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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 22.
22. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 31.
31. října
října 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 5 dle příloh UC13i
se stavem k 30. 10. 2013, které jsou
přílohou č. 1 zápisu z tohoto zasedání.
(dostupné na OÚ)
- Přidělení obecního bytu 1+1 na poště
v Podhorním Újezdě p. Haně Junkové
na dobu určitou do 31. 12. 2016 a zároveň
výměnu oken a vchodových dveří v tomto
bytě.
- Prodloužení nájemní smlouvy p. Marcelu
Fialovi, bytem Podhorní Újezd čp. 92
na dobu 3 let a to do 31. 12. 2016.
- Bezplatné užívání posilovny ve Vojicích
p. Zbyňku Charvátovi.
- Vypracování projektové dokumentace na
zateplení budovy mateřské školy firmou
HM PROJEKT s.r.o. z Hradce Králové.

Zastupitelstvo obce zamítá:
- Prodej části pozemku parc.č. 205/1 v k. ú.
Vojice panu RNDr. Mádlovi z Jičína
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Záměr p. Koníčka na směnu pozemku
parc.č. 1312/1 o výměře 142 m2 a pozemku
parc.č. 177/2 o výměře 8 m2 s pozemkem
parc.č. 184/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Vojice.
- Žádost p. Česáka z Hradce Králové
o pronájem nebo prodej části pozemku
parc.č. 116 v k. ú. Vojice.
- Žádost místostarosty obce o převod
pozemků okolo hřiště ve Vojicích parc.č.
259/1, 259/3 a 259/7 na TJ SOKOL
Podhorní Újezd a Vojice.
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO
Cena vodného a stočného se v roce 2014 nezmění
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že se cena vodného a
stočného v roce 2014 pro spotřebitele zvyšovat nebude. Společnost je podle něj v dobré
kondici, její hospodaření bude letos s mírným ziskem. Makroekonomické změny posledních
dní se podařilo vyrovnat průběžnými vnitřními úsporami a snížením nákladů provozu. I když
spotřeba vody neustále pomalu klesá, nebude pro příští rok zvyšovat příjmy společnosti vyšší
cenou vodného a stočného.

