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Vážení
spoluobčané,
nastává období dovolených, letních prázd
nin a většinou příjemného letního počasí.
V naší obci je mnoho rekreačních chalup
a penzionů, takže dochází ke zvýšení
počtu obyvatel. S tím je spojeno zvýšení
hlučnosti, většího počtu zaparkovaných
vozidel a nekázně v udržování pořádku
na veřejných prostorech. Znovu Vás chci
požádat o dodržování klidu alespoň
v neděli. Stále přicházejí stížnosti na

Guláš MEN 2017

Spolek Maxinec Podhorního Újezdu a Vojic s přispěním obecního úřadu pořádal
dne 20. 5. 2017 od 16.00 hod. v areálu koupaliště IV. ročník Guláš Men 2017.
Do soutěže se přihlásilo 13 soutěžních
borců. Jmenovitě: Luboš Rýgl, Jiří Barcal,
Jaroslav Hermoch, Vladimír Limprecht,
Marcel Fiala, Tomáš Hajíček, Tomáš Rýgl,
Ondřej Vrba, Karel Falta, Bořek Novotný,
Zdeněk Ulrich, Pavel Jírava, Milan Bílek.
Jako každý rok bylo určeno minimální
množství guláše, a to ze 2 kg hovězího masa.
Změna oproti roku 2016, kdy o vítězství
rozhodovala porota, bylo rozhodování
návštěvníků.
Pořadatele, soutěžící, ale ani návštěvníky
soutěže neodradila hodinová odstávka
elektřiny. Myslíme si, že IV. ročník Guláš
Men 2017 se velice vydařil a i návštěvníkům
se soutěž moc líbila.
Umístění soutěžících :
1. Milan Bílek
2. Zdeněk Ulrich
3. Jaroslav Hermoch
K dobré náladě zahrál DJ Pampin, kterému
tímto děkujeme za skvělý doprovod akce.

rušení nedělního klidu , kdy si většina lidí
chce odpočinout. Pro zpříjemnění letního
období bude opět v provozu sportovní
areál, včetně koupaliště a občerstvení,
které opět po dobrých zkušenostech
zajišťuje ing. Martin Bílek. Po většinu
víkendů tam bude zajištěn i kulturní pro
gram. Závěrem mi dovolte, abych Vám
všem popřál příjemné prožití letních
měsíců.
Ing. Chudoba Josef - starosta obce

SPOLEK MAXINEC
PODORNÍHO ÚJEZDU A VOJIC
Všem soutěžícím děkuje za účast v soutěži
Guláš Men2017 a už teď se všichni těšíme
na další ročníky Gulášku 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023 a pak se neví.
PŘIPRAVUJEME:
Spolek Maxinec si Vás dovoluje
pozvat na zájezd Děčín – Hřen
sko – Königstein
Odjezd: 29. 07. 2017
Přihlášky:
Bořek Novotný 603 230 117,
Karel Falta 725 646 401
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zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
23. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 31. 3. 2017
1. • Výběr firmy na provedení stavby „Za
trubnění části dlážděného příkopu kanalizace, stavba chodníku a oprava zídky“
Starosta obce předložil ZO Protokol o ote
vírání obálek s nabídkami na projekt „Za
trubnění části dlážděného příkopu ka
nalizace, stavba chodníku a oprava zídky“,
které proběhlo 21. 3. 2017 ve složení komise
Ing. Josef Chudoba, Boris Ulrych, Zdeněk
Ulrich, Jan Přibyl a Ing. Martina Poláko
vá. Do výběrového řízení se přihlásily
firmy: HaS spol.s r.o. s nabídkovou cenou
1.420.573,– Kč, DEMPRAPARK s. r. o. s na
bídkovou cenou 1.370.822,– Kč, NADOZ,
s. r. o. s nabídkovou cenou 1.288.133,– Kč
a IZOTRADE s.r.o. s nabídkovou cenou
1.272.925,– Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise,
v souladu se způsobem hodnocení, který za
davatel vymezil v zadávacích podmínkách,
nejlépe hodnotí nabídku firmy IZOTRADE
s. r. o. s nabídkovou cenou 1.272.925,– Kč
bez DPH. Hodnotící komise vzhledem
k rozdílu v cenové nabídce mezi uchazečem
IZOTRADE s.r.o. a NADOZ, s.r.o. ve výši
15.208,– Kč bez DPH posoudila věcný
obsah technické kvalifikace a referenční
stavby a na jejich základě doporučuje jako
dodavatele stavby firmu NADOZ s.r.o. s na
bídkovou cenou 1.288.133,- Kč bez DPH.
Takto předložený návrh ZO všemi hlasy
schvaluje.
2. • Převod pošty na Poštu Partner
Starosta obce předložil ZO záměr České
pošty na zrušení pošty v Podhorním Újezdě
a převedení na Poštu Partner. ZO bere tuto

