Místní organizace a spolky
aneb co o nich třebas nevíme
Na území obce působí jedna příspěvková
organizace (ZŠ a MŠ ve Vojicích) a dále
6 spolků (Tělovýchovná jednota Sokol
Podhorní Újezd a Vojice, Tělocvičná
jednota Sokol Podhorní Újezd a Vojice,
SDH Vojice, SDH Podhorní Újezd,
Myslivecké sdružení Podhorák a Jezdecký
klub Podhorní Újezd). Při své účasti na
jednáních těchto spolků a organizací jsem
zjistil, že existuje dost informací, které jsou
možná pro řadu občanů neznámou. Mohou
to být zprávy o financování spolku nebo
o jeho společenské činnosti nebo
o povinnostech jeho členů.
V tomto vydání místního Zpravodaje si
tedy budete moci m. j. přečíst něco o tom,
jak je financován jezdecký klub a jakých
soutěží se účastní, co se aktuálně děje v ZŠ
a MŠ ve Vojicích, co dělají hasiči ve
Vojicích v průběhu celého roku nebo co
všechno
musejí
vykonat
členové
Mysliveckého sdružení Podhorák, aby
členy sdružení zůstali i nadále.
V tomto čísle neobsáhneme zveřejnění
všeho a od všech. V srpnovém Zpravodaji
tedy budou následovat informace z obou
sportovních organizací, trocha ekonomiky
ze ZŠ a MŠ a zpráva o SDH Podhorní
Újezd. Chtěli bychom v těchto informacích

pokračovat a zprostředkovat takovéto
souhrny alespoň jednou za rok. Jedním
z důvodů může být třeba to, že občané obce
leckdy ani nevědí, kolik stojí provoz
nějakého zařízení nebo co musí členové
spolku odpracovat v jeho prospěch.
Hlavním důvodem je však snaha obce
alespoň touto cestou poděkovat všem
členům a příznivcům organizací za to, jak
obětavě a bez nároků na nějakou odměnu
pracují pro tyto spolky a tím dělají
nesmírně užitečnou práci pro obec a její
občany a návštěvníky. Jménem vedení obce
jim za tuto činnost upřímně děkuji, byť
s vědomím, že nikdy asi nebude možné
jejich práci dostatečně ocenit.
Miloš Adam, starosta obce

Ilustrační foto z Jezdeckého klubu

Počítačový kurz „Senioři komunikují“
V budově místního obecního úřadu se bude
konat kurz obsluhy počítače v rámci
projektu „Senioři komunikují“. Kurz se
bude konat od 30. 8. 2010 do 2. 9. 2010, tj.
od pondělí do čtvrtka, vždy v době od 8:00
do 11:00 2 kurzy, a od 8:00 do 12:00
zbývající 2 kurzy. Účastníkem kurzu může
být fyzická osoba důchodového věku. Kurz
je bezplatný, technické vybavení zajišťuje
organizátor kurzu, kterým je společnost
LYRIX centrum, s. r. o., která jej pořádá
v rámci Nadačního fondu manželů Livie a
Václava Klausových. Zájemci na tuto akci
se mohou přihlásit na místním obecním
úřadě do doby naplnění kapacity kurzu
(10 osob + 2 náhradníci), nejpozději však
do 15. 7. 2010.

Rekonstrukce chodníku u státní
silnice na Brdíku
Brdíku
Obec podala žádost o dotaci z Programu
rozvoje venkova prostřednictvím MAS
Podchlumí o. s. na akci „Rekonstrukce
chodníku u silnice I/35 v Podhorním
Újezdě“. Celkové náklady projektu jsou
526.505 Kč a dotace by měla být ve výši
397.878 Kč. Výsledek naší žádosti se
dozvíme do konce června 2010.

