Memoriál Miloše Petřivého
Tradiční zimní příprava našich házenkářů
Již tradiční zimní turnaj národních
házenkářů, Memoriál Miloše Petřivého,
uspořádal v sobotu 22. února oddíl národní
házené TJ Lázně Bělohrad v místní
sportovní hale SOU za účasti kvalitních
družstev, s různou ligovou příslušností.
Na turnaji hrály týmy: TJ Sokol Podhorní
Újezd, Sokol Krčín, Sokol Bakov n/J,
Draken Brno a TJ Lázně Bělohrad. K řízení
utkání byli delegováni rozhodčí Šimánek
a Petruželka.
Turnaj byl hrán systémem každý s každým,
hracím
časem
2x
20
minut.
K prvnímu zápasu nastoupilo naše mužstvo
proti domácímu soupeři a po velmi dobrém
výkonu našeho útoku ihned slavilo výhru
po nastřílení dokonce 23 branek. Po tomto
úvodním zápase však přišlo velké
vystřízlivění, protože soupeř z Krčína
dokázal svou velmi dobrou obranou na naše
útočníky najít recept a naši chlapci s tímto
prvoligovým soupeřem prohráli poměrně
výrazným rozdílem. Tým pod vedením
zkušeného trenéra Jaromíra Chudoby si
opět spravil chuť na dalším soupeři
z Bakova nad Jizerou. Poslední utkaní na
turnaji se soupeřem ze stejné ligy brněnským Drakenem však opět pro naše

borce, i přes velmi vyrovnaný herní průběh,
nakonec skončilo prohrou.
Letošního ročníku se bohužel nezúčastnilo
tolik družstev jako v minulosti, kdy se hrálo
ve skupinách a poté o konečné umístění,
čímž byl turnaj zajímavější. Na druhou
stranu si pěr letošních účastníků daleko víc
zahrálo, a tím i zkvalitnilo přípravu na jarní
boje v mistrovských soutěžích.
Tabulku a výsledky turnaje naleznete na
straně 6.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 23.
23. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 11.
11. prosince 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Fond oprav kanalizace s vyčleněnou
částkou 250.000,- Kč.
- Rozpočtové opatření č. 6 dle příloh UC13i
se stavem k 11. 12. 2013, které jsou
přílohou č. 1 (k nahlédnutí na Obecním
úřadě) tohoto zápisu a s přihlédnutím na
plánované příjmy a výdaje k 31. 12. 2013.
- Směnu pozemků parc. č. 1312/1 o výměře
142 m2 a pozemek parc. č. 177/2 o výměře
8 m2 s pozemkem parc. č. 184/2 o výměře
21 m2 v k. ú. Vojice mezi p. Jiřím a
Milenou Koníčkovými, bytem Všechpapy
71, 417 71 Zabrušany a obcí Podhorní
Újezd a Vojice za cenu 100,- Kč / 1 m2.
- Pravidla rozpočtového provizoria obce na
období nejdéle do 28. 2. 2014, kdy
maximální výdaje obce na každý z těchto
měsíců mohou dosáhnout 500.000,- Kč /
měsíc. Během této doby může být
poskytnut příspěvek na neinvestiční výdaje
obcí zřízené příspěvkové organizaci tj.
Základní škola a Mateřská škola Podhorní
Újezd a Vojice, ve výši max. 50 % tohoto
příspěvku v roce 2013.

- Provedení administrace výběrového řízení
veřejné zakázky na zateplení a opravu
střechy budovy mateřské školy firmou
Profesionálové, a.s., Masarykovo nám. 391,
500 02 Hradec Králové, IČO 28806123.
- Příspěvek Knihovně Václava Čtvrtka
v Jičíně na nákup knih do výměnného
fondu v částce 20,- Kč / 1 obyvatel obce.
- Bezúplatný pronájem pozemků parc.
č. 259/1 a 259/3 v k. ú. Vojice na TJ
SOKOL na dobu do 31. 12. 2025.
- Směrnici ke schvalování účetní závěrky
obce Podhorní Újezd a Vojice.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Finanční příspěvek Farní charitě Dvůr
Králové nad Labem na svoji činnost
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Podání žádosti o dotaci na ministerstvo
kultury na nákup nového počítače do místní
knihovny.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Oslovení dalších firem na vypracování
cenové nabídky na činnosti související
s realizací zakázky „Energeticky úsporná
opatření obecního úřadu Podhorní Újezd a
Vojice“.
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO I
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne

v neděli 20. dubna 2014.
V Podhorním Újezdě u Jednoty 13,00-13,10 hod.,
ve Vojicích u Hasičské zbrojnice 13,15-13,25 hod.
Přijímány budou následující druhy odpadů: domácí kapalné i tuhé chemikálie (vše řádně
označené), zbytky starých barev, obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky, všechny druhy
akumulátorů, upotřebené motorové oleje, olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Občané osobně předají odpad pracovníkům zajišťujícím sběr.
-2-

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 24
24. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 27.
27. února 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Návrh rozpočtu obce na rok 2014 jako
schodkový s příjmy ve výši 6.725,1 tis. Kč
a výdaji ve výši 8.741,8 tis. Kč se
zapojením financování ve výši 2.016,7 tis.
Kč. Rozdíl bude kryt z přebytku minulých
let. Návrh rozpočtu je přílohou č. 1 zápisu
z tohoto zasedání ZO (k nahlédnutí na
Obecním úřadě).
- Stočné pro rok 2014 v nulové výši, které
je přílohou č. 2 zápisu z tohoto zasedání ZO
(k nahlédnutí na Obecním úřadě).
- Prodej pozemku parc. č. 116/5 o výměře
215 m2 v k. ú. Vojice manželům Jaromírovi
a Věře Novákovým, bytem Vojice čp. 100,
50801 Hořice za cenu 100,- Kč / 1 m2.
- Zrušení předkupního práva na pozemek
parc.č. 84/8 v k. ú. Vojice.
- Zařazení obce Podhorní Újezd a Vojice do
správního
území
MAS
Podchlumí
na období 2014 – 2020.

- 50% zvýšení (oproti minulému
desetiletému období) poplatku za hrobové
místo na období do 31. 12. 2023.
- Prodloužení nájemní smlouvy manželů
Myslivečkových v bytě čp. 1 ve Vojicích
do 31. 12. 2016.
- Směrnici k veřejným zakázkám malého
rozsahu.
- Opravu kanalizace na pozemku parc.
č. 19/2 ve Vojicích provedenou panem
Milošem Soukupem, Vojice čp. 83
s cenovou nabídkou 163.000,- Kč včetně
DPH.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Cenovou nabídku společnosti Energy
Benefit Centre a.s. Praha 6 na zpracování
energetického
auditu
a
kompletní
administraci žádosti o dotaci na snížení
energetické náročnosti budovy obecního
úřadu v částce 108.900,- Kč včetně DPH.

Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO II
Dotace na kompostéry

Změny v ukládání odpadu

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování
žádosti o dotaci na kompostéry.
Biologicky rozložitelný odpad tvoří až
40% celkového komunálního odpadu.
Nákupem
domácích
kompostérů
s obsahem cca 1 000 litrů by se výrazně
podpořil systém domácího kompostování.
Finanční prostředky z EU lze čerpat do
výše 90% celkové ceny. Přikládáme Vám
v tomto čísle anketu na zjištění zájmu
vlastníků nemovitosti o tyto kompostéry.

V letošním roce dochází ke změně
v ukládání domovního odpadu, který se
nevejde do popelnic. Občané, kteří mají
zaplacený poplatek za domovní odpad,
budou mít možnost tento odpad umístit do
velkoobjemového kontejneru v areálu
firmy Zdeňka Ulrycha v Podhorním
Újezdě.

Žádáme Vás o navrácení
ankety na obecní úřad
do 14. 4. 2014.

Uložení za přítomnosti pracovníka
obecního úřadu bude možno uskutečnit

každou
poslední sobotu v měsíci
od 8,00 do 11,00 hod.