informaci starosty obce na vědomí a k pro
jednání se vrátí na příštím zasedání zastu
pitelstva.
3. • Žádost o příspěvek Domova pro se
niory Obora
Starosta obce předložil ZO žádost Domova
pro seniory Obora na finanční příspěvek.
Služeb tohoto zařízení využívají i občané
naší obce. ZO všemi hlasy schvaluje finanční
příspěvek ve výši 7.000,– Kč.
4. • Žádost o příspěvek Domácího hospicu
Duha
Starosta obce předložil ZO žádost Domácího
hospicu Duha se sídlem v Hořicích. Pracov
níci Domácího hospicu Duha dojíždějí za
pacienty domů, poskytnou ošetření a za
půjčí zdravotní a kompenzační pomůcky.
Těchto služeb využívají i občané naší obce.
ZO 5 hlasy schvaluje finanční příspěvek
pro rok 2017 ve výši 10.000,– Kč. 3 hlasy
navrhují příspěvek ve výši 15.000,– Kč,
1 hlas se zdržel. Finanční příspěvek pro
Domácí hospic Duha pro rok 2017 bude
poskytnut ve výši 10.000,– Kč.
5. • Ostaní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Linky bezpečí, z. s. o finanční příspěvek ve
výši 5.000,– Kč. ZO 6 hlasy výše uvedenou
žádost zamítá, 1 hlas byl pro poskytnutí
příspěvku, 2 hlasy se zdržely. Finanční pří
spěvek pro Linku bezpečí, z. s. se zamítá.
b) Starosta obce předložil ZO podklady
pro vypracování územního plánu obce. Po
diskuzi zastupitelstvo obce bere na vědomí
postup pořizování, v souladu s § 45 odst. 5
stavebního zákona schvaluje upravený
návrh zadání územního plánu a na základě
schváleného zadání ukládá starostovi za
jistit pokračování ve zpracování návrhu
územního plánu a předání pokynů zpra
covateli.

vojicko—újezdecký
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c) Starosta obce předložil ZO nabídku na
pořízení mobilního rozhlasu. Pořízením ta
kového rozhlasu by se zlepšil přenos zpráv
a hlášení v obci. Ovšem pořízení tohoto
zařízení při uzavření dvouleté smlouvy činí
cca 50 tis. Kč plus DPH. ZO bere tuto infor
maci starosty obce na vědomí.
d) Starosta obce předložil ZO žádost
manželů Makovcových, manželů Bílko
vých a pana Miroslava Jedličky na zpevnění
komunikace parc.č. 1322 v k.ú. Vojice. ZO
8 hlasy výše uvedenou opravu schvaluje.
1 hlas se zdržel.

24. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 25. 5. 2017
1. • Pronájem sportovního areálu
Starosta obce předložil ZO jedinou žádost
na pronájem sportovního areálu v Pod
horním Újezdě a to od Ing. Martina Bílka
z Vojic. Nájemné je stanoveno na 2.000,– Kč
/ 1 měsíc a záloha na energie 5.000,- Kč /
1 měsíc. Doba nájmu bude sjednána na dobu
od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017.
Takto předložený návrh ZO všemi hlasy
schvaluje.
2. • Ostaní
a) Starosta obce informoval ZO o nut
nosti, vzhledem k bezpečnosti provozu,
umístit u budovy obecního úřadu směrem
ke Gradovým (konec jejich plotu směrem
na Vojice), dopravní značky zákaz stání
a konec všech zákazů. Dále pak umístění
zrcadla u budoucí nově vybudované zídky
na Pařikáči a na křižovatce u Adolfových.
Takto předložený návrh na umístění do
pravních značek a zrcadel ZO všemi hlasy
schvaluje.
b) Starosta obce informoval ZO o dotazu
České pošty, zda má obec zájem o provozo
vání pošty Partner. ZO všemi hlasy zamítá
nabídku České pošty na provozování Pošty
Partner přímo obcí.
c) Starosta obce informoval ZO o mož
nosti podání žádosti o dotaci na zateplení
budovy základní školy ve Vojicích. ZO všemi
hlasy schvaluje tento záměr a pověřuje sta
rostu obce k učinění potřebných kroků
k podání této žádosti o dotaci.
d) Starosta obce informoval ZO o pláno
vaných výdajích. Byly též naplněny některé
příjmové položky.
Zapsala Marcela Novotná
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Zpráva finanční komise OÚ a SDH Vojice
Dne 8. 4. proběhla kontrola drobného
dlouhodobého hmotného majetku v hasič
ské zbrojnici ve Vojicích. Při kontrole byly
odepsány – vyřazeny poškozené hadice.
Při kontrole byl zjištěn neutěšený stav ha
sících přístrojů. Okamžitě byla zjednána
náprava – doplnění a výměna ve spolupráci
s OÚ.
Při té příležitosti byl proveden přechod ze
zimního na letní provoz techniky. Dále se
zkontroloval stav požární nádrže – její za
nesení bahnem. Stav je v normě, zanesení
bahnem zanedbatelné.
30. 4. Jsme drželi hlídku při pálení čaro
dějnic.
Z další činnosti sboru bych rád připomněl
i pomoc našich dvou členek na Dětském dni
na hřišti ve Vojicích.
Boris Ulrych,
předseda finanční komise

