Dne 1. června 2009 uplyne 120 let od
založení sboru dobrovolných hasičů ve
Vojicích. Sbor byl založen 1. června 1889
řídícím učitelem Bohumilem Douskem a
dalšími 25ti nadšenci, mezi kterými byli
Alois Khun (velitel sboru), František Dušek
(náměstek), Karel Peregrin (pokladník a
jednatel), Josef Jedlička (četař), Alois
Novotný (četař), František Vomáčko
(četař), František Jerie (četař), František
Marek, Josef Khunt, Václav Bílek a Václav
Čermák. Finanční prostředky na vybavení a
činnost sboru byly zabezpečovány formou
dobrovolných sbírek a výtěžků z kulturních
akcí. Z těchto prostředků byla v roce 1889
zakoupena
jednoproudní
čtyřkolová
stříkačka s příslušenstvím od R. A. Smékala
ze Smíchova za 1000 zlatých. Hasičský
sbor se podílel na spoustě kulturních a
společenských akcí, jednalo se hlavně o
divadla, slavnosti a župnické sjezdy. Už od
roku založení dobrovolní hasiči každoročně
pořádali ples v hostinci Na Vinici, kde se
také konaly valné hromady a členské
schůze.
29. června 1895 byla zakoupena další
jednoproudní
dvoukolová
stříkačka
s příslušenstvím od R. A. Smékala ze

Smíchova za 500 zlatých. V této době se
sbor skládal z 31 členů. Václav Bílek, nově
zvolený velitel sboru, vystřídal po šesti
letech Aloise Khuna. Dalšími členy v této
době byli například Alois Sál (náměstek),
Antonín Vokrouhlecký (pokladník a
jednatel), Hynek Jedlička (četař), František
Vomáčko (četař), Jan Sál (četař), Václav
Kosek (četař). 8. června 1897 se hasiči
podíleli na odhalení pomníku Mistra Jana
Husa. V období 1. světové války dochází
k poklesu spolkové činnosti. Mužstvo do
35 let věku se mělo do 24 hodin dostavit ke
svým plukům. Z Vojic odešlo do válečné
vřavy 8 členů hasičského sboru. Poslední
valná hromada se konala roku 1915 a pak
na čtyři roky veškerá spolková činnost
vojického hasičského sboru ustala.
Pokračování na straně 4

Čtyřkolová stříkačka - R. A. Smékal, Smíchov

Rozpočet obce na rok 2009

Sokolovna v Podhorním Újezdě

Dne 25. 2. 2009 zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo rozpočet obce na rok
2009. Příjmy v letošním roce by měly
dosáhnout výše 5,745 mil. Kč a výdaje
4,255 mil. Kč. Běžný účet k 31. 12. 2008
vykazoval zůstatek 1,670 mil. Kč.
Rozpočet obsahuje několik limitujících a
podmiňujících faktorů. Příjmy byly
vypočítány dle metodiky Ministerstva
financí ČR, ale nastaveny pouze na 80 %.
V příjmech není zahrnuto proplacení první
etapy Regenerace veřejných prostranství ve
výši 1,771 mil. Kč. Ve výdajích nejsou
zahrnuty očekávané investice do veřejných
prostranství,
jsou
v nerozpočtované
rezervě. Stručně řečeno rozpočet na tento
rok obsahuje příliš neznámých, takže bude
nutné se k němu častěji vracet a upravovat
ho.

Obec v srpnu r. 2007 na základě
rozhodnutí zastupitelstva požádala Českou
obec sokolskou, Jičínskou-Bergerovu župu
v Jičíně, o převod budovy sokolovny a
přilehlých pozemků do majetku obce.
Hlavními důvody byl zhoršující se
stavebně-technický stav budovy a dále
větší možnosti obce při získávání dotací na
provedení její rekonstrukce. V únoru 2009
bylo zástupci obce sděleno zamítavé
stanovisko župy v Jičíně, odůvodněné
podáním žádosti místní organizace o
ponechání těchto nemovitostí v majetku
České obce sokolské. Sokolovna tedy patří
nadále sokolům.

