TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI - MEMORIÁL JOSEFA MAŠKA
40. ročník turnaje v Podhorním Újezdě
V r. 1969, tedy před 42 lety (v r. 1982 a
1984 se turnaj nekonal), turnaj založili
místní hraví příznivci této karetní hry.
Chtěli strávit alespoň jeden den za rok
v příjemné společnosti se svými kamarády,
kteří mají stejného koníčka. Aby tato
setkání měla nějaký řád a soutěživost,
stanovili k tomu pravidla hry, organizaci
turnajového dne a určité zásady leckdy
mající i nádech určité nadsázky nebo
recese. Takovou nepsanou zásadou při
založení turnaje bylo ono olympijské (a je
doposud), že není důležité zvítězit, ale
strávit při hře příjemné chvilky se svými
kamarády. Za všechny, kteří byli u prvních
ročníků, by bylo možno jmenovat p.
Ulrycha, Šepse, Oborníka, Němečka a
zejména p. Maška. Letos se turnaj koná
dne 27. 2. 2010 v domě u Černých
v Podhorním Újezdě.
Hraje se mariáš křížový, pouze v barvě
červené. Turnaj se hraje s předem daným
počtem hráčů (nejčastěji 24), kteří se ve
čtveřicích spolu utkávají v šesti kolech dle
předem daného rozlosování, které zaručuje,
že stejní hráči se spolu během turnaje
neutkají dvakrát. Hrací doba každého kola
je 60 minut. Umístění hráčů v jednotlivých
kolech je dáno jejich finančním zůstatkem

po skončení každého kola. Celkový
výsledek určí součet finančních zůstatků po
všech šesti kolech každého hráče. Hráči
před zahájením turnaje skládají startovné
(nyní 200,- Kč) a odevzdávají ceny do
turnaje, které si na konci dne rozdělí dle
konečného pořadí. Součástí oficiálního
zahajovacího ceremoniálu je slavnostní slib
všech hráčů, rozhodčích a organizátorů.
V průběhu dne mohou účastníci obdržet
tzv. trestné body, které jsou na konci
turnaje finančně „ohodnoceny“ ředitelstvím
turnaje. Účastníkem turnaje se může stát
pouze ten, koho doporučí někdo ze
stávajících
hráčů,
rozhodčích
nebo
organizátorů.
Pokračování na straně 3

Rozpočet obce na rok 2010
Obec má schválený rozpočet na rok 2010
s celkovými příjmy ve výši 5045,5 tis. Kč a
výdaji ve výši 4474,0 tis. Kč. Do rozpočtu
se dále na straně příjmů zapojuje zůstatek
účtů k 31. 12. 2009 ve výši 593,8 tis. Kč a
na straně výdajů splátka Fondu rozvoje
bydlení 400,0 tis. Kč a splátka vyčerpané
časti překlenovacího úvěru od České
spořitelny, a.s. na financování projektu
„Veřejná prostranství“ ve výši 765,3 tis.
Kč. Jedná se o takový „provozní rozpočet“,
bez nějakých výrazných investic, protože
proplacení dotací se bude rozpočtovat až
po jejich připsání na běžný účet obce.
Rozpočet obsahuje některé nové výdaje,
jako je např. vypracování studie na budovu
pro stroje a zařízení v majetku obce včetně
sociálního zázemí pro její zaměstnance na
místě stávající stodoly nad bývalou
prodejnou ve Vojicích, získání územního
rozhodnutí
na
stavbu
cyklostezky
z Podhorního Újezdu do Ostroměře
(podrobněji samostatný článek) nebo
zahájení administrativních prací na tzv.
„rustikálních pozemcích“ v Podhorním
Újezdě za účelem jejich získání do
výlučného vlastnictví obce.

