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Vážení
spoluobčané,
Obalový polystyren (např. při koupi
elektrických spotřebičů) není možné
ukládat do velkoobjemového kontej
neru na domovní odpad. Pro tento
druh odpadu slouží pytle na plast z do
mácnosti. Polystyren na zateplování
fasády je nebezpečný odpad a není možné
ho ukládat do komunálního odpadu.
Redakce Zpravodaje

podhorní újezd a vojice

zkoušky malých
plemen

V sobotu ráno 19. srpna se na chatu místního mysliveckého spolku Podhorák začali
sjíždět myslivci, zkušební komisaři, kynologové a další přátelé zeleného cechu
v doprovodu svých psích svěřenců na 11. ročník lesních zkoušek malých plemen.
Čekala je zde další z mnoha zkoušek lovecké upotřebitelnosti. V tento den se
sešlo celkem deset psích adeptů.
Nervozitu, již pociťovali více vůdci pejs
ků, než samotní psí adepti, zaháněli
členové našeho mysliveckého kolektivu
od samotného rána družným hovorem,
povzbuzováním vůdců a v neposlední řadě
také skvělým servisem zahrnujícím podá
vání horké vývarové polévky, studených
i teplých nápojů, zákusků, ale také něčeho
ostřejšího pro ty více nervózní.
Kolem půl desáté sbor rozhodčích po
kontrole dokladů pejsků a poradě rozhodl
oficiálně zahájit zkoušky. Byl proveden
nástup. Po uvítací fanfáře “Vítáme Vás!”
od prof. Dyka předseda našeho spolku pan
David Šidák přivítal všechny přítomné,
vůdcům a pejskům popřál mnoho zdaru
a předal slovo hlavnímu rozhodčímu. Ten
osvětlil plán průběhu zkoušek, převážně

zkoušené disciplíny, mezi něž patří na
příklad odložení (pes musí vydržet pět
minut ležet na místě tak, aby neviděl na
vůdce), vlečka (pes jde po uměle vytvořené
pachové stopě a aportuje dohledaný kus),
chování po výstřelu a také pro diváky
nejatraktivnější disciplína na pobarvené
stopě (pes musí sledovat uměle vytvořenou
“krvavou” stopu, na jejímž konci leží zhas
lý kus, v našem případě srnec) a další. Ná
sledovala kontrola očkovacích průkazůa
rozlosování do dvou skupin.
Po zahájení se celá ekipa přesunulana louku
pod lesem ve Vojicích nad Machytkovými,
kde již byla dopředu připravena záštita
s posezením, barem a udírnou pro zahnání
hladu a žízně nejen vůdců a jejich čtyřno
hých svěřenců, ale také členů doprovodu.
pokračování na str. 3
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zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
25. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 23. 6. 2017
1. • Závěrečný účet obce za rok 2016
Starosta obce předložil ZO závěrečný účet
obce za rok 2016, kde jednotlivé položky
a přílohy vysvětlil a zprávu o výsledku pře
zkoumání hospodaření obce za rok 2016,
které provedli pracovníci Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, oddělení kontroly
obcí dne 26. 4. 2017. Výše uvedený závěrečný
účet ZO jednomyslně schvaluje bez
výhrad.
2. • Schválení účetní závěrky za rok 2016
za obec
Starosta obce předložil ZO finanční výka
zy za obec a to: Fin 2-12M, rozvahu, vý
kaz zisku a ztráty, přílohu, zprávu o vý
sledk u přezkoumání hospodaření obce
a inventarizační zprávu obce. Na základě
předložených podkladů ZO zjistilo, že
schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace
účetní jednotky a tuto účetní závěrku všemi
hlasy schvaluje.
3. • Schválení účetní závěrky za rok 2016
za příspěvkovou organizaci
Starosta obce předložil ZO finanční výkazy
za příspěvkovou organizaci Základní školu
a Mateřskou školu Podhorní Újezd a Vojice
a to: rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu
a zápis o provedené kontrole PO. Na základě
předložených podkladů ZO zjistilo, že
schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz účetnictví a finanční situace
účetní jednotky a tuto účetní závěrku všemi
hlasy schvaluje.
4. • Ostaní
a) Starosta obce předložil ZO petici
občanů, v které žádají o zabezpečení pře
chodu pro chodce v Podhorním Újezdě na
Brdíku, hlavně v ranních hodinách, kdy
k autobusu přicházejí školáci, dojíždějící do
Ostroměře. Starostovi obce se ukládá oslo
vit společnost BUSLINE, zda by přicházelo
v úvahu, zajíždět ranním autobusem do
obce Podhorní Újezd, např. k Jednotě, dále
napsat žádost na Policii ČR, zda by bylo reál
né zbudování zpomalovacích semaforů u to
hoto přechodu a ještě vyhlášení řízení na
pracovníka, který by v tuto dobu zajišťoval
a dohlížel na bezpečně přecházení školáků.
b) Starosta obce předložil ZO žádost
Hospicu Anežky České v Červeném Kostel
ci o finanční příspěvek. Je známo, že
v tomto hospicu byli hospitalizováni i naši
občané. ZO všemi hlasy schvaluje poskyt

