástup Podhoráku domácí jen s obtížemi
dorovnali a začal souboj o to, kdo vydrží v
nastaveném tempu. Do konce poločasu si
žádné družstvo nedokázalo vytvořit náskok,
a tak rychlou přetahovanou ukončil až
poločasový hvizd rozhodčího.
Po přestávce však už Podhorák na soupeře
nestačil a domácí si začali budovat náskok.
Útoky domácích se Podhoráku nedařilo
bránit a rozdíl rychle narůstal. Zkušené
družstvo Albrechtiček, k velké radosti
diváků, takto rozjeté utkání už v pohodě
dovedlo k vítězství.

Sestava PÚ: D. Pour, Kočí - M. Bílek, M.
Pour, Martin Smutný, Jarina, Kloutvor - P.
Bajer 7, Zítko 3, Kindl 2, Marek Smutný 1.
Trenér J. Chudoba, vedoucí družstva M.
Vrabec.
Závěr podzimní části Podhorák nesehrál
podle představ, ale 11 bodů dává dobré
vyhlídky na jaro.

Sestava PÚ: D. Pour, Kočí - M. Bílek, M.
Pour, Martin Smutný, Jarina, Kloutvor - P.
Bajer 10, Zítko 5, Kindl 4, Marek Smutný
3. Trenér J. Chudoba, vedoucí družstva M.
Vrabec.

Autor: M. Jedlička

Tabulka - 2. liga B muži po podzimní části sezóny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rokytnice
Dobruška
Albrechtičky
Draken Brno
Veselí n/M
Podh. Újezd
Pustějov
Jihlava
KNH MS Brno
Osek n/B
Humpolec
Kokory

9
9
8
7
5
5
4
4
3
3
2
1

1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
3
2

1
1
3
3
5
5
7
7
7
7
6
8

226:181
183:158
203:180
183:147
187:186
200:218
153:159
153:172
184:204
187:213
150:180
160:171

19
19
16
15
11
11
8
8
7
7
7
4
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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 35 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

1932

Podle sčítání lidu, provedeného ke dni 1. prosince 1932 jest ve Vojicích
135 domů a 651 obyvatel.

1937

Ve všech obcích okresu byla v listopadu vykonána sbírka na dostavění
Věže Samostatnosti v Hořicích, která je památníkem na dobu světové
války československého odboje. Sbírka vynesla ve Vojicích 885 Kč.
V týdnu od 6. do 11. prosince dala místní školní rada zavést do školy
přípojku vodovodu od soukromého vodovodu pěti majitelů.

1942

V říjnu bylo vybubnováno nařízení, že tabulky se jmény a adresou
majitele na vozech musejí být dvojjazyčné, napřed německy.
V listopadu byla vykonána sbírka šatstva a látek pro české dělníky
v německé říši nasazené do válečného průmyslu.

1957

V sobotu 14. 12. děti cestou do školy našly u MNV ve Vojicích v blátě
ležící stokoruny. Bylo jich deset a všechny je odevzdaly ve škole. Teprve
v pondělí se o peníze přihlásil pokladník JZD, kterému stokoruny
vypadly z kapsy při odchodu ze schůze. Peníze byly určeny na výplatu
záloh družstevníkům.

1962

Ve Vojicích je dosud 41 soukromých zemědělských podniků o celkové
výměře 15ha a 73a. V Podhorním Újezdě je 48 soukromě hospodařících
na zemědělské ploše 13ha a 37a. Všem uživatelům této půdy byl
předepsán povinný výkup zemědělských výrobků.

1967

V místních prodejnách Jednoty prodávali na začátku listopadu bažanty
od honebního spolku 1kg za 27Kčs. V pondělí 27. 11. prodávali zajíce
1kg za 30Kčs.

1972

V listopadu uspořádal Červený kříž hromadné darování krve asi od sto
dárců ostroměřského zdravotního obvodu. Na zpáteční cestě z Jičína se
stavili v hostinci U Čermáků, kde dostali oběd a školní děti jim
předvedly tanečky.