Informace z jednání obecního zastupitelstva
vybral starosta obce Miloš Adam

Všechny vlaky a autobusy v Královéhradeckém kraji budou zapojeny do jednotného
dopravního integrovaného systému IREDO
IREDO
V neděli 13. června dochází k významným změnám v meziměstské autobusové a vlakové dopravě,
která se dotkne celého území Královéhradeckého kraje. Do jednotného, neboli integrovaného
dopravního systému budou nově zapojení všichni dopravci zajišťující přepravu osob v kraji.
Systém IREDO, neboli Integrovaná REgionální DOprava, byl prvně zaveden v roce 2005 na
Broumovsku, od roku 2006 na Rychnovsku a ve východní části Hradecka.. V současnosti pracuje
přibližně na 40% území kraje. Pojďme si prohlédnout výhody, které integrovaná doprava nabízí:
Přestupy bez dalšího placení
Od 13. června bude možné cestovat na jednu jízdenku po celém území Královéhradeckého kraje. Ta
bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když budete muset přestupovat, již
v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty. Rozhodující není ani to, zda budete
přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně.
Zvýšení počtu prodejních míst jízdenek
Jízdenky na autobusy nebo vlaky v systému IREDO je možné zakoupit u řidičů autobusů na
pokladnách Českých drah nebo případně i u průvodčích ve vlacích.
Slevy na jízdném v podobě časových jízdenek IREDO
Tarif IREDO nabízí cestujícím, kteří denně využívají autobusu nebo vlaku také zajímavé slevy
v podobě sedmidenních a třicetidenních jízdenek. Při jejich pořízení můžete uskutečnit na zvolené trase
libovolný počet jízd a to v obou směrech. Časové jízdenky jsou přenosné. Je tedy možné, aby s jejich
pomocí cestovala ráno, odpoledne a večer vždy jiná osoba. Samozřejmostí je i jejich platnost o
víkendech a státních svátcích. Cena sedmidenních jízdenek je 8-násobkem jednoduchého
jednosměrného jízdného a třicetidenních 30-násobkem.

-2-

Zpráva o hospodaření - Myslivecké sdružení Podhorní Újezd
Místní myslivecké sdružení hospodaří na
dvou honitbách, kde polní honitba je
pronajata od Honebního společenstva
Podhorní Újezd a má výměru 1067 ha,
většinou polí.
Lesní honitba má výměru 666 ha a je
pronajata od státního podniku Lesy České
republiky.
Lesní
honitbu
získalo
myslivecké sdružení opět do nájmu ve
výběrovém řízení v roce 2005 za roční
nájemné 140.000Kč.
Momentálně má místní myslivecké
sdružení 23 členů. Nejmladšímu členovi je
20 a nejstaršímu 81 roků. Členský
příspěvek každého člena je 800Kč ročně a
za vydání povolenky k lovu spárkaté

zvěře musí člen uhradit ročně 3.000Kč.
Dále je povinností každého člena
odpracovat minimálně 30 brigádnických
hodin, které mimo činnosti v honitbě věnují
členové mysliveckého sdružení přípravě
tradičního mysliveckého plesu v Ostroměři,
organizaci kynologických zkoušek a
společně s obecním úřadem a s SDH Vojice
pořádání akce pálení čarodějnic.
V honitbách
mysliveckého
sdružení
Podhorní Újezd je normovaná zvěř srnčí 42
ks, zvěř jelence 6 ks, zvěř černá 4 ks, zvěř
zaječí 72 ks.
V. Luštický

Zpráva o hospodaření - Jezdecký klub Podhorní Újezd
Něco málo o JK Podhorní Újezd:

Výdaje:

- Ve stáji JK se nyní nachází 4 koně.
- Sportovní i rekreační činnost je neustále
rozšiřována a to díky kvalitě koní, jezdců a
velmi rozšířeným možnostem.
- Ať se jedná již o sportovní soutěže
v nedalekém okolí nebo o rozmanitost
přírody v okolí JK, kde je oblíbená
rekreační činnost jak pro samotné jezdce
tak pro koně.
- V letních měsících nás navštěvují turisté
z různých koutů republiky za jediným cílem
příjemně strávené chvilky v přírodě a za
krásný pohled na svět z koňského hřbetu.
- Navštěvují nás jak malé děti tak i
dospělí.
- V loňském roce jsme také udělali radost
lidem, kteří mají různé zdravotní
handicapy, ty samozřejmě vozíme zdarma
a odměnou pro nás byla spokojenost na
obou stranách. Oni měli radost, ale i strach
a respekt z jízdy a my jsme měli radost, že
jsme jim mohli splnit tajné sny a přání.
- Jezdecký klub má 14 členů (5 mužů a 9
žen)

Licence
Veterinář
ASCHPK - příspěvek
St. vet. ústav
Start Hořice - startovné
JK Kunčice - startovné
Potřeby pro koně
Elektřina
Kovář
Doprava - závody
Přívěs - půjčení
Celkem

8. 855Kč
2.000Kč
300Kč
335Kč
650Kč
450Kč
1. 500Kč
6. 411Kč
4. 000Kč
1. 500Kč
1. 500Kč
24. 501Kč

Příjmy:
Členské příspěvky
Jízda na koni
Příspěvek od obce
Celkem

3. 000Kč
1. 000Kč
5. 000Kč
9. 000Kč

Rozdíl mezi Příjmy a Výdaji je dorovnáván
členy klubu.