nutí příspěvku Hospicu Anežky České
v Červeném Kostelci ve výši 10.000,– Kč.
c) Starosta obce informoval ZO o chy
stané výzvě k podání nabídky – zadávací
podmínky na akci „Podhorní Újezd-Vojice,
obecní úřad, zlepšení tepelně-technických
parametrů obvodových konstrukcí“. ZO
navrhuje, aby i místní podnikatelé měli
možnost, přihlásit se do tohoto výběrového
řízení, umístit zprávu na webové stránky
obce a do vývěsky. Do výběrové komise
byli stanoveni Ing. Josef Chudoba, Václav
Luštický, Boris Ulrych a Zdeněk Ulrich.
Takto předložený návrh ZO všemi hlasy
schvaluje.
d) Starosta obce předložil ZO cenovou
nabídku Borise Ulrycha na vybudování
osvětlení na přechodu pro chodce v Pod
horním Újezdě na Brdíku. Nabídka je
vyčíslena částkou 99.360,– Kč bez DPH.
Takto předloženou cenovou nabídku ZO
všemi hlasy schvaluje.
e) Starosta obce předložil ZO nabídku
CBS Nakladatelství s. r. o. Zlín na prezentaci
obce v malovaných mapách Jičínska. Celko
vá pořizovací cena 2 kusů nástěnných map
a 58 kusů skládacích map činí 11.990,– Kč
bez DPH. ZO 4 hlasy schvaluje zhotovení
výše uvedených malovaných map Jičínska.
1 hlas byl proti.
f) Starosta obce informoval ZO o stíž
nosti Hany Nesvadbové a Hynka Šritra na
špatnou komunikaci s ředitelkou školy a ne
spokojenost s řešením zdravotního prob
lému žáka. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí

26.zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 27.7.2017
1. • Výběrové řízení na akci „Zateplení
budovy OÚ“
Starosta obce předložil ZO tři cenové na
bídky na akci „Zateplení budovy OÚ“. Nej
nižší nabídku podala firma JOKAS s. r. o.,
Bydžovská Lhotka s cenou 1.901.855,– Kč bez
DPH. Další nabídku podala firma Stavoka
Kosice, a.s. Kosice s cenou 1.981.129,– Kč bez
DPH a nejvyšší nabídku podala firma IVEXI
s.r.o. Pardubice s cenou 2.173.026,37 Kč
bez DPH. Předběžný rozpočet byl vypra
cován na částku 1.320.066,– Kč bez DPH.
Oproti tomuto rozpočtu, jsou nabídkové
ceny značně převýšeny, proto ZO všemi
hlasy schvaluje toto výběrové řízení zrušit
a připravit výběrové řízení nové.
2. • Rozpočtové opatření č. 3
Starosta obce informoval ZO o plánovaných
výdajích a o naplnění některých položek
rozpočtu. Změna rozpočtu bude řešena
rozpočtovým opatřením č. 3, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. ZO všemi hlasy
schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
3. • Ostaní
Starosta obce předložil ZO žádost pana
Kunrta o prodloužení termínu odstranění
opěrné zdi na pozemku parc.č. 1280/1 v k. ú.
Vojice na 1. 9. 2017. ZO všemi hlasy schvalu
je výše uvedený termín.
Zapsala Marcela Novotná
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Odtud také vyrazily obě zkoušené skupiny
do terénu, aby vykonaly samotné zkušební
disciplíny.
Krátce řečeno, po několika hodinách zkou
šek, milých i nemilých překvapení, radostí
ale i zklamání, byly všechny disciplíny
odzkoušeny. Z původních deseti pejsků
prošlo osm. Jeden pejsek, jezevčík, nezvládl
disciplínu odložení a vyrazil za pánem
dřív, než bylo dovoleno a vůdce mladičké
fenky anglického špringršpaněla sám vzdal
zkoušky při poslední disciplíně „vlečka“.
Po návratu na naši mysliveckou chatu zased
li rozhodčí k vyhodnocení zkoušek, ale také
k výbornému gulášku, kterého si dopřáli
i ostatní účastníci dnešní kynologické akce.
Zhruba po hodině měli rozhodčí hotovo
a mohlo se přejít k slavnostnímu vyhlášení
výsledků.
Tři pejskové obstáli v III. ceně, čtyři pejs
kové v II. ceně a vítězem se stal Curly Coated
Retriever s vůdcem panem ing.Františkem
Novákem. Všichni úspěšní vůdci si mohli
vybrat cenu za úspěšně složené zkoušky,
jako odměnuza více než roční lopotění
s výcvikem svých psích svěřenců. Po tom
to ceremoniálu poděkoval vítězný vůdce
rozhodčím za korektní posuzování a ko
lektivu mysliveckého spolku za výborně
připravené a zorganizované zkoušky. Po
závěrečné fanfáře „Halali“ byli všichni
zúčastnění pozváni k, již večernímu,
posezení, které proběhlo v přátelské

