CESTOVNÍ DENÍK PETRA BÍLKA
EXPEDiTiON SCOTLAND & ENGLAND 2013
Při loňské expedici jsme se docela vypekli,
takže letos jsme se chtěli trochu zchladit.
Všem čtyřem nám padlo do oka Skotsko
a Anglie. Než jsme si projeli malebné
Nizozemí a stavili se v Amsterodamu
na vyhlášené Red Light street, museli jsme
v Německu opravit „uchlastaného“ Pincka.
Zabralo nám to okolo 12-ti hodin. Trajektem
z Jumidenu jsme se přes nezapomenutelnou
noc přepravili do Newcastlu. Než jsme z něho
vyjeli, zadřel Víťa klikovou hřídel.
S optimistickou náladou jsme ji během
několika hodin vyměnili a vyrazili na sever.
Díky nečekané zastávce jsme se dozvěděli
docela dost o životě místních přistěhovalců
snad ze všech koutů světa. Další plánovanou
zastávku jsme měli v Aberdeenu. Jednu noc
jsme přespali u Krťouzovi bývalé spolužačky,
která zde studuje. Poznali jsme místní piva většinou velmi odlišná od našich. Druhý den
jsme šli na V.I.P. prohlídku radnice
s výkladem. Následně jsme projeli okolo
jezera Lochness a navštívili 2 palírny whisky.
Sever Skotska je opravdu pustý, ale ne
neobydlený, benzín zde stojí okolo 50Kč. Na
ostrově Sky jsme poznali opravdové Skotské
počasí. Naštěstí jsme našli nedeštivé místo
a u ohně jsme se usušili. Odtud jsme frčeli
přes předražený Stonehenge až k jižnímu

pobřeží Londýna. Světová metropole nás
opět trochu zklamala, i když narození
královského potomka nám náladu zlepšilo.
Bohužel ne na dlouho, jelikož jsme dostali
pokutu za parkování 4x60£, kterou jsme
včasným zaplacením snížili na polovic.
Zbývající státy k domovu jsme se snažili
projet co nejrychleji, ale příslušníci pořádku
nás z dálnice vždy vyvedli. Jelikož Krťouz
nám na poslední chvíli sdělil, že spěchá,
posledních pár nocí jsme jeli v kávovém
opojení a téměř jsme nespali.
Závěrem doplním, že i když jsme ze 4 dojeli
jen 3, můžu expedici vyhodnotit jako
zdařilou. Za 4 týdny jsme poznali mnoho
nového a za 5600 km nasbírali nové
zkušenosti.
A
tím
to
nekončí!
Petr Bílek, cestovatel

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 20.
20. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 25.
25. června
června 2013

Usnesení z 21.
21. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 20. září 2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Závěrečný účet obce za rok 2012 bez
výhrad dle přílohy č. 1 zápisu ZO z tohoto
zasedání.
- Podání žádosti o povolení vypouštění
odpadních vod do vod povrchových
do roku 2020.
- Prodej části pozemku parc. č. 116/1 v k. ú.
Vojice za cenu 100,- Kč/1m2 manželům
Jaromíru a Věře Novákovým, trvale bytem
Vojice 100 a prodej pozemku parc.č. 116/3
v k. ú. Vojice za cenu 100,- Kč/1m2 panu
Ing. Janu Marešovi, trvale bytem Mazurská
518/5, Praha 8. ZO pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
.- Účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové
organizace Základní a Mateřské školy dle
příloh Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty
a Přílohy. Všechny zmíněné přílohy jsou
součástí zápisu ZO z tohoto zasedání.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Poskytnutí finančního příspěvku Petru
Bílkovi na expedici do Skotska na malých
motocyklech Jawa 50.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Plnění rozpočtu obce za rok 2013
se stavem k 20. 9. 2013 dle přílohy č. 1
tohoto zápisu ZO z tohoto zasedání, kterou
jsou sestavy Uc13i.
- Veřejnou vyhlášku o zařazení pozemní
komunikace na p .č. 1393/10 v k. ú.
Podhorní Újezd do kategorie místní
komunikace.
- Prodloužení nájemní smlouvy p. Jitce
Luštincové, bytem Vojice 1 na dobu 3 let
a to do 31. 12. 2016.
Zastupitelstvo zamítá:
- Prodej pozemku manželům Vítkovým,
který sousedí s jejich domem čp. 93
ve Vojicích.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Nabídku na nabídkový položkový
rozpočet společnosti J+C spol. s. r. o.
Praha 8 na opravy místních komunikací.
- Informaci Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových o výběrovém řízení na
prodej nemovitosti čp. 129 s příslušnými
pozemky v k.ú. Vojice s minimální kupní
cenou 817.000,- Kč.
Zapsala: M. Novotná