Okrsková
soutěž SDH
Aktivity Dobrovolného Hasičského
Sboru VE VOJICÍCH
Po nedlouhé odmlce jsme se dne 6. května
2017 opět zúčastnili okrskové hasičské sou
těže, která se konala ve Třtěnicích. Soutěžili
jsme s přívěsnou přenosnou motorovou
stříkačkou PPS 12 R. Samotné soutěži
předcházelo několik suchých a mokr ých

tréninků. I když jsme měli v týmu dva
nováčky, jmenovitě Davida Splítka a Micha
la Nekvapila, vypadala pro nás soutěž již
od začátku velice nadějně. Náš čas útoku
50,81 sekund stačil na týmy z Holovous, Cho
mutic, Lískovic a Smrkovic. Po zaběhnutí
štafety jsme však spadli na celkově 5. místo
z 8 soutěžních družstev. Vítězný pohár si
odnesl domácí tým ze Třtěnic. Děkuji všem
dalším zúčastněným členům SDH Vojice –
veliteli Marku Šormovi, Jaroslavu a Martinu
Smutným a Radkovi Maťátkovi.
Petr Bílek

jubilanti
červenec

• 94. narozeniny oslaví pan Valenta Sta
nislav z Podhorního Újezdu č. 2

srpen

• 81. narozeniny oslaví pan Novotný
Václav z Podhorního Újezdu č. 5
• 82. narozeniny oslaví paní Zítková Jin
dřiška z Podhorního Újezdu č. 6

září

• 70. narozeniny oslaví pan Pozler Josef
z Vojic č. 161
• 75. narozeniny oslaví pan Polata Pavel
z Vojic č. 25
• 95. narozeniny oslaví paní Jedličková
Marie z Vojic č. 34

vojicko—újezdecký
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Dětský den
27. května 2017 se na házenkářském hřišti ve Vojicích uskutečnil
Dětský den. Počasí bylo krásné, a tak se děti rozeběhly po areálu
hřiště a soutěžily v připravených hrách. Šplhaly, poznávaly listy
rostlin, trefovaly cíl létajícím talířem, střílely ze vzduchovky, prolézaly
tunelem, shazovaly kuželky, házely na cíl, stříhaly si hopíky, skládaly
puzzle, házely na kužele, procházely překážkovou dráhou.
Děkuji všem, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit.
Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská

Adam Kloutvor

Vladimír Bílek

Sportovní a rekreační areál s občerstvením
Podhorní Újezd a Vojice

Posezení U Vody

Široký sortiment občerstvení (čepované pivo, malinovka, nanuky, cukrovinky, Hollywood Hot-Dogy,
Langoše, Burgr jako kráva a mnoho dalšího), pravidelné soutěže o dárky
Pronájem sportovišť – tenis, nohejbal, plážový volejbal
Koupání zdarma
Občerstvení otevřeno denně od 15.00, v případě tropického počasí od 10.00
Sportoviště možné rezervovat na jakýkoli čas po předchozí dohodě
Pro rezervaci sportovišť a další informace volejte 704 401 515
Více informací na facebook.com/posezeniuvody
potvrzené akce v posezení u vody – podhorní újezd a vojice
pátek 30. 6. – „Studené kapely, sexy pivo“ – Koncerty kapel: No Rules, Two Eggs One Bigger, The Hops Party
sobota 15. 7. – Koncert kapely Poslední lež + DISCO pokračování
pátek 28. 7. – Hudební překvapení
pátek 4. 8. – Velká letní diskotéka
pátek 11. 8. – Koncert projektu z JAMU: Guma Gumalnaja
sobota 19. 8. – Sousedské posezení s kapelou VOKAP
pátek 25. 8. – Koncert IRON MAIDEN Hradec Králové
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házená – podhorní újezd
Podhorák získal
povinné vítězství
Za chladného počasí se národní házenkáři
představili ve Vojicích svým fanouškům
a poprvé na jaře hráli v domácím prostředí.
Vzhledem k nelichotivému postavení v ta
bulce je potřeba každého bodu, ale soupeř
z Brněnska kul plány na přeskočení Pod
horáku v přímém souboji.
TJ So. PodhorníÚjezd – TJ So. Ostopovice
23:20 (11:11), 30. 4. 2017
Nastoupili: Hátle, Coufal – Pour, Chvalina,
Šritr, Bílek, Zhouf – Bajer 11, Zítko 7, Pe
třivý 4, Kindl 1, Novotný a trenérem je Ja
romír Chudoba
Nepřesnosti v domácí hře hosté odpočátku
rychle trestali a než se Podhorák rozkoukal,
tak prohrával o 3 branky. Když to nešlo silou,
tak se do střelby vložil domácí Martin Zítko
a jeho technické kousky slavily úspěch (3:3
v 8. min.). Když se střelecky chytil i Patrik
Bajer, bylo hned v ochozech veselo (6:4 –
13.min.). Ostopovice se dostaly z krize
a domácí obrana se stále častěji dostávala do
velkých potíží. Branky začaly padat střídavě
na obou stranách, ale náskok Podhorák do
přestávky zbytečně ztratil (9:6, 11:9, 11:11).
Výhoz do druhé půle domácí využili, ale po
pár minutách aktivní hosté převzali režii
utkání (13:14 – 7. min.). Obranu domácích
zpevnil Michal Pour a roční herní pauza se u
něho neprojevila. Trenér domácích míchal
celou sestavou a výsledek se dostavil (14:15,
16:15, 19:16 – 17. min.) Hosté reagovali
oddychovým časem a záměr jim vyšel
(19:17, 19:18 – 24. min.). Hosty zmrazil a čás
tečné uklidnění domácím přinesl přesně
hozený trestný hod Zítka (20:18). V závěru se obrana hostů soustředila právem na
Bajera a Zítka, ale všechny na hřišti mile
překvapil mladý Luděk Petřivý (hostuje
z L. Bělohrad), který zkušeně pečetil dvěma
góly cenné a potřebné vítězství.
Výsledky 2. Liga B
Sokol Kokory – SKNH Veselí n/M 13:21 (5:8)
Sokol Dobruška – Jiskra Humpolec 19:11
(9:6)
TJ S. Podh.Újezd – TJ S. Ostopovice 23:20
(11:11)
TJ S. Osek n/B – SK Studénka 22:18 (14:7)
Sokol Svinov – Draken Brno 24:17 (12:8)
TJ Stará Ves n/O – KNH MS Brno 22:22
(7:11)
Předehrávka:SK Studénka – Sokol Svinov
13:12 (8:4)
mj