atmosféře hodnocení výkonů pejsků
a dalších všedních i nevšedních témat.
Hlavním tématem večera však byly právě
dokončené zkoušky a všichni zúčastnění
se shodli na tom, žedobře vycvičený lo
vecký pes je tím správným parťákem pro
myslivce nejen při vlastním lovu, ale i při
procházkách revírem a že, dnes již tradiční,
zkoušky v našem spolku pod taktovkou
pana Vladimíra Bílka jsou v širokém okolí

bezkonkurenční a dělají čest jak spolku,
tak naší obci, na jejímž katastru jsme
zorganizovali již 21 zkoušek nejen malých
plemen.
Úspěšné složení dosledu zvěře na pobarvené
stopě Nezbývá než jen dodat Myslivosti,
kynologii a přírodě Zdar!
Za kolektiv MS Podhorák
Ing. Pavel Maťátko

dýně
2017
24. 10. od 17.00
Podhorní újezd ve skále u myslivců

dlabání dýní • dýňové sušenky
dýňová polévka • svařené víno
káva • čaj
Přineste si s sebou nožíky a lžíce. Dýně zajištěny.
Těšíme se na Vás!
zpravodaj
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zkoušky malých plemen

Obecní úřad Podhorní újezd a vojice vás srdečně zvou na
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• 70. narozeniny oslaví paní Alena Rybá
rová z Vojic č. 166
• 70. narozeniny oslaví paní Soňa Mej
drová z Podhorního Újezdu č. 122
• 70. narozeniny oslaví paní Alena
Antošová z Vojic č. 13
• 88. narozeniny oslaví paní Stanislava
Grádová z Vojic č. 104

listopad
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Míčový osmiboj 2017
V sobotu 5.8. 2017 se uskutečnil ve spor
tovním areálu Podhorní Újezd a Vojice
Míčový osmiboj dvojic 2017. Turnaj proběhl
za krásného slunečného počasí s rekordní
účastí 18 dvojic, z toho jedné smíšené
a jedné dámské, která statečně bojovala
s pánskou přesilou. O velké vyrovnanosti
turnaje vypovídá to,že každou disciplínu
vyhrála jiná dvojice.

Pořadí

1. V. Rejha, P. Kupec 23 bodů, 2. R. Smolík,
P. Flaxa 20 b, 3. L. Fiala, M. Polák 19 b, 4. D.

Michálek, M. Varga 18 b, 5. H. Šritr ml., J.
Šmíd 16 b, 6. R. Ulrych, M. Šubrt 16 b, 7. S.
Bezvoda, P. Horák 16 b, 8. H. Šritr, O. Bartoš
15 b, 9. T. Kocourek, M. Číha 15 b, 10. M.
Srb, T. Berger 14 b, 11. T. Bílek, T. Kozák 13
b, 12. J. Hanák, M. Hanák 12 b.
Na závěr bych chtěl poděkovat rozhodčím
R. Tesařové a K. Bartošové za dobrou
organizaci turnaje a dále sponzorům:
Totalregal – Karel Nesvadba, Posezení
u vody a OÚ Podhorní Újezd a Vojice.
Luboš Fiala

• 75. narozeniny oslaví pan František
Šorm z Vojic č. 124
• 81. narozeniny oslaví pan Stanislav Kal
voda z Podhorního Újezdu č. 53
• 86. narozeniny oslaví paní Jaroslava
Bílková z Vojic č. 135
• 90. narozeniny oslaví paní Marie Ja
novská z Vojic č. 154

prosinec

• 70. narozeniny oslaví pan Břetislav
Žitko z Vojic č. 156
• 82. narozeniny oslaví paní Věra Kočová
z Podhorního Újezdu č. 1

