Vážení spoluobčané !
Máme před sebou čtyři adventní neděle, na jejichž konci jsou
další Vánoce. Vychází letošní poslední číslo zpravodaje, a tak
jsme se rozhodli, že jako takový malý vánoční
vánoční dáreček Vám
V ám
ho předložíme v barevném provedení. Zda se bude jednat
skutečně pouze o vánoční pozornost nebo stálou součást našich
služeb Vám, občanům naší obce, ukáží Vaše
Vaše ohlasy a budoucí
technické možnosti obecního úřadu.
Jménem zastupitelstva obce, jejich zaměstnanců, členů výborů
a komisí a jménem svým Vám přeji příjemné prožití vánočních
svátků, velkou radost z dárků pod stromečkem a hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti v příštím roce.

Miloš Adam, starosta obce

Dílčí přezkoumání hospodaření obce

Změna zákona o dani z nemovitostí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
provedl dne 18. 11. 2009 dílčí
přezkoumání hospodaření obce za rok
2009. Při této kontrole nebyly shledány
žádné
přestupky
nebo
nedostatky.
Přezkoumání celého účetního období
proběhne 8. 4. 2010.

V souvislosti se zákonem o státním
rozpočtu České republiky č. 362/2009 Sb.
se s účinností od 1. 1. 2010 mění zákon č.
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí ve znění
pozdějších předpisů. Dochází ke zvýšení
sazeb u pozemků a staveb, ale tyto sazby
jsou ještě upravovány koeficientem dle
velikosti obce k 1. 1. příslušného
kalendářního roku. Nejvyšší nárůst sazeb je
u rekreačních objektů a průmyslových
staveb. Sazba daně u zemědělské půdy
zůstává nezměněna. Jedná se o zákon
schválený Parlamentem ČR, který obec
může upravit obecně závaznou vyhláškou,
a to pouze zvýšením těchto sazeb.
Tuto možnost obec neuplatnila. Příjemcem
daně z nemovitostí je obec, na jejímž
území se nemovitost nachází. Správcem
této daně na území naší obce je Finanční
úřad Hořice.

Program obnovy venkova na rok 2010
Obec bude podávat žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova vyhlášeného
Královéhradeckým krajem na kompletní
rekonstrukci pískovcových schodů pod
sochou M. J. Husa včetně výsadby veřejné
zeleně. Podíl dotace může být maximálně
50%, minimální výše dotace činí
50 000 Kč. Současný odhad nákladů je ve
výši přibližně 150 000 Kč.

Informace z jednání obecního zastupitelstva
vybral starosta obce Miloš Adam
0

Dny otevřených dveří v Základní škole Eduarda Štorcha v Ostroměři
Ve středu 4. listopadu v Základní škole E. Štorcha v Ostroměři se konal den otevřených dveří
s názvem: „Výpravy, aneb Kdo nevěří, ať tam běží!“. Měli jsme možnost se poprvé setkat
s budoucími žáky, kteří spolu se svými rodiči navštívili školu. Pro všechny jsme připravili
rozmanitý program. Předškoláci spolu s kašpárkem - průvodcem - si vyzkoušeli kreslení,
zpívání, hraní na rytmické nástroje, seznámili se s prací na interaktivní tabuli, prohlédli si třídy a
nakonec se posilnili ve školní kuchyňce. Budoucí žáci 6. ročníku si společně s rodiči prohlédli
kmenové a odborné učebny, moderní učebnice, práce žáků a fotodokumentaci akcí naší školy. I
oni měli možnosti si vyzkoušet práci na interaktivní tabuli nebo třeba v keramické dílně. Toto
setkání bylo přínosem pro nás, pro rodiče, ale hlavně pro děti.
Proto připravujeme ještě další den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 2. prosince od
16 hodin. Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi a těšíme se na shledanou.
Více naleznete na webu školy www.zsostromer.cz.
Za ZŠ Eduarda Štorcha Mgr. Jan Horák
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Likvidace ojetých pneumatik

Informační panely na měření rychlosti
rychlosti

V obci Králíky u Nového Bydžova
zahájila činnost společnost CLERODEN
s.r.o. zabývající se zpětným odběrem
vyřazených ojetých pneumatik jak od
právnických, tak od fyzických osob.
Cena za likvidaci jedné pneumatiky
z osobního automobilu je 20 - 25 Kč dle
druhu pneumatiky. Provozovna je
otevřena denně od 7:00 do 16:00 hodin.
Bližší
informace
na
telefonu
774 734 324.