1977

Z prostředků doplňkové péče MNV byla vynaložena částka 3583Kčs ve
formě jednorázových výpomocí potřebným osobám v obci na nákup
potravin, nebo paliv, či na obědy z JZD.
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Vojice a Podhorní Újezd ve válečných dobách v letech 1423 – 1968
Rok 1866 a bitva u Jičína a Hradce Králové
Je tomu už 146 let, kdy na konci června
roku 1866 vtrhla do malebné krajiny
Českého ráje Prusko-rakouská válka. Byla
sice jednou z nejkratších, zato však
nejkrvavějších v celém 19. století. Tato
válka probíhala po celém našem kraji. Nás
však budou zajímat události z této doby,
které se událi v naší obci a jejímu
nejbližšímu okolí. Z této doby se zachoval
zajímavý zápis, kým byl napsán, se mi
nepodařilo zjistit, ale přesto vám ho v tomto
čísle zpravodaje předkládám ‘‘Dne 29.
června 1866 na svátek Petra a Pavla
poražena byla část rakouského vojska
pruským u Jičína. Vypravuje se, že mnoho
našich vojáků bylo vehnáno do Jičínského
rybníka na útěku, kde zahynuli. Rakouský
generál Clam-Gallase opouštějíc Jičín, byl
prý tak opilý, že ho na koně museli vysadit.
Nastal tak přechodný pohyb obou vojsk ku
Hradci Králové, který trval po celou noc
a následující dva dny. Ustupující vojsko
rakouské, všech druhů zbraní se valilo
plným proudem po státní silnici k Hořicům,
za nimi pak rusové plnou plochou silnice,
někde i polem, tři povozy tryskem podle
sebe. Prostupovali na Hradec Králové třemi
směry. Hlavní a první proud se táhnul po
státní silnici. Přešlo tudy na 60 tisíc mužů.
Druhý proud se valil na Mlázovice
a Miletín na 40 tisíc mužů. Poslední třetí
proud postupoval na Vysoké Veselí. Pod
Vojicemi, na paloučku a poli pod
zahradami tábořili Prusové, asi zadní
doplňovací a zásobovací oddíly, střídavě po
několik dní. Jsou mnohé zajímavé historky,
jak
obyvatelé
z Vojic
s dobytkem
a nejnutnějšími životními potřebami před
Prušáky utíkali do Chomutic, do Obory
a jinam, leckde jim padli přímo do rukou.
Hovořili s nimi lámanou němčinou, a když
viděli, že se jim nic zlého neděje, vyjedli
zásoby – buchty, chleba, tvaroh, podmáslí
a navečer nebo druhý den se vraceli domů.
Prusové chodili po vsi a brali potraviny,
v hostincích nápoje, hlavně kořalku sháněli.
Chytrý hostinský Josef Sál č. p.74 uchránil
plný sud kořalky tím, že je postavil na dvůr
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pod okap mezi prázdné sudy a navrchu polil
vodou. Aby ani hříbě nevzali, schoval je
dole v zahradě ve vysokém žitě. V tomto
hostinci se asi na půl dne ve světničce
ubytoval pruský generál, který tam
odpočíval. Mladí muži a hoši se skrývali,
aby je Prusové nevzali s sebou ale smělejší
a starší lidé stáli ustavičně u silnice
v houfcích, Prusi okukovali, pronášející své
úsudky a různé poznámky. Domkář Jan
Jedlička z Maxince č. p. 97, muž vysoké
postavy se vyjádřil „Však oni vám to naši
u Hradce ukáží. “Mezi vojáky byli i muži
z Pruského Slezska, kteří uměli česky,
proto byl mluvčí přivázán pevně ke kolu
těžkého vozu, aby byl vlečen po silnici.
Teprve na prosby obecního starosty
Antonína Bílka č. p. 4 byl odvázán,
postaven na silnici, kde byl vojáky po řadě
pohlavkován, načež teprve propuštěn. Také
na přípřež museli někteří rolníci. Josef
Novotný ze statku č. p. 70 nechtěl tomu
rozuměti a bránil se zkomolenými slovy:
„Ich verstehe nicht.“ Ale voják mu stiskl
do rukou bič a oprať. Sedlák se vrátil teprve
za 8 dní. Někteří se vrátili bez koní, za které
obdrželi později od státu náhrady.
Na průhoně byly tenkráte veliké stromy
třešňové obsypané zralým ovocem.
Ty Prusové očesali šavlemi, všechny větve
osekali, že trčely na stromech jen pahýly.
Dne 3. července při rozhodující bitvě
u Hradce Králové bylo zde po celý den
slyšeti dunění a houkání děl.‘‘
Příště: První světová válka
Autor: Marek Šorm

Noční boj na jičínském náměstí 29. června 1866
.