Mladší žáci
Podhoráku
o víkendu vítězili
Mladší žáci z Podhorního Újezdu sehráli
v sobotu přípravné utkání v Krčíně
So. Krčín – TJ So. Podhorní Újezd
9:21 (6:11), 29. 4. 2017
Sestava: T. Današ, M. Čermák, F. Chudoba,
L. Šára, T. Imlauf, V. Adam, O. Kloutvor,
J. Šritr, E. Kloutvorová, B. Bílková, E. Za
hrádková, Adam Kloutvor (4), Aleš Klout
vor (7), V. Bílek (10) a trenéři F. Kloutvor ,
V. Bílek.
Přípravné utkání bylo od začátku v drže
ní favorita z P. Újezdu. Mladší žáci se pra
videlně střídali s hráči z přípravky a ti také
hráli velmi dobře a navyšovali skóre.
Neděle
TJ So. Podhorní Újezd – So. Lázně Bě
lohrad 15:3 (7:0), 30. 4. 2017
Sestava: T. Današ, M. Čermák, F. Chudoba,
L. Šára, O. Kloutvor, T. Imlauf, J. Šritr, Adam
Kloutvor (2), Aleš Kloutvor (4), V. Bílek (9)
Trenéři: F. Kloutvor a V. Bílek
Průběh utkání byl od začátku jasnou zále
žitostí domácího družstva, které nepřipus
tilo žádné překvapení. Je ale nutno zmínit,
že hosté z Bělohradu přijeli k utkání velmi
oslabeni, a to o několik hráčů základní
sestavy. Podhorák si vytvořil dostatečný
náskok, a tak mohli zasáhnout do hry
i chlapci z přípravky. Všichni hráči udrželi
velmi kvalitní výkon po celé utkání.
ŠK, FK, mj

Žáci Podhoráku
na vítězné vlně
mladší žáci

TJ So. Podhorní Újezd – So. Krčín
15:14 (9:7)
Sestava: Današ T. Čermák M. Chudoba F.,
Šára L. Kloutvor O., Imlauf T., Adam V.,
Kloutvor Adam, Kloutvor Aleš (7), Vílek
Vl. (8) a trenéři Kloutvor F., Bílek Vl.
Utkání mladších žáků bylo od začátku až
do konce naprosto vyrovnané. Podhorák
vždy vedl o 1 či 2 góly, ale velmi houževnatý
soupeř vždy vyrovnal a domácí vysoko fa
vorizovaný tým hodně potrápil. V posled
ní minutě zápasu nakonec poslal pěknou
akcí do vedení svůj domácí tým kapitán
Aleš Kloutvor a tato branka byla nakonec
vítězná.
vojicko—újezdecký
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starší žáci

TJ So. Podhorní Újezd – So. Krčín “B”
20:14 (9:8)
Sestava: Novotný B., Pour A., Holý J., Čer
mák M., Wittek P., Današ T., Chudoba F.,
Kloutvor Adam, Kloutvor Aleš (3), Bílek Vl.
(4), Zahrádka V. (13) a trenéři Kloutvor F.,
Bílek Vl.
Domácí starší žáci byli tradičně doplněni
mladšími žáky. Velmi zkušený tým
z Krčína si brousil zuby na vítězství a na
2 body do tabulky. Všechno bylo ale jinak,
domácí hráči byli velmi zdatným soupeřem
a přehrávali Krčín ve všech směrech. Bořek
Novotný držel svatyni domácích a obrana
nedala útočníkům hostů moc nadějí na
skórování. A. Pour a P. Wittek sbírali míče
v obraně a posílali domácí útočníky do
brejků, které dokázali zakončit nádhernými
góly. Poté si musel trenér Krčína vzít odd
echový čas, aby zastavil lavinu útoků, která
se valila na jejich obranu a brankáře. Nic ale
nepomáhalo, kapitán Vojta Zahrádka (13)
sázel jednu branku za druhou, až donutil
soupeře k neustálému střídání brankářů.
Obrana st. žáků Krčína si nevěděla rady
ani s ml. žáky, kteří si také vytvářeli šance
a úspěšně je zakončovali brankami. Domácí
nakonec zvítězili poměrně jednoznačně
a vysloužili si tím velký aplaus nadšených
diváků.
ŠK, FK

