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HOŘICKÝ PÍSKOVEC
Z PODHORNÍHO ÚJEZDU
Mezi našimi stavebními a sochařskými pískovci měly a stále ještě mají prvořadé postavení svrchně křídové kvádrové pískovce, lámané v téměř dvacet kilometrů dlouhém Hořickém hřbetu (dříve Chlumu) v severovýchodním sousedství Hořic
v Podkrkonoší.
Zde bylo postupně založeno na půldruhé
stovky větších či menších lomů („skal“),
využívajících zdejší pískovce zpočátku jen
pro místní potřebu, později pro stavby
i sochařská díla v blízkém i vzdálenějším
okolí. Lomy zde byly rozmístěny praktic-

ky jen na jihozápadním úbočí hřbetu, ale
nerovnoměrně, někdy zcela osamoceně,
jindy soustředěné blízko sebe. K těm druhým patřily lomy u Boháňky-Skály, u Hořic
a lomy u Vojic a sousedního Podhorního
Újezdu. Pískovce se zpočátku nazývaly
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podle místa původu boháňský, doubravský, hořický, vojický, újezdský (oujezdský,
podhornoújezdský) apod., časem se však
většině z nich začalo říkat jednotně pískovec
pokračování na str. 4
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
1. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 6. 12. 2018
1. • Prodej pozemku parc.č. 201/17 v k.ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Dany a Vladislava Kučerových, trvale bytem
Vojice 171 o prodej pozemku parc.č. 201/17
v k.ú. Vojice o výměře 72 m2. ZO všemi hlasy schvaluje výše uvedenou žádost o prodej
pozemku za cenu 100,- Kč / 1 m2.
2. • Žádost o odprodej pozemku parc.č.
982/10 v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost paní
Boženy Pozlerové, trvale bytem Vojice 161
o prodej pozemku parc.č. 982/10 v k.ú. Vojice o výměře 94 m2. ZO doporučuje zjistit
vedení kanalizace na tomto pozemku, vyvěsit záměr prodeje a při příštím zasedání se
k projednání vrátit. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
3. • Smlouva o zřízení věcného břemene
na pozemku parc.č. 1292/1 a prodej
pozemku parc.č. 1292/6 v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-4007954/VB/02 na pozemku p.č. 1292/1
v k.ú. Vojice. Věcné břemeno se týká kabe
lového vedení NN, přípojkového smyčkového pilíře na pozemku p.č. 1292/1 v k.ú.
Vojice. ZO všemi hlasy schvaluje zřízení
výše uvedeného věcného břemene. Zároveň starosta obce předložil žádost pana
Jiřího Fanty, trvale bytem Obránců míru
258, 503 02 Předměřice nad Labem o prodej
části tohoto pozemku parc.č. 1292/6 v k.ú.
Vojice. ZO všemi hlasy schvaluje výše uvedenou žádost o prodej pozemku za cenu
100,– Kč / 1 m2.
4. • Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace
Starosta obce informoval ZO o přibližné
ceně za vypracování projektové dokumentace na parkovací pruh podél silnice III/32750
před budovou MŠ. Výše cenové nabídky by
se pohybovala okolo 160 tis. Kč. ZO všemi
hlasy schvaluje pokračovat v dalších krocích k vypracování výše uvedené projektové
dokumentace.
5. • Stanovení stočného
Starosta obce seznámil ZO s kalkulací ceny
stočného za odvádění odpadních vod veřej-