Obecní kanalizace - stočné
Zastupitelstvo obce schválilo návrh
smlouvy o odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací v majetku obce. Tato
smlouva bude uzavřena do konce letošního
roku s každým, kdo vypouští odpadní vody
do této veřejné kanalizace. Stočné bylo
vyměřeno v nulové výši, tedy nevybírá se.

Permanentky na rok 2009 na
tenis ve sportovním areálu
Pro letošní rok dochází k rozšíření
možnosti využití sportovního areálu pokud
jde o platbu vstupného na hřiště a přístupu
na něj. Během celého roku se bude konat
průběžný tenisový turnaj. Zájemci o účast
v něm se mohou přihlásit u Luboše Fialy
nebo Ondry Hermocha. Tam také zaplatí
dospělí 500,- Kč a účastníci do 18-ti let
300,- Kč jako startovné na celý letošní rok.
Turnaj typu „každý s každým“ si budou
běžného
organizovat
sami
včetně
objednání hřiště u správce areálu

Informace z jednání obecního zastupitelstva vybral starosta Miloš Adam

Ve dnech 5. a 6. června 2009
na místním obecním úřadě
se budou konat

Volby do Evropského
parlamentu
Možnost odevzdat svůj hlas budou mít
občané
v pátek 5. června od 14:00 do 22:00 a
v sobotu 6. června od 8:00 do 14:00
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V březnu nastoupila firma K + N stavební
společnost, s.r.o. Pardubice na provedení
rekonstrukce tří chodníků a jedné
komunikace v obci. Úsek od Brdíka
k prodejně Jednoty v Podhorním Újezdě je
hotový, pokračují práce na chodnících ve
Vojicích a u ZEASu. Na těchto stavbách
bylo letos do této doby prostavěno 4,1 mil.
Kč. Parkoviště a vchod do prodejny
Jednoty si zajišťuje, a tedy financuje SD
Jednota Nová Paka sama. Dodavatel staveb
obecního mobiliáře, firma KM SEPOZ
stavební společnost s.r.o. Cerekvice nad
Bystřicí, pokračuje v pracích na čekárnách
autobusových zastávek, informačních
vývěskách a přístřešcích na kontejnery.
V pondělí 18. 5. nastoupí firma Tomovy
parky s.r.o., aby vybudovala v prostranství
nad pomníkem M. J. Husa ve Vojicích
nové dětské hřiště. Celá stavba přijde na
téměř 238.000,- Kč a bude dětem předána
při oslavě jejich svátku v sobotu 30. 5. KM
SEPOZ do konce června připraví
prostranství nad tímto hřištěm pro osazení
soch od akademické sochařky Dagmar
Štěpánkové nazvané „Dětský svět“, které
proběhne v září. Dále tato společnost do
téže doby provede rekonstrukci požární
nádrže Brodek v Podhorním Újezdě včetně
vybudování posezení. Do stejné doby zde
ukončí práce také firma p. Kožíška (K +
N), takže prázdniny by již měly být bez
výrazných stavebních prací.

Dne 23. 4. byly nainstalovány v části obce
Podhorní Újezd u silnice I/35 informační
panely na měření rychlosti projíždějících
vozidel. Jeden směr je vždy vybaven
modulem pro získávání informací o počtu a
rychlosti vozidel. Nyní je nainstalován ve
směru na Jičín (je přemístitelný). Nastavení
panelů není definitivní, bude se ještě
upravovat. A co nám řekla měřící technika
za měřených 10 dnů? Celkem projelo
75486 vozidel, tedy průměrně 7549 za
jeden den. Maximální naměřená rychlost
byla 166 km/hod. Celková průměrná
rychlost byla 55,16 km/hod. Data budou
dále snímána z opačného směru a
vyhodnocována za delší časové období.