Podhorák
nečekaně vyhrál
v Brně
Brněnské dvojkolo v 2. lize národní
házené přineslo překvapení na účet
favorita. Náš zástupce na mokru zcela
zaskočil svého soupeře a radoval se z
cenného vítězství.
MS Brno – TJ So. Podhorní Újezd
27:29 (16:13), 13. 5. 2017
Nastoupili: Coufal – Pour, Schovánek,
Zhouf – Bajer 16, Zítko 8, Bittner 3, Novotný
2, trenérem je Jaromír Chudoba a vedoucím
družstva Milan Vrabec
Moravská Slavia Brno už tradičně spoléhá
především na ostrostřeleckou dvojici
Šafář + Fišer a Podhoráku stojí hra na
střelecké potenci Patrika Bajera. Diváci tak
oprávněně čekali brankový souboj, i když
mokro střelcům nepřeje, a tak visel nad
úspěšností velký otazník. Vstup do utkání
pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 5
hosté nezvládli a nepříjemný pocit minima
hráčů na střídačce vykonal svoje. Domácí
si brzy vytvořili náskok, ale víc než na 3
branky je Podhorák odskočit nenechal.
Přestože si s Šafářem obrana hostů nevěděla
rady, naštěstí se k němu nepřidal Fišer,
a tak utkání nebylo v poločase zdaleka roz
hodnuté. V druhé půli se naopak rozstřílel
v dresu hostí vytříbený technik Martin
Zítko a hra se brzy vyrovnala. Přestože
přív al bran ek nepolevoval, tak každý
skvělý zákrok obrany a brankáře Tomáše
Coufala navyšoval potřebné sebevědomí
Podhoráku. Vyrovnané utkání se blížilo
k závěru a jazýček na vahách se nechtěl
k žádnému týmu přiklonit. O překlopení na
stranu hostů, tím o výhře rozhodla posila
z Opatovic, Michal Bittner, který se nemýlil
dvakrát z trestného hodu a navíc i přesnou
střelou po rychlé kombinaci celého útoku.
Domácím tak překvapivě k bodovému zisku
nepomohlo ani úctyhodných 19 (!) branek
Šafáře.
Draken Brno -TJ So. Podhorní Újezd
27:19 (11:7)
Nastoupili: Bittner –Schovánek, Chvalina 4,
Šritr – Bajer 13, Zítko, Novotný 2, trenérem
je Jaromír Chudoba a vedoucím družstva
Milan Vrabec
Podhorák byl nucen nastoupit v silně kom
binované sestavě, a přesto v úvodu konku
roval domácím víc, než jim bylo milé. Ale
hosté nedokázali nabídnuté šance využít,
a když pohrdl i pokutovým hodem, začalo
být zle. Navíc přišlo zranění Martina Zít
ka a akcie Podhoráku klesly ke dnu, navíc
musel do útoku nastoupit obránce. Tvrdá
až zákeřná hra domácích na Patrika Ba
jera přinesla vyloučení domácího obránce,
jenže opět hosté netrestali. Když Podho
rák nevyužil i druhou domácí ČK za ne
disciplovanost, už nebylo hostům pomoci.
V útoku se sice překvapivě chytil vysoký
obránce Marek Chvalina, ale na rozjetého
domácího favorita to rozhodně nemohlo
stačit. Druhá půle se nakonec dohrávala
pouze z povinnosti a hosty může těšit, že
alespoň v sobotu nečekaně vyhráli.
mj