Zajistíme kompostéry jenom pro ty,
kteří o ně projeví zájem.
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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 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

1929

Počátkem roku nastala krutá zima. Napadlo mnoho sněhu a mráz dostupoval 30°C. Za větru se tvořili mohutné závěje. Vytrvale mrzlo až do polovice února.
Koncem února bylo sněhu tolik, že vázla železniční doprava. Z Vojic chodilo
15 lidí odstraňovat závěje ze silnice za mzdu 24 K denně.

1939

Všechny politické strany byly sloučeny na pouhé dvě strany zvané Národní
sjednocení a Strana práce.
Zvonek v kapličce ve Vojicích byl opět přelit. Váží 24,5 kg je na něm obraz
svatého Václava a letopočty 1835 – 1939 a vydává tón F.

1944

Dne 3. 3. o půlnoci vyhořelo rodinné stavení s chlívem pana Václava Krátkého.
Oheň vznikl od komína a rychle se rozšířil, že se rodina jen v posledním
okamžiku zachránila. Uhořela domácí zvířata.
Bylo nařízeno, aby v každém stavení byla pro případ nepřátelského náletu
zásoba písku, hák a plácačka na hašení požáru.

1949

Od 6. 1. byl zaveden volný prodej textilu a obuvi, který byl dosud jen na body,
nebo poukazy.

1954

Podle záznamů MNV se narodilo v letech 1944 až 1954 ve Vojicích 54 dětí
a Podhorním Újezdě 70 dětí.
Výroční členská schůze JZD ve Vojicích se konala 31. 3. 1954. Družstvo má
128 členů (zemědělců 48, dělníků 20, ostatních 60)

1959

Na MNV se prodávaly po 20 haléřích tiskopisy přiznání k zemědělské dani
na rok 1959. Daň z ovocných stromů se bude platit podle tržby za ovoce
a ne podle výměry zahrad. Dále se vybírá daň domovní podle zastavěné plochy
80 haléřů za m2. Také poplatky z domácích zvířat.
Nové osobní auto, které si dříve mohli koupit jen bohatí továrníci, si mohou
nyní pořídit i družstevníci. Nejrozšířenějším autem u nás je ŠKODA 440
Octavia za 28 450 Kčs. Auta se prodávají na poukazy.

1964

Dne 7. 2. skončila prohlídka všech žen z Vojic na středisku v Ostroměři.
Dr. Suchý tam vyšetřoval ženy jako prevenci proti rakovině. Od pondělí
17. 2. začala prohlídka žen z Podhorního Újezda.
V březnu upořádal Svaz žen zájezd autobusem do Prahy na odpolední
představení Prodané nevěsty v Národním divadle. Ženy odjely dvěma autobusy.

1969

Od 1. 1. byly zvýšeny důchody, aby byly přizpůsobeny stálému zdražování
životních potřeb, které trvá od roku 1961. Mzdy se zvyšují, takže zaměstnaným
lidem zdražování mnoho nevadí.

1974

14. 1. začali družstevníci vytrhávat traktorem třešňové stromy na poli pana Jar.
Bílka, kde se bude stavět velký kravín.