Již v dubnu letošního roku
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
Minulý týden vznikla jednoduchá
analýza stažených dat z radaru za období
od 4. 9. 2009 (od 8:00) do 15. 11. 2009
(do 17:00). Ještě jednou zdůrazňuji, že
jde o údaje pouze ze směru na Jičín. Za
zmíněné období (73 dní) zde projelo
celkem 444 042 vozidel, tedy průměrně
6 083 vozidel za jeden den. Maximální
rychlost ve výši 192 km/h zde byla
naměřena 3. října 2009 mezi 14:00 15:00! Nejvyšší počet projetých vozidel
za hodinu činil 460 a byl naměřen dne
25. září mezi 18:00 - 19:00. Průměrná
rychlost vozidel za zmíněné období činí
56,5 km/h.

Vánoční strom
Vánoční strom před obecním úřadem se
rozsvítí na první adventní neděli
dne 29. 11. 2009.

Autor obecních informací: Starosta Miloš Adam

Z GALERIE NAŠÍ OBCE

Kaplička

Kamenolom
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Dům na návsi ve Vojicích

Co se děje
děje v naší škole aneb Akce ZŠ Vojice
29. 9. děti z mateřské školy společně s žáky
základní školy pracovali na projektu „Podzim plný
barev“.
Nejprve si všichni poslechli pohádku „O jabloňce“,
kterou napsal Eduard Petiška, prohlédli si obrázky
Heleny Zmatlíkové, která tuto pohádku ilustrovala.
Společně si povídali o příběhu, který četli, vysvětlili
si vývoj stromu během celého roku, vyhledávali
vhodné obrázky podle ročních období. Vyprávěli si o
aktuálním ročním období, podzimu, o jeho barvách, o
podzimním ovoci, které poznávali podle chuti.
Prohlédli si přinesená jablíčka. Zazpívali si známé
písničky o jablíčkách (Pod naším okýnkem, Koulelo se, koulelo, Měla babka čtyři jabka).
Ochutnali jablkový závin a křížaly, které některé děti jedly poprvé. Všem ale moc chutnalo. Pak
se již pustili do výtvarné činnosti.
vílu
Vyrobili
Jablůňkovou
s krásnými dlouhými vlasy. Práci
ozdobili žáci jabloňovými květy a
děti z mateřské školy jablíčky,
které
vybarvily
korkem.
Ze společné práce měli všichni
radost a hned se u Jablůňkové víly
vyfotili.
Potom si zahráli zábavné hry,
jablíčkovou štafetu a jablíčkový
taneček. A protože bylo krásné
slunečné počasí, přesunuli se na
školní zahradu, kde si ještě zahráli
několik her. Bylo to příjemné
dopoledne plné radosti a smíchu.
Autor: Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice

4 varianty Jablůňkové víly: Kresby žáků ZŠ Vojice
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VOJICKO - ÚJEZDECKÝ SPORT
Závěr podzimní části sezony připravil pro naše házenkáře 2 obtížné zápasy
Závěrečné dvojkolo hráli naši národní
házenkáři na horké jihomoravské půdě a po
velkém boji přivezli bod.
Sobota: SK Veselí nad Moravou. - TJ Sokol
Podhorní Újezd
16 : 12
(7 : 7)
Nastoupili: Pour, Jedlička - Petřivý, Kloutvor,
Koza - P. Bajer 8, L. Bajer 3
a Kindl 1. Nástup hostů domácí nezachytili
(0:2 - 2. min.). Domácí se vzchopili a
převzali režii utkání (3:2 - 7. min.). Tvrdá
rychlá házená pokračovala ve vyrovnaném
průběhu do konce poločasu a Podhoráku se
podařilo vyrovnat až z trestného hodu po
uplynutí řádné hrací doby. V druhé půli ještě
deset minut pokračovala vyrovnaná hra (9:9).
Potom začali domácí skórovat pouze
z pokutových a trestných hodů po sporných
momentech. Naopak útočná snaha Podhoráku
byla otupena smyšleným vyloučením
útočníka. Obrana hostů pokračovala ve
výborném výkonu a útočníci snížili až v 22.
min. na 14:10. Pak už domácí, vědomi si
náskoku, už jen dlouhým držením míče
v útočné třetině hráli na čas a utkání dohráli
k jasnému vítězství.
Neděle: Draken Brno - TJ Sokol Podhorní
Újezd 17 : 17 (9 : 9)
Nastoupili: Pour, Jedlička - Petřivý, Kloutvor,
Koza - P. Bajer 11, L. Bajer 6 a Kindl.
Rychlý a důrazný nástup do utkání se
domácím vyplatil (2:0 - 3.min.). Hosté se ale
rozehráli,
vyrovnali
hru
a
jeden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opatovice n/L
Studénka
Rokytnice
Jihlava
Podhorní Újezd
Albrechtičky
Veselí n/M
MS Brno
Ostopovice
Krčín B
Draken Brno
Osek n/B

9
7
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3

2
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1

0
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7

20
14
13
12
11
11
11
10
8
8
7
7
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z nejlepších střelců 2.ligy Patrik Bajer byl
chvílemi k neudržení (5:4 - 18. min.).
Obrany na obou stranách začaly vynikat nad
útoky a dramatická házená pokračovala až do
samého závěru poločasu. Po uplynutí řádné
hrací doby z trestného hodu Lukáš Bajer
z neskutečných téměř deseti metrů prostřelil
jak obránce, tak brankáře a nečekaně
vyrovnal. Přestože výhodu výhozu do druhé
půle Podhorák promarnil, Draken se do šancí
přes pevnou obranu Podhoráku nedostával a
když se dostal, tak jistý David Pour zakročil.
Hosté se ujali vedení (9:11 - 7.min.). Domácí
přidali v obranné činnosti na důrazu a
Podhorák skóroval z trestných a pokutových
hodů, přičemž si vytvořil nadějný náskok
(11:14 – 13.min.). Bohužel vlastní chyby
připravily hosty o vedení a Draken nabral
druhý dech (13:14 - 15.min.). Obrany dále
dominovaly na obou stranách a Podhorák
nepouštěl vedení (15:16 - 24.min.). Důsledné
bránění Drakenu po ztrátě míče donutilo
hosty k chybám a domácím se podařilo
vyrovnat
(16:16,
17:17).
V bouřlivé
závěrečné minutě obdržel ČK obránce
Podhoráku za úmyslné zahození míče a
získání času. Rozhodčí čas nastavil, ale ve
vypjaté atmosféře se Podhoráku podařilo
ubránit útočníky Drakenu, kteří se ke střelbě
nedostali. Hosté tím získali jediný bod z hřišť
soupeřů a udrželi tak střed tabulky na zimní
přestávku.
M. Jedlička

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 5, 10, 20 atd. let do historie. V této rubrice je plně citováno znění obecní
kroniky včetně gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná.

Datum

Událost

Listopad 1934

V listopadu podělila Okresní péče o mládež v Hořicích 8 dětí, žáků
obecní školy. Žáci nezaměstnaných a zcela chudých rodičů podělila
botami, neb svetrem , punčochami a rukavicemi.

1. října 1939

Od 1. října není dovoleno jezdit s motorovými vozidly pro úsporu
benzínu a oleje. Ve Vojicích měla povolení k jízdě na motorovém kole
EsKa učitelka Vl. Stránská a Marie Kunová, aby mohly vyučovat
v okolních obecních školách.

