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O pevných
odpadech v naší
obci
Jako každá obec, platí i ta naše za odvoz
komunálního odpadu. Avšak celkov á
zaplacená částka se snižuje díky vyt ří
děnému odpadu, který lze znovu využít.
A to ať se jedná o roztříděný odpad z ba
revných kontejnerů, tak z pytlů z domác
ností.

Sraz žáků a přátel
vojické školy
V sobotu 2. června se v naší obci sešli bývalí i současní žáci, učitelé a příznivci vojické školy. Od dopoledních hodin byla k nahlédnutí otevřena mateřská a základní škola, kde si návštěvníci mohli prohlédnout spousty fotografií, na kterých se
nacházeli a poznávali své dávné spolužáky.
Působilo jim to nesmírnou radost. Ve 14.00
hod. zahájila celou akci paní Petra Haklo
vá, která spolu s paní Petrou Myslivečkovou
a obecním úřadem setkání zorganizovala.
Poté předala slovo starostovi obce, Ing. Jo
sefu Chudobovi, který promluvil o historii
zdejšího školství, současnost okomentovala
ve své řeči ředitelka školy Mgr. Jitka Jenčov
ská a o výhodách malotřídních škol pohovo

Klasické kontejnery na PLASTY, PAPÍR
a SKLO lze u nás najít na 4 místech – vedle
Jednoty, „na plácku“, nad požární nádrží
ve Vojicích a nad pomníkem J. Husa.
Na obecním úřadě je také možné si vy
zvednout igelitové pytle na další druhy
tříděného odpadu a to: PLASTY z do
mácností, PLASTOVÉ lahve od náp o
jů, KOVOVÉ obaly a NÁPOJOVÉ KAR
TONY. Tyto pytle jsou sváženy jednou
za 14 dní vždy ve středu (v lichý týden)
v dopoledních hodinách. Jsou usklad
něny v obecních prostorách a po naplnění
kapacit odvezeny do recyklačního centra
Marius Pedersen a.s.
Děkuji za pozornost a děkuji za alespoň
malý ušetřený kousek naší přírody.
Petr Bílek

řila náměstkyně hejtmana pro Královéhra
decký kraj paní Mgr. Martina Berdychová.
Dále program pokračoval v místním spor
tovním areálu. Děti z mateřské školy reci
tovaly, zpívaly a tancovaly, žáci ze školy
základní sehráli vtipnou pohádku O Třech
prasátkách a též zazpívali. Všichni sklidili
velký potlesk!
pokračování na str.2

foto: Daniela Kalvodová
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Sraz žáků a přátel vojické školy

zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce

pokračování ze str. 1
Pak už přišli na řadu manželé Jirsovi s ukáz
kou dravých ptáků. Pro větší i menší děti
byly uchystány sportovní soutěže a nechyběl
ani skákací hrad. Na své si přišli i starší roč
níky při poslechu dechové hudby Javorka.
Po krátkém, ale vydatném dešti přiletěly
dlouho očekávané vrtulníky, ve kterých
se mohli zájemci proletět nad vsí. O zážit
ky tedy nebyla nouze. Když pak na podiu
stanul Freddie Bresky, rodák z Podhorní
ho Újezda, zábava už byla v plném proudu
a dav vřel. O překvapení večera se postaraly
Vojické mažoretky se svým perfektně na
trénovaným číslem. Zbytek večera patřil už
hudební skupině Fanda a jeho Banda.
Děkujeme všem za návštěvu této vydařené
akce!

Historie školy ve Vojicích /
výtah z kronik
Před rokem 1788 byla soukromá škola
v domě čp. 81. Po tomto roce byly Vojice
přiškoleny k Sobčicům. Po 77 letech, přesně
4. 9. 1865, Vysoké c. k. místodržitelství Hra
dec Králové povolilo, aby byla obec Vojická
odškolena od Sobčic a ve Vojicích zřízena
škola. Škola byla vystavěna v roce 1867.
V této době bylo v obci 790 obyvatelů ka
tolických. Děti školou povinné ze samoty
Kabáty patřily do Vojické školy. Obyvatelé
Kabátů však podali žádost za odškolení od
školy Vojické a přiškolení do Sobčic. Jako
důvod uvedli, že jest v Sobčicích kostel a du
chovní správa a dítky lepšího vzdělání ná
boženského nabudou. Pravý důvod ale byl,
aby nemuseli na školu Vojickou přispívati.
Pro školní rok 1868/69 vykazují 113 povin
ných dítek. R. 1872 byly přiškoleny a od
Sobčic odškoleny dítky z 20 čísel popisných
z Podhorního Újezdu, a ve škole bylo 139
dítek katolických. V roce 1874 dokonce 148
dětí a zdejší učitel požádal, aby byla škola
rozšířena na dvoutřídní a přiškoleny další
čísla z Podhorního Újezdu. Škola byla zvý
šena o jedno patro.
Od roku 1875 povolila c. k. zemská školní
rada vyučování školních dívek v ručních
a domácích pracech. Toto vyučovala man
želka ředitele školy. Když počet žáků přesa
hoval 130, byla tato práce příliš namáhavá
a byl jmenován podučitel.
V roce 1895/96 bylo zapsáno do obecné ško
ly 170 žáků většinou katolického vyznání.
V tuto dobu byly ve škole 3 učitelé. V roce
1903 byl založen Polévkový ústav školní.

29. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 26. 1. 2018

Guláš Men
2018
foto: Daniela Kalvodová

V zimě se vařilo pro chudé děti. Vařilo se
v hostinci Na Rohu, později na Vinici, prů
měrně pro 15 nejpotřebnějších žáků. Děti
dostávaly hovězí, nebo hrachovou polévku
a housku.
V roce 1889 byl první zápis do Průmyslové
školy pokračovací. Zapsáno bylo 45 žáků ve
stáří 14–17 let, z toho 36 kameníků. Roku
1911 byla škola změněna na Odbornou ško
lu pokračovací pro sochaře a kameníky. Po
II. svět. válce počet žáků na obecných ško
lách poklesl, protože děti starší 11 let cho

foto: Daniela Kalvodová
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dily na ZŠ 2. stupně, tzv. měšťanky. V naší
škole bylo 30–35 žáků. V současné době
navštěvuje naši školu 23 žáků ve 2 třídách.
Zastupitelstvo obce chce školu v obci udr
žet a vytváří k tomu co nejlepší podmínky.
Před 4 roky jsme zateplili MŠ včetně vý
měny třešní krytiny za 3 mil. Kč. V příštím
roce budeme zateplovat školu, měnit topení
a střešní krytinu za 3,5 mil. Kč. Náklady bu
dou částečně kryty z Operačního program
životního prostředí ve výši 1,5 mil. Kč.
Redakce Zpravodaje
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Jako každý rok spolek Maxinec Podhorní
ho Újezdu a Vojic s přispěním Obecního
úřadu pořádal dne 19. 5. 2018 od 15. 00 h.
v areálu koupaliště V. ročník Guláš Men
2018.
Hodnocení gulášků probíhalo v 16.00 hod.
Porota byla z návštěvníků soutěže.
Do soutěže se přihlásilo celkem 10 soutěž
ních borců. Jmenovitě: Bořek Novotný,
Zdeněk Ulrich ml. Zdeněk Ulrich st., To
máš Hajíček, Karel Falta, David Splítek,
Ladislav Limprecht, Martin Tomeš, Pavel
Jírava a Michal Adam.
Moderováním akce s hudebním doprovo
dem nás provázel DJ Pampin. Krupobití,
které doprovázelo soutěž neodradilo žád
ného návštěvníka, a i letos byla návštěv
nost opravdu hojná.
Umístění v soutěži:
1. David Splítek
2. Zdeněk Ulrich st.
3. Ladislav Limprecht
Po ukončení soutěže nás čekal hudební
večer plný tance a dobré nálady s manže
ly Petrem a Hankou Němečkovými z Os
troměře.
maxinec pod. újezdu a vojic chce
poděkovat:
– všem soutěžícím, kteří se nebojí předvést
své kuchařské umění, děkujeme za účast
v soutěži
– obci Podhorní Újezd a Vojice za možnost
uskutečnění této soutěže
– za hudební doprovod manželům Ně
mečkovým
– Martinu Tomešovi (DJ Pampin)
– Mikroregionu Podchlumí za zapůjčení
párty stanu.
UPOZORNĚNÍ
Dne 28. 7. 2018 pořádáme zájezd PEK
LO ČERTOVINA. Stále se můžete na
hlásit u Bořka Novotného na tel. čísle
603 230 117.

1. • prodej pozemku p.č. 259/12 v k. ú.
Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Marie a Vladimíra Bílkových, trvale bytem
Vojice 135, 508 01 Hořice na prodej pozem
ku p.č. 259/12 o výměře 109 m2 v k.ú. Voji
ce. ZO všemi hlasy schvaluje výše uvedenou
žádost za cenu 100,- Kč / 1 m2.
2. • pronájem pozemku p.č. 278 v k. ú.
Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost o proná
jem pozemku p.č. 278 v k. ú. Podhorní Újezd
manželům Zdeňce a Romanu Čermákovým,
trvale bytem Podhorní Újezd 121, 507 54
Podhorní Újezd. Cena nájemného bude sta
novena ve výši 4 % z ceny pozemku znalec
kého posudku, která činí 101.550,– Kč. Ná
jemné bude vypočítáno ve výši 4.062,– Kč.
ZO 7 hlasy schvaluje výše uvedený pronájem
pozemku v částce 4.062,– Kč / 1 rok a to na
dobu neurčitou, 1 hlas byl pro dobu určitou.
3. • Směna pozemku p.č. 1280/4 za p.č.
93/7 v k.ú. Vojice
Starosta obce informoval ZO o záměru
směnit pozemek p.č. 1280/4 za p. č. 93/7
oba v k. ú. Vojice. ZO navrhuje směnu výše
uvedených pozemků zatím nerealizovat.
ZO bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.
4. • Smlouva o zřízení věcného břemene
na pozemku p. č. 1343 a p. č. 1344 v k. ú.
Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o zří
zení věcného břemene – služebnosti č. IP12-2008400/001 na pozemku p. č. 1343 a na
pozemku p. č. 1344, oba v k. ú. Podhorní
Újezd. Věcné břemeno se týká stavby distri
buční soustavy – přípojkové skříně a kabe
lového vedení na pozemcích p.č. 1343 a p. č.
1344 oba v k. ú. Podhorní Újezd. ZO všemi
hlasy schvaluje zřízení výše uvedeného věc
ného břemene.
5. • Ostatní
a) Starosta obce informoval ZO o výsled
ku výběrového řízení ve věci převodu poš
ty na poštu Partner. Činnost pošty Partner
bude od 1. 7. 2018 vykonávána na adrese
Podhorní Újezd č. p. 118. ZO bere tuto in
formaci starosty obce na vědomí.
b) Starosta obce předložil ZO žádost
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně o finanč
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ní příspěvek na nákup knih do výměnného
fondu v rámci regionálních knihovnických
služeb. ZO všemi hlasy schvaluje finanční
příspěvek ve výši 12.000,– Kč na rok 2018.
c) Starosta obce předložil ZO žádost So
ciálních služeb města Hořice o poskytnutí
finanční podpory na domov pro seniory. ZO
všemi hlasy schvaluje finanční příspěvek
pro výše uvedené zařízení ve výši 7.000,– Kč
pro rok 2018.
d) Starosta obce předložil ZO žádost
pana Hanzla o zapůjčení sportovního areálu
v Podhorním Újezdě na 14. 4. 2018 za úče
lem pořádání orientačního běhu v okolí naší
obce. Areál by v době pořádaných závodů
sloužil jako zázemí pro zúčastněné spor
tovce. ZO všemi hlasy schvaluje zapůjčení
areálu za jednorázovou částku 5.000,– Kč
na den 14. 4. 2018.
e) Starosta obce vyzval ZO k projednání
podmínek pronájmu sportovního areálu
pro rok 2018. Zastupitelé navrhují, pone
chat stejné podmínky, jako v roce minulém,
tzn. výše nájemného bude činit 2.000,– Kč /
1 měsíc, záloha na energie bude činit 5.000,– /
1 měsíc. Nájemce zajistí veškerý průběžný
úklid a sekání trávníku v objektu areálu.
Takto navržené podmínky pronájmu ZO
všemi hlasy schvaluje.
f) Starosta obce předložil ZO žádost spo
lečnosti Sportem proti bariérám, z. s. Stará
Paka o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 8.000,– Kč. Tato společnost zajišťuje
sociální služby a terénní osobní asistenci
i v našem regionu. ZO všemi hlasy schva
luje výše uvedený finanční příspěvek pro
rok 2018.
g) Starosta obce předložil ZO žádost Zá
kladní školy Bodláka a Pampelišky, o. p. s.
Veliš o finanční příspěvek pro žáka naší
obce, který tuto školu navštěvuje. ZO všemi
hlasy výše uvedenou žádost zamítá.

30. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 27. 2. 2018
1. • Rozpočet obce na rok 2018
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu
obce na rok 2018 s navrhovanými příjmy ve
výši 9.174.731,00 Kč, s navrhovanými výdaji
ve výši 6.904.593,00 Kč a financováním ve
výši 2.270.138,00 Kč, který se stane přílohou
pokračování na str. 4
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zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
pokračování ze str. 4
č. 1 tohoto zápisu. Do rozpočtu budou zahr
nuty zejména finanční příspěvky na činnost
spolků a to: Myslivecké sdružení Podhorák
35.000,– Kč, Jezdecký klub 10.000,– Kč,
Spolek Maxinec 40.000,– Kč, Rybáři
5.000,– Kč, TJ Sokol 155.000,– Kč. Položka
věcné dary jubilantům bude povýšena na
50.000,– Kč, oprava technické budovy ve
Vojicích na 500.000,– Kč, finanční příspě
vek pro Sociální služby Hořicka 8.000,– Kč,
Domov pro seniory Hořice 7.000,– Kč, Do
mov pro seniory Obora 7.000,– Kč, Domácí
hospic Duha 10.000,– Kč, vozík pro SDH
Vojice 36.000,– Kč, finanční příspěvek na
časopis Pod Zvičinou ve výši 2.000,– Kč. Do
rozpočtu bude dále zahrnut nákup Hostince
Na rohu za 2.750.000,– Kč. Příjmy budou
povýšeny o dotaci z Ministerstva životního
prostředí na zateplení budovy OÚ ve výši
690.024,90 Kč a o dotaci na volbu prezidenta
ve výši 22.981,– Kč. Rozpočet je po úpravách
jako schodkový s příjmy 9.887.736,90 Kč
a výdaji ve výši 10.276.593 Kč se zapojením
financování ve výši 388.856,10 Kč. Rozdíl
bude kryt z přebytku minulých let.
Při sledování plnění rozpočtu bude směr
ným ukazatelem paragraf. Takto předlo
žený návrh rozpočtu obce na rok 2018 ZO
všemi hlasy schvaluje.
2. • Střednědobý výhled obce do roku
2022
Starosta obce předložil ZO návrh středně
dobého výhledu obce do roku 2022, který
se stane přílohou č. 2 tohoto zápisu. Jelikož
jsou výhledy na další roky odvozeny od
návrhu rozpočtu na rok 2018, budou podle
schváleného rozpočtu přepočítány. Takto
sestavený Střednědobý výhled obce do roku
2022 ZO všemi hlasy schvaluje.
3. • Nákup Hostince Na rohu ve Vojicích
Starosta obce znovu otevřel otázku nákupu
Hostince Na rohu ve Vojicích. Informoval
též o výsledku ankety mezi veřejností, kdy
bylo odevzdáno 227 anketních lístků, z kte
rých bylo 190 pro nákup, 37 bylo proti. Po
diskuzi vyzval zastupitele k hlasování. ZO 7
hlasy schvaluje nákup Hostince Na rohu ve
Vojicích, 1 hlas byl proti a 1 hlas se zdržel.
4. • Ostatní
a) Starosta obce informoval ZO o při
jatém Rozhodnutí o poskytnutí dotace
z Ministerstva životního prostředí na pro
jekt Podhorní Újezd a Vojice, obecní úřad,
zlepšení tepelně-technických parametrů
obvodových konstrukcí ve výši 690.024,90
Kč. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.

b) Starosta obce předložil ZO žádost o fi
nanční příspěvek Domácímu hospicu Duha,
o. p. s. Hořice. ZO všemi hlasy schvaluje po
skytnutí příspěvku ve výši 10.000,– Kč.
c) Starosta obce se dotázal u pana Mgr.
Miloše Hladíka, za jakých podmínek by
byl ochotný prodat pozemky nad školkou
parc. č. 84/2 a parc.č. 84/3 oba pozemky
v k. ú. Vojice. Pan Hladík je ochotný poze
mek prodat, ale pouze jako celek, nikoli jen
část. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
d) Starosta obce informoval ZO o záměru
paní Hartmannové z Vojic vyřešit vlastnické
vztahy na pozemcích okolo mateřské škol
ky. Obec dá vypracovat geometrický plán.
ZO bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.

31. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 13. 4. 2018
1. • Nákup pozemku parc. č. 84/2, 84/3
a parc. č. st. 272 v k. ú. Vojice
Starosta obce seznámil ZO se souhlasem pana
Mgr. Miloše Hladíka převést do vlastnictví
obce pozemky parc.č. 84/2 o výměře 1568
m2, parc. č. 84/3 o výměře 1346 m2 a parc.
č. st. 272 o výměře 8 m2, všechny pozemky
v k. ú. Vojice. Navržená cena je 300,– Kč /
1 m2. ZO všemi hlasy výše uvedenou nabíd
ku schvaluje.
2. • Rozpočtové opatření
Starosta obce informoval ZO o plánovaných
výdajích, některé jsou samostatnými body
tohoto zápisu a o naplnění některých polo
žek rozpočtu. Změna bude řešena rozpočto
vým opatřením č. 1, které se stane přílohou
č. 1 tohoto zápisu. ZO všemi hlasy výše na
vržené rozpočtové změny schvaluje.
3. • Hodnocení práce ředitele ZŠ a MŠ
Starosta obce informoval ZO o blížícím se
uplynutí období 6 let výkonu práce na pra
covní pozici ředitele ZŠ a MŠ ve Vojicích.
Zřizovatel může v takovém případě vyhlásit
na toto pracovní místo konkurz. Zastupitelé
nemají výhrady k práci ředitelky Mgr. Jitky
Jenčovské, proto není nutné konkurz vyhla
šovat. Tento záměr ZO 5 hlasy schvaluje,
1 hlas se zdržel.
4. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
sl. Sharon Moscato, bytem Kumburský
Újezd 12, o pronájem sportovního areálu
v Podhorním Újezdě. Podmínky pronájmu
byly schváleny na jednání zastupitelstva
dne 26. 1. 2018. ZO všemi hlasy schvaluje
vojicko—újezdecký
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pronájem sportovního areálu sl. Sharon
Moscato, bytem Kumburský Újezd 12, na
dobu od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 s možností
prodloužení této doby nájmu.
b) Starosta obce předložil ZO žádost Ing.
Jana Mareše o pronájem sportovního areálu
v Podhorním Újezdě na den 26. 5. 2018. Dále
žádost Michala Poura o pronájem sportov
ního areálu v Podhorním Újezdě na den
12. 5. 2018. ZO všemi hlasy schvaluje výše
uvedené pronájmy, Ing. Marešovi za cenu
1.000,– Kč a panu Pourovi za cenu 300,– Kč.
c) Starosta obce předložil ZO dopis Vodo
hospodářské a obchodní společnosti a. s.,
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín o konání valné
hromady dne 21. 6. 2018. ZO všemi hlasy
schvaluje delegování starosty obce Ing.
Josefa Chudoby k účasti na výše uvedené
valné hromadě. Jako náhradníka ZO všemi
hlasy schvaluje místostarostu obce Václava
Luštického.
d) Starosta obce předložil tři cenové
nabídky na vybudování dětského venkov
ního hřiště (doplnění herních prvků na
hřišti u sochy Husa). První od společnosti
Hřiště cz, s. r. o. Brno s cenovou nabídkou
148.745,30 Kč včetně DPH. Druhou nabídku
od společnosti Bonita Group Service s. r. o.
Tišnov v ceně 192.160,10 Kč včetně DPH
a třetí nabídku od společnosti TR Antoš s. r. o.
Turnov s cenovou nabídkou 295.149,25 Kč
včetně DPH. ZO všemi hlasy schvaluje na
bídku společnosti Bonita Group Service
s. r. o., Koráb 131, 666 01 Tišnov, IČO
27738795 s cenovou nabídkou 192.160,10 Kč
včetně DPH.
e) ZO navrhuje vybudování venkovního
fitness ve sportovním areálu v Podhorním
Újezdě. Boris Ulrych zjišťoval předpoklá
danou cenu za toto zařízení včetně montá
že, která činí 85.000,– Kč. ZO všemi hlasy
schvaluje pořízení výše uvedeného venkov
ního fitness.
Zapsala Marcela Novotná

II / 2018					vojicko — újezdecký zpravodaj					

strana 5

házená – podhorní újezd
Muži Pod. Újezdu
na turnaji v Praze
zůstali
těsně pod bednou
V rámci druholigové přípravy se národní
házenkáři zúčastnili turnaje na hřišti Spojů
Praha.
Hrací doba se zkrátila na 1 x 30 min.,
a přesto si všechna družstva tréninkovou
přípravu pochvalovala.
Pod. Újezd – Hejnice 16:12
Pod. Újezd – Spoje A 10:15
Spoje B – Podh. Újezd 8:14
Pod. Újezd – Valdagang 13:13
Čakovice – Pod. Újezd 16:14
Zvítězil domácí tým Spoje A před Čako
vicemi a Valdagangem.
mj