Historie těžby pískovce v Podhorním Újezdu
Pískovec se v Podhorním Újezdu i sousedních Vojicích, které až do roku 1879 tvořily jedinou
katastrální obec Vojice, lámal od nepaměti, i když zpočátku jen pro místní potřebu. Větší rozvoj
této činnosti nastal až po založení kláštera řádu kartuziánů v nedalekých Valdicích v roce 1627.
Klášter totiž získal v roce 1661 vsi Sobčice a Podhorní Újezd a v roce 1718 statek Vojice
a svobodný dvůr v Podhorním Újezdu a samozřejmě se snažil využívat zdejší pískovce pro svoje
i další stavby v širokém okolí. V roce 1872 byl ale řád a klášter zrušen a jeho majetek
zkonfiskován. V roce 1824 jeho část, panství Radim se statkem Sobčice-Vojice, koupil v dražbě
kníže Ferdinand z Trautmannsdorfu. Stal se tak majitelem i největšího zdejšího, tzv. Panského
lomu, který pronajímal, zpočátku za polovinu nalámaného kamene, později za nájemné. Situaci
tohoto i dalších zdejších lomů dokumentuje tzv. stabilní katastr obce Vojice z roku 1842,
tzn. císařský otisk mapy tohoto území a doprovodný parcelní protokol.
Pokračování na straně 3
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Historie těžby pískovce v Podhorním Újezdu - pokračování
V něm je na katastrálním území Vojice zapsáno
a v mapě zakresleno celkem devět
kamenolomů, z nichž největší (na parcelách č.
997 a 1031) byl právě Panský lom. Další lomy
patřily obcím Vojice nebo Podhorní Újezd nebo
místním kameníkům. Zvýšený zájem o zdejší
pískovec přineslo dokončení železniční trati
z Chlumce nad Cidlinou do blízké Ostroměře,
umožňující
dopravní
spojení
s Prahou
i s dalšími městy (1870). Proto se odtud již
příští rok začal do Prahy dovážet kámen pro
stavbu Národního divadla a od roku 1875 i pro
dostavbu katedrály sv. Víta a také pro jiné
stavby u nás a později i v cizině. V roce 1870
došlo i k další významné události, a to otevření
tzv. obecního lomu (Obecnice), který patřil
šestnácti místním starousedlíkům a který byl,
alespoň zpočátku, po panském lomu druhým
zdejším nejvyužívanějším lomem. Tyto
skutečnosti
byly
samozřejmě
spojené
s prudkým nárůstem těžby pískovce i počtem
lidí zaměstnaných v lomech. Jedním z důsledků
toho bylo, že v roce 1877 byl v Podhorním
Újezdě založen Spolek kameníků v Újezdě
Podhorním. V jeho kronice, psané sice až od
roku 1927, ale v úvodu rekapitulující prvních
padesát let spolku, nacházíme čas od času
cenné údaje o počtu a rozmístění místních lomů
i o jejich vlastnících nebo nájemcích v té které
době. Koncem roku 1879 bylo z katastrálního
území Vojice odděleno nové samostatné
katastrální území Újezd Podhorní. Tomu
z devíti lomů zaznamenaných ve stabilním
katastru v roce 1842 připadly tři, včetně
největšího Panského lomu. V soupisu lomů
bývalého Rakouska (Hanisch-Schmid) z roku
1901 je jich z tohoto území uvedeno už devět
(č. 1092-1100), provozovaných vesměs
místními majiteli nebo nájemci. Pro šest z nich
je ale uváděná stejná parcela (č. 1025), takže
šlo nejspíš o jediný (obecní?) lom, rozdělený
a těžený po jednotlivých dílech. Největší roční
těžbu, 1390 m3, z nich vykazoval lom Jana
Novotného a Františka Pácala (č. 1098) a pak
(po 1200 m3) lomy Josefa Chudoby a Václava
Pácala (č. 1095) a Aloise Khuna a Aloise Stýbla
(č. 1096). Pískovec je v soupisu už nazýván
jednotně jako pískovec hořický. V roce 1896
bylo v Podhorním Újezdu jako určitá
konkurence spíše dělnickému kamenickému
spolku založeno podnikatelské I. výrobní
družstvo samostatných živnostníků kamenických
a sochařských v Újezdě Podhorním. To
se v roce 1903 zasloužilo o vylomení (v tzv.
Šulcově
lomě)
mimořádně
velkého
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pískovcového monolitu. Ten byl v tomtéž roce
dopraven do Hořic na výstavu českého
severovýchodu a po opracování v roce 1906
vztyčen na vrchu Gothard jako tzv. Riegrův
obelisk o výšce 12,4 m a hmotnosti 39,6 tun.
Jiný mimořádně velký blok (30 x 8 x 5 m, tj.
1200 m3!) nechal ve svém lomu v Podhorním
Újezdu v roce 1913 vylomit pomocí trhavin Jan
Novotný. Ten také již tři roky předtím začal
jako první na Hořicku se strojním zpracováním
pískovce (pila, brousicí stroje, soustruh) v dílně
u státní silnice, která však byla v roce 1914 na
počátku první světové války zrušena. Snížením
poptávky a odchodem zaměstnanců z lomů na
frontu přinesla tato válka hluboký úpadek těžby
a zpracování pískovce. Oživení nastalo koncem
dvacátých let minulého století, kdy si majitel
dvou lomů v Podhorním Újezdu a místní rodák,
Alois Pour, začal v Ostroměři stavět vlečku
a návazně i strojní kamenickou dílnu.
Zanedlouho však přišla světová hospodářská
krize, omezování těžby, stávky, propouštění
zaměstnanců atd. V roce 1931 právě někteří
takto propuštění kameníci a dělníci založili
v Podhorním Újezdu třetí profesní organizaci,
Kámensdruž, lidové výrobní a pracovní
družstvo kameníků. To vyvíjelo činnost
s přestávkami až do roku 1960, kdy bylo
přičleněno k jinému družstvu v Turnově a pak
v Jaroměři a v roce 1963 k JZD Budovatel
v Podhorním
Újezdu.
Oživení
těžby
a zpracování kamene na Hořicku započalo až
v druhé polovině 30. let, ale zanedlouho bylo
přerušeno druhou světovou válkou. Po jejím
skončení byla Pourova dílna v Ostroměři, jeho
dva lomy v Podhorním Újezdu i další lomy
(Úpice, Lánov) zkonfiskované a byla na ně
uvalena národní správa. Od 1. ledna 1948 byla
(se zpětnou platností!) provozovna v Ostroměři
a v Podhorním Újezdu oba Pourovy lomy,
Šulcův lom a také lom Obecnice zahrnuty do
nově vzniklého národního podniku Severočeský
průmysl kamene Česká Lípa, později Liberec.
Od 1. ledna 1959 do 30. června 1960 tento
majetek spravovaly Stavební hmoty Náchod,
pak do konce roku 1965 Východočeský průmysl
kamene n. p. Skuteč. Od 1. ledna 1966
provozovnu v Ostroměři a lom v Podhorním
Újezdu převzal nově vzniklý Českomoravský
průmysl kamene n. p. Hradec Králové, který
provozovnu
v letech
1970-73
výrazně
zmodernizoval, od 1. ledna 1991 státní podnik