nou kanalizací v obci na rok 2019, kdy cena za
1 m3 by byla 6,- Kč při paušální spotřebě na
1 osobu 36 m3 / 1 rok. Pro vybírání stočného
v této výši hlasovaly 3 hlasy, 1 hlas se zdržel a 5 hlasů schvaluje stočné v nulové výši.
6. • Volba členů komisí
Starosta obce vyzval předsedy výborů, aby
navrhli své členy do komisí. Za finanční
výbor Šárka Kloutvorová navrhuje Zdenu
Patkovou a Zuzanu Zahrádkovou. Za kontrolní výbor Boris Ulrych navrhuje Václava
Novotného, Milana Bílka a Jaromíra Chudobu. Za kulturní a sociální komisi Mgr.
Jitka Jenčovská navrhuje Petru Myslivečkovou, Soňu Vohánkovou a Mgr. Danielu
Kalvodovou. Za sportovní komisi František
Kloutvor navrhuje Michala Zahrádku, Vladimíra Bílka a Lubomíra Fialu. ZO všemi
hlasy schvaluje takto navržené složení výborů a komisí.
7. • Žádosti o prodloužení nájemních
smluv
Starosta obce informoval ZO o končících
platnostech nájmů obecních bytů. ZO všemi hlasy schvaluje prodloužení nájemních
smluv o tři roky, to znamená do 31. 12. 2021.
Dále starosta obce předložil žádost pana
Chemišince na změnu názvu firmy, která
má pronajatou požární zbrojnici ve Vojicích
z OVOCE–VOJICE na firmu CHEMA s. r. o.
Vojice 150, 508 01 Hořice, IČO 05562091.
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ZO všemi hlasy schvaluje výše uvedenou
změnu názvu firmy a stanovuje novou výši
ročního nájmu 12.000,– Kč / 1 rok. Dodatek
smlouvy bude uzavřen na dobu určitou do
31. 12. 2019.
8. • Rozpočtové provizorium
Starosta obce předložil ZO návrh pravidel
rozpočtového provizoria obce na období
nejdéle do 28. 2. 2019, kdy v měsíci lednu
a únoru budou hrazeny náklady z dříve uzavřených smluv, nutné opravy nebo havárie.
Během této doby může být poskytnut příspěvek na neinvestiční výdaje obcí zřízené
příspěvkové organizace tj. Základní škola
a Mateřská škola Podhorní Újezd a Vojice,
ve výši maximálně 50 % tohoto příspěvku
v roce 2018. Takto předložené rozpočtové
provizorium na období do 28. 2. 2019 ZO
všemi hlasy schvaluje.
9. • Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o plánovaných
výdajích a o naplnění některých položek
rozpočtu. Změna rozpočtu bude řešena rozpočtovým opatřením č. 5. Též byli zastupitelé seznámeni s předpokládanými výdaji do
konce roku 2018. Konečná změna rozpočtu
bude řešena rozpočtovým opatřením č. 6.
ZO všemi hlasy schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a následné rozpočtové opatření č. 6.
Obě rozpočtová opatření se stanou přílohou
č. 1 tohoto zápisu.
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10. • Schválení dodavatele na dodávku
elektroniky do ZŠ
Starosta obce předložil ZO tři cenové
nabídky na dodávku veřejné zakázky
„Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Pod
horní Újezd a Vojice, reg. Č. CZ.02.
3X/0.0/0.0/18_063/0009232“. Jedná se
o dodávku 10 ks tabletů, 10 ks notebooků
a deseti licencí kancelářského balíku Office.
Nejvyšší nabídku v částce 196.160,– Kč bez
DPH podala společnost LB–NET.CZ, Jiří
Zvoníček, Strozziho 1832, 508 01 Hořice.
Druhou nabídku v částce 193.918,– Kč bez
DPH podala společnost Martin Křovina,
počítačové služby, Pod Invalidovnou 1942,
508 01 Hořice a nejnižší nabídku v částce
190.862,– bez DPH podala společnost X-Comp CZ, s. r. o., Aloise Hlavatého 2177,
508 01 Hořice. ZO všemi hlasy schvaluje
cenovou nabídku ve výši 190.862,– Kč bez
DPH na výše uvedenou dodávku společnost
X-Comp CZ, s.r.o., Aloise Hlavatého 2177,
508 01 Hořice, IČ 27470610.
11. • Stanovení komise na výběr dodavatele veřejného osvětlení
Starosta obce vyzval členy ZO ke stanovení
komise na výběr dodavatele akce „Výměna
svítidel veřejného osvětlení“. Termín pro
podání nabídek končí 3. 1. 2019 v 10.00
hodin. V té době se sejde výběrová komise ve složení Ing. Josef Chudoba, Jaromír
Chudoba a Václav Luštický. ZO všemi hlasy
schvaluje výše uvedené složení výběrové komise. ZO všemi hlasy schvaluje text výzvy
k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna svítidel veřejného
osvětlení“. ZO všemi hlasy schvaluje text
návrhu smlouvy o dílo k akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení“. Na výše uvedenou
zakázku budou obeslány firmy: LP ELEKTROINSTALACE s.r.o., Domoslavická 151,
507 52 Ostroměř, IČ 28852206, Miroslav
Maška, U lesíka 96/8, 503 32 Březhrad, IČ
76211258 a Boris Ulrych, Vojice 123, 508 01
Hořice, IČ 48995134. ZO všemi hlasy schvaluje obeslání tří výše uvedených firem.
12. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Hany Junkové na výměnu plynového kotle
v obecním bytě v Podhorním Újezdě čp. 92.
Kotel je již starý a dle vyjádření technika,
oprava není možná. Kotel má snížený výkon, je hlučný a uniká z něho voda. ZO všemi hlasy schvaluje výměnu plynového kotle
v obecním bytě v Podhorním Újezdě čp. 92.
b) Starosta obce informoval ZO o volných
prostorách v budově Podhorní Újezd čp. 92,
kde sídlila pošta. Vyzval zastupitele, aby si
prostory prohlédli a podali návrhy na jejich využití. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.

