Vážení spoluobčané!
Rok 2010 se blíží k závěru a my začínáme bilancovat, co se
nám letos zdařilo a co ne. Jsem přesvědčen, že pro většinu
z nás to byl rok úspěšný. Díky dotacím můžeme považovat
považovat nejen
letošní rok, ale i celé minulé volební období za úspěšné. Zlepšil se
vzhled obce a povrch řady místních komunikací.
Úkolem pro nové zastupitelstvo bude pokračovat ve zlepšování
životního prostředí v naší obci a operativně řešit problémy, které
přinese život, ku prospěchu občanů.
Závěrem mi dovolte, abych jménem zastupitelstva i jménem svým
popřál Vám všem příjemné prožití
prožití svátků vánočních a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Ing. Josef Chudoba,
starosta obce

Ze zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Program zasedání : 1) Zpráva volební komise o volbách do zastupitelstva obce
2) Volba starosty obce
3) Volba místostarosty obce
4) Volba předsedů výborů a komisí
5) Ostatní
1) Předsedající vyzval předsedkyni okrskové volební komise paní Soňu Vohánkovou, aby
seznámila přítomné s průběhem a výsledkem komunálních voleb, které se konaly ve dnech 15. a 16.
října 2010. Voleb se zúčastnilo 312 voličů z 505 osob zapsaných do seznamu voličů, což
představuje 61,8 % volební účast.
Členy nově zvoleného zastupitelstva se stali : Ing. Helena Konopáčová, Ing. Josef Chudoba, Boris
Ulrych, Bořek Novotný, Miloš Adam, Renata Čečetková, Jaromír Chudoba, Zdeněk Ulrich a Marek
Šorm. Všichni jsou přítomní, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).
2) Před přistoupením k volbě podal předsedající návrh k hlasování, zda volba bude veřejná nebo
tajná. Pro tajnou volbu hlasovali 3 členové pro veřejnou 6 členů. Ze 2 kandidátů, Miloše Adama a
Ing. Josefa Chudoby, 4 členové zastupitelstva hlasovali, aby funkci starosty vykonával Miloš
Adam, 5 členů hlasovalo pro Ing. Josefa Chudobu. Starostou obce na příští volební období se stal
Ing. Josef Chudoba, a protože byl řádně zvolen, předal mu Miloš Adam řízení zasedání
zastupitelstva. Starosta poděkoval členům zastupitelstva za důvěru a podal návrh, aby svoji funkci
vykonával jako neuvolněný starosta. Návrh byl 6 hlasy schválen, 1 hlas byl proti a 1 se zdržel.
3) Dále zastupitelé hlasovali o způsobu hlasování místostarosty. Jednomyslně schválili veřejnou
volbu. Ing. Helena Konopáčová podala návrh na kandidaturu Miloše Adama. Ten kandidaturu
nepřijal. Zastupitelstvo volilo pouze jednoho kandidáta Jaromíra Chudobu. 6 členů zastupitelstva
hlasovalo, aby funkci místostarosty Jaromír Chudoba vykonával, 2 hlasy byly proti a 1 hlas se
zdržel. Místostarostou obce na příští volební období, který bude svoji funkci vykonávat jako
neuvolněný, se stal Jaromír Chudoba.
4) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byl podán jeden návrh: člen zastupitelstva Ing. Konopáčová navrhla zvolit do funkce předsedy
finančního výboru Bořka Novotného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Bořek Novotný byl 7
hlasy zvolen předsedou finančního výboru. 2 hlasy se zdržely. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán jeden návrh:
člen zastupitelstva Ing. Konopáčová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
Zdeňka Ulricha. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zdeněk Ulrich byl 7 hlasy zvolen předsedou
kontrolního výboru. 2 hlasy se zdržely. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání
návrhů na funkci předsedy školské, kulturní a sociální komise. Byla oslovena Renata
Čečetková, která tuto funkci vykonávala již minulé volební období. 8 hlasů schvaluje, aby tuto
funkci nadále vykonávala Renata Čečetková. 1 hlas se zdržel.
Zapsala: M. Novotná
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RIEGRŮV OBELISK
Riegrův obelisk je ojedinělé sochařské dílo
tohoto druhu ve střední Evropě. Byl
vztyčen
při
příležitosti
Výstavy
hospodářsko-průmyslové
a
umělecké
českého severovýchodu v Hořicích v roce
1907.
Pískovcový blok v délce 12,5 m a o váze 34
000 kg byl vylomen ručním nářadím jako
monolit v lomu pana Josefa Khuna
v Podhorním Újezdě v roce 1903. Přeprava
do 10 km vzdálených Hořic byla velice
složitá a trvala celkem čtrnáct dní.
Náročným úkolem byl tehdy pověřen
poslední s cechu hořických formanů Václav
Jandera, který se úkolu zhostil a za pomoci
svých 12 párů koní a 4 párů volů monolit
přepravil. Na dopravu, jak z lomu, tak i po
silnici se přicházelo dívat z dalekého okolí
mnoho lidí. Na výstavišti dostal monolit
zasloužený obdiv mnoha tisíců návštěvníků.
Po výstavě bylo jasné, že se zpět do
Podhorního
Újezda
nepoveze.
Pan
František Vondráček z Hořic podal návrh,
aby byl použit k zbudování památníku
poslanci za hořický okres F. L. Riegrovi.