Podhorák
zakončil 2. ligu
vítězstvím
na Moravě
Poslední náročný víkend odehráli národní
házenkáři z Podhorního Újezdu sice v ma
lém počtu, ale v nečekané formě a nechy
bělo mnoho, aby přivezli bodů ještě víc.
So. Svinov – TJ So. Podhorní Újezd 21:20
(12:9)
Nastoupili: Ptáček – L. Bajer, M. Pour,
Bartoš, Chvalina, A. Pour – Hruška 12, P.
Bajer 6, Novotný 1, Petřivý 1 a trenérem je
Jaromír Chudoba.
Domácí favorit přistoupil k utkání sice
sebevědomě, ale nečekaně vlažně. Jistý
střed tabulky a 20 bodů se zřejmě vplížilo
do podvědomí domácích hráčů víc, než
se místním divákům líbilo. Podhorák
toho mistrně využil (0:2 – 5. min.), ale
bohužel další branku do domácí svatyně,
k překvapení všech, rozhodčí neuznal.
Hosté se nad tuto křivdu nedokázali po
vznést a jejich vykolejení pomohlo domá
cím k náhlému probuzení (5:2 – 10. min.).
Hosté se přece jen oklepali a vrátili se
k systematické hře, ale do poločasu už
náskok stáhnout nedokázali. Ani po přes
távce se kanonýr Patrik Bajer nedostal
do obvyklé střelecké pohody, zato se
z trestných hodů nemýlil Petr Hruška a donutil domácí obranu hrát zcela čistě, neb
ihned trestal. Tato jednoduchá taktika
pomohla Podhoráku nečekaně k vyrovnání

(16:16 – 15. min.). Urputný boj o každý míč
pokračoval až do dramatického závěru, kdy
se na hostech opět projevily nepřesné výroky
rozhodčího, což vyústilo ve vyloučení dvou
hráčů Podhoráku. Hosté tedy v pěti hráčích
prohráli na horké ostravské půdě o pouhou
branku.
TJ Stará Ves n/O – TJ So. Podhorní Újezd
17:20 (6:8)
Nastoupili: Ptáček – A. Pour, L. Bajer,
Chvalina – P. Bajer 13, Hruška 4, Petřivý 2,
Novotný 1 a trenérem je Jaromír Chudoba,
který byl napsán i na soupisku hráčů.
Hosté ještě s křivdou v srdcích chtěli dokázat,
že sobotní výborný výkon nebyl náhodný a
na souseda z tabulky si věřili i v jeho pro
středí a navíc i se stejným rozhodčím. A už
vůbec nezáleželo na tom, že už náš tým
nemůže Starou Ves bodově dostihnout.
Hosty navíc už v sobotu opustili 2 hráči
a na soupisku musel tedy i veterán Chudoba
a moc si přál, aby se nikdo na hřišti nezranil.
Od samého úvodu (0:1,1:3) hráli prim hosté
a vydrželi s nasazením po celý poločas
a nenechali se obrat o důležitý, i když
malý náskok. Ani vstup do druhé poloviny
utkání Podhorák nepodcenil a ihned ná
skok navýšil. Obranu hostů nečekaně s pře
hledem řídil ve svém prvním utkání mezi
muži Albert Pour, kterému je teprve 16 let
a loňskou sezónu ještě hrál s žáky! Když
náskok hostů narostl na 6 branek, tak se
opět objevila ČK v ruce rozhodčího (10:16 –
15. min.). S pětiminutovým vyloučením si
hosté poradili na výbornou (1:1) a dál drželi
utkání pod kontrolou. Aktivní házenou se
přece jen hosté vyčerpali a síly kvapem
ubývaly. Na rychlou kombinační házenou
už hosté neměli, a tak museli hrát tak,
aby vydrželi a nejlépe i s náskokem. Sice
diváci přišli o pohledné akce, ale účel světí
prostředky. Náskok se logicky snižoval,
ale statečný výkon Podhoráku byl oceněn
konečným vítězstvím.
Výsledky závěrečného dvoukola 2. ligy
B, ve kterém se rozhodlo, že do nejvyšší
soutěže postupuje SK Studénka:
Sokol Kokory – Draken Brno 15:18 (6:11)
1. NH Brno – KNH MS Brno 21:23 (11:12)
TJ S. Osek n/B – Jiskra Humpolec 18:16
(9:8)
SK Studénka – Sokol Ostopovice 20:15 (9:6)
TJ Stará Ves n/O – Sokol Dobruška 16:21
(8:8)
Sokol Svinov – TJ So. Pod. Újezd 21:20 (12:9)
1. NH Brno – Draken Brno 17:30 (7:15)
Sokol Kokory – KNH MS Brno 19:18 (8:8)
SK Studénka – Jiskra Humpolec 21:12 (10:4)
vojicko—újezdecký
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TJ S. Osek n/B – Sokol Ostopovice 18:21
(6:11)
Sokol Svinov – Sokol Dobruška 24:24 (12:12)
TJ Stará Ves n/O – TJ So. Pod. Újezd 17:20
(6:8)
Závěrečná tabulka 2. ligy B.:
1. SK Studénka 22 16 – 2 – 4 415:349 34
2.KNH Mor. Sl. Brno 22 16 – 2 – 4 417:336 33
3. Sokol Dobruška 22 15 – 3 – 4 443:368 33
4. Sokol Ostopovice 22 15 – 0 – 7 384:365 30
5. Draken Brno 22 12 – 3 – 7 441:379 27
6. Sokol Kokory 22 12 – 1 – 9 372:358 25
7. Sokol Svinov 22 10 – 3 – 9 394:408 23
8. TJ Stará Ves n/O. 22 7 – 1 – 14 379:410 15
9. TJ S. Pod. Újezd 22 6 – 1 – 15 400:459 13
10. TJ Jis. Humpolec 22 5 – 1 – 16 323:379 11
11. TJ S. Osek n/B. 22 4 – 2 – 16 381:449 10
12. 1.NH Brno 22 3 – 3 – 16 348:437 9
mj