V. Novotný
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci
Podhorní Újezd a Vojice konané dne 28.5. a 29.5.2010
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strana
ODS
TOP 09
ČSSD
Věci veřejné
KSČM
SPOZ
Suverenita

Procent Hlasů
20,6
67
19,9
65
15,6
51
15,3
50
12,0
39
5,5
18
4,0
13

Oslavy 120. výročí založení hasičského sboru ve Vojicích
V loňském roce oslavil sbor dobrovolných
hasičů ve Vojicích 120 let od svého
založení. Oslava se konala 20. června 2009
a začala 13:30 průvodem od hasičské
zbrojnice ve Vojicích na místní hřiště. Byli
zde přivítáni hosté ze sborů dobrovolných
hasičů z okolních obcí - Chomutic,
Mlázovic, Ostroměře, Sobčic, Železnice a
mnoha dalších. Proběhly zde ukázky zásahů
historické a současné techniky a prohlídky
vystavených kronik a dobových fotografií
našeho sboru. Radost měly převážně děti,
které byly vozeny na předvozku motorové
stříkačky zn. Stratílek. Po celou dobu oslav
hrála
dechová
hudba
Javorka
a
v podvečerních
hodinách
slavnost
pokračovala zábavou s hudbou Servis Vokap.
V letošním roce dne 9. ledna 2010 proběhla
valná hromada v hostinci na rohu, kde se

jednalo o hospodaření hasičského sboru za
loňský rok. Při oslavách 120. výročí měly
být na hřišti ve Vojicích předány diplomy a
medaile zasloužilým členům. Jelikož se tak
nestalo, byly předány nyní.
Dne 13. února 2010 se konal v hostinci na
rohu hasičský bál, hrála hudba - Bylo nás
pět.
Dále se v letošním roce členové sboru
dobrovolných hasičů ve Vojicích podíleli
na přípravě a zajištění dozoru při pálení
čarodějnic a zúčastnili se dne 15. 5. 2010
okresní soutěže ve Třtěnicích, kde soutěžili
s přívěsnou
přenosnou
motorovou
stříkačkou PPS 12 R.
Jsme odhodláni, dále rozvíjet odkaz našich
předků a důstojně pokračovat v činnosti
hasičů ve Vojicích

SDH Vojice s hasičskou stříkačkou Stratílek
na oslavách 120. Let HS ve Vojicích.

SDH Vojice na soutěži ve Třtěnicích
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M. Šorm

Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události druhé 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.

Datum

Událost

1930

27. května bylo v celé republice vykonáno sčítání zemědělských závodů,
živnostenských závodů a hospodářského zvířectva.
Ve Vojicích s občany prováděl sčítání p. B. Dousek a M. Erben přímo
v kanceláři, protože většina občanů nosila formuláře nevyplněné.

1935

V dubnu bylo poprvé ve Vojicích představení zvukového biografu. Kočovné
představení bylo v sále hostince u Čermáků.
V květnu byl proveden soupis ovocných stromů a keřů ve Vojicích. Bylo
napočítáno 11 168 stromů a 203 keřů.
V květnu se do Vojic přistěhoval nový nájemce p. Josef Vích z Lužan a zřídil
v hostinci u p. Čermáka řeznictví a uzenářství.
16. června byl poprvé ve Vojicích Okrskový slet sokolský. Byla provedena
dostavba cvičiště, zhotoveny ochozy pro diváky a náčelnický můstek. Tak bylo
zbudováno cvičiště jediné tohoto druhu v celé župě.

1945

V dubnu byla místní škola vyklizena a byla zde zřízena kancelář německého
vojska.
5. května jel po silnici transport němců a na Brdíku došlo k přestřelce. Němci
vystřelili po hlídkách četnictva.
8. května zastavila kolona německých aut pod Vojicemi a začali střílet do obce.
Na Brdíku zničili telefonní vedení, přestříhali dráty vysokého napětí, obec zůstala
bez proudu. Nad obcí kroužilo letadlo a také se ozývala střelba z kulometu.
Nikdo nebyl zraněn, jen poškozené střechy a průčelí několika domů.

1950

23. 4. měla pohřeb, za veliké účasti hlavně žen z Vojic a okolí, porodní
asistentka Marie Stýblová. Za svého dlouholetého působení v naší obci i v okolí
přivedla na svět přes 3 000 dětí.