V neděli 10. 5. se konal Pražský maratón
na klasické trati, tedy 42 km 195 m. Mezi
více než 6.000 účastníky stanul poprvé na
startu také Lukáš Adam. Jako druhý z obce
ho úspěšně absolvoval v čase 3 hod. 25
min. První ho dokončil v roce 2004
v Benešově Luboš Fiala v čase 3 hod. 43
min. GRATULUJEME!
Autor obecních informací: starosta Miloš Adam

I v letošním roce nás čekají tradiční letní turnaje:

Turnaj ve fotbalu
Míčový víceboj dvojic
Plážový volejbal
Turnaj v nohejbalu

18. 7. 2009
25. 7. 2009
srpen 2009
5. 9. 2009

Případné dotazy ohledně sportovních akcí zodpoví: L. Fiala (tel.:603877267)
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Pokračování ze strany 1
6. ledna 1922 se sbor skládal z 68 členů, a to například z Bohumila Douska (správce), Jindřicha
Jedličky (velitele), Františka Marka (náměstka) a Václava Plechatého (pokladníka a jednatele).
6. června 1927 se sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích zúčastnil oslavy k třicetiletému jubileu
postavení pomníku Mistra Jana Husa. Příjem v roce 1927 činil 3340,09 Kč a sbor se skládal ze
75 členů. Na čtyřicáté valné hromadě, která se konala 1. ledna 1929 ve sborové místnosti u
Čermáků, se sešlo 31 členů a mezi nimi byli: František Militký st. (starosta), František Marek
(náměstek velitele), Jindřich Jedlička (velitel), Josef Bílek (pokladník), Václav Plechatý
(jednatel). Sbor se skládal z 87 členů, z toho bylo 47 mužů a 40 žen. Na valné hromadě se
jednalo o plánu oslav ke 40. výročí založení sboru ve Vojicích. Projednalo se, dne 6. července
sehraje sbor divadelní hru v přírodě. Druhý den pak bude uvítání hostů a seřazení u
Čermákových, odkud bude odchod k místu, kde provede sbor samostatné cvičení, případně
zkoušku nové motorové stříkačky. Jednalo se o dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy V.
Fg. Stratílek z Vysokého Mýta, pořízenou právě v roce 1929 za 50.000 Kč při příležitosti
čtyřicetiletého trvání sboru dobrovolných hasičů ve Vojicích. 12. října 1935 se sbor skládal ze
101 členů. Na výzvu hasičské župy Hořice se dobrovolně přihlašují do kurzu všeobecné branné
přípravy hasiči Josef Dušek, František Marek, František Valenta, František Militký ml.,
František Mindl a Václav Plechatý. Celkový příjem za rok 1935 činí 3327,65 Kč. 22. ledna 1938
se pořídilo 28 nových stejnokrojů, které se za krátkou dobu musely přestat nosit, protože se
pozvolna rozpoutávala 2. světová válka a následovalo období Protektorátu Čechy a Morava.
Bylo zakázáno nošení stejnokrojů, vystavování hasičských znaků a byla pozastavena činnost
různých spolků. Dne 4. července 1942 musel náš sbor odevzdat četnické stanici v Mlázovicích 6
kusů hodnostních nožů. Po válce dne 1. prosince 1946 proběhla výborová schůze v hostinci Na
Rohu za přítomnosti 9 členů výboru a starosty obce Josefa Valenty. Na schůzi se jednalo o koupi
elektrické sirény a přenosné motorové soupravy s příslušenstvím za 40 044,07 Kč. V tomto roce
se sbor skládal ze 79 členů s vedením: Jindřich Jedlička (starosta), František Bílek (velitel),
František Militký (I. zástupce velitele), Alois Novák (II. zástupce velitele), Josef Bílek
(jednatel) a Václav Mádle (pokladník).
Toto byl upravený souhrn úryvků z knih zápisů, matrik členů a zápisů z valných hromad Sboru
dobrovolných hasičů ve Vojicích.
Sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích je od padesátých let stále aktivním sborem, pořádá plesy,
valné hromady a účastní se okrskových soutěží.Dále se podílí na čištění koupaliště, na přípravě a
zajištění dozoru při pálení čarodějnic a pomáhá s přípravami na dětský den.
Autor: Marek Šorm

Historické foto SDH Vojice ze sbírky M. Šorma
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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 35, 40, 45 atd. let do historie. V této rubrice je plně citováno znění
obecní kroniky včetně gramatiky. Z kroniky vybírali M. Adam a J. Novotná.