„Veřejná prostranstvi“
Vzhledem k prováděným administrativním
kontrolám projektu a posunu termínu jeho
dokončení
(stavebně
je dokončen)
zastupitelstvo obce muselo přijmout
krátkodobý překlenovací investiční úvěr od
České spořitelny, a.s. až do výše
1.000.000,- Kč se splatností do 30. 06.
2010 s plovoucí úrokovou sazbou ke dni
podpisu smlouvy ve výši 4,24 % p. a.
zajištěného
budoucími
rozpočtovými
příjmy obce a zajišťovací kontokorentní
úvěr k běžnému účtu obce od České
spořitelny, a.s. až do výše 500 000,- Kč se
splatností do 31. 08. 2010 s plovoucí
úrokovou sazbou ke dni podpisu smlouvy
ve výši 4,66 % p.a. zajištěného budoucími
rozpočtovými příjmy obce.
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Cyklostezka Podhorní Újezd Ostroměř
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
2. 2. 2010 schválilo záměr obce získat
územní rozhodnutí na budoucí stavbu
cyklostezky Podhorní Újezd – Ostroměř.
Hlavním důvodem pro realizaci tohoto
záměru je zvýšení bezpečnosti oddělením
cyklistické
a
pěší
dopravy
od
automobilové. Stezka by měla být
umístěna podél státní silnice I/35 hned na
okraji pole od stávajícího autobazaru okolo
čerpací
stanice
pohonných
hmot
k chodníku v Ostroměři. Celkově se jedná
o délku necelých 1600 metrů a šíři 2,5
metru. Povrch by měl být z živičné obálené
směsi a na místech přejezdů zemědělskou
technikou se zpevněným podložím.
V současné době je záměr projednáván
s Ředitelstvím silnic a dálnic a s majiteli
pozemků, na kterých by stavba měla být
umístěna, a kterých je více než čtyřicet. Po
získání územního rozhodnutí bude
následovat
zjišťování
možností
financování této akce, a to jak ze státního
rozpočtu, tak z evropských zdrojů. Stranou
nezůstane ani možnost společného
financování
v rámci
Mikroregionu
Podchlumí nebo Místní akční skupiny
Podchlumí. Pro všechny varianty je ale
nezbytnou podmínkou mít pravomocné
územní rozhodnutí.

Informace z jednání obecního zastupitelstva
vybral starosta obce Miloš Adam

TURNAJ V KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI - MEMORIÁL JOSEFA MAŠKA
40. ročník turnaje v Podhorním Újezdě
Pokračování ze strany 1
Turnaj se konal od r. 1969 téměř výhradně
v restauraci na Brdíku v Podhorním Újezdě.
Výjimkou byl 10.ročník v r. 1978 a v r.
1985, které proběhly v jídelně místního
JZD. Od r.1986 se tři ročníky konaly
v bistru Pod skálou v Podhorním Újezdě,
v r.2009 a letos v domě u Černých
v Podhorním Újezdě. V r. 1982 a 1984 se
turnaj z pietních důvodů nekonal.
Prokazatelná historická statistika říká, že
turnaje se od r. 1985 zúčastnilo 74 hráčů.
Hráčem s nejvyšším počtem účastí je
Jaroslav
Hrnčíř
z Mlázovic
(jeden
z hlavních sponzorů turnaje), který se letos
turnaje účastní již po 27x. Do r. 2003 se
hrál mariáš dvacetníkový, od r. 2004,
v důsledku zrušení 20 hal. mincí, se hraje
mariáš korunový. Výsledek je stejný, jen to
znamená vyšší výhry a vyšší prohry.
Prvním vítězem turnaje se stal pan Miroslav
Šeps z Ostroměře, posledním vítězem je
Jaroslav Sedláček z Nové Paky. Jediný
hráč, který turnaj vyhrál čtyřikrát, je p.