Podhorák
ztratil v sobotu
a v neděli, Bajer
vstřelil vítězných
21 branek
Opět v letním počasí pokračovala
2. liga národních házenkářů. Soutěž
se nenápadně blíží k závěru, Podhorák čeká po utkání v Kokorech už
jen doma závěrečné dvoukolo.
TJ So. Podhorní Újezd –TJ Stará Ves nad
Ondřejnicí 19:20 (10:7), 3. 6. 2017
Nastoupili: Hátle – Pour, Chvalina, Zhouf,
Schovánek – Bajer 10, Novotný 7, Kindl
2, Hermoch, trenérem je J. Chudoba a ve
doucím družstva M. Vrabec
Začátek utkání vyšel domácím, kteří se
rychle dostali do vedení. Překvapivý náskok
se proti favoritu dařilo Podhoráku udržovat
až do poločasu. I v druhé půli urputný boj
o každý míč pokračoval. Domácí stále
drželi taktovku utkání ve svých rukou
a soupeř v nečekané roli musel neustále
dotahovat (16:14 v 19. min.). Bohužel se
s blížícím závěrem projevila lepší fyzická
kondice soupeře, Podhorák za 10 min.
vstřelil pouhou jednu branku a hosté
toho bezezbytku využili k otočení stavu
(17:18 – 28.min.). Zkušený soupeř tvrdě
vydřené vedení udržel i přes úpornou
snahu domácích, kteří zažili velké zklamání
po nadějném průběhu celého zápasu.
Domácím navíc chyběl druhý brankář
na střídání, takže si Kuba Hátle v domácí
svatyni nemohl ani na chvíli oddechnout
a vyslechnout rady trenéra.
TJ So. Podhorní Újezd – So. OstravaSvinov 27:26 (15:12), 4. 6. 2017
Nastoupili: Hátle, Coufal – Pour, Chvalina,
Bartoš, Schovánek – Bajer 21(!!), Novotný
6, Kindl, Hermoch, Petřivý, trenérem je
J. Chudoba a vedoucím družstva M. Vrabec
Už před utkáním bylo jasné, že diváci uvidí
střelecký souboj mezi nejlepším moravským
kanonýrem Vojtěchem Benešem, který re
prezentoval v mezizemském utkání celek
Moravy a domácím Patrikem Bajerem.
Sobotní zklamání na domácím týmu ne
bylo vůbec znát a znovu se Podhorák od
prvních minut přímo zakousl do sou
peře. Překvapení Ostraváci se z neče
kaného průběhu za celý první poločas
nevzpamatovali a domácí zcela po zásluze
vyhráli poločas o 3 branky. Domácí
nezvládli začátek druhé půle a po pěti
minutách svítilo na ukazateli skóre 17:17.
Studená sprcha ve formě vyrovnání naštěstí
vojicko—újezdecký
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domácí tým probrala ještě včas a hosty se
podařilo v rozletu zastavit. Podhorák se
mohl spolehnout na neomylnou ruku
Patrika Bajera, ale i na obrannou činnost,
kdy například Tomáš Coufal chytil po
kutový hod neboli šestku. Zachytali si
oba domácí brankáři, kteří ztěžovali hru
a mátli hlavy útočníkům soupeře, když
se až nečekaně rychle střídali v domácí
svatyni. Domácí se dostali znovu do vedení
a hosté se s nečekanou rolí nevyrovnali.
Domácí trenér Jaromír Chudoba nakonec
dovedl svůj tým k cennému vítězství nad
favoritem, vedený trenérem moravské
reprezentace Milanem Benešem. Patrik Ba
jers neskutečnými 21 góly v osobním sou
boji porazil V. Beneše s 18 brankami! Po
utkání diváci ocenili vítězství a bojovnost
hráčů dlouhým potleskem.
mj

V derby Podhorák
doma nestačil
na Dobrušku
Za krásného letního počasí národní
házenkáři odehráli další kolo druhé
ligy.
TJ So. Podhorní Újezd - So. Dobruška
21:23 (12:13), 28. 5. 2017
Nastoupili: Hátle, Coufal - Pour, Chvalina,
Zhouf, Šritr - Bajer 15, Novotný 4, Kindl 1,
Petřivý 1, trenérem je J. Chudoba a vedoucí
družstva M.Vrabec
Krajské derby mělo daného favorita a Dob
ruška před utkáním to dávala najevo. Do
mácí se ale nenechali zastrašit a ujali se
vedení. Dobruška ihned srovnala a pře
vzala vedení (1:2 - 4. min.). Patrik Bajer se
dvakrát nemýlil a Podhorák znovu vedl,
náskok mohl narůst, ale domácí promarnili
pokutový hod, neboli šestku (3:2). Střela
mimo branku hostů znamenala ztrátu
a rychlé vedení Dobrušky (3:4). V domácí
svatyni se rozchytal Jakub Hátle a Bajer
trestal (6:4, 7:5 – 12. min.). Nadějný vývoj
zápasu zarazily nepřesnosti v útočné hře
domácích, mimo jiné i další zahozená
šestka i s trestným hodem. Zkušení hosté
se dostali do vedení o dvě branky, ale
Podhorák dál bojoval (7:9, 8:10). Přestože
další šestka zůstala nevyužitá, domácí se
ujali vedení (11:10 – 26. min.). Jenže závěr
poločasu se odehrál v režii Dobrušky,
která si vybojovala těsné vedení. Přestávku
využil domácí trenér dokonale, přišly
změny v rozestavění hráčů a do branky
přišel Tomáš Coufal. Na hřišti najednou
vládli domácí. Nadšení Podhoráku přineslo
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změnu i na skóre (17:14 – 13. min.). Rozlet
domácích utnulo vyloučení obránce, hosté
měli přesilovku usnadněnou i další pro
marněnou domácí šestkou. Dobruška
vyrovnala, boj o každý míč pokračoval
(17:17,18:18 – 23. min.) a domácí kapitán
Miloš Kindl předvedl ostatním útočníkům,
jak se má házet šestka. Bohužel se na do
mácích začala stále více projevovat únava
a hbitější hosté toho v závěru dokázali plně
využít (19:19, 19:22). Takový náskok už
nemohla Dobruška pustit a zvítězila. Hosté
určitě nečekali, že to bude takové drama
a měli jistě štěstí, že stále nemohl nastoupit
zraněný Martin Zítko.
mj

Sobota 27. 5. 2017 – turnaj
přípravky Podhorní Újezd
Sestava: Zahrádková E. (2), Bílková B. (2),
Kloutvorová E. (3), Adam V. (2), Imlauf T.
(15), Kloutvor O. (14)
Trenéři: Bílek Vl., Kloutvor F.
Turnaj přípravek se musel kvůli menšímu
počtu přihlášených družstev (TJ S. Pod
horní Újezd, S. Krčín, L. Bělohrad) odehrát
dvoukolově a skončil vítězně pro domácí
družstvo, které mělo jen 1 prohru.
Na 2. místě skončil Krčín a 3. L. Bělohrad.
P. Újezd – L. Bělohrad 11:3 (6:1)
P. Újezd – Krčín 9:7 (2:4)
L. Bělohrad – P. Újezd 4:3 (1:2)
Krčín – P. Újezd 9:15 (3:7)