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Od října v naší škole fungují tři zájmové
kroužky. Ve své činnosti žáci pokračují pod
vedením Mileny Holcové v kroužku
Dovedné ruce, Pohybové hry vede Petra
Myslivečková a Ekologický kroužek
Daniela Kalvodová.
Začátkem října jsme se přihlásili do
mezinárodního programu Ekoškola, jehož
hlavním cílem je, aby žáci snižovali
ekologický dopad školy a svého jednání na
životní prostředí a zlepšili prostředí ve
škole a jejím okolí. V prvním čtvrtletí se
hlavním těžištěm našeho zájmu stala
analýza stavu budovy s ohledem na životní
prostředí. Zabývali jsme se například
energetickou náročností – zjišťovali jsme,
kolik
škola
protopí,
do
jakých
energetických tříd spadají spotřebiče, kde
všude uniká teplo, zda jsou správně užívány
termostaty, apod. Dalším tématem byly
odpady, jejich třídění a míra produkce.
Velice kladně hodnotím především setkání
se žáků s konkrétními problémy ze života
a jejich následné řešení.
28. listopadu se naše tělocvična proměnila
v adventní dílnu, kde pod odborným
vedením Šárky Taláckové vznikaly
originální adventní věnce, které vyráběli ve
spolupráci s rodiči jak žáci základní školy,
tak předškoláci. Všichni byli tvořiví a
prožili jsme společně příjemné odpoledne.
1. prosince se konal již druhý ročník
slavnostního rozsvícení vánočního stromu.
Akce probíhala u budovy základní školy
tak, jako loni, avšak s rozdílem, že letos byl
ozdoben strom rostlý. Vánoční atmosféru
podtrhly písně, básně a říkadla dětí
mateřské a žáků základní školy. I vůči
velké zimě se vše vydařilo a nejedno oko
nezůstalo suché.
6. prosince jsme se žáky 3., 4. a 5. ročníku
navštívili naše hlavní město. Vlak odjížděl
z Ostroměře již v 6 hodin, tudíž bylo nutné
vstát o něco dřív, než obvykle. Po pár
desítkách minut jízdy již v našem kupé
probíhala přehlídka královských svačin. Do
Prahy jsme dorazili krátce před osmou.
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O. Möller - Vitráž (program Malování)

Tramvají jsme dojeli na Malou Stranu a v
kostele Na Prádle vyslechli vánočně laděný
koncert Hradčanského orchestru. Nutno
připomenout, že hudebníci měli na 200
členné publikum 2 otázky – a obě dvě s
vervou a správně zodpověděl náš žák! Po
koncertě naše kroky vedly na Petřín. Nikoli
pěšky, ale pozemní lanovkou jsme tento
vrch zdolali a následně se někteří z nás
málem ztratili v zrcadlovém bludišti. I v
tento mrazivý den vysvitlo slunce, tak jsme
se vydali pěšky na Hrad. Přišli jsme
doslova za pět minut dvanáct, protože právě
probíhalo střídání hradní stráže. Po
zhlédnutí výměny vojáků vystřídala náš
zájem vitrážová okna, lomené oblouky a
další zajímavosti v chrámu sv. Víta.
Poslední etapou výletu byla cesta na
Staroměstské náměstí, kam jsme došli přes
Karlův most. Na Orloji právě odbíjelo 13
hodin a my už jsme cítili vůni pečených
kaštanů, trdelníku a perníčků. Tyto dobroty
samozřejmě nezůstaly bez povšimnutí.
Abychom jeli snad všemi druhy dopravních
prostředků, na které můžeme v Praze
narazit, svezli jsme se ještě 3 zastávky
metrem. Vlak již čekal na nástupišti a my,
uchození a unavení, jsme rádi nasedli do
vytopeného vagónu a vrátili se zpět domů.
Mgr. Daniela Kalvodová

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V lednu oslaví 80. narozeniny pan Ivan Bryknar z Podhorního Újezda č. 108
V lednu oslaví 80. narozeniny pan Zdeněk Machytko z Vojic č. 36
V únoru oslaví 75. narozeniny paní Alena Soukupová z Vojic č. 63
V únoru oslaví 80. narozeniny paní Olga Bryknarová z Podhorního Újezda č. 108
V únoru oslaví 89. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezda č. 98
V březnu oslaví 70. narozeniny pan Josef Chudoba z Vojic č. 32
V březnu oslaví 70. narozeniny paní Jana Novotná z Podhorního Újezda č. 3
V březnu oslaví 75. narozeniny pan Josef Soukup z Podhorního Újezda č. 76
V březnu oslaví 90. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77

Vážení spoluobčané, jste srdečně zváni na

Výstavu betlémů,
která bude probíhat v bývalém hostinci U Čermáků ve Vojicích
ve dnech od 15. 12. 2012 do 23. 12. 2012 od 14:00 do 18:00
v případě zájmu lze navštívit výstavu betlémů v ranních
a dopoledních hodinách po dohodě
na tel. čísle 605 923 814
Budeme se těšit na Vaši návštěvu

Marek Šorm
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BLÍŽÍ SE PLESOVÁ SEZÓNA !!!

Sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích zve občany na

HASIČSKÝ BÁL,
BÁL,
který se koná v sobotu

9. února 2013 od 20:00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích
vstupné obvyklé
K tanci i poslechu hraje „FANDA A JEHO BANDA“

TJ Sokol Podhorní Újezd zve občany na

SPORTOVNÍ PLES,
který se koná v pátek

8. března 2013 od 20:00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích
vstupné obvyklé
K tanci i poslechu hraje „LEVOU RUKOU“
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 18. prosince 2012
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