1955

V neděli 19. června se konalo na hřišti ve Vojicích velkolepé tělovýchovné
cvičení, na kterém 700 cvičenců z celého okresu předvedlo tělocvičné skladby,
nacvičené pro spartakiádu v tomto roce v Praze pořádanou.

1960

V dubnu bylo učiněno opatření ke snížení cen potravin, oděvů, látek, prádla a
elektrických spotřebičů, hraček a sportovních potřeb.
Sazba el. proudu byla snížena z 80 haléřů na 70 haléřů za 1 Kwh.

1970

15. května naši občané a hlavně mládež čekali na průjezd cyklistického závodu
míru u hlavní silnice. Závodníci byli mohutně povzbuzováni.

1975

V červnu byli občané naší obce povinně očkováni proti tetanu. Očkování
proběhlo ve třech etapách, záznam byl proveden do občanského průkazu.

1980

Z 5. na 6. dubna byl u nás a dalších zemích Evropy zaveden letní čas.

9. června 1945 bylo Místním národním výborem ve Vojicích vystaveno uznání a vřelý dík panu
Josefu Černohousovi. „Místní národní výbor Vám vyslovuje vřelý dík a uznání jakožto
nejobětavějšímu občanu za Vaše neohrožené vlastenecké jednání. Neúnavnou a obětavou pomocí
uprchlým zajatcům jste usnadnil přežíti konec této války. Čestná Vaše práce bude chloubou v historii
naší obce.“ Podrobnější zpráva o této události bude uveřejněna v příštím čísle zpravodaje
J. Novotná a p. Černohous, Vojice 96

-5-

Co se děje
děje v naší škole aneb Akce ZŠ Vojice
23. 4. jsme slavili Den Země. Žáci si nejprve
připomněli, co je to za svátek. Společně si vyprávěli o
přírodě, o tom, co jí škodí a co prospívá. Hledali příklady
v reálném životě. Zopakovali si vše o třídění odpadu. Potom
se rozdělili do tří skupin a začali plnit dané úkoly. Počítali
matematické příklady na kartičkách, kde byli na druhé
straně obrázky s přírodní tématikou. Zazpívali si známé
písničky o přírodě, skládali puzzle s obrázkem neoficiální
vlajky Dne Země od Johna McConnella, zhlédli pohádku „
Jak Trautenberk odvedl horské prameny“.
Potom každá skupina obdržela klíčová slova týkající
se přírody. S těmito slovy se společně snažili sestavit
jednoduchý příběh se zápletkou. Žáky to velmi bavilo a
společně vymysleli velmi pěkná vyprávění.
Po svačině vyběhli ven a hráli stopovanou. Cestou
plnili úkoly z učiva prvouky a přírodovědy. Po doběhnutí si
každý na chodník před školou nakreslil křídou svůj obrázek
Na závěr žáci sesbírali odpadky kolem školy. Bylo pěkné
počasí, a tak se nám letošní Den Země vydařil.

Práce žáků
Stanislav Lukavec, Michaela Smutná, Ondřej
Möller
Klíčová slova: znečištěná voda, auto, potok,
lump

Lucka
Ulrychová,
Nikola
Michaela Myslivečková

Zilvarová,

Klíčová slova: policie, zlámaná noha,
pytlák

Pan Zelený si vyjel na houby a zaparkoval
poblíž potoka. Řekl si, že má špinavé auto a
že ho omyje. Najednou začalo pršet a
chemikálie z mýdlových bublin vytekly do
potoka. Znečištěná voda zabila mnoho ryb. A
z pana Zeleného se stal lump.
Ponaučení: Chemikálie životu ve vodě
nesvědčí.

Jednoho dne v noci šel pytlák do lesa udělat
pastičky na zvěř. Druhý den se šel podívat,
jestli se mu nějaké zvíře chytlo do pasti. Byla
tam liška se zlomenou nohou. Pytlák se
zaradoval, že bude mít liščí kožich. Liška se
k němu velice lísala a tulila. Vypadalo to, že
má vzteklinu. Pytlák si ale myslel, že jenom
škemrá o puštění z pastičky. V tu dobu
hlídala les policie a slyšela kvičení lišky. Šla
se tam tedy podívat. Viděla pytláka, jak loví
lišku z pasti. Ihned ho zastavila a vedla do
policejního vozu. Pytláka neminula vysoká
pokuta a možná i nakažení vzteklinou.
Ponaučení: Pytláctví je zločin. Zvířata, která
jsou ve volné přírodě přítulná, mohou být
nakažená vzteklinou.