Neděle 28. 5. 2017

mladší žáci TJ So. Podhorní Újezd – So.
Dobruška 25:14 (13:11)
Sestava: Današ T., Čermák M., Chudoba F.,
Šára L., Kloutvor O., Imlauf T., Kloutvor
Adam (2), Kloutvor Aleš (10), Bílek Vl. (13)
Trenéři: Kloutvor F., Bílek Vl.
První poločas utkání byl velmi vyrovnaný,
když se obě družstva přetahovala o vedení.
Až ke konci první půle se domácí konečně
utrhli a vytvořili si mírný náskok. Po přes
távce se domácí družstvo přímo “zakouslo”
do soupeře a k ničemu ho už nepustilo. Skvěle
chytající domácí brankář T. Današ pustil za
svoje záda v 2. půli pouze 3 góly. Obrana
pod vedením M. Čermáka vyvážela jeden
balón za druhým a útok trestal rychlými
brejky s nacvičenými góly. Útočníci Bílek
a bratranci Kloutvorové nakonec rozebrali
obranu soupeře doslova na šroubky. Trenéři
domácích zaslouženě pochválili celé druž
stvo za vynikající výkon. Diváci ve stoje
poděkovali domácím hráčům za povedené
akce.
ŠK, FK
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Zprávy z vojické
školy a školky
A je to tady. Ještě se párkrát vyspíme a začnou prázdniny.
Děti se těší na volno, na odjezd k babičkám, na tábory, na
společné chvíle s rodiči. Jako vždy školní rok utekl velice
rychle.
Po celé období nás provázel projekt Z po
hádky do pohádky. Žáci si připomněli
známé české pohádky. Hned v září, kdy
jsme spali ve skále u myslivců, jsme začali
známou Červenou Karkulkou a Ubrousku,
prostři se. V říjnu to byl Otesánek, který
nám navodil tu správnou atmosféru pro
další návštěvu Mgr. Radky Drobné ze Zdra
vé pětky, která si tentokrát pro nás připra
vila povídání o trávící soustavě, ale i ochut
návky a interaktivní procvičování.
Další na řadě byla Perníková chaloupka.
Nejd říve žáci pohádku nahlas přečetli,
pak ji zhlédli ve filmové podobě, nakres
lili ilustraci. Vyrobili společně velikou
perníkovou chaloupku. Nakonec si pochut
nali na perníkové škole, kterou přinesl
Vašík.
Následovala, v rámci zimního dne, méně
známá Sněhurka od Karla Jaromíra Erbena
a O kohoutkovi a slepičce.
V dubnu jsme pozvali rodiče a známé na
besídku, která se nesla v duchu loučen í
s našimi páťáky. Žáci si připravili pásmo
jarních říkanek, velikonočních koled, za
tancovali, zazpívali. Hlavním bodem pro
gramu byly ale pohádky, ta první popletená,
Šípková Růženka a O neposlušných kůz
látkách. Druhá byla veršovaná O kůz
látkách.

V rámci projektu, Ovoce a zelenina do
škol, jsme využili doprovodné opatření.
Společně s jablky a džusy nám přivezli
dva ochutnávkové koše, které byly plné
vitaminů, obsahovaly také tyto produkty:
fenykl, ředkev bílou kulatou, limetu,
avocado, mango, granátové jablko, meloun
žlutý, květák, salát ledový, ředkev bílou,
celer řapíkatý, citron, pomeranče, cherry
rajčata, physalis. Nejdříve žáci počítali
matematické příklady s tajenkou, kde
jim postupně vycházely názvy některých
druhů zeleniny a ovoce. Potom si o těch
méně známých přečetli informace o jejich
využití a zpracování. Pak už konečně přišla
na řadu ochutnávka. Pochutnali jsme si na
ovocném salátu, zeleninový byl obohacen
dipem z tvarohu a dipem z avocada. Vše
doplňovaly jednohubky s pomazánkovým
máslem nebo rybí pomazánkou. Po svačině
se žáci rozdělily do čtyř družstev, borůvky,
hrušky, jablka a maliny, a soutěžili v po
znávání jednotlivých druhů.
V květnu jsme byli dvakrát v divadle. Nej
dříve jsme odjeli společně s dětmi z mateř
ské školy do Hořic na představení Hrátky
na pohádky z autorské dílny Michaely
Novozámské. Viděli jsme klasické české
pokračování na str. 8