Spolek Maxinec — Podhorního Újezdu a Vojic
POŘÁDÁ

POUŠTĚNÍ DR AKŮ
7. 10. 2017 od 14.00

Sraz všech účastníků ve sportovním areálu na koupališti, bez ohledu na věk.
Dítě s drakem dostane poukaz na občerstvení. Občerstvení pro ostatní návštěvníky zajištěno.
Hudební produkci zajistí DJ Pampin.
Zveme všechny občany!
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házená – podhorní újezd
Podhorák začal
2. ligu v Humpolci
prohrou
27. 8. 2017
Letní počasí využili národní házenkáři
k úvodnímu kolu 2. ligy. Na jihu
Moravy se náš zástupce nepředstavil
v nejlepším světle a projevila se jeho
malá rozehranost.
Jiskra Humpolec – TJ So. Podhorní Újezd
15 : 11 (9:6)
Nastoupili: Hátle, Ptáček – Zhouf, Chvalina,
Bittner, L. Bajer –P. Bajer 7, Kindl 2, Hruška
2, Petřivý, trenérem je Jaromír Chudoba
a vedoucím družstva Milan Vrabec.
Domácí trenér nic neponechal náhodě,
hned od úvodu nasadil na kanonýra Pod
horáku Patrika Bajera osobní bránění
a záměr se bohužel podařil. Hosté přišli
o výhodu a dalším střelcům se už nedařilo.
Humpolec si vypracoval brzy uklidňující
náskok. Podhorák se snažil a šancezačaly
přicházet, jenže střelecké štěstí chybělo.
Únik domácího týmu se podařilo hostům
přece jen zastavita v poločase domácí vedli
jen o 3 branky.
Po přestávce se Podhorák snažil o vyrovnání
a překvapivě dostal domácí tým do úzkých
(10:7, 10:8, 10:9). Bohužel k vyrovnání
nedošlo, přestože dalších 10 minut hosté
neinkasovali – totéž se událo i na druhé
straně hřiště a diváci se snažili všemožně
probudit domácí jiskru. Střelecké probuzení
přišlo nejdříve u domácích střelců, a to
se ukázalo ve vývoji utkání jako klíčové.
Náskok začal postupně opět narůstat,
hosty navíc srážely ke dnu technické chyby
a o vítězi utkání začalo být jasno.
V neděli (10.30) se na hřišti ve Vojicích
představí úspěšný dlouholetý účastník
první ligy - NH Brno a na vojickém hřišti
si odehraje svou premiéru.
mj

Omlazené
NH Brno
neodolalo tlaku
Podhoráku
3. 9. 2017
První domácí představení čekalo
hráče Podhorního Újezdu proti nevy
zpytatelnému soupeři, který ještě
na jaře hrál nejvyšší soutěž, ale Brno