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
se uskuteční ve dnech
25. 10. a 26. 10. 2013
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
2. září jsme zahájili školní rok 2013/2014.
Přivítali jsme 5 nových žáků. Do 3. ročníku
Lukáše Vaška a čtyři nové prvňáčky
Viktora Barcala, Elišku Novákovou,
Lukáše Šáru a Karolínu Tanečkovou.
Hlavní postavou byla Sněhurka a její
trpaslíci. Žáci plnili různé úkoly, skládali
puzzle, počítali a třídili kostičky. Aby vše
bez problému zvládli, pomáhali jim
trpaslíci. Na závěr byli prvňáčci dekorováni
šerpou.
Již tradičně jsme pro žáky na měsíc září
připravili několik akcí:
5. září jsme se s dalšími malotřídními
školami z okolí zúčastnili Netradiční
olympiády v Dobré Vodě. Soutěžili jsme
v házení
holínkou,
v běhu
s víčky
a v kuželkách. Při plnění těchto úkolů jsme
zažili spoustu legrace. A ani v tak velkém
počtu soutěžících jsme se neztratili.
Vladimír Bílek vybojoval zlatou medaili,
Anna Junková stříbrnou.
Po velkém
zápolení jsme se vrhli na guláš v místní
školní jídelně. Bylo krásné sluneční počasí,
a tak jsme si to všichni moc užili, a hlavně
jsme se setkali s kamarády z jiných škol,
které známe z plavání, společných návštěv
divadel nebo sportovních akcí.
6. září jsme odjeli společně s dětmi
z mateřské školy do Třtěnice, kde probíhal
Chovatelský den. Žáci plnili úkoly
na naučné zemědělské stezce, prohlédli si
výstavní skot, soutěžili v pití mléka.
Nejvíce je ale zaujala drezúra koní a také se
jim
líbilo
vystoupení
mažoretek.
K tomu mlsali teplé oplatky.

10. září jsme pro děti z mateřské školy
připravili Cestu pohádkovým lesem. A tak
se v jeden okamžik přeměnil vojický les
v les plný postav z pohádek. Mohli jste se
zde setkat s kůzlátky, čertem, Červenou
Karkulkou, vlkem, jelenem, liškou,
princeznou,
Dlouhým,
Širokým
a
Bystrozrakým. Děti společně s učitelkami
procházely
připravenými
stanovišti,
zpívaly, sbíraly šišky, poznávaly listy
stromů, dělaly dřepy, běhaly.
Počasí nám přálo, a tak se všichni mohli
proskotačit na čerstvém vzduchu a zažít
přitom spoustu legrace.

23. září jsme odjeli do Hořic na dopravní
hřiště, které je umístěno v areálu
Autokempu U Věže a slouží především
k teoretickému a praktickému výcviku
pravidel silničního provozu a zásad
bezpečné jízdy na kole, a to v podmínkách
blízkých běžnému silničnímu provozu.
Žáci nejdříve vyslechli teoretickou část,
potom již své znalosti uplatnili v praxi, kdy
pod odborným dohledem jezdili na kolech a
také představovali chodce. Žáci byli
nadšeni,
a tak
rozšířenou
výuku
zopakujeme ještě na jaře v rámci
projektového dne zaměřeného na dopravní
výchovu.

Autor: Mgr. Jitka Jenčovská
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Národní házená
Derby v Dobrušce pro Podhorák
Podhorní Újezd - Za slunečného počasí se
ve východočeském derby 2. ligy národní
házené utkala družstva s pošramoceným
sebevědomím z předchozího špatného
vývoje.
Sokol Dobruška - TJ So Podhorní Újezd
14:19 (10:10)
Výhodu výhozu do utkání domácí
promarnili a Podhorák se ujal vedení. Když
Dobrušce nevycházela střelba ze hry, tak se
mohla spolehnout na trestné a pokutové
hody, tím se ujala i vedení (3:2). Hosté ale
obětavou hrou opět převzali režii utkání
(3:4).
V dalším průběhu hosté překvapivě
neustále nutili Dobrušku pouze dotahovat a
ta taky těsně před poločasem vyrovnala,
když během poločasu využila 3 pokutové
hody. Trenér hostů změnil strategii obrany,
posílil střed na úkor úhlů. Výhoz po
přestávce Podhorák využil a zdálo se, že se
obraz hry nezmění. David Pour v brance