František Rohlík z Ostroměře. Jeden hráč
vyhrál turnaj třikrát a 11 hráčů se z vítězství
radovalo dvakrát. Nynější podoba turnaje
již zdaleka není výsadou pouze místních
aktérů nebo hráčů z blízkého okolí. Na
soutěž přijíždějí hráči z Prahy, Liberce,
Hradce Králové a dalších míst. Již řadu let
se organizátorům daří pořádat finančně
vyrovnané turnaje, které umožňují, aby si
každý ze zúčastněných odnášel domů
upomínkový dárek na účast v této soutěži.
Letos to bude kovový stolní budík s rádiem,
propisovačka se jménem účastníka a
vzpomínkové CD z historie turnaje. Protože
se pravděpodobně jedná o nejstarší
pravidelně konaný turnaj v mariáši v České
republice (nemáme žádnou zprávu o déle
trvajícím turnaji), je to pro organizátory
turnaje závazek a zároveň výzva, aby
navázali na činnost svých předchůdců a tuto
tradici nejenom udržovali, ale i nápaditě
rozvíjeli.
Miloš Adam, organizátor turnaje

Diakonie Broumov - Schéma struktury organizace
Jako již tradičně se opět v naší obci koná humanitární sbírka oblečení a domácích potřeb
pod záštitou Občanského sdružení Diakonie Broumov (viz zadní strana zpravodaje).
Abychom Vám pomohli udělat si důkladnější představu o chodu této organizace, uvádíme
zde schéma její struktury. Na něm je velmi pěkně znázorněn proces, kterým projde každý
předmět, který organizace obdrží od svých dárců.
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Co se děje
děje v naší škole aneb Akce ZŠ Vojice
21. 1. 2010 proběhl zápis žáků do 1. ročníku
v základní škole. Zápis probíhal v I. třídě, kde
byla připravena stanoviště s různými úkoly.
K zápisu přišly tři dívky, Eliška Barcalová,
Alena Kracíková a Adéla Zilvarová. Společně
s příštími spolužáky procházely připravená
stanoviště a plnily předepsané úkoly. Skládaly
puzzle, navlékaly na nit korálky a počítaly je,
hádaly známé pohádky, házely míčky na cíl,
poznávaly geometrické tvary, hledaly
schované míčky, kreslily, zpívaly. Na závěr si
s rodiči prohlédly školu.
9. 2. se uskutečnil projekt Zimní den.
Žáci se rozdělili na dvě skupiny,
Sněhuláky a Eskymáky, které mezi
sebou po celé dopoledne soutěžily
v různých disciplinách, které byly
zaměřeny na téma zimy.
V časovém limitu hledali barevné
vločky, které byly schované po třídě, a
počítali příklady, které na nich byly
napsané. Hráli hru, Riskuj, kde měli
připravené otázky z témat pranostiky,
zimní hry, zima, hádanky a různé.
Zpívali písničky, hádali hudební
hádanky. Přečetli si pohádku bratří Grimmů Paní Zima. Plnili úkoly z učiva prvouky a
přírodovědy. Potom odešli na školní zahradu, kde běhali v připraveném labyrintu a bobovali na
blízkém svahu. Po návratu do školy se již věnovali výrobě sněhuláků, kterými potom vyzdobili
chodbu.

Kresby žáků ZŠ Vojice ze Zimního dne
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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 5, 10, 20 atd. let do historie. V této rubrice je plně citováno znění obecní
kroniky včetně stylistiky a gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná.

Datum
1935

Událost
Od 4. - 9. února vykáceli podílníci na pozemku rolníků „v lomu“ ve Vojicích u
školy a u hořeního rybníka všechny olše a 7 topolů. Lom byl znovu vysázen
sazeničkami listnatých i jehličnatých stromků a nové topoly u rybníka.

1940

Válečná léta - úřední vyhlášky, veřejné budovy a obchody musejí být označeny
německočeskými nápisy. Nejprve psané švabachem, potom bylo nařízeno psát
latinkou.

1940

Členům spolků bylo zakázáno nosit odznaky a stejnokroj. Všichni veřejní
zaměstnanci museli předložiti okresnímu úřadu doklady své a své rodiny o
nežidovském původu.

1945

6. ledna byly zabaveny zemědělcům i mistrům ve skále lopaty a motyky na
zákopové práce. Několik mužů z obce bylo povoláno a v obci byla vykonána
sbírka teplého prádla, rukavic, svetrů, šál a dek. Dne 31. ledna začali jezdit po
silnici směrem k Jičínu uprchlíci. Němci měli na vozech veškerý svůj majetek.
Dne 19. února byla uzavřena pro soukromé povozy hlavní silnice, aby sloužila
jen válečným účelům.