Bronz
z finálového
turnaje žáků
do Podhoráku
ZHP 2018 Česká Skalice v národní házené
Finále zimního halového poháru České
republiky mladšího žactva 2018 v národní
házené se zúčastnilo 6 družstev plus
družstvo pořadatele. Do tohoto turnaje
postoupili vítězové ze všech krajů. Hrací
doba byla 2 x 10 minut.
Účastníci:
TJ Kyšice ZČ
TJ Šroubárna Žatec SČ
SK Studénka SM
Draken Brno JM
Sokol Bakov SČ
TJ Sokol Podhorní Újezd VČ
Sokol Krčín VČ – pořadatel
P. Újezd – Draken Brno 4:2 (3:1)
V 1. utkání v turnaji se naši ml. žáci střetli
s družstvem Draken Brno a byl to z naší
strany povedený zápas. Obrana s bran
kářem držela soupeře z Brna na uzdě,
poločas P. Újezd vyhrál 3:1 a posléze také
celé utkání s konečným výsledkem 4:2.
P. Újezd – SK Studénka 9:1 (3:1)
V 2. utkání jsme vyzvali soupeře ze severní
Moravy – Studénku. I tentokrát se dařilo,
jak obraně, tak útoku. Brankář T. Današ
pustil pouze jediný gól, 1. poločas skončil
3:1. V 2. dějství se rozstřílel i útok a nadělil
Studénce 6 branek, obrana udržela do konce
utkání čisté konto.
pokračování na str. 6
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P. Újezd – TJ Šroubárna Žatec 1:2 (0:2)
Ve 3. utkání ve finálovém turnaji se Pod.
Újezd utkal se Žatcem a tento soupeř byl
velmi dobře připraven na útočnou hru našich
útočníků. Obránce na pozici beka na pravé
straně brankoviště dělal celému útoku velké
problémy. Naproti tomu obrana s Matějem
Čermákem se činila a držela přiměřený
stav, v poločase P. Újezd prohrával 0:2. Po
přestávce se mu podařilo snížit na 1:2, měl
spoustu příležitostí v útoku proměnit šance,
které soupeř povolil. Spousta nastřelených
tyčí, neproměněných trestných hodů a vý
borný Žatecký gólman Josef Holý nedovolili
soupeři dotáhnout se alespoň na remízu.
A tak zápas skončil fotbalovou výhrou 2:1.
P. Újezd – TJ Kyšice 3:7 (0:5)
4. zápas proti Plzeňákům z Kyšic se Pod.
Újezdu vůbec nepovedl. Chlapcům zůstala
v hlavách smolná prohra se Žatcem a také
jim začaly docházet síly. Oproti většině
soupeřů měl Újezd pouze jednoho hráče
na střídání a ještě „přípravkáře“ T. Imlaufa.
1. poločas prohrál 0:5. Velké množství střel
útočníci neproměnili. 2. půlku P. Újezd
přece jen našel trochu sil, vyšlo mu několik
brejků, které kanonýr Vl. Bílek proměnil.
Sice se prohrálo 3:7, ale v druhé polovině
bylo patrné zlepšení.
P. Újezd – Sokol Krčín 4:4 (2:2)
Na 5. utkání proti domácímu Krčínu byli
kluci natěšení, protože Krčín pravidelně
poráží, jak venku, tak doma. Soupeř měl
ale tentokrát ve svých řadách nejlepšího
střelce turnaje A. Geťka, který se málokdy

mýlil, když se dostal do šance. Utkání bylo
od začátku až do konce velmi vyrovnané
a poločas skončil 2:2. M. Čermák, obrán
ce P. Újezda, se svědomitě staral o po
krytí nejlepšího útočníka soupeřů, aby
nebyl nebezpečný. Nakonec skončil zápas
4:4, když Újezd dostal vyrovnávací gól
v posledních 20 vteřinách utkání. Tento
výsledek ho velmi mrzel vzhledem k vývoji
tabulky a touto remízou umožnil družstvu
Draken Brno dotáhnout se na něj.
P. Újezd – Sokol Bakov 10:3 (4:2)
Před 6. a posledním utkáním proti Bakovu
měl P. Újezd dost času na regeneraci a bylo
znát, že chlapci načerpali něco ze zbytku
svých sil. Museli zaútočit, aby měli ještě
naději na bronzovou příčku. První poločas
vyhráli 4:2. Velkou zásluhu na tomto
výsledku měl M. Čermák, který zářil na
obraně a spolu se záložníky O. Kloutvorem
a L. Šárou sbírali soupeřům velké množství
míčů, zásobovali útočníky a posílali je do
rychlých brejků, které útočníci P. Újezdu
proměnili. Tak byl po zásluze M. Čermák
vyhlášen nejlepším obráncem turnaje.
Celé utkání nakonec skončilo vysokým
vítězstvím 10:3.
V tabulce měl nakonec P. Újezd 7 bodů
a před rozhodujícím utkáním Draken Brno
bodů 6. Toto utkání měli chlapci z Brna
sehrát s doposud posledním družstvem
Stud énky, která do té doby nevyhrála
jediný zápas. Takže jsme museli velmi fan
dit Studénce, aby dokázala malý zázrak
a s Brnem remizovala nebo vyhrála a dou
fat, že favorit z Brna zaváhá. Velká podpora
Újezdeckých fanoušků a hráčů vybičovala
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Studénku k velkému výkonu a zázrak se stal
skutečností – Brno prohrálo překvapivě 3:4.
Tím pádem dosáhlo družstvo P. Újezda na
vymodlenou 3. příčku. Vypukla velká radost
a chlapci šli sportovně poděkovat Studénce
za překvapivý výsledek a velkou bojovnost.
Poděkování patří také fanouškům za jejich
velkou podporu z hlediště.
Sestava: T. Današ, M. Čermák, L. Šára,
O. Kloutvor, T. Imlauf, Adam Kloutvor
(3), F. Chudoba (4) Vl. Bílek (24). Trenéři
František Kloutvor a Vladimír Bílek.
Konečné pořadí:
1. TJ Sokol Kyšice 50:23 10 bodů
2. TJ Žatec 30:18 10 bodů
3. TJ Sokol Podhorní Újezd 31:19 7 bodů
4. Draken Brno 26:28 6 bodů
5. Sokol Krčín 32:37 5 bodů
6. SK Studénka 22:40 4 body
7. Sokol Bakov 26:52 1 bod
šk + fk, mj
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Zprávy z vojické školy a školky
Začaly prázdniny a my máme za sebou další školní rok. Utekl jako voda, z prvňáčků jsou už opravdoví
velcí školáci, opustili nás Eliška Nováková, Viktor Barcal a Lukáš Šára, kteří přešli do šestého ročníku
do Hořic a do Ostroměře. Konec roku byl nabitý akcemi, aby to čekání na prázdniny bylo pro žáky
příjemnější.
15. května jsme odjeli společně s dětmi
z naší a sobčické školy na školní výlet. Na
ším cílem byl nedaleký hrad Pecka. Nejdříve
jsme zhlédli pohádku Princ Bajaja. Dětem
se moc líbila, také proto, že účinkoval i živý
kůň. Mohly si prohlédnout i další hospo
dářská zvířata berana a kozla. Učily se
vyrobit vlnu, prát na valše, drtily mouku
mezi dvěma kameny, hádaly názvy zbraní,