Datum
28. 5. 1934
Červen 1934
Duben 1944

Květen 1944
Červen 1944
Duben 1949
10. 5. 1949
16. 5. 1954
27. 5. 1954
Květen 1954

20. 4. 1959
8. 6. 1959
26. 6. 1959
12. 4. 1964
3. 6. 1964

14. 6. 1964
28. 4. 1969

22. 6. 1969

Duben 1974
Červen 1974

Událost
Vyhořela Semíkova stodola u čísla 43. Oheň byl rychlý, hasili hasiči z Vojic i
Újezda.
Onemocněly tři děti z Podhorního Újezda tyfem. Jedno dítě zemřelo
v nemocnici v Hořicích.
Znovu byl zřízen park před hřbitovem podle plánu p. Mazánka, zahradníka
z Jičína. Za vysázení okrasných stromů bylo zaplaceno 1006 korun, za práci a
dovozy 660 korun.
Velká průtrž mračen s bouří. Voda sebrala celé kvádry, stohy dříví, vyrvala i
sloupy. Na silnici vymlela až 60 cm hluboké průrvy.
Bylo předepsáno odevzdat do sběrny v Ostroměři 150 q třešní za cenu 5 – 7
korun. Povinnost byla rozdělena mezi majitele třešňových stromů ve Vojicích.
Státní putovní biograf promítal filmy propagující JZD v hostinci u Čermáků.
Z funkce odstoupil dlouholetý starosta obce pan Josef Valenta.
Volby do MNV, ONV a KNV.
Předsedou MNV zvolen Josef Bílek, Vojice 15, a tajemníkem Josef Charvát.
Josef Čermák, Vojice 74, důchodce ve věku 69 let, jel na motorovém kole a na
Průhoně se srazil s autem přijíždějícím od Konecchlumí. Těžce zraněného ho
odvezli do nemocnice.
Napadlo 10 cm sněhu. Třešně kvetly od 14.4.
Zahájen výkup třešní za 3,60 Kčs za 1 kg.
Jednota prodávala brambory za 2,50 Kčs za 1 kg.
Představení kouzelníka Kellnera v hostinci Jednoty u Čermáků.
Majitelé aut (Václav Luštický, Václav Novotný a Josef Soukup) odvezli
žactvo mateřské školy z Podhorního Újezda na výlet do zoologické zahrady ve
Dvoře Králové.
Volby do MNV, ONV, KNV a NS. Celkem volilo 484 voličů. Všichni
kandidáti byli zvoleni.
Krádež dynamitu a rozbušek ve skále JZD v Podhorním Újezdě. Pátrací pes
usvědčil z krádeže Milana Dlaba z Vojic č. p. 52, který byl odsouzen do
vězení.
Sportovní slavnost s průvodem s hudbou z Újezda od bývalého konzumu do
Vojic na hřiště. Šest výsadkářů seskočilo na hřiště, potom následoval zápas
v házené mezi domácími a družstvem Litvínova, které skončilo těsným
vítězstvím domácích.
Silniční správa nově vyasfaltovala okresní silnici po obou částech obce.
Zdeněk Machytka obsadil 2.místo na Celostátní olympiádě zemědělské
mládeže v Olomouci a zúčastnil se závodu Mistrovství republiky dorostu
v Táboře.
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Velikonoce. Letošní svátky jara jsme
začali připravovat již několik týdnů
dopředu. Nejdříve jsme za pomoci paní
Myslivečkové upekli ve školní kuchyni
perníčky. Děti si přinesly různé formičky
a vykrajovátka, a tak se velmi brzy
zaplnily stoly zajíčky, ovečkami, kuřátky,
slepicemi a samozřejmě kraslicemi ve
všech možných velikostech. Přišly nám
pomoci i děti z mateřské školy, které si také vykrojily svého zajíčka. Nepovedené kousky ihned
všichni ochutnávali, chválili se, jaké dobré perníčky upekli. Zdobení už nebylo tak zábavné, je to
již náročnější práce. Děti si s tím ale dobře poradily, byly trpělivé a snažily se pečlivě ozdobit
perníky, aby z nich měli všichni radost.
Potom již přišla na řadu výzdoba. Žáci si ubrouskovou technikou ozdobili květináče, do kterých
naseli obilí, zhotovili si spoustu zajímavých výrobků s velikonočními motivy. Na řadu přišlo i
zdobení kraslic. Letošním hitem se stala technika namotávání dvoubarevné perlovky. Všechny to
tak bavilo, že si někteří vyrobili i sedm kraslic a dokonce namotávali i doma.
Vyvrcholením byla ale Velikonoční besídka. Žáci na ni nacvičovali s chutí, těšili se, jak se
předvedou před svými blízkými, ale i před staršími kamarády, kteří již naši školu opustili. Přitom
si užili spoustu legrace. A tak, když nastal začátek našeho programu, byli veselí, rozpustilí, ale
zároveň soustředění na své výkony. Dívky zpívaly a recitovaly básničky o jarních květinách,
kluci zase o píšťalkách. Největší úspěch měly ale jako vždy pohádky. Letos to byly pohádky „O
pyšném koblížkovi“, „O poslušných kůzlátkách“, „Kočičí námluvy“. Program zpestřil svým
vystoupením Tomáš Suchomel, který zahrál dvě skladby na keyboard. Závěr patřil písničkám a
velikonočním koledám, po kterých děti předaly všem přítomným perníkové kraslice. Všichni
měli dobrou náladu z příjemně prožitého odpoledne.
Dne 24. 4. jsme oslavili Den Země. Nejprve žáci
besedovali o příčinách znečištění ovzduší. Připomněli
si, jak je důležité třídit odpadky. Rozdělili se na dvě
družstva, která mezi sebou soutěžila. Žáci skládali
puzzle, hledali schované obrázky, hádali hádanky a
písničky. Vše bylo zaměřené na ochranu životního
prostředí. Nakonec si společně vypracovali test
z dosažených znalostí a vědomostí. V tělocvičně se
protáhli při závodivých hrách. Celé dopoledne
zakončili společnou prací, kdy vytvořili strom, na
který namalovali obrázky, vyjadřující, co Zemi škodí
a co naopak prospívá.