1945

Od 20. února vodili němci po silnici k Jičínu transporty zajatců. Podle četníků,
kteří hlídali, bylo tam asi 6000 Francouzů a Američanů. Další den napočítali asi
4500 Rusů. Další zástupy zajatců procházely ještě 1. až 4. března. Občané jim
pomáhali sbírkou potravin.

1950

1. března bylo zahájeno sčítání lidu, budov a zemědělských a jiných závodů
v obci. Sčítání prováděl ředitel národní školy ve Vojicích. ONV v Hořicích
ustanovil nad soukromými podniky kamenickými národní správu.

1955

V únoru byla zřízena lékařská poradna pro matky z Vojic a z Újezda na MNV,
později do bývalého hostince na rohu. Každý druhý pátek přijel lékař se sociální
pracovnicí. Prohlídka dětí byla povinná.

1965

Od 17. ledna je ve Vojicích v čp. 121 zřízena sběrna šatstva pro čistírnu družstva
Vkus v Jičíně.
Dne 21. ledna začali bourat vojičtí družstevníci obecní domek čp. 102, kterému
se říkalo pastouška.
V únoru družstevníci začali bourat stavení ve Dvoře čp. 1. Domek patřil paní
Anně Petrové a byl už neobyvatelný. V době roboty za panství Kartuziánů bývala
v čp. 1 ratejna, kde se scházeli robotníci.

1970

Ještě celý měsíc březen byla velká zima a mnoho sněhu. Sníh musel vyhrnovat
buldozer. Na vojické zastávce zůstal stát vlak a autobusy jezdily s několika
hodinovým zpožděním.

1975
1980
1985

V lednu byl založen český ovocnářský svaz zahrádkářů. Svaz má 83 členů.
Od 8. ledna začal ve Vojicích kurz šití. Kurz vedla Jana Kracíková z Vojic.
Sochaři z družstva Dílo z Prahy provedli restauraci sochy sv. Anny v PÚ. Poté
byla socha přemístěna na obecní prostranství u silnice vedoucí do družstevního
lomu.
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VOJICKO - ÚJEZDECKÝ SPORT
Úspěch Podhorního Újezdu na turnaji v Bělohradě
Lázně Bělohrad - Bělohradský oddíl
národní házené pořádal už 17. ročník
tradičního turnaje mužů, Memoriálu Miloše
Petřivého. Turnaj byl opět velmi kvalitně
obsazen, když přijelo prvoligové družstvo z
Krčína a zbytek byl složen z druholigových
celků. Sedm družstev se utkalo systémem
každý s každým na 2x 10 minut. Jasný
favorit byl znám, ale otázkou bylo, jakou
formu mají všechny celky během zimní
přestávky.
Podhorní Újezd začal turnaj velmi
nervózním výkonem, když v duelu s MS
Brno vstřelil v první půli pouhé dvě branky.
Po přestávce se útočníci přece jen uklidnili
a tým dosáhl alespoň na remízu. Ale
zahozené dva pokutové hody stály
Podhorák vítězství (6:6 - 2:4). Do druhého
utkání Podhorák vlétl naprosto soustředěn s
nepropustnou obranou a vynikajícím
Coufalem v brance. Výsledkem bylo jasné
vítězství nad Drakenem Brno 11:5 (4:0).
Vysoké vítězství hráče Podhoráku zcela
ukolébalo a s Bakovem n/J předvedli
naopak nejslabší výkon na turnaji.
Trenérovi nepomohly ani změny v sestavě
5:8 (1:3). Jestliže P. Újezd pomýšlel na
čelné umístění v turnaji, musel už jen
vítězit. Krčín B byl Podhorákem poražen
především lepší obrannou činností 9:7
(4:2). Středočeské Podlázky obranu
Podhoráku příliš neprověřily a výsledkem
bylo vysoké vítězství 10:6 (5:2).