c) Starosta obce předložil ZO žádost
o zvýšení finančního příspěvku pro místní
Jezdecký klub. Důvodem je stále rostoucí
cena sena a slámy v důsledku malé úrody.
ZO všemi hlasy schvaluje zvýšení tohoto
příspěvku o 10.000,– Kč. Tato změna se
promítne v rozpočtovém opatření č. 5.
d) Starosta obce vyzval členy ZO k podávání návrhů na nákup dopravního prostředku, který by byl schopný nahradit současnou multikáru, která je již ve velmi špatném
technickém stavu. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
e) Starosta obce předložil ZO žádost
manželů Tomešových, trvale bytem Vojice čp. 55 o vybudování veřejného osvětlení
v ulici, kde bydlí. V této ulici není žádné
osvětlení a dříve jen víkendově obývané
chalupy, jsou nyní již obývané trvale. ZO
bere tuto informaci starosty obce na vědomí
a příště se k projednání vrátí.
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2. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 13. 12. 2018

1. • Nákup vozidla
Starosta obce informoval ZO o havarijním
stavu multikáry a o nutnosti pořízení nového vozidla, aby byla obec schopná provádět zimní údržbu místních komunikací.
Nabízejí se dvě možnosti. Nákup 24 let staré multikáry za 550.000,– Kč, nebo vozidla
Piaggio, jehož první registrace je z roku
2013, má radlici na vyhrnování sněhu a zařízení na posyp za cenu 487.300,– Kč. ZO
7 hlasy schvaluje nákup vozidla Piaggio za
487.300,– Kč, 1 hlas se zdržel.
2. • Rozpočtové opatření
V souvislosti s nákupem vozidla Piaggio za
cenu 487.300,– bude změna zahrnuta do
rozpočtového opatření č. 6 k 31. 12. 2018.
Zapsala Marcela Novotná
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pokračování ze str. 1
hořický. V současné době se takovýto pískovec láme už jen v lomu společnosti Kámen
Ostroměř, s.r.o. v Podhorním Újezdu, který
je největším těženým pískovcovým lomem
v České republice vůbec.