Dne 30. 4. jsme měli Čarodějnický den. Nejprve si
děti přečetly říkanky a pohádku o čarodějnicích, které
si hned také z kartonu vyrobily. Pak se pustily do
zdobení májky, kterou postavily u školy. Nejvíce se
těšily na opékání vuřtů a jiných donesených dobrot.
Využily krásného počasí a po zbytek odpoledne hrály
hry na školní zahradě.
Autor: Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice
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BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

Dne 2. května oslavila 83. narozeniny paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezda č. 88.
Dne 14. května oslavila 90. narozeniny paní Jarmila Chudobová z Vojic č. 82.
Dne 23. května oslaví 80. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č. 111.
Dne 2. června oslaví 75. narozeniny paní Milada Kvasničková z Podhorního Újezda č. 75.
Dne 7. června oslaví 80. narozeniny pan Miloslav Vích z Vojic č. 101.
Dne 12. července oslaví 86. narozeniny pan Stanislav Valenta z Podhorního Újezda č. 2.
Dne 23. srpna oslaví 84. narozeniny paní Jaruše Brychová z Podhorního Újezda č. 52.

Nejstarší občanka naší obce paní

Jarmila Chudobová z Vojic
oslavila 14. května 90. narozeniny!

Paní Jarmila Chudobová,

foto V. Bílková

Paní Chudobové srdečně blahopřejeme k úctyhodnému životnímu jubileu
a přejeme mnoho zdraví do dalších let!
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OBECNÍ ÚŘAD PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE
Zve občany na

DĚTSKÝ DEN
který se koná
V sobotu 30. května 2009
od 13:30
na hřišti ve Vojicích
Program akce:
Kouzelník Vojtěch Zdražil
Klaun Pepino
Mažoretky z DDM Hořice
Soutěže nejen pro děti
Minidisco

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 15. května 2009
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat e-mailem na
adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Miloš Adam, Jindra Novotná, Martin Bílek, Marek Šorm