1979

V důsledku nedostatku paliv byly zimní prázdniny prodlouženy až do
28. ledna.
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Podhorní Újezd a Vojice – Zaniklé spolky a jejich historie
Spolek mládenců a dívek
Spolek mládenců byl založen kolem roku
1898 ve Vojicích, kdy se o tomto spolku
objevuje první písemná zmínka. Kdo byl
jejich zakladatelem, není známo. Jejich
sídlem byl hostinec „Na Rohu‘‘ kde také
probíhaly veškeré formy jejich kulturního
života. V záznamech je uvedeno, že účelem
spolku „jest vzbuzovati a pěstovati život
společenský vůbec, hlavně pak hledí
rozšiřovati uvědomění a vzdělání třídy
mládenecké a podporovati vlastenecké
podniky“.
Zajímavým dokladem je
desatero přikázání pro pány mládence:
1. Mládenečku, nebuď z dřeva, když tě
potká hezká děva.
2. Stroj se mužně, ne jak blázen a nebuď též
duchaprázden!
3. Než pomyslíš na ženění, vždy dbej dřív
na postavení!
4. Jako mládenec buď milej, ne však příliš
rozpustilej!
5. Ve dne bdi a v noci hajej a o zdraví své
buď dbalej!
6. Karbanu se střež i pračky, hleď si radši
tancovačky!
7. Máš-li kluziště na hlávce, zadej srdce
třeba babce!
8. Chraň se všeho pokušení provdané
a bujné ženy!
9. Jseš-li panic, nechtěj za nic udělat
si z lásky nanic!
10. Až dáš mládenectví vale, miluj žínku
a tak dále!
Spolek mládenců pořádal taneční vínky
a věnečky, zapojoval se do kulturních akcí
pořádané jak obecním úřadem, tak
ostatními spolky.
V roce 1900 se objevuje první zmínka o
dalším vznikajícím spolku, jedná se o
spolek dívek a už v roce 1902 společně
s mládeneckým pořádají kulturní akce
s názvem společný vínek mládenců a dívek,
opět v hostinci Na Rohu. Spolek mládenců
a dívek v roce 1905 založil svůj pěvecký
sbor za pomoci pana Bohumila Douska,
řídícího učitele, který byl v té době
zakladatelem čtenářského spolku „Hálek‘‘
zřízeného roku 1887. V roce 1905
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čítal spolek mládenců 18 členů. Jak obec
Vojice tak i Podhorní Újezd měli svůj
mládenecký spolek. První zmínkou
o mládeneckém spolku v Podhorním
Újezdě jsou dvě pozvánky z roku 1909
a 1910 na Vínek mládenců v hostinci
„U FLÉGLŮ‘‘ ale zajisté byl založen
mnohem dříve. První světovou válkou
v roce 1914-1918 byla pozastavena veškerá
veřejná činnost. Někteří členové odešli do
války, odkud se již nevrátili. Teprve rok
1920, kdy byla založena sokolská jednota,
začaly spolky opět pořádat kulturní akce.
Spolek mládenců v roce 1938, čítal
27 členů. Rokem 1948 a nástupem
komunistické strany k moci, která zakázala
veškerou jejich činnost, spolek mládenců
v Podhorním Újezdě, Vojicích a spolek
dívek, pomalu zaniká. Poslední zmínka je
z roku 1949.
Marek Šorm

Pozvánka na Vínek mládenců z roku 1910

Pozvánka na Společný vínek z roku 1936
Příště - Hospodářsko-čtenářský spolek
„HÁLEK‘‘ – Vojice

SPORT
XXI. Memoriál Miloše Petřivého - Lázně Bělohrad - výsledky
Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.

SOKOL Krčín
DRAKEN Brno
TJ SOKOL Podh. Újezd
TJ Lázně Bělohrad
SOKOL Bakov n. Jiz.

4
4
4
4
4

3
3
2
1
0

1
1
0
0
0

0
0
2
3
4

64 : 33
63 : 41
59 : 64
57 : 74
41 : 72

7
7
4
2
0

Zápasy TJ Sokola Podhorní Újezd:
Sokol Podhorní Újezd
Sokol Podhorní Újezd
Sokol Podhorní Újezd
Sokol Podhorní Újezd

-

TJ Lázně Bělohrad
Sokol Krčín
Sokol Bakov n.Jiz
Draken Brno

23 : 18
6 : 18
16 : 10
14 : 18

(12 : 7)
(4 : 10)
(7 : 6)
(6 : 7)