Sdružení kameníků jako majitel kamene se
jednohlasně usneslo, že darují balvan
výstavnímu komitétu s tou podmínkou, aby
jej vcelku k postavení Riegrova obelisku
použilo, a aby jméno firmy sdružení na něm
vytesati dalo. Druhý ředitel kamenickosochařské školy Václav Weinzettl, navrhl
konečnou podobu tohoto sloupu. Monolit
byl nejprve nahrubo opracován a poté
vztyčen na předem připravený třímetrový
podstavec. Zvedání obelisku za důmyslných
ručních kladkostrojů hořických stavebních
mistrů trvalo celých dvacet dní. Poté došlo
k opracování kamene do finální podoby a
zavěšení tří kruhů spojujících znaky země
České,
Moravské
a
Slezské
do
Svatováclavské koruny. V září 1907 byl
obelisk za přítomnosti slavných osobností a
tří Riegrových vnuků slavnostně předán
veřejnosti. Na svahu Gotthardu pod
obeliskem je přírodní sochařská galerie. Od
roku 1976 je na Gothardě Galerie plastik.

Monolit na Riegrův obelisk ještě ležící u
mateřské stěny lomu v Podhorním Újezdě
v roce 1903.

Riegrův obelisk v dnešní podobě.

Marek Šorm

V zájmu informovanosti občanů v naší obci i širší veřejnosti připravujeme podrobný článek
rozdělený do několika dílů týkající se kompletní historie obce od doby prvních počátků
osídlení až do doby současné.
Zdroje budou čerpány z materiálů Jičínského muzea a soukromých materiálů Marka Šorma za
odborného dohledu archeoložky paní PhDr. Evy Ulrychové a historičky Mgr. Hany
Fajstauerové. Na článku se bude dále podílet Aleš Splítek.
Marek Šorm
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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 20 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

Listopad
1930

Tělocvičná jednota Sokol si vyžádala od okresního úřadu v Nové Pace
příděl stromků z okresní školky v Hořicích k vysázení stromořadí kolem
cvičiště. Okresní úřad daroval 25 třešňových stromků, které byly vysázeny
18. listopadu členy Sokolu, hasičského sboru a okresním hospodářem.
Kolíky ke stromkům dala obec.

Prosinec
1930

Mezi kameníky a dělníky ve skalách se jeví čím dál tím větší
nezaměstnanost. Pískovec je na stavbách nahrazován železobetonem. Také
jest neustále klesající počet učňů kamenických.