Říjen 1944

Byl nařízen mimořádný sběr starého papíru. Sběr vykonaly školní děti
podle sběracích lístků vyhotovených pro každou rodinu. Nashromáždily
celkem 100 kg papíru.

20. listopadu 1944 Byl zatčen V. Plechatý, mistr tesařský. Byl až do konce války uvězněn
v Terezíně v Malé pevnosti, kde vytrpěl veliká muka a přišel o zdraví.
16. prosince 1944 Byli povoláni mladíci ročníků 1921, 1922, 1923 na stavění válečných
zákopů do Německa.
12. prosince 1949

Byla předána do užívání dohotovená veřejná prádelna. Prádelna je
připojena na vodovod z Bukovky.

1949

První elektrický přístroj na dojení dvou krav současně si ve Vojicích
zařídil rolník Jaroslav Bílek čp. 83 stál asi 11 000 Kčs.

1954

První televizi ve vesnici měl p. Josef Čermák. Připojil mu ji p. Slavoj
Erben a anténu zhotovili v kovárně z vodovodních trubek.

17. prosince 1959

Bylo na první společné výroční schůzi sloučení obou jednot Sokola.
Sloučení bylo schváleno všemi hlasy členů z Vojic a Podhorního
Újezda.

15. prosince 1969

Začali elektrikáři vyměňovat v obci žárovkové osvětlení za výbojkové.
Jedno světlo za 750 Kčs. V Podhorním Újezdě je 24 světel, ve Vojicích
25.

17. prosince 1974

Provedl Sbor pro občanské záležitosti poprvé Vítání občánků. Vítáno
bylo 20 dětí.

Prosinec 1999

Vstup obce do mikroregionu Podchlumí.

28. října 2004

Byl slavnostně zahájen provoz fitcentra ve Vojicích.

Historické fotografie z naší obce
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BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

Dne 15. listopadu oslavil 85. narozeniny pan Bohuslav Pour z Podhorního Újezda č. 113.
Dne 16. listopadu oslavil 70. narozeniny pan Zdeněk Bílek z Vojic č. 4.
Dne 18. listopadu oslavila 82. narozeniny paní Marie Sálová z Vojic č. 102.
Dne 25. listopadu oslavila 82. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic č. 154.
Dne 9. prosince oslaví 81. narozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorního Újezda č. 12.
Dne 14. prosince oslaví 87. narozeniny paní Libuše Oborníková z Podhorního Újezda č. 59.
Dne 21. prosince oslaví 82. narozeniny paní Miluška Mádlová z Podhorního Újezda č. 63.
Dne 7. ledna oslaví 75. narozeniny pan Jaromír Kracík z Vojic č. 35.
Dne 11. ledna oslaví 88. narozeniny paní Josefa Kalvodová z Podhorního Újezda č. 97.

Jeden z nejstarších obyvatel naší obce pan

Bohuslav Pour z Podhorního Újezda
oslavil 15. listopadu 85. narozeniny!

Pan Bohuslav Pour,

foto M. Pour

Panu Pourovi srdečně blahopřejeme k úctyhodnému životnímu jubileu a
přejeme mnoho zdraví do dalších let!
-7-

Obecní Úřad Podhorní Újezd a Vojice
pořádá
V neděli 6. 12. 2009 od 14:00

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI
V Hostinci „Na Rohu“

Zveme Vás na
PRODEJNÍ VÝSTAVU BIŽUTERIE
v neděli 29.listopadu 2009 od 10:00 do 15:00 hodin
v místní knihovně na obecním úřadě v Podhorním
Podhorním Újezdě a Vojicích
Úryvek z dopisu adresovaného naší obci od Občanského sdružení Diakonie Broumov:
Vážení přátelé,
Chceme Vám tímto upřímně poděkovat za uspořádání humanitární sbírky ve Vaší obci.
Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc Vašich občanů, kteří významnou měrou
podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi
v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnáváni.
Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň
je pro nás ještě něčím navíc - výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez
pomoci druhých neobejdou.
Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále.
S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík
Ředitel Občanského sdružení Diakonie Broumov
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 24. listopadu 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,
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