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 (Štětina 1925-26). 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
(Rybařík 2007a). 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 Národní-

vojicko—újezdecký

zpravodaj

strana 4

ho 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 (Dousek 1921) a který byl, alespoň zpočátku,
po panském lomu druhým zdejším nejvy
užívanějším 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
(Rybařík 2007b). 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.
Václav Rybařík
(pokračování v příštím čísle)

I / 2019					vojicko — újezdecký zpravodaj					

strana 5

spolek
maxinec
K příjemnému žití v naší obci nestačí
jen bydlet, ale též mít možnost účast
nit se i různých aktivit, které posilují sounáležitost obyvatel v naší obcí
a spokojenost s životem v ní. Proto po
řádáme různé akce, abychom do nich
zapojili co největší počet obyvatel.
Dne 14. 1. 2019 proběhla ve spolku MAXI
NEC Podhorního Újezdu a Vojic výroční
schůze, na které byla zhodnocena aktivita
spolku za rok 2018. Čestný host této výroční
schůze byl starosta naší obce pan Ing. Josef
Chudoba. Každý člen spolku MAXINEC si
měl připravit návrhy na aktivity pro rok
2019. Padlo hodně pěkných návrhů a ty nejvíce zajímavé předkládáme k nahlédnutí.
Zajímavé návrhy a předpokládané akce:
•
•
•
•
•
•

Pokus Zbyňka Charváta
být zase konkurenceschopný světové špičce
v jízdě na tricyklu
Chtěl bych mé spoluobčany informovat, že bych se po těžké auto
nehodě, která se stala 10. dubna 2017, chtěl opět vrátit k cyklistice
tělesně postižených a reprezentovat naši republiku v jízdě na tricyklu. Také bych se chtěl dostat do jiné skupiny, kde bych měl více
šancí být úspěšný.
Pro tricyklisty jsou totiž vypsané dvě skupiny, skupina T1 více postižení a skupina T2
méně postižení. Do nehody jsem závodil za
skupinu T2, teď bych možná mohl mít šanci
se dostat do skupiny T1. Sice moc šancí tomu
nedávám, ale jak se říká, kdo nic nezkusí,
nic nezjistí. Od trenéra reprezentace mám
přislíbenou účast na jarním soustředění ve
Španělsku, které se koná od 29. března do
14. dubna, a účast na prvních dvou kolech
Světového poháru, které se uskuteční od

8. do 19. května v Nizozemí a v Itálii. O těchto akcích budu určitě informovat.
Také bych chtěl touto formou poděkovat:
OÚ Podhorní Újezd a Vojice a panu Syrůčkovi za poskytnutí finančního daru, který
mi umožní účast na těchto akcích. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat Milanu
Šourkovi st., že mi tricykl připravil na závodní sezónu a poskytuje servis vždy, když
mám nějaký problém na tricyklu.
Zbyněk Charvát
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VI. ročník GULÁŠ MAN
Zájezd do divadla (představení
Caveman)
Zájezd (výlety)
Drakiáda
Zájezd do vinného sklípku
Zájezd na adventní trhy Drážďany

I Vy se můžete zúčastnit akcí se spolkem
MAXINEC Podhorního Újezdu a Vojic.
Motto na duben
Tvůj život je jako prázdná sklenice, a je jen
na tobě, čím si jí naplníš, protože nakonec si
jí stejně vypiješ sám.
Za spolek MAXINEC
Karel Falta
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Zprávy z kulturní
komise
23. února se v hostinci Na Rohu uskutečnil
Dětský maškarní bál. Děti přišly ve velmi
pěkných a nápaditých maskách. Bylo těžké
rozhodnout, která je nejlepší a dostane cenu.
K tanci a poslechu hrála hudební skupina
Servis - Vokap, která nám po celou dobu
trvání dotvářela příjemnou atmosféru. Protože to byl ale bál pro děti, zaměřili jsme
se hlavně na soutěže a činnosti, u kterých