přijelo jen s mladíky, a tak se naděje
na výhru zvýšily.
TJ So. Podhorní Újezd – 1.NH Brno 19:17
(10:8)
Nastoupili: Hátle, Coufal – Chvalina, Pour,
L. Bajer, Bílek, Bittner, Šritr – P. Bajer 14,
Kindl 2, Hruška 2, Petřivý 1, trenérem je
Jaromír Chudoba a vedoucím družstva
M. Vrabec.
Přestože výhodu výhozu hosté promarnili,
do vedení se dostali ve 3. min. Podhorák
ale z protiútoku vyrovnal. Brno brzy po
znalo, že největší nebezpečí hrozí od do
mácího kanonýra Patrika Bajera a jestli
chce uspět, musí ho ubránit (3:3 – 7. min.
a vše za domácí P. Bajer). Zvýšená tvrdost
obrany hostů slavila úspěch (4:6 – 17. min.).
Ale agresivita přerostla a rychlé dvě ŽK
obránce Brna umírnily. Domácí vystřídali
brankáře, Tomáš Coufal se uvedl výborným
zákrokem a domácí odstartovali drtivý
tlak. Zaskočení hosté nedokázali skórovat
ani z pokutového hodu (šestku), když Cou
fal opět čaroval. Patrik Bajer se 5x nemýlil
a zastavil ho až oddychový čas Brna
(9:6 – 28. min.). Závěr poločasu domácí
nezvládli a nechali umrtveného soupeře
znovu oživnout. Naštěstí se v druhé půli
domácí vyvarovali už tradiční hluché
desetiminutovky a náskok znovu narostl
(13:9 – 5. min.).
Domácí svatyni opět zavřel Coufal, ale
také domácím střelcům zvlhl střelecký
prach, navíc i oni opovrhli šestkou
(13:10 – 10. min.). Hosté často obětovali
na osobní bránění i dva obránce, a přesto
Bajera nezastavili. Střelecký souboj
pokračoval a domácí drželi 3 brankový
náskok. Nepolevující tlak trenéra Brna
na své obránce přinesl ČK za hrubost,
ale Podhorák překvapivě pětiminutovou
přesilovku prohrál (16:14 – 15. min.).
Hosté se tak nebáli dalšího oslabení, které
opravdu záhy přišlo! Domácím ani druhá
přesilovka nevyšla a hosté se dostali na
rozdíl pouhé branky (17:16 – 26. min.).
Jakub Hátle v domácí brance se naštěstí opět
chytil a udržel šance domácích na vítězství
(18:17 – 30. min.). Rychlý zákrok na hranici
pravidel uprostřed hřiště předvedl Michal
Pour a po získání míče pak těsně před
závěrečným hvizdem kapitán Miloš Kindl
pečetil důležité konečné vítězství.
Nyní čeká Podhorák dvojkolo na Moravě –
v sobotu ve Studénce a v neděli v Oseku nad
Bečvou.
mj
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Konečná
tabulka OP
2016/2017 mladší
žáci
1. TJ Sokol Podhorní Újezd 12 . 11 . 1 . 0 .
196 : 113 . 23 bodů
2. Sokol Dobruška 12 . 5 . 2 . 5 . 125 : 123 .
12 bodů
3. Sokol Krčín 12 . 2 . 3 . 7 . 124 : 148 . 7 bodů
4. TJ Lázně Bělohrad 12 . 2 . 2 . 8 . 93 : 154 .
6 bodů
Mladší žáci vyhráli oblastní přebor vý
chodočeského kraje a postoupili na
mistrovství ČR do Žatce (23. – 25. 6.) kde
bojovali o medaile a mistra republiky
s dalšími 5 účastníky.
V oblastním přeboru v této kategorii domi
novali též v konečném pořadí střelců. Krále
střelců vyhrál Vladimír Bílek (106 branek),
na krásném 3. místě se umístil Aleš Klou
tvor (74 branek) a na 10. místě Adam
Kloutvor (16 branek) z celkového počtu 22
hodnocených účastníků.