hostů dál představoval pro domácí střelce
neřešitelný problém, a když za stavu 11:13
vyrazil pokutový hod skvělým zákrokem
náhradní brankář M. Bittner, náskok
Podhoráku narostl. Domácí se už k účinné
střelbě z trestných hodů kvůli změněné
taktice nedostávali a to hostům vyhovovalo.
Zkušený tým Podhoráku s vysokým
nasazením a na samé hranici pravidel sice
dostával žluté karty, ale náskok držel. Na
konci utkání došlo i na vyloučení obránce
hostů, ale cenné vítězství si Podhorák už
vzít nenechal
.
Příští utkání odehraje Podhorák ve Vracově
na jižní Moravě.
Sestava a branky PÚ: D. Pour, Bittner Bílek, Kloutvor, M. Pour, - P. Bajer 11,
Kindl 3, L. Bajer 3, Hruška 2. Trenér
J. Chudoba, vedoucí družstva M. Vrabec
Autor: M. Jedlička

Tabulka 2. liga B muži k 3. 10. 2013
Oddíl
CVRP
1. Draken Brno
7 6 0 1
2. SK NH Veselí / M
6 5 1 0
3. SSK Vítkovice
6 3 3 0
4. TJ Jiskra Humpolec
6 4 1 1
5. KNH MS Brno
6 3 0 3
6. Sokol Albrechtičky
6 3 0 3
7. TJ Sokol Podhorní Újezd 6 3 0 3
6 2 1 3
8. SK Autonot Jihlava
9. TJ Sokol Osek nad Bečvou 6 2 0 4
7 2 0 5
10. Sokol Dobruška
6 1 0 5
11. TJ Sokol Vracov
6 0 0 6
12. TJ Chropyně

B
12
11
9
9
6
6
6
5
4
4
2
0

Navštivte novou internetovou prezentaci Svazu Národní házené
www.svaznarodnihazene.cz
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Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události třetí 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

1933

Koncem června se konalo slavnostní otevření nové sokolovny vystavěné z bývalé
hospody „U černé vrány“.
V září byl zahájen nový školní rok ve škole ve Vojicích o třech třídách.
V I. třídě bylo 37 žáků ve II. třídě 44 žáků a ve III. třídě 43 žáků. Celkem v celé
škole 124 žáků.

1938

Červenec - Sokolského sletu v Praze se zúčastnilo z 24 příslušníků sokolské
jednoty - 14 cvičících a 10 necvičících.
7. srpna se konala akce účastníků z Podhorního Újezda v branné výchově. Na
střelnici v Bradlecké Lhotě musel každý účastník vystřílet z nové vojenské pušky
10 ran.
23. září byla vyhlášena mobilizace mužů do 40 let. Do Hořic musely být
odevzdány koně, motocykly a auta.

1943

10. srpna přišlo do obce 14 montérů z elektrárenského svazu, aby vyměnili
měděné dráty vedené z Vojic na Kabáty za železné, pozinkované. Měď
potřebovalo Německo na válku.

1948

Srpen - Letos se poprvé o žních sekalo traktorem a samovazačem.
Září - Hospodářské družstvo vojické koupilo traktor Škoda s orebním nářadím.
Traktor má ohromný výkon.

1953

Červenec - Slavoj Erben z Vojic č. 122 byl přidělen jako spojař k československé
jednotce „Kontrolní komise neutrálních států pro příměří v Koreji“.

1958

Srpen - Hromobitím se poškodilo primární vedení na Čermákově zahradě. Chlapec
Čermákův jel na zahradu na krmení, a když kůň přijel na místo poruchy, byl
zasažen proudem a usmrcen. Chlapci se nic nestalo.

1968

Srpen - V podhorním Újezdě a Vojicích mnoho občanů podepsalo rezoluci, která
jednoznačně odsuzuje nezákonnou okupaci našeho státu armádami Varšavské
smlouvy. Od pátku 30. Srpna byla zavedena cenzura tisku, rozhlasu a televize.
Září - Na školách byl zaveden pětidenní vyučující týden.

1973
1978

Srpen - K velkému požáru došlo 18. 8. u vojického kravína, shořel stoh slámy.