by se mohly vydovádět. A tak děti soutěžily
v židličkové, házení obručemi na lahve, tanci s míčkem. Vyhrály spoustu cen v tombole.
Ale také hodně společně tancovaly. Myslím
si, že se dostatečně vyřádily a dohromady se
svými kamarády prožily hezké odpoledne.
Za kulturní komisi
Mgr. Jitka Jenčovská

jubilanti
duben

• 82. narozeniny oslaví paní Milada Bíl
ková z Vojic
• 92. narozeniny oslaví pan Zdeněk Kro
páč z Podhorního Újezdu
• 92. narozeniny oslaví paní Hana Kunco
vá z Podhorního Újezdu

květen

• 70. narozeniny oslaví pan Václav Šorm
z Vojic

červen

• 88. narozeniny oslaví paní Hana Kvas
ničková z Podhorního Újezdu
• 90. narozeniny oslaví pan Miloslav Vích
z Vojic
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sobota

6. dubna
Pojďme společně uklidit
naši obec i náš les!

Sraz v 9 hod.
na návsi ve Vojicích
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Dle počtu účastníků můžeme zkrášlit obec i kus lesa.
Kontaktní osoba: SDH Vojice – Petr Bílek, tel.: 604 390 231

sobota 4. května 2019, od 9.00

Sběr starého železa a elektroodpadu – začátek na návsi ve Vojicích, poté po celé obci

1. června 2019

Výročí 130 let SDH Vojice & dětský den na koupališti ve Vojicích

druhá polovina května

Okrsková soutěž v požárním sportu – místo konání: Sportovní areál v Podhorním Újezdě,
termín bude upřesněn
Petr Bílek
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Zprávy z vojické školy a školky
Celoroční projekt Náš rok se přehoupl do
druhé poloviny. Každý měsíc připravujeme
projektový den. Na začátku vždy zopakujeme vše o ročních obdobích a zaměříme se
na právě probíhající měsíc. Mladší žáci si
procvičují učivo z prvouky, starší jim pomáhají a doplňují téma o další nové informace.
A přehoupl se nám i školní rok. 31. ledna
jsme zakončili první pololetí projektovým
dnem. Nejdříve jsme si zopakovali vše známé o kalendářním roce, měsících a ročních
obdobích. Pak si žáci vyluštili matematické tajenky, kde jim vyšla slova, která jim
měla napovědět, která pohádková postava
nás bude dnešním dnem provázet. Uhodli
správně Boba a Bobka. Potom se již rozdělili

do čtyř družstev. Prvním úkolem bylo najít 8 dílků puzzlí, schovaných po škole. Byli
šikovní a jednotlivé dílky brzy našli. Hned
se pustili do dalšího úkolu, složit obrázek
a nalepit ho na čtvrtku. Potom si přečetli
příběh „Bob a Bobek na horách“, prvňáčci
si omalovali omalovánku a příběh zhlédli
na interaktivní tabuli. Na závěr si všichni
vyrobili obrázek Boba a Bobka v klobouku. Během zábavného dopoledne nastala
ale i vážná chvíle a žáci dostali vysvědčení,
kde byli odměněni za svou práci v prvním
pololetí tohoto školního roku.
14. února proběhl další projektový den,
tentokrát jsme spojili dvě témata, aktuální Valentýn a masopust. Nejdříve jsme si

zazpívali zimní písničky, prvňáčci nám
vyjmenovali dny v týdnu a kalendářní měsíce. Zastavili jsme se u dnešního data, což
je svátek zamilovaných. Připomněli jsme si
legendu o svatém Valentýnovi. Pak už jsme
se zaměřili na naše české tradice a připomněli jsme si, co je to masopust. Pak jsme
odešli do mateřské školy. Děti nás pozvaly
na maškarní rej. Vyrobili jsme si masky
a pak jsme společně se školčaty soutěžili
v různých zábavních hrách. Samozřejmě
nechyběl ani tanec, při kterém se všichni
pořádně vyřádili. Už se těšíme na další společnou akci.
Mgr. Jitka Jenčovská,
Ředitelka ZŠ a MŠ
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