Konečná tabulka
OP 2016/2017 starší
žáci (neoficiální
mimo soutěž)
1. Sokol Krčín A 12 . 12 . 1 . 0 . 334 : 127 .
24 bodů
2. TJ Sokol Opatovice n/L. 12 . 8 . 1 . 3 . 251 :
209 . 17 bodů
3. TJ Lázně Bělohrad 12 . 8 . 0 . 4 . 214 : 177 .
16 bodů
4. Sokol Dobruška 12 . 7 . 0 . 5 . 245 : 261 .
14 bodů
5. Sokol Krčín B 12 . 3 . 1 . 8 . 206 : 273 . 7
bodů
6. TJ Sokol Podhorní Újezd 12 . 3 . 0 . 9 . 154 :
224 . 6 bodů
7. TJ Červený Kostelec 12 . 0 . 0 . 12 . 140 :
273 . 0 bodů
Starší žáci byli pokaždé na utkání doplněni
hráči z mladších žáků a díky tomu byli vždy
nejmladší a nejmenší.
Pokaždé však bojovali s maximálním nasa
zením až do konce zápasu.
V konečném pořadí střelců se potom z 50
zúčastněných umístil na výborném 9. místě
Vojta Zahrádka (69 branek), na 12. místě
Aleš Kloutvor (48 branek), na 16. místě
Vladimír Bílek (33 branek) a na 43. místě
Adam Kloutvor (4 branky).
pokračování na str. 6
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Konečná tabulka
2. liga muži B
1. SK NH Veselí n/M. 22 . 17 . 2 . 3 . 407 :
344 35 bodů
2. SK Studénka 22 . 14 . 1 . 7 . 384 : 380 . 29
bodů
3. Draken Brno 22 . 13 . 2 . 7 . 417 : 360 .
28 bodů
4. Sokol Dobruška 22 . 12 . 3 . 7 . 387 : 347
. 27 bodů
5. Sokol Svinov 22 . 12 . 2 . 8 . 421 : 396 . 26
bodů
6. TJ Stará Ves n/O. 22 . 12 . 1 . 9 . 416 : 386 .
25 bodů
7. KNH MS Brno 22 . 11 . 3 . 8 . 416 : 378 .
25 bodů
8. TJ Jiskra Humpolec 22 . 9 . 0 . 13 . 319 :
372 . 18 bodů
9. TJ Sokol Podhorní Újezd 22 . 7 . 2 . 13 .
441 : 480 . 16 bodů
10. Sokol Kokory 22 . 5 . 4 . 13 . 372 : 402 .
14 bodů
11. Sokol Ostopovice 22 . 6 . 0 . 16 . 374 :
427 . 12 bodů
12. TJ Sokol Osek n/B. 22 . 4 . 0 . 18 . 345 :
427 . 8 bodů
Družstvo 2. ligy B obsadilo 9. místo a tím
si zajistilo účast v této soutěži i pro další
sezónu 2017/2018. V rámci této soutěže se
stal znovu suverénně nejlepším střelcem
náš útočník Patrik Bajer a zároveň se stal
také nejlepším hráčem celé 2. ligy. Ocenění
za tento výkon převzal při domácím utkání
přímo od předsedy svazu Jiřího Cedidla.
Na závěr několik NEJ 2. ligy B. V tabulce
slušnosti obsadili naši hráči neuvěřitelné
3. místo (za 11 ŽK a 5 ČK). Rovněž se nám
podařilo nastřílet v jednom utkání nejvíce
branek (56) KNH MS Brno : TJ S. Podhorní
Újezd 27:29. Návštěvnost našeho družstva
byla celkově při domácích utkáních 768
fanoušků a 810 při utkáních venku, celkem
1578 fanoušků v průměru 72 lidí na zápas.
V tabulce návštěvnosti díky tomu skončili
na 4. místě.
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Družstvo mladších žáků TJ S. Podhorní
Újezd se zúčastnilo mistrovství ČR, poté
co zvítězilo v oblastním přeboru východo
českého kraje ve své kategorii.
Sestava: Tomáš Današ, Matěj čermák, Fi
lip Chudoba, Ondřej Kloutvor, Lukáš Šára,
Vojta Zahrádka, Patrik Wittek, Aleš Klou
tvor, Adam Kloutvor, Vladimír Bílek a tre
néři František Kloutvor, Vladimír Bílek a
Jaromír Chudoba.
Pátek 23. 6. – SK Studénka : TJ S. Podhorní Újezd 11:10 (4:8)
První utkání, které sehrálo naše družstvo
na mistrovství se silným soupeřem, jenž
byl favoritem na zisk medaile, jsme zahrá
li v 1. polovině na výbornou, všechno se
dařilo. Ale do 2. poloviny nastoupilo naše
družstvo jako vyměněné, nedařilo se na
opak vůbec nic a v závěru utkání jsme do
stali rozhodující branku 11 s před koncem,
a tak smolně prohráli.
Pátek 23. 6. – TJ S. Podhorní Újezd : TJ
Božkov 11:27 (6:15)
Druhé utkání tohoto dne bylo velmi těžké
a náročné. Božkov, velký kandidát na titul,
měl ve svém družstvu jednoho z nejlepších
útočníků ČR a ten se málokdy mýlil. Na
hřišti se vystřídali i náhradníci, aby si
všichni užili atmosféru M ČR.
Sobota 24. 6. – TJ S. Podhorní Újezd :
TJ Šroubárna Žatec 9:9 (4:3)
Domácí Žatec hnal od začátku do zápasu
velký počet diváků a fanoušků. V dalším
poněkud smolném zápase jsme bohužel
jen remizovali, když domácí vyrovnali až
po skončení hrací doby trestným hodem.
Sobota 24. 6. – SK Autonot Jihlava :
TJ S. Podhorní Újezd 19:23 (7:10)
Posledním zápasem v sobotu jsme museli
potvrdit, proč jsme přijeli na mistrovství,
předvést co umíme a konečně zvítězit. Ut
kání bylo téměř od začátku velmi nervózní,

Mistrovství ČR
mladší žáci, Žatec
23.–25. 6. 2017
1. TJ Božkov 5 . 5 . 0 . 0 . 114 : 47 . 10 bodů
2. SK Studénka 5 . 4 . 0 . 1 . 65 : 53 . 8 bodů
3. TJ Sokol Podhorní Újezd 5 . 2 . 1 . 2 . 71 :
76 . 5 bodů
4. TJ Šroub. Žatec 5 . 2 . 1 . 2 . 41 : 50 . 5 bodů
5. NH Řevnice 5 . 1 . 0 . 4 . 58 : 73 . 2 body
6. SK Autonot Jihlava 5 . 0 . 0 . 5 . 40 : 90 .
0 bodů
vojicko — újezdecký
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především vinou absence našeho brankáře
Tomáše Današe. Z toho důvodu musel na
stoupit do branky obránce Filip Chudoba,
který v rozhodujících chvílích velmi dobře
zachytal a útočníci se konečně rozstříleli.