Říjen
1935

Od října se vyskytovaly u dětí případy onemocnění záškrtem. Onemocnělo
10 dětí, z nich bylo jedno, které bylo očkováno a mělo lehčí průběh nemoci.
Léčeny byly v nemocnici v Hořicích. 12. října očkoval MUDr. Josef Erben
děti proti záškrtu. Každé dostalo 3 injekce. Za injekci se platilo 10Kč.

Prosinec
1935

V prosinci se konala národní sbírka „motorizací k obraně vlasti“ požádaná
Ligou československých motoristů v Praze. Ve Vojicích se vybralo 435Kč.

Prosinec
1940

Do konce roku museli všichni veřejní zaměstnanci předložiti Obecnímu
úřadu doklady (křestní, domovské, oddací, úmrtní) své a ženatí i svých
manželek, o svých rodičích a prarodičích, že nikdo z nich není Židem a
neměl ani jednoho židovského předka. Manželé museli předložiti celkem 16
listin.

Říjen
1945

V pondělí o posvícení vypukl požár ve stodole u Konopáčů ve Vojicích.
Rozšířil se i na stavení a v půlhodině vše shořelo. Paní Konopáčovou i
s rodinou Šmejcovou místní národní výbor ubytoval s celým hospodářským
inventářem i přes nesouhlas řídícího učitele a i školního inspektora ve školní
budově.

Listopad
1945

1. listopadu byla v ČSR zavedena nová měna s jednotkou „Československá
koruna“, značena Kč. Každému bylo vyměněno 500K za nové peníze,
ostatní peníze zůstaly u peněžních ústavů.

Říjen
1950

Od 1. října byly zrušeny ve Vojicích hostince Havlíčkův „Na rohu“ a Sálův
„Na vinici“. Zůstal jen u Čermáků a ten byl přeměněn ze soukromého
podniku na komunální.

Listopad
1950

Občané Vojic začali pracovat na úpravě dolního rybníka. Nové břehy
vyzdívají místní zedníci a kameníci pískovcovými kvádry, které lámou
v okresním lomě vojičtí občané.
Byla pracovní povinnost 50 hodin za každý dům - brigádně.
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Prosinec
1950

V pondělí 18. 12. přijelo do obce asi 40 úředníků a uvědomělých dělníků
přesvědčovat rolníky o výhodách JZD.

Prosinec
1955

22. 12. začal místní národní výbor za předsedy Josefa Bílka č. 15 pokládati
betonové roury na návsi do příkopu vedle okresní silnice. Roury na
kanalizaci dostal okres zdarma, práci prováděli občané z návse a ze Dvora
částečně za plat.

Říjen
1960

V neděli 16. 10. podnikl TJ Sokol autobusový zájezd do Pardubic na Velkou
pardubickou.

Listopad
1960

V pondělí 28. 11. o půlnoci byl nad Újezdem u lesa vidět oheň. Spadlo tam
hořící tryskové letadlo. Pilot se zachránil padákem, přistál u Bašnic.

Listopad
1965

Ještě koncem listopadu v mrazech dobývaly družstevnice ze země krmnou
řepu, celer, kapustu a zelí. Pole byla zapadaná sněhem, a proto musely
nejdřív sníh košťaty omést.

Prosinec
1965

Dne 18. 12. na zasedání MNV odevzdal Josef Šeps 3 medaile za zásluhy
v odboji. Vyznamenáni byli Josef Nožička st. z Vojic, Blažena Stýblová a
Anna Plechatá. Také kronikář Miroslav Erben dostal čestné uznání za
dlouholeté vedení kroniky.

Listopad
1970

V listopadu proběhlo sčítání obyvatel, domů a bytů v Podhorním Újezdě a
Vojicích.
Bylo napočítáno 656 obyvatel,
253 domů,
244 bytů.
Trvale obydlených domů 212, bytů 215. Občas obydlených domů 26, bytů
21. Neobydlených domů 15, bytů 8.