Adéla Ptašová

vojicko—újezdecký
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bových hrách a maminky měly alespoň
chvilku na společné popovídání.
6. června odjely děti mateřské školy na výlet
do Nového lesa u Kuksu na prohlídku Brau
nova Betléma.
A teď už se opravdu těšíme na prázdniny.
Mgr. Jitka Jenčovská
Ředitelka ZŠ a MŠ Vojice
Eliška Nováková

pohádky O neposlušných kůzlátkách,
O Červené karkulce, Jak se Honza hádal
s králem.
Pak nás navštívilo oblíbené potulné diva
délko dvou herců Bublifuk, které uvedlo
pohádku s písničkami O pejskovi a kočičce,
jak pekli dort. Přišly i děti z mateřské školy.
Hned od počátku byly vtaženy do děje,
s herci výborně spolupracovaly. Na závěr si
společně zazpívali písničku.
V pondělí 29. května jsme se sešli tento rok
už podruhé ve skále u myslivců. Všichni se
těšili na nová dobrodružství v již známém
prostředí, na stezku odvahy a na poslední
pohádku našeho projektu, a tou byla známá
Hrnečku, vař!
Chtěla bych poděkovat mysliveckému sdru
žení Podhorák, který nám zapůjčuje svoji
chatu.
1. června jsme soupeřili s ostatními žáky
okolních škol v atletice.
Odpoledne pak proběhla v mateřské škole
besídka. Děti si připravily pásmo říkanek,
písniček a tanečků. Byly jako vždy bez
prostřední a roztomilé. Pak jsme využili
krásného počasí a všichni jsme se přesu
nuli na zahradu, kde už byl připraven oheň.
Opékali jsme si vuřty, děti soutěžily v pohy

1. června jsme jeli do Hořic na atletickou
olympiádu malotřídních škol Děti, děti,
hejbejte se!, kterou pořádala základní
škola Dobrá Voda. Zúčastnilo se pět
škol, Dobrá Voda, Milovice, Chodovice,
Vojice a nově Jeřice. Soutěžili jsme v hodu
kriketovým míčkem, ve skoku z místa,
ve skoku dalekém, v běhu na 50 metrů
a na závěr jako královská disciplína byla
štafeta družstev na 4 x 50 m. Po celé dopo
ledne jsme měli k dispozici doplňkové
soutěže, které jsme využívali při časových
pauzách mezi jednotlivými disciplinami.
A tak jsme si zkusili pétanque a zahráli
si naši oblíbenou vybíjenou. Na bowling,
přehazovanou a florbal nám už čas nezbyl.
Na závěr bylo slavnostní vyhlášení. Každé
družstvo dostalo diplom za účast a tašku
s dárky. A pak už přišli na řadu medaile.
Celkem jsme si jich odvezli 12, 4 zlaté,
4 stříbrné a 4 bronzové. Mně se v soutěžích
velmi dařilo, a tak mám doma 3 zlaté. Velmi
se mi to líbilo.
Vladimír Bílek, žák 5. ročníku
29. května jsme se v 17 hodin sešli ve skále
u myslivců vybaveni spacáky, karimatkami
a věcmi denní hygieny a hlavně dobrou

náladou. Nejdříve nás paní Jenčovská při
vítala a rodičům sdělila akce, které nás
čekají do konce školního roku. My jsme
mezitím založili oheň a opekli jsme si
vuřty, chleba i rohlíky. Každý, na co měl
chuť. Potom rodiče odešli a my jsme začali
plnit dost náročný program. Ještě jsme
se mohli trochu vyřádit v areálu a pak už
jsme se postupně ubytovávali. A protože
zde spíme již potřetí, každý si rezervoval
své oblíbené místečko na spaní, ani jsme se
u toho moc nehádali a všichni spali tam, kde
chtěli. Když se setmělo, dostali jsme svítící
náramky, a vydali jsme se ve dvojicích na
stezku odvahy. Na konci jsme měli za úkol
namalovat obrázek, který ležel na louce
u sklenice se svíčkou, a za statečnost jsme
si odnesli sladkou odměnu. Po návratu
jsme si vyčistili zuby a zalezli do spacáků.
A jelikož nechybělo moc do půlnoci, během
chvilky jsme všichni spali. Ráno jsme začali
rozcvičkou, a po ranní hygieně a snídani,
jsme měli připravené matematické tajenky,
kde nám vycházely úryvky z pohádky. Chvíli
nám to trvalo, ale nakonec jsme uhodli, že
je to pohádka Hrnečku, vař! Pohádku jsme
si přečetli a posvačili jsme krupicovou kaši,
na které jsme si všichni pochutnali. A už
jsme čekali, až dorazí děti z mateřské školy,
které měly vytyčenou trasu, jak kaše utíkala
krajinou a na stanovištích u vlka, ježka
a lišky, plnily úkoly. Přiřazovaly mláďata
domácích zvířat, navlékaly na šňůru čer
vené jahody a modré borůvky, poznávaly
zvířata z lesa a protáhly se u překážkové
dráhy. Po návratu do chaty jsme společně
malovali. Děti pohádku a my, co se nám
nejvíce líbilo. Pak školčata odešla na oběd
a my jsme začali balit. Ještě jsme uklidili
odpadky a šli jsme také na oběd. Odpoledne
jsme vyšlápli na Maxinec. Cesta lesem nám
rychle utekla, vrátili jsme se k chatě, vzali
své věci a šli domů.
Tereza Šlechtová, žákyně 5. ročníku

informační bulletin vydává obec podhorní újezd a vojice

Příspěvky do dalšího čísla Vojicko – Újezdeckého zpravodaje zasílejte prosím na e-mail kalvodova.daniela@gmail.com
nebo je můžete předat na obecním úřadě. Redakční rada Ing. Josef Chudoba, Mgr. Daniela Kalvodová. Grafická úprava 3mosquitos

www.podhorniujezd.cz
vojicko—újezdecký

zpravodaj