Kámen Ostroměř a konečně od 1. června
1996 společnost Kámen Ostroměř s.r.o.
Zdroj: Václav Rybařík, revuekamen.cz

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Nastává nejkrásnější období roku, Vánoce.
Všichni se snažíme, aby byly opravdu
šťastné a veselé, a aby z nich měly největší
radost děti. Ty se samozřejmě těší nejvíce,
a už dlouho dopředu si píší dopisy Ježíškovi
a jsou neposedné, napjaté a plné očekávání.
Letos jsme se snažili jim to čekání trochu
zpříjemnit.
Děti v mateřské škole i žáci v základní
škole se již ke konci listopadu pustili do
výroby vánočních ozdob. Vše jsme vyráběli
z přírodních
materiálů.
A
pak
konečně nastalo
zdobení
stromečků.
Nejdříve jsme ozdobili stromečky u Brodka
v Podhorním Újezdě.

17. 12. jsme společně se žáky 2. ročníku
haberské základní školy odjeli do Líbezníce
do Divadla kouzel Pavla Kožíška. Zhlédli
jsme představení Kouzelné Vánoce, které
bylo plné úžasných kouzel a legrace. Do
představení byli zapojeni i žáci a učitelé.
Viděli jsme také expozici starých
kouzelnických rekvizit, dobových plakátů a
sbírku hrnečků slavných osobností. Na
závěr jsme se zúčastnili autogramiády. Dále
naše cesta vedla na Staroměstské náměstí
v Praze, kde jsme si prohlédli vánoční trhy
a dali jsme si již tradičně trdelník.

2. prosince jsme společně odjeli do
Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad
Labem, kde jsme měli také připraveny dva
stromečky. Školčata zdobila u slonů a naši
žáci u tygrů. Poté se již mohli plně věnovat
prohlídce. Bylo trochu mrazivé, ale
slunečné počasí, a tak spousta zvířat byla
venku ve svých výbězích. Nejvíce nás
pobavili tygři, líbilo se nám v pavilonech
Vodní a Ptačí svět. Byl to hezký výlet a
myslím, že si jej příští rok zopakujeme.
S letošním rokem se rozloučíme Vánočním
dnem. Hned ráno si připomeneme vánoční
zvyky a obyčeje, ochutnáme různé druhy
čajů v naší improvizované čajovně a také
samozřejmě cukroví. Zazpíváme si vánoční
koledy a než se opravdu rozejdeme, tak
zaskočíme do lesa ozdobit stromeček pro
zvířata. A pak už hurá, začínají vánoční
prázdniny.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská
-4-

Národní házená v poločase
poločase (2013 - 2014)
2014)
Naši házenkáři mají za sebou jednu z nejnáročnějších podzimních částí v novodobé historii
obecní národní házené. Jedinečnost této sezony totiž přinesl velmi náročný přesto s velkým
nadšením očekávaný projekt komplexní rekonstrukce házenkářského hřiště ve Vojicích, který
způsobil nemožnost hraní našich borců v domácím prostředí. Všechna utkání podzimní části
bylo proto nutné odehrát buď na hřištích soupeřů, nebo v dočasném azylu v Opatovicích nad
Labem. Bohužel se tento fakt podepsal na výsledcích, protože se podařilo získat pouze 6 bodů
za tři vítězství. Nicméně následující jarní část sezony přináší mnoho očekávání nejen od
fanoušků, kteří budou moci většinu ze všech utkání sledovat v novém svatostánku, ale i od
hráčů, kteří se nemohou dočkat zápasů na domácím moderním umělém povrchu. Házenkáře
nyní čeká náročná zimní příprava, do které trenéři zařadili Český pohár v lednu a již tradiční
zimní turnaj Memoriál Miloše Petřivého v Lázních Bělohradě, který se bude konat v únoru.
Velkou nadějí pro budoucnost tohoto našeho ryze českého sportu je bezesporu naše družstvo
minižáků, které ve své první půlce sezony již nasbíralo mnoho cenných zkušeností
na regionálních turnajích v Krčíně, Dobrušce a Opatovicích, kde naši nejmenší obsadili dvě
pátá a jedno krásné druhé místo.