Listopad
1975

Byl proveden vrt pro obecní vodovod s výsledkem 5,5 vteřinových litrů.
Vrtná studna se nachází na pozemku paní Bílkové v Podhorním Újezdě.

Prosinec
1975

MNV každoročně před vánocemi vyplácí z prostředků doplňkové péče
jednorázový příspěvek potřebným důchodcům.
Požárníci v Podhorním Újezdě získali novou stříkačku PPS 12 v hodnotě
29 700Kčs.

Říjen
1990

Místní zemědělské družstvo řešilo další vývoj družstva - Kdo vlastně bude
členem a kdo „jen“ zaměstnancem.

Listopad
1990

24. listopadu se konaly volby do obecního zastupitelstva. Kandidovali
Nezávislí kandidáti (9), Občanské fórum (9) a Komunistická strana (8).
Celkem volilo 88,4% občanů, odevzdáno bylo 2846 platných hlasů.
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VOJICKO - ÚJEZDECKÝ SPORT
Podhorák zakončil podzim vítězně. Porazil Pustějov i Draken Brno
V závěrečném dvojzápasu podzimní části
sezony hraném 18. a 19. října ukázalo počasí
národním házenkářům vlídnou tvář a v tomto
víkendu se tak hrálo takřka v ideálních
podmínkách. Podhorák hostil ve Vojicích
Pustějov a Draken Brno a body si nenechal
vzít.

Podhorní Újezd - Pustějov 20:14
Do utkání vstoupili lépe hosté, ale domácí
favorit brzy převzal iniciativu (4:2 - 10.
min.). Hosté zrychlili hru a ve střelecké
přestřelce zabrzdili rodící se náskok
domácích (5:4). Další nápor Podhoráku
znovu přinesl zvýšení vedení na 7:4 v 19.
minutě. Ztráta koncentrace domácích měla za
následek zbytečné technické chyby a
střelecká selhání.
Výhodu výhozu do druhé půle už uklidněný
domácí tým hned využil a do 5. minuty se ani
jedno družstvo v koncovce nemýlilo (11:11).
Sérii nepřesností zahájili domácí střelou nad
branku hostů, ale obětavá obrana Podhoráku
následný útok Pustějova ubránila a stala se v
dalším
průběhu
zápasu
už
téměř
neprostupnou. V těchto chvílích vyčnívaly
nad ostatní dvě bratrské dvojice: v brance a
na obraně David a Michal Pourovi a v útoku
Patrik a Lukáš Bajerovi. Podhorák se rozjel a
Pustějov nestíhal.
Nepomohl mu ani oddechový čas a
nepomáhalo ani osobní bránění Patrika
Bajera (15:11 - 13. min.). Pustějov znovu
zrychlil hru, ale domácí dokázali každou
obdrženou branku oplatit stejnou mincí. Na
závěr obránce Pustějova oslabil svůj tým,
když obdržel červenou kartu. Hosté se sice
dál hnali do útoku, ale jejich střely končily na
spolehlivém Davidu Pourovi v brance.
Překvapení se tak nekonalo a všichni se už
připravovali na neděli.
Fakta - sestava a branky PÚ: D. Pour, Coufal
- Petřivý, M. Pour, Smolík, Kloutvor - P.
Bajer 11, L. Bajer 7, Kindl 2, Charvát,
Novotný. Trenér J. Chudoba, vedoucí
družstva M. Vrabec.