1978

V srpnu se ve škole ve Vojicích zavádělo elektrické vytápění podlahou v přízemí a
další úpravy (dveře, betonové podlahy).

1983

V tomto roce byly v obou obcích provedeny ve všech budovách preventivní
požární prohlídky. Závady byly zapsány a předány KOVP.

V této sezóně se JK při JZD Budovatel zúčastnil pěti jezdeckých akcí v našem
kraji. Dále také startovali na mistrovství ČSSR dorostu a dospělých.

Odměnou za dlouholetou práci oddílu házené byl zájezd do Francie. Jednalo se o
mezinárodní turnaj v házené, který pořádala dělnická tělovýchovná organizace
FSGT a klub USIVRY v Paříži.
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Vojice a Podhorní Újezd ve válečných dobách v letech 1423 - 1968
Rok 1968 - Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do
Československa
(Vstup
spojeneckých
vojsk, Operace Dunaj) byl vojenský vpád
vojsk do Československa v srpnu 1968 pěti
ze socialistických zemí Varšavské smlouvy
v čele se Sovětským svazem (SSSR)
na
žádost
konzervativního
křídla
komunistické strany. Dále se jej účastnila
vojska Polské lidové republiky (PLR),
Maďarské lidové republiky (MLR) a
Bulharské lidové republiky (BLR). Vojska
Německé demokratické republiky (NDR),
ač připravena k zásahu, nakonec hranice
ČSSR nepřekročila (až na malý počet
specialistů). My se zaměříme hlavně na
události, týkající se této doby v naší obci.
Podařil se mi získat zajímavý dokument.
Jedná se o dvojlist z této doby, který nebyl
schválen místním národním výborem
(MNV) a musel být z kroniky vytržen
a následně zničen. Zničit se ho ale
nepodařilo. Byl totiž některými občany
pečlivě uschován a já vám teď některé
zápisy z něj předkládám – Ve středu 21.
srpna 1968 časně ráno rozšiřoval čsl.
rozhlas hroznou zprávu, že Sovětská
armáda s armádami Varšavské smlouvy,
překročila naše hranice a obsazuje ČSSR.
Sovětské vojsko je už v Praze a blíží se
k budově rozhlasu. Hlasatelka důrazně
vyzývala obyvatelstvo, aby zachovalo klid,
nestavělo
barikády
a
nekladlo
přijíždějícímu vojsku žádný odpor, protože
to nemá smysl, když už je republika
ve skutečnosti obsazená. Že už jsou mrtví
a ranění. President L. Svoboda promluvil
rozhlasem k obyvatelstvu, aby zachovalo
klid. Než byl rozhlas umlčen, zahrál ještě
čsl. Státní hymnu, byla slyšet střelba a asi
v 10 hodin rozhlas umlkl. Před půl desátou
po celou hodinu jezdily polské tanky a děla
po silnici od Ostroměře k Jičínu
s příšerným lomozem. Proud vojska
přijížděl také od Kabátů na křižovatku u
sv. Jana a dál k Jičínu. Lidé se z dálky
dívali na tu hrůzu a mnohé ženy plakaly.
Nikdo nechápal, proč se to všechno děje.
Na křižovatce pod váhou jeden tank
-6-

zastavil. Občané se dohadovali, že pojede
asi do vesnice. Pravděpodobně zastavil pro
poruchu motoru a po jejím odstranění
pokračoval v jízdě se silným kouřením
z výfuku. Hradecká vysílačka hlásila
nepřetržitě i po celou noc zprávy, že je
Hradec obsazen, že příslušníci cizích armád
prohlašují, že přijeli potlačit kontrarevoluci.
Že by u nás byla kontrarevoluce, o tom
vůbec nikdo nevěděl. V obci Podhorní
Újezd a Vojice někdo odstranil směrové
tabule. Na silnici se objevily nápisy
napsané vápnem „JDĚTE DOMŮ!“
Na papírových cedulích pověšených
na telegrafních sloupech bylo napsáno
mnoho podobných nápisů, vyzívajících
k odchodu vojsk. Proti obsazení ČSSR
vojskem se postavil jednotně a svorně celý
národ český i slovenský. Na protest každý
den od 9 hodin dopoledne se po celé
republice rozezvučely na čtvrt hodiny
zvony, sirény a píšťaly vlaků. V naší obci
zvonily
zvony
místním
rozhlasem
z gramofonové desky. Na hostinci Jednoty
ve Vojicích visela Československá státní
vlajka spuštěná na půl žerdi na znamení
smutku nad obětmi okupace.
Občané ze sloučených obcí Podhorního
Újezda a Vojic jednoznačně odsuzují
nezákonnou okupaci našeho státu armádami
Varšavské smlouvy. Považujeme to za
hrubé porušení suverenity a žádáme
okamžitý odchod armád z našeho území.
Dne 27. srpna návrat delegace z Moskvy a
postupné odsunování okupačních armád.
Sobota 31. srpna 1968 vše ustalo a ve
většině závodů je pracovní směna, která
odstraňuje následky škod způsobených
cizími vojsky.
Tímto článkem končí série článků - Vojice
a Podhorní Újezd ve válečných dobách
v letech 1423 - 1968. V příštích číslech
zpravodaje bude vycházet další série článků
s názvem Podhorní Újezd a Vojice Zaniklé spolky a jejich historie
Autor: Marek Šorm
Příště - Spolek mládenců - Vojice