Tabulka po podzimní části 2.ligy východ:
Oddíl
C V R P Skóre B
1. SK NH Veselí / M
11 9 1 1 228:161 19
2. Draken Brno
11 9 0 2 201:148 18
3. SSK Vítkovice
11 6 3 2 218:189 15
4. KNH MS Brno
11 7 0 4 229:200 14
5. TJ Jiskra Humpolec
11 6 1 4 159:152 13
6. TJ Sokol Vracov
11 5 0 6 207:212 10
7. Sokol Albrechtičky
11 5 0 6 164:170 10
8. Sokol Dobruška
11 5 0 6 179:187 10
9. SK Autonot Jihlava
11 4 1 6 179:198 9
10. TJ Sokol Osek nad Bečvou 11 4 0 7 170:171 8
11. TJ Sokol Podhorní Újezd 11 3 0 8 203:227 6
12. TJ Chropyně
11 0 0 11 151:273 0

Nový házenkářský
házenkářský svatostánek
Tělocvičná jednota zažádala v roce 2011 o dotaci na rekonstrukci nevyhovujícího asfaltového
povrchu hřiště na národní házenou. Dotace byla schválena a v roce 2013 byly na rekonstrukci
přiděleny finance. Na provedení rekonstrukce byla ve výběrovém řízení vybrána firma EKKL
Kroměříž, která má značné zkušenosti ve výstavbě umělých sportovních povrchů. Realizace
spočívala v položení nového asfaltu s vrchním umělým povrchem, instalaci nových branek,
nových sítí a v rekonstrukci oplocení na většině hřiště. Hotový projekt byl předán v řádně
stanoveném termínu ve smlouvě tedy do 30. 11. 2013. Celkové náklady na rekonstrukci byly
vyčísleny na 4 132 231Kč bez dph a byly 100 % hrazeny včetně dph z dotací MŠMT. Hráči
a činovníci TJ se podíleli na úpravách kolem hřiště. Finální úpravy budou dokončeny na jaře
2014, kdy bude hřiště slavnostně otevřeno. Závěrem mi dovolte jménem Tělovýchovné jednoty
Podhorní Újezd poděkovat obecnímu úřadu za pomoc při administraci projektu, styk s úřady,
ověřování listin apod. Doufáme, že nový povrch hřiště bude také novým impulzem v činnosti
házenkářů ve Vojicích a v Podhorním Újezdě.
Jaromír Chudoba
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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 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

V předvečer 28. října byla konána velká oslava 1. desetileté československé
republiky. Uspořádán byl lampionový průvod a večer na hřišti ve Vojicích
zapálena hranice a bengál. V Podhorním Újezdě se shromáždily spolky
u hostince na Brdíku a s průvodem odešly k pomníku Svobody a potom
na cvičišti za Sokolovnou byla slavnost s koncertem.

1933

29. října byl svolán náhlý sraz členstva sokolské župy do Jičína. Sraz byl svolán
jako pohotovost sokolstva, které si je vědomo vážnosti doby vyvolané
událostmi v některých sousedních státech.

1938

V říjnu se do Vojic přistěhovalo nejvíc uprchlíků z pohraničí. Do obecní školy
bylo přijato 12 nových dětí uprchlíků.
Začátkem listopadu praskl zvonek a kapličce ve Vojicích a vydával zcela slabý
a špatný hlas. V prosinci zvonek mistr K. Sál opravil, ale trhlina se opět
rozšířila a zvonek musel být dopraven do Hradce Králové na přelití.

1943

V říjnu bylo nádherné teplé počasí. Zemědělci pracovali bez kabátu a bosí.
Sušila se i druhá otava.
Koncem roku byly odevzdávány dávky brambor, cukrovky, máku. Mák si
pěstitelé schovávali a na několika místech v obci tajně vylisovali olej na
maštění pokrmů.
Na Štědrý den dostal každý zemědělec 20 cigaret za přičinění a dobrý výsledek
sklizně.

1948

Koncem roku byl nařízen soupis všeho zboží v obchodech. Všechny obchody
byly zavřeny a bylo možno koupit jen potravu.

1953

1. 11. slavili v hostinci u Čermáků opětné otevření s hudbou kapelníka Sála.
Ve Vojicích byly odedávna tři hostince - U Čermáků, Na Vinici a Na Rohu.
Od října 1950 byly hostince Na Vinici a Na Rohu zrušeny a Čermákův hostinec
převzala Jednota.
V prosinci byl často vypínán el. proud v době od 17 hod. do 22 hodin.
O svíčky a petrolej byla velká nouze.