Narozeninový
triatlon aneb
novodobý
„Dukelský
závod branné
zdatnosti“

strana

Neděle 25. 6. – NH Řevnice : TJ S. Podhorní Újezd 10:18 (7:7)
Poslední náš zápas mistrovství byl velmi
důležitý, abychom mohli pomýšlet na me
daili. Na 3. místo jsme museli vyhrát co
největším skóre. První komplikace nas
tala hned v úvodu, když se opět udělalo
nevolno brankáři Tomáši Današovi. Znovu
tedy musel nastoupit Filip Chudoba. První
poločas byl velmi vyrovnaný a skončil
nerozhodně. Po přestávce se chlapci na
hecovali a začali soupeři sázet jeden gól za
druhým. Obrana vyvážela sebrané balóny
a fantasticky zachytal Filip v brance. Tím
to vítezstvím jsme se posunuli o krok blíž
k bronzové medaili. V tu chvíli jsme to už
bohužel neměli ve vlastních rukách a muse
li jsme čekat na poslední utkání, ve kterém
se rozhodovalo, kdo bude na 3. místě. Zda
domácí Žatec nebo naši hoši z Podhorního
Újezda. Žatec se utkal, v danou chvíli
s jasným mistrem z Božkova, a k tomu,
abychom skončili bronzoví, musel Božkov
vyhrát o více než 5 branek. Celý tým
P. Újezda, včetně fanoušků a rodičů, fandil
mocně Plzeňákům, a ti nakonec porazili
domácí družstvo dokonce o 9 branek.
Díky tomu jsme obsadili krásné 3. místo na
tomto mistrovství. Ozdobeno bylo také
skvělými výkony našich hráčů, když byl
Vladimír Bílek vyhlášen nejlepším útoční
kem celého turnaje a Patrik Wittek obsadil
3. místo mezi obránci.
Velké poděkování patří také všem fanouš
kům i rodičům, kteří fandili po celou dobu
turnaje. „Byli jste ze všech nejlepší“ – za vaši
podporu vám děkují mladší žáci i trenéři.
Šárka a František Kloutvorovi

Na začátku léta se uskutečnil na hřišti
pro národní házenou narozeninový běh,
dříve známý jako „Dukelský závod branné
zdat
nosti nebo Partyzánský samopal“.
Tento závod v naší podobě zahrnoval hod
granátem do vyznačené výseče, běh po
ochozech a následné seběhnutí po scho
dech na hrací plochu až k 1. střelbě ze
vzduchovky vleže na biatlonové sklopné
terče. Poté musel závodník absolvovat ste
jný běžecký okruh opět ke střelbě, přičemž
2. položka byla ve stoje. Nakonec zamířil
na poslední běžecký okruh, kterým již
směřoval sprintem do cíle.
Za každou chybu se přičítala 1 minuta,
takže ve výsledku nebyla ani tak důležitá
rychlost běhu, ale přesnost v ostatních dis
ciplínách.
Závodu se zúčastnilo 61 účastníků
(24 mužů, 13 žen a 24 dětí, které byly
roz
děleny na chlapce a dívky). Sami
pořadatelé (Vladimír a Martina Bílkovi,
František a Šárka Kloutvorovi, Zdena
Čermáková) byli příjemně překvapeni
počtem zúčastněných. Nikdo nečekal, že se
najde tolik nadšenců, kteří si budou chtít
zaběhat a hlavně se pobavit.
Pořadí muži:
1. František Kloutvor, 2. Roman Čermák,
3. Vítek Makovec, 4. Aleš Kloutvor, 5. Jakub
Čermák, 6. Jiří Novotný ml.
Pořadí ženy:
1. Zuzana Zahrádková, 2. Lucie Čermáková,
3. Eliška Barcalová, 4. Petra Kráčmarová,
5. Eliška Barcalová ml., 6. Žaneta Klou
tvorová
Pořadí děti – dívky:
1. Viola Melgrová, 2. Eliška Zahrádková,
3. Bára Bílková, 4. Elena Středová, 5. Adéla
Fialová, 6. Ema Kloutvorová
Pořadí děti – chlapci:
1. Vladimír Bílek, 2. Adam Kloutvor,
3. Vojta Zahrádka, 4. Dan Hanák, 5. Matěj
Čermák, 6. Viktor Barcal,
Nejstarším účastníkem běhu byl Václav
Novotný a absolutním vítězem s nejlepším
časem se stala Zuzana Zahrádková, která
předčila i muže.
Šárka a František Kloutvorovi

vojicko
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vítání nových občánků