Konečná tabulka turnaje:
1. Sokol Krčín A
2. TJ Sokol P. Újezd
3. Draken Brno
4. Sokol Bakov
5. Moravská Slavia Brno
6. TJ Sokol Podlázky
7. Sokol Krčín B

49:35 10
53:43 9
31:35 6
41:40 6
34:38 5
43:40 4
33:47 2
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Závěrečný duel začal lépe Krčín A a
Podhorák byl nucen dotahovat. Bojovný
výkon hráčů P. Újezdu smazával lepší
technickou úroveň soupeřů a diváci
sledovali velmi dramatický zápas. Poločas
skončil smírně, když Lukáš Bajer dokázal
skórovat z trestného hodu po uplynutí
řádného času z téměř 9 metrů. Na začátku
druhé půle se Podhorák dostal do vedení
9:7, a pak se mu dařilo na každou
obdrženou branku odpovědět brankou.
Tento bezchybný vývoj znamenal největší
překvapení turnaje, Podhorák zvítězil 12:11
a zajistil si cenné druhé místo. Nejlepším
brankářem turnaje se stal brankář MS Brno,
nejlepším obráncem Šefc (Krčín A) a
nejlepším útočníkem Patrik Bajer z
Podhorního Újezdu.
Sestava a branky P. Újezdu: D. Pour,
Coufal - Petřivý, M. Pour, Kloutvor, Kočí,
Koza, Holada - P. Bajer 27, Bašek 11 (nová
úspěšná posila na hostování z Dobrušky),
L. Bajer 9, Charvát 4, Kindl 1, Hermoch 1.
Trenér J. Chudoba.
Bělohradští pořadatelé se zhostili svého
úkolu jako každý rok výtečně a všichni byli
spokojeni nejen se sportovní částí a
kvalitními ligovými rozhodčími, ale i s
občerstvením.
M. Jedlička

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

Dne 24. února oslavila 86. narozeniny paní Zdeňka Kvasničková z Podhorního Újezda č. 98.
Dne 11. března oslaví 75. narozeniny pan Josef Smolař z Podhorního Újezda č. 41.
Dne 12. března oslaví 87. narozeniny pan Vlastimil Zlatník z Vojic č. 77.
Dne 13. dubna oslaví 80. narozeniny paní Anna Vosláčková z Vojic č. 91.
Dne 15. dubna oslaví 83. narozeniny paní Hana Kuncová z Podhorního Újezda č. 57.
Dne 18. dubna oslaví 81. narozeniny paní Věra Mašková z Podhorního Újezda č. 95.
Dne 2. května oslaví 84. narozeniny paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezda č. 88.
Dne 7. května oslaví 75. narozeniny pan Jiří Bílek z Vojic č. 29.
Dne 14. května oslaví 91. narozeniny paní Jarmila Chudobová z Vojic č. 82.

Vítání občánků
Přivítání nejmenších obyvatel Vojic a Podhorního Újezda proběhlo za hojné účasti v sobotu
6. února na Obecním úřadě ve Vojicích. Letos se zúčastnily 3 rodiny: Bajerovi s dcerou Terezou,
Vítovi se synem Matyášem a Hana Nesvadbová a Hynek Šritr se synem Jakubem.
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TJ Sokol Podhorní Újezd zve
občany na

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU,
ZÁBAVU,
která se koná v pátek

2. dubna 2010 od 20 : 00

V neděli 28. února 2010
od 14:00
v hostinci „Na Rohu“se koná

Dětský karneval
Program připravuje agentura MAGIC
pana Gernata

v hostinci „Na Rohu“
hraje kapela Levou rukou
vstupné obvyklé

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, nedávat odřezky)
Obuv - veškerou nepoškozenou
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - nepoškozené
VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických
důvodů. Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční v naší obci
dne: 29. 3. 2010 - 2. 4. 2010
čas: 07:00 - 15:00
místo: Obecní úřad Podhorní Újezd a Vojice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá dispečink - 224 316 800, 224 317 203

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 23. února 2010
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