1958

V tomto roce byla mimořádně veliká úroda ovoce. Výkupní družstvo odebíralo
ovoce jen omezeně, jen od těch, kdo měli sepsanou výkupní smlouvu.

1963

Uživatelé vodovodu z Bukovky vyčistili a opravili rezervoár, ale voda
se z vodovodu dále ztrácela a vodovod se musel 2 – 3x denně zavírat.

1968
1978

V listopadu byly žactvem Sokola vysazeny u pomníku Svobody dvě lipky.
27. října se uskutečnila se soudruhem Václavem Karešem další beseda o Kubě.
K 31. 12. 1978 je počet obyvatel v obci 620.

1983

V našem JZD bylo docíleno nejvyššího hektarového výnosu.

-6-

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V lednu oslaví 70. narozeniny pan Jaroslav Adolf z Vojic č. 7
V lednu oslaví 70. narozeniny pan Jaroslav Nydrle z Vojic č. 43
V lednu oslaví 81. narozeniny pan Ivan Bryknar z Podhorního Újezdu č. 108
V lednu oslaví 81. narozeniny pan Zdeněk Machytko z Vojic č. 36
V únoru oslaví 81. narozeniny paní Olga Bryknarová z Podhorního Újezdu č. 108
V únoru oslaví 90. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezdu č. 98
V březnu oslaví 70. narozeniny paní Marcela Kočí z Podhorního Újezdu č. 64
V březnu oslaví 70. narozeniny paní Jaroslava Bílková z Vojic č. 22
V březnu oslaví 75. narozeniny paní Helena Patolánová z Vojic č. 85
V březnu oslaví 91. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77

Slova sommeliera: „Vánoce a víno patří k sobě!“
S výběrem vína ke Štědrovečerní tabuli či dárku pod stromeček radí
specialista na víno Ondřej Matyščák z nové vinotéky v Hořicích.
Ke Štědrému večeru patří ryba. Jaké víno doporučujete třeba právě
ke kaprovi?
„Vzhledem k tomu, že jde o naši – tuzemskou rybu, tak bych volil víno,
které zde má také tradici. Třeba Veltlínským zeleným nebo Rulandou
šedou určitě chybu neuděláte. Já osobně bych vybíral víno suché, vyzrálé
s plnou chutí a pikantní kyselinkou.
Ale musíme si také uvědomit, že na každém stole kapra nenajdeme, takže:
Co k mořským rybám? Rozhodně Ryzlink z Alsaska nebo Chardonnay
z údolí řeky Loire.
A co víno jako dárek?
V čase vánočním se lidé navštěvují častěji než v průběhu celého roku a přijít na návštěvu bez, alespoň
malé, pozornosti se nesluší. Je dobré vybírat víno“univerzálnější“, protože často nevíme, čím bychom
hostitele zaujali. Já osobně velmi rád obdarovávám své blízké vínem od špičkového vinaře a mého
dobrého kamaráda Michaela Kubíka z Velkých Bílovic.
Nesmíme však zapomenout na víno, jak se říká “pod stromeček“. Při výběru takového dárku je
nejlepší poradit se s prodejcem a hlavně preferovat kvalitu! Naše vinotéka spolupracuje
s profesionální aranžérkou, která připravuje dárkové balíčky, což usnadní, nám mužům, starosti
s balením a také ušetří hromadu času ☺
Poslední otázka. Čím připíjet o Silvestru?
Za mou osobu vítězí pravé Champagne. Pokud bych měl hledat alternativu, tak třeba oceňované sekty
z vinných sklepů Lechovice nebo jemně perlivé Frizzante. Všechno máme samozřejmě v našem
sortimentu a rádi poradíme s výběrem či skloubením vína s pokrmy.
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Sbor dobrovolných hasičů ve Vojicích zve občany na

HASIČSKÝ BÁL,
BÁL,
který se koná v sobotu

8. února 2014 od 20:00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích
vstupné obvyklé, tombola zajištěna
K tanci i poslechu hraje „FANDA A JEHO BANDA“

TJ Sokol Podhorní Újezd zve občany na

SPORTOVNÍ PLES,
který se koná v pátek

7. března 2014 od 20:00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích
vstupné obvyklé
K tanci i poslechu hraje „LEVOU RUKOU“

Obec Podhorní Újezd a Vojice zve občany na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL,
BÁL,
který se koná v neděli

9. března 2014 od 14:00
v hostinci „Na Rohu“ ve Vojicích
vstupné obvyklé
Těšte se na bohatý zábavný a soutěžní program pro děti!
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 19. prosince 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