17. června 2017 proběhlo na obecním úřadě slavnostní vítání občánků. Do naší
obce jsme přivítali Davida Soukupa, Nikolu Janákovou, Anežku Šormovou,
Vojtěcha Dlabolu, Petra Lešáka, Lukáše Vícha a Samuela Jiravu.

foto Filip Vohánka

Spolek MAXINEC uspořádal
autobusový zájezd do Hřenska
a Königstainu

Do Hřenska jsme pluli lodí Bohemia z Děčína. Během hodinové plavby nás průvodkyně
upozornila na zajímavosti, které jsou vidět pouze z paluby lodi. V Hřensku zůstalo několik
účastníků, aby si udělali výšlap na Pravčickou bránu. Ostatní odjeli autobusem na jednu
z největších hradních pevností v Evropě, která se nachází jen pár kilometrů od českých
hranic. Z vydařeného výletu jsme se vrátili v pozdních odpoledních hodinách.
Dále pořádáme dvoudenní zájezd do vinného sklípku Bořetice – Kraví hora ve dnech
18.–19. 11. 2017, cena s degustací, cimbálovou muzikou, ubytováním a snídaní 1500 korun.
Těšíme se na vaši účast na našich akcích.
Bořek Novotný

vojicko — újezdecký
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A je to zase tady, Začal nový školní rok
V základní škole jsme přivítali dva prv
ňáčky, Lucii Novákovou a Filipa Janáka,
a také novou paní učitelku Mgr. Jarmilu
Fridrichovou. První týden jsme se spo
lečně seznamovali, starší žáci začali pomalu
oprašovat své vědomosti a znalosti z pře
dešlých ročníků. Letošní školní rok nám
bude prolínat projekt „Tady se učím, tady
žiji“. Budeme poznávat okolí naší školy,
našeho domova a regionu.
Hned v úterý provedli žáci novou paní
učitelku naším bydlištěm.Ve čtvrtek jsme
pozvali rodiče na návštěvu do školy, kde
byli seznámeni s nejbližšími akcemi. Po
tom se už pustili do společné práce se
svými dětmi. Vytvořili koláž svého domu
podle fotografií, které jsme udělali na úter
ní vycházce. Všichni se opravdu snažili,
a tak máme velmi hezké obrázky, kterými
si vyzdobíme školní chodbu.
Rodiče se rozloučili a žáci si šli do tělocvičny
uchystat své místo pro spaní. Po večeři, byla
opět oblíbená rybí pomazánka, se rozdělili
do dvou družstev, oranžoví a bílí, a začali
plnit připravené úkoly. Hledali lístečky,
které byly poschovávané po chodbě, a pak
z nich sestavili obrázek, luštili kvíz a hráli
zábavné hry.
Mezitím se už setmělo, a tak si mohli vy
zkoušet, jak to mají s odvahou. Po jednom,

Ema Kloutvorová

ti méně stateční po dvou, museli vyjít ke
dveřím na půdu a podepsat se. Na cestu jim
svítily jen malé svíčky na okraji schodiště.
Ale dokázali to všichni. Jako důkaz jsme
měli osmnáct podpisů a dvě kolečk a prv
ňáčků. Po večerní hygieně zalezli do spa
cáků a při pohádce pomalu usínali.
Druhý den jsme společně s dětmi z mateř
ské školy odjeli do Třtěnice na Chovatelský

Nikola Šárová

informační bulletin vydává obec

den. Po obědě nás čekala stopovaná, sbalili
jsme si věci a odešli spát opět domů.
Mgr. Jitka Jenčovská

Ohlednutí
za Sousedským
posezením
Situace v naší obci moc nepřeje mimolet
ním společenským akcím. Je to jednoduché,
prostě je není kde pořádat. Proto jsme
i my, dobrovolní hasiči, museli upustit od
pořádání tradičního hasičského bálu, který
se mnoho let konal v pohostinství Na rohu,
a také zrušit samotné zvaní hostů na ples.
Místo zimního bálu jsme tedy uspořádali
letní Sousedské posezení, konané 17.června
v areálu koupaliště v Podhorním Újezdě.
Celý večer nám hrál František Mejdr se
svojí ohnišťanskou kapelou Fanda a jeho
banda. Kdo chtěl, mohl tančit celou noc,
a to jak společenské, tak i moderní tance.
Zpestřením večera byla výherní tombola se
spoustou drobných cen. Celá zábava trvala
do ranních hodin. Z pohledu hasičů musím
říct, že se akce zdařila. Děkuji tedy všem
jejím organizátorům za čas a energii tomu
věnovanou.
Za SDH Vojice Petr Bílek

podhorní újezd a vojice
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