Tomáš Suchomel, Filip Vohánka, Klára
Drbohlavová, Bořek Novotný
Klíčová slova: Hanička, srnčí mládě, louka,
hladit, najít
Hanička šla jednoho krásného jarního dne na
procházku k lesu, chtěla najít nějaké houby.
Šla přes louku. Najednou u lesa narazila na
srnčí mládě. Hanička s údivem zastavila. Šla
ke kolouškovi a chtěla si ho pohladit, ale
uviděla maminku laň a utekla.
Ponaučení: Kdyby Hanička mládě pohladila,
maminka už by se o něj nestarala a zemřelo
by.

Autor: J. Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice
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BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

Dne 19. května oslavila 70. narozeniny paní Hana Herbrychová z Vojic č. 26.
Dne 20. května oslavil 75. narozeniny pan Miroslav Jedlička z Vojic č. 31.
Dne 23. května oslavila 81. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č. 111.
Dne 26. května oslavila 70. narozeniny paní Irena Novotná z Podhorního Újezda č. 5.
Dne 7. června oslaví 81. narozeniny pan Miloslav Vích z Vojic č. 101.
Dne 16. června oslaví 75. narozeniny paní Eva Melagová z Podhorního Újezda č. 55.
Dne 12. července oslaví 87. narozeniny pan Stanislav Valenta z Podhorního Újezda č. 2.
Dne 4. srpna oslaví 75. narozeniny paní Jindřiška Zítková z Podhorního Újezda č. 6.
Dne 23. srpna oslaví 85. narozeniny paní Jaruše Brychová z Podhorního Újezda č. 52.

Sdružení obrany spotřebitelů - vybraný dotaz
Dotaz: Dobrý den, Včera jsem byla v bankomatu zjistila jsem, že na mém účtu je finanční zůstatek
400,-Kč. Účet mám u České spořitelny. Vrátila jsem se domů v naději, že se někde musela určitě
stát chyba. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila že 19.12 někdo z mého účtu vybral něco
přes 14.000. Vše jsem neprodleně nahlásila na informační lince České spořitelny, zablokovali mi
ihned kartu. Ještě včera jsem se rozhodla dojet na fungující pobočku do Prahy, tam jsem kartu na
radu operátorky odevzdala, kartu přede mnou zlikvidovali, sepsali jsme protokol o zneužití karty,
reklamaci a rovnou jsem si zažádala o kartu novou. Bohužel mají momentálně na vyřízení 90 dnů.
Takže jsem momentálně bez peněz, můžete mi prosím poradit co mám dělat. Na koho se obrátit.
Chci jen podotknout, že jsem měla celou dobu kartu u sebe a v Johanesburgu odkud byli peníze
vybrány jsem nikdy nebyla. Prosím o odpověď co nejdříve.
Odpověď: Pokud bude reklamace transakce platební kartou zamítnuta, můžete se obrátit na
finančního arbitra www.finarbitr.cz . Upozorňuji ovšem, že pokud byl k výběru z bankomatu užit
správný PIN kód (což se jeví pravděpodobným), nebudete s velkou pravděpodobností úspěšná,
neboť muselo dojít k vyzrazení PINu, za což odpovídá držitel karty.

Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), www.spotrebitele.info, Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)
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OBECNÍ ÚŘAD PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE
Zve občany na

DĚTSKÝ DEN
který se koná
V neděli 6. června 2010
od 14:00
na hřišti ve Vojicích
Program akce:
Soutěže nejen pro děti
Minidisco
Žonglér

Obecní úřad zve občany na
LETNÍ AKCE VE SPORTOVNÍM
SPORTOVNÍM AREÁLU
Turnaj ve fotbalu
Turnaj dvojic v míčových hrách
Turnaj v nohejbalu

17. 7. 2010
14. 8. 2010
září 2010

Marek Šorm koupí vše, co se týče historie
Vojic
Vojic a Podhorního Újezda
Fotografie, dokumenty, časopisy, např. Pod Zvičinou, kroniky, razítka a
pečetidla, veškeré dokumentace různých dobrovolných spolků ve
Vojicích a Podhorním Újezdě, vše o hasičích, kamenících a Sokolu.
Kontakt – mobil: 605 924 189
E - mail: marek.sorm@email.cz
Děkuji, Marek Šorm
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 1. června 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