meč, palcát, oštěp. Přálo nám i počasí, a tak
se nám letošní výlet vydařil.
28. května jsme navštívili Hořice, speciálně
dopravní hřiště, které je umístěno v areálu
Autokempu U Věže. Žáci nejdříve vyslechli
teoretickou část, potom již své znalosti
uplatnili v praxi, kdy pod odborným
dohledem pana Milana Čeřovského jezdili
na kolech, anebo představovali chodce.

jubilanti
červenec

• 70. narozeniny oslaví paní Maruška No
váková z Podhorního Újezdu č. 140
• 75. narozeniny oslaví paní Zdeňka Kal
vodová z Podhorního Újezdu č. 53

srpen

• 70. narozeniny oslaví paní Miloslava
Řeháková z Podhorního Újezdu č. 125
• 75. narozeniny oslaví pan Stanislav No
sek z Podhorního Újezdu č. 100
• 83. narozeniny oslaví paní Jindřiška
Zítková z Podhorního Újezdu č. 6

Dan Hanák

září

• 70. narozeniny oslaví pan Jaroslav No
vák z Podhorního Újezdu č. 140
• 80. narozeniny oslaví paní Helena Ba
boráková z Podhorního Újezdu č. 70
• 96. narozeniny oslaví paní Marie Jedlič
ková z Vojic č. 34

Eliška Nováková

vojicko—újezdecký
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Každý rok je největším úskalím kruhový
objezd. Hodně našich žáků jezdí do ško
ly na kole, ale s kruhovým objezdem se
u nás na vsi opravdu nesetkají, a tak jsem
ráda, že si to alespoň na dopravním hřiš
ti mohou vyzkoušet. Po sportovním do
poledni jsme sešli do Hořického zámku, kde právě probíhala výstava Pocta
hořick ým závodům a lidem kolem nich.
Expozice mapuje historii od počátku
20. let až po současnost. Mohli jsme vidět
originální stroje po Gustavu Havlovi či
Františku Šťastném, ale i motocykly, co jely
mistrovství světa a mnoho dobových foto
grafií. Největší ohlas měl trenažér, který
v rámci simulátoru projíždí přímo hořic
kou závodní trať. Výstava se líbila nejen
klukům, ale zaujala i děvčata, která jezdila
na simulátoru velice riskantně.
1. června jsme se vydali do Milovic u Hořic,
kde pro nás a další malotřídní školy byla
připravená paralympiáda. Žáci si mohli
vyzkoušet známé aktivity, ale netradičním
způsobem. Na stanovištích nás totiž čekaly
nelehké úkoly, například skok daleký, ale
pouze na jedné noze. Dále jsme házeli
medicinbalem ze sedu, trefovali terč se
zavázanýma očima, nebo jsme procházeli
připravenou trasu, opět bez zraku. Bravurně
jsme zvládli i překážkovou dráhu o berlích.
Také jsme si vyzkoušeli, jak správně navi
govat nevidomého člověka nebo vézt inva
lidní vozík. Poslepu jsme postavili věž
z kostek a jednou rukou srovnali vysypané
sirky zpátky do krabičky. Nakonec přišlo
vyhlášení vítězů, mezi kterými byli také
naši žáci, Ema Kloutvorová, Daniel Hanák
a Tereza Bajerová. Před odjezdem jsme
si prohlédli výstavu v milovické škole,
poděkovali za pěkné dopoledne a plní
zážitků se vrátili domů.
2. června se uskutečnil Sraz žáků a přátel
vojické školy. Po celý den byl pro účastníky
připraven bohatý program. Myslím, že se
akce velmi vydařila a všichni přítomní
odcházeli plni dojmů s pocitem dobře
prožitého dne.
19. června jsme v rámci projektu Ovoce
a zelenina do škol využili doprovodné
opatření. Dostali jsme dva ochutnávkové
koše, které byly plné vitaminů. Letos jsme
v něm našli pouze ovoce, a to limetu,
pokračování na str. 8
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pokračování ze str. 7
granátové jablko, meloun žlutý, pomeranč,
grep, banány, physalis, ananas, kiwi a jabl
ka. Nejdříve žáci počítali matematické pří
klady s tajenkou, kde jim postupně vychá
zely názvy všech druhů ovoce, které jsme
obdrželi. Jejich obrázky žáci složili z puzzlí,
o každém druhu jsme si popovídali a o těch
méně známých jsme si přečetli informace
o jejich využití a zpracování. Pak žáci hádali
hádanky, řekli si jednoduché říkanky,
začali ovoce malovat a poslechli si pohádku
O čarovném ovoci. Pak jsme se už přesunuli
do školní jídelny, kde jsme začali ovoce
zpracovávat. Žáci ho nakrájeli a udělali
si ovocný salát. Pak už konečně přišla
na řadu oblíbená poznávačka, kdy jsme se
zavázanýma očima hádali jednotlivé druhy.
Jako dezert si žáci uvařili pudink, který si
ozdobili ovocem. Společně jsme prožili
zajímavé dopoledne.
Poslední týden proběhl jako každoročně
ve znamení her, koupání, malování. A už
konečně nastal pátek a žáci byli odměněni
za svou práci vysvědčením. Ještě si společně
zazpívali, popřáli si hezké prázdniny a na
dva měsíce se rozutekli.
Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ

mateřská
školka
V mateřské škole proběhlo od začátku břez
na do poloviny června devět tématických
okruhů. Děti všechna témata velice zauja
la, a tak si tedy uchovaly mnoho nových
informací a dovedností ve své paměti. První
z témat neslo název Čtyři roční období. Děti
si procvičily názvy ročních období, dny
v týdnu a měsíce, nechyběl popis obrázků,
na kterých byly zobrazené sporty, lidé
v různém oblečení, počasí a plody ze stromů
a keřů. Každý si vybral daný obrázek, kter ý
do detailu popsal a zařadil ho do daného
ročního období. Nechyběly ani pohybové
hry, pracovní listy na procvičení grafo
motoriky a procházky do lesa, kde se dě
tem líbí ze všeho nejvíce. Děti se společně
podílely na velikonoční výzdobě oken.
Následovalo téma Vůně, Zvuky jara, Veli
konoce. V pondělí 26. března jsme odjeli do
Hořic na představení Michaely Novozám

Dominik Franc

ské Moje písnička. Děti si společně se sbo
rem chlapců zazpívaly písničky a také si
zatancovaly. Následující dny děti vyráběly
velikonoční kraslice, zápichy s motivem
kuřátka a zkusily si jako každý rok zasít
velikonoční osení. Také si připomněly
koledy, aby byly připraveny na Velikonoční
pondělí.
Třetí téma mělo název Jdu k zápisu do
ZŠ – Hola, hola, škola volá. S dětmi jsme
společně vedly rozhovor, co je čeká ve škole,
co všechno musí umět a jaká pravidla se
ve škole dodržují. Připomněly si spoustu
informací a dovedností, např: barvy, čísla
v rozsahu první desítky, psaní svého jména.
Všechny tyto aktivity byly vykonávané
různými zábavnými metodami. V ten
samý týden proběhla ve školce přednáška
s názvem Zdravá pětka, děti se pro
střednitvím pohádky o Otesánkovi do
zvěděly, jaké potraviny jsou zdravé a jaké
jsou zdraví neprospěšné ve velké míře.
Čtvrté téma v pořádí nese název Kniha,
můj kamarád. Při probírání tohoto tématu
se děti dozveděly informace týkající se
knih, časopisů, letáků a novin, zjistily, jaké
jsou mezi nimi rozdíly. Děti si vyrobily
různé předměty z moduritu. V týdnu, kdy
probíhalo toto téma, jsme společně s dětmi
začali procvičovat básně a tanečky na
besídku pro rodiče. Dalším z témat v pořadí
bylo téma Den Země, Den Slunce a Vesmír,
děti si prohlédly různé druhy encyk lopedií
a globus, kde jsme si ukázali, jak se barva
mi vyznačují hory, voda, sníh a poušť. Děti
si prohlédly obrázky se zvířátky a lidmi
různých národností, stromů a květin. Tyto
obrázky popsaly. Nechyběla ani výroba

sluníčka, které si zhotovily z látky a ba
revného papíru a výroba srdíčka pro
maminku ke Dni matek. Téma Jedeme
na výlet bavilo děti nejvíce, jelikož se
už nemohly dočkat, až se pojede na hrad
Pecka. V úterý 15. května jsme v 8 hodin
vyjeli směr hrad Pecka, cesta k hradu
byla náročná, ale všichni ji bez problémů
zvládli. Po příchodu na nádvoří nás čekala
pohádka O princi Bajajovi, která byla plná
humoru a písní. Po pohádce nás čekala
stanoviště s úkoly, dozvěděli jsme se, jak
se dříve pralo prádlo, mlela mouka a tkaly
nitě. Na téma Moje rodina jsme se nejvíce
zaměřili na nácvik besídky, bylo potřeba
vše dopilovat, aby čtvrteční vystoupení
bylo dokonalé. 24.května proběhla
v MŠ besídka, děti rodičům, babičkám
a dědečkům odpřednášely své básničky
o zvířátkách a zatancovaly na hudbu tři
tanečky, besídka se dětem velice vydařila,
aplaus byl ohromný. Následoval pobyt na
zahradě, kde si všichni společně opekli
špekáčky a děti si prošly stanoviště s úkoly.
Téma Děti mají svátek bylo volnější, děti
hrály pohybové, konstruktivní a námětové
hry. Dozvěděly se informace o dětech jiné
národnosti, barvě pleti, jazyku, kterým
se dorozumívají a jak se v dané zemi žije.
Posledním z témat je Doprava v naší obci.
V tomto okruhu se každý dozvěděl, jak se
má v dané dopravní situaci zachovat, co je
na obrázku zobrazeno, co je špatně a správ
ně. Děti popisovaly dopravní značk y a je
jich výzam. Každý si vyrobil dopravní pro
středek, auto, náklaďák nebo loďku.
Eliška Herbrichová,
učitelka MŠ
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