Podhorní Újezd - Draken Brno 17:16
Současný třetí tým druholigové tabulky přijel
jako favorit, ale domácí se nezalekli. Do 5.
minuty se obě družstva držela jednoduchého
hesla - co útok, to gól. To narušili až domácí,
když Coufal s Petřivým vystihli trestný hod
Drakenu a Podhorák zaváhání hostů využil
(4:2 - 7. min.). Soustředěným výkonem si
Podhorák dál udržoval vedení (5:3 - 10.
min.). V příštích 15ti minutách, ale bohužel
domácí o své vedení přišli a bylo srovnáno.
Po přestávce, opět do 5. minuty, obě družstva
úspěšně zakončovala své útoky, a tak stav
zůstával nerozhodný (9:9). Pak hosté ztratili
výhodu vedení a museli dotahovat. Přesto
stále diváci viděli vyrovnané napínavé utkání
(11:11 - 11. min.). Postupem času se však
domácí začali dostávat do mírného vedení.
Na závěr utkání byl opět největší překážkou
neprůstřelný Tomáš Coufal. Střelecké kvality
prokázal nejlepší kanonýr domácích Patrik
Bajer, když netradičně z trestného hodu
rozjásal stovku diváků (16:14 - 27. min.).
Před závěrečným hvizdem už jen hosté
kosmeticky upravili výsledek a domácí mohli
slavit těsné, ale zasloužené vítězství.
Fakta - sestava a branky PÚ: Coufal, D.
Pour, - Bílek, Petřivý, M. Pour, Kloutvor - P.
Bajer 9, L. Bajer 6, Charvát 2, Kindl,
Novotný. Trenér J. Chudoba, vedoucí
družstva M. Vrabec.
1.

Tabulka 2. Ligy B po podzimní části
:sezony: 10 0
Studénka
1

2. Rokytnice

20

9

1

1

19

3. Draken Brno

7

0

4

14

4. Vítkovice

7

0

4

14

5. Veselí n/M

6

0

5

12

6. Jihlava

4

2

5

10

7. Podh. Újezd

4

2

5

10

8. MS Brno

4

1

6

9

9. Pustějov

4

0

7

8

3

1

7

7

11. Dobruška B

3

1

7

7

12. Vracov

1

0

10

2

10. Albrechtičky

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

Dne 15. listopadu oslavil 86. narozeniny pan Bohuslav Pour z Podhorního Újezda č. 113.
Dne 18. listopadu oslavila 83. narozeniny paní Marie Sálová z Vojic č. 102.
Dne 24. listopadu oslaví 70. narozeniny paní Marie Němečková z Podhorního Újezda č. 62.
Dne 25. listopadu oslavila 83. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic č. 154.
Dne 9. prosince oslaví 82. narozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorního Újezda č. 12.
Dne 14. prosince oslaví 88. narozeniny paní Libuše Oborníková z Podhorního Újezda č. 59.
Dne 18. prosince oslaví 75. narozeniny paní Věra Kočová z Podhorního Újezda č. 1.
Dne 21. prosince oslaví 83. narozeniny paní Miluška Mádlová z Podhorního Újezda č. 63.
Dne 7. ledna oslaví 75. narozeniny pan Jaromír Kracík z Vojic č. 35.

Vánoční
Betlémská světýlka nesou se tmou,
na stromech září s oblohou,
šedý mráz přírodě korunu strojí,
na oknech ledové obrazce zdobí.
Pokoj se jehličím s purpurou provoní,
Děda Mráz možná i přijede na saních,
cukroví na míse a světla svíce,
vánoční koledy a salát v míse.
V srdeční krajině teplo se rozvlní,
duše se obalí vánoční nadějí,
do očí dětiček vloudí se těšení,
tisíce lidiček ukončí běsnění.
Podání rukou od srdce jdou,
pohledy očí zasněné jsou,
lidé se scházejí a šťastní jsou,
užij si pohodu Vánoce jdou.
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Autor: Neznámý

Vzpomínáte, jaké vánoční zvyky jste jako malí drželi? Vraťte se do dětství a
zopakujte si staré vánoční zvyky nebo objevte nové. Nevíte jak na to? Proto
jsme pro vás připravili přehled vánočních zvyků. ☺
Lití olova
Krájení jablka
Pouštění lodiček
Půst
Stíny
Střevíc
Šupiny
Pečení vizovického pečiva
U Štědrovečerní večeře
Knedlíky
Klepání na kurník
Třesení bezem

Přejeme všem občanům krásné
vánoční svátky plné radosti
a úspěšný rok 2011

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 15. prosince 2010
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