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V říjnu oslaví 82. narozeniny paní Zdenka Hnojilová z Podhorního Újezda č. 46
V říjnu oslaví 84. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic č. 104
V listopadu oslaví 70. narozeniny paní Bohuslava Splítková z Podhorního Újezda č. 128
V listopadu oslaví 70. narozeniny paní Bohuše Smolařová z Podhorního Újezda č. 41
V listopadu oslaví 82. narozeniny paní Jaroslava Bílková z Vojic č. 135
V listopadu oslaví 86. narozeniny paní Marie Sálová z Vojic č. 102
V listopadu oslaví 86. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic č. 154
V prosinci oslaví 85. narozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorního Újezda č. 12
V prosinci oslaví 86. narozeniny paní Miluška Mádlová z Podhorního Újezda č. 63
V prosinci oslaví 91. narozeniny paní Libuše Oborníková z Podhorního Újezda č. 59

SLAVNÝ RODÁK - stručné připomenutí

LADISLAV JAN KOFRÁNEK (1880 Vojice - 1954 Praha 1)
Slavný rodák, v jehož díle vrcholí staletá tradice kameníků.
Pocházel ze staré kamenické rodiny Velký vliv
na formování jeho umělecké osobnosti mělo studium
sochařsko-kamenické školy v Hořicích a akademie
výtvarných umění v Praze, kde studoval pod vedením J. V.
Myslbeka. Po odchodu z akademie se stal samostatným
umělcem a podnikl několik studijních cest do zahraničí. Pak
přišla válka a po jejím ukončení žil rok u své matky
v Hořicích. Vytvořil tu návrh na pomnník Svobody k uctění
obětí války. Tento památník, reprodukovaný nákladem
sdružených spolků ve Vojicích a Podhorním Újezdě, byl
slavnosmě odhalen 27. srpna 1922.
Dnes za Ladislava Kofránka hovoří řada šesti plastik na průčelí Městské knihovny na
Vackově náměstí v Praze. Do dějin českého sochařství se také trvale zapsal jako portrétista
hudebního skladatele Vítězslava Nováka a svých uměleckých přátel i svým projektem oltáře s
tumbou sv. Václava určeného pro svatovítský kostel v Praze.
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OBEC PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE
zve občany na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČ
VÁNOČNÍHO STROMU,
STROMU,
které se koná

v sobotu 30. listopadu 2013
od 17:00 hod.
ve Vojicích u Základní školy
Občerstvení ve formě horkých nápojů zajištěno.

Obecní úřad v Podhorním Újezdě a Vojicích
oznamuje všem občanům, že budou přistaveny

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
KONTEJNERY
v pátek 18. 10. 2013 od 13:00 do 18:00
v sobotu 19. 10. 2013 od 8:00 do 12:00

v areálu p. Ulricha v Podhorním Újezdě
a
v pátek 25. 10. 2013 od 13:00 do 18:00
v sobotu 26. 10. 2013 od 8:00 do 12:00

u velkokapacitního kravína ve Vojicích
Do těchto kontejnerů mohou ukládat domovní odpad pouze obyvatelé obce s trvalým
pobytem nebo majitelé nemovitosti v obci, kteří řádně zaplatili poplatky za odpady za rok
2013. Do kontejnerů je zakázáno ukládat lednice, televizory, barvy, baterie, železo, větve,
zbytky keřů apod. Zbytky rostlin a listí je nutné likvidovat kompostováním.

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 3. října 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, Marcela Novotná, Marek Šorm