Druhá liga již brzy na novém hřišti ve Vojicích
Národní házenkáři TJ Sokola Podhorní Újezd vstoupí do druhé poloviny ligové sezony již
v neděli 13. 4. 2013 v 10:30 na zbrusu novém herním povrchu na hřišti ve Vojicích proti
tradičnímu brněnskému soupeři z Kraví hory Drakenu.
Rozpis zápasů našich házenkářů na jaro 2014
13. 4. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - Draken Brno
20. 4. 2014 SK Autonot Jihlava
- TJ Sokol Podhorní Újezd
26. 4. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - TJ Chropyně
27. 4. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - TJ Sokol Osek nad Bečvou
11. 5. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - TJ Jiskra Humpolec
18. 5. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - Sokol Dobruška
25. 5. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - TJ Sokol Vracov
1. 6. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - SK NH Veselí nad Moravou
8. 6. 2014 TJ Sokol Podhorní Újezd - KNH Moravská Slávia Brno
14. 6. 2014 SSK Vítkovice
- TJ Sokol Podhorní Újezd
15. 6. 2014 Sokol Albrechtičky
- TJ Sokol Podhorní Újezd
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BLAHOPŘEJEME
BL
(V této rubrice
ubrice blahopřejeme
blahop
občanům, kteří slaví 70,, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V dubnu oslaví 75.
75 narozeniny pan Jaroslav Vohnout z Vojic č. 148.
V dubnu oslaví 84.
84 narozeniny paní Anna Vosláčková z Vojic č. 91.
V dubnu oslaví 87. narozeniny
naroze
paní Hana Kuncová z Podhorního
dhorního Újez
Újezda č. 57.
V květnu oslaví 85.. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č.
č 111.
V květnu oslaví 88. narozeniny
narozenin paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezda
Ú
č. 88.
V květnu oslaví 955. narozeniny paní Jarmila Chudobová z Vojic č. 82.
V červnu oslaví 80. narozeniny
narozenin paní Milada Kvasničková z Podhorního Újezda
Ú
č. 75.
narozen
paní Jiřinka Vrabcová z Podhorního
odhorního Új
Újezda č. 23.
V červnu oslaví 82. narozeniny
V červnu oslaví 83. narozeniny
narozeni paní Hana Kvasničková z Podhorního
odhorního Ú
Újezda č. 50.
V červnu
nu oslaví 85. narozeniny pan Miloslav Vích z Vojic č. 101.
10

Novobydžovská
ská klávesni
klávesnice - Talentová soutěž v psaní na klávesnici
Mimořádný úspěch pro Lucii Urlychovou
rlychovou
Přestože byly jarní prázdniny, zúčastnila
z
se v pátek
7. února žákyně osméé třídy Lucie
Luc Ulrychová z Vojic
talentové soutěže v psaní
saní na klávesnici
kláve
"Novobydžovská
klávesnice".
Soutěž tvořily dvě disciplíny - postup v programu ZAV
po dobu 30 minut
nut a opis
opi
textu po dobu
5 minut. V obou disciplínách
plínách Lucie přímo zazářila.
Umístila
se
dvakrát
vakrát
na
prvním
místě.
V opisu naše vojickáá šampionka měla dokonce vyšší
počet
úhozů
za minutu než všichni
účastníci ze středních
škol. Lucka dosáhla
čisté
rychlosti
(penalizace
byla
10 úhozů za 1 chybu) neuvěřitelných
lných 351,6 úhozů.
ú
Zdroj: ZŠ Ostroměř
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OBECNÍ ÚŘAD PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE
zve občany na

DĚTSKÝ DEN,
který se koná

v sobotu 31. května 2014 od 14:00
O místu konání a průbehu akce
budeme dále informovat

Program akce:
Pohádková cesta, Soutěže o hodnotné ceny, Malování na obličej, Jízda na historické
hasičské stříkačce, Skupina historického šermu IGNEUS a mnoho dalších zajímavostí

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
Za kulturní komisi obce Marek Šorm

PRODEJ PLETACÍCH PŘÍZÍ
domácích i zahraničních výrobců
www.klubickazkopecka.eu
klubicka1@centrum.cz
777333271

Jindra Kvasničková, Podhorní Újezd 98, 50754
příznivé ceny, každý týden nové zboží, luxusní příze
z dovozu na objednávku, háčkované čepičky pro děti

Nově otevřené kadeřnictví
ve Vojicích pod lesem
Hana Nesvadbová, Vojice 194, tel. 604112281
Provozuje: kadeřnictví, solárium, prodlužování řas, svatební účesy
Pracovní doba: 7 dní v týdnu
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 2. dubna 2014
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

