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připraVoVaná
noVela Vodního
zákona
Na základě připravované novely vodního
zákona považujeme za nutné občany včas
informovat o některých opatřeních, která
budou muset dodržet, pokud budou chtít
vypouštět odpadní vodu do kanali zace.
Opa kující se špatné výsledky rozborů
z obec ních kanalizačních výpustí nás
nutí provést některá opatření, která nám
bude ukládat zákon. S každým, kdo vy
pouští odpadní vodu do kanalizace, bude
uzavřena Smlouva o odvádění odpad
ních vod. Následně zavedeme kontrolu
o vývozu kalů z vašich septiků a domov
ních čistíren. Povinnost vývozu je 1× za
rok, u chalupářů 1× za 2 roky. Potvrzení
o vývozu nemusejí předkládat ti, kteří
si vývoz septiku objednali přes obecní
úřad. Ti, kteří nevypouštějí odpadní vody
do kanalizace, musí doložit, jak s nimi
nakládají. Nedodržení zákona bude
kontrolováno pracovníky státní správy.
Zastupitelé obce schválili od příštího
roku poplatek za likvidaci odpadních vod
100,– Kč na osobu a rok. U chalupářů,
kteří v obci nejsou celoročně, bude po
platek 100,– Kč za objekt.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych využil tohoto krásného předvánočního období a poděkoval
Vám za odpovědný a ukázněný přístup k plnění protiepidemiologických opatření.
Letošní rok byl velmi složitým obdobím.
Mnohé instituce, podniky nebo služby
nefungovaly tak, jak bylo potřeba. I přes
tyto problémy se podařilo rozšířit silnici
před MŠ a postavit nový parkovací pruh,
a tím výrazně zvýšit bezpečnost v tomto
úseku. Po geometrickém zaměření přilehlé
zahrady budou stavební pozemky připra
veny k prodeji. V příštím roce budeme po
stupně opravovat dům č. p. 11 ve Vojicích
(bývalý konibar), na který máme stavební
povolení. V letošním roce se začal zpraco
vávat projekt na cyklostezku z Podhorního
Újezda do Ostroměře s termínem dokončení
projektu koncem příštího roku. Současně
s tímto projektem jednáme s VOS a. s. Jičín
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o položení vodovodního řadu vedle stezky
od objektů ŽV v Ostroměři k čerpačce v P. Ú.
Cílem je výrazné snížení obsahu dusičnanů
v naší vodě. V příštím roce se pravděpodob
ně nevyhneme řešení zamezení úniku vody
v nádrži ve sportovním areálu. Únik vody
se stále zvyšuje a letos již přesáhl únosnou
mez.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
příjemné prožití svátků vánočních, mno
ho štěstí, zdraví a pohody v příštím roce.
Doufejme, že se zdravotní situace zklidní
a prožijeme opět normální rok.
Ing. Josef Chudoba,
starosta obce
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hasiči informují
příčinou požáru byl adventní věnec, který ze
stolu shodila kočka. Kočka skočila na stůl,
stáhla z něj ubrus i s hořícím věncem, a ná
sledně došlo k požáru bytu.
Rizikové jsou z pohledu hasičů také věnce,
které si lidé dělají sami doma. Každoročně
řeší hasiči požáry adventních věnců, na kte
rých byl například špatně přilepený držák
na svíčku nebo bylo moc chvojí kolem sví
ček, které od plamínku svíčky chytlo.
Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň
a s jako takovou by se s ní mělo zacházet.
Každý rok dochází během vánočních svátků
k požárům od hořících svíček, zejména těch
umístěných na adventních věncích. Ty po
sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť
a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.

co dělat V případě
požáru?

požáry adVentních Věnců
s příchozím závěrem roku nastává i adventní čas vánoční. na náměstích i návsích budeme rozsvěcet vánoční stromky a doma si na adventních věncích zapálíme postupně čtyři adventní svíčky. dříve než škrtneme sirkou, měli bychom
si uvědomit, že hořící svíčka je otevřený oheň a s jako takovým by se s ní mělo
zacházet.
Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce
hořlavými materiály. Koberce, čalounění,
záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých
vláken, která snadno hoří. Požáry v bytech
se vlivem blízkosti hořlavých materiálů
rychle šíří a mohou způsobit značné ma
teriální škody. Každý rok dochází během
vánočních svátků k požárům od hořících
svíček, zejména těch umístěných na advent
ních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají
v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí
i vážná zranění.

pár užitečných rad,
které je dobré dodržoVat
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký
adventní věnec kupujete. Na trhu se obje
vují adventní věnce, které jsou z hlediska
vzniku požáru velice nebezpečné, jsou
vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, bez
podkladových misek… Adventní věnce bez
ochranných podložek pod svíčkami mohou

sloužit jen jako dekorace a v žádném přípa
dě je nesmíte zapalovat. Správně vybírejte
i svíčky na věnec. Klasické svíčky (určené
např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce
příliš vhodné, brzy prohoří a mohou věnec
či okolí zapálit. Existují speciální adventní
svíčky ošetřené speciální voskovou vrst
vou, které hoří dlouho. Svíčky umisťujte na
stabilní plochu v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů, rozhodně je nedávej
te k oknům do průvanu, blízko záclon, do
těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani
na poličku nebo skříň. Zapálené svíčky, ať
již umístěné na adventních věncích nebo
jinde, nesmíte nechat během jejich hoření
bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte
domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány
i případy, kdy si majitel bytu odskočil za
kouřit na balkón a hořící svíčka mezitím
způsobila požár.
Pozor by si měli dávat zvláště majitelé do
mácích mazlíčků, především koček. Hasič
ští vyšetřovatelé se setkávají s případy, kdy
vojicko—újezdecký
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Pokud přes všechna bezpečnostní opatření
přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat
chladnou hlavu. Můžete se pokusit požár
zlikvidovat vlastními silami. V takovém
případě je nutné reagovat rychle, zamezit
přístupu vzduchu a menší požár v zárodku
uhasit improvizovanými prostředky, např.
udusit botou, pokrývkami nebo jinými sil
nějšími textiliemi bez umělých vláken nebo
vodou (pozor však na elektrické přístroje
či věci napojené do elektřiny). V žádném
případě nepřeceňujte své síly. Lidské zdraví
je vždy cennější než majetek a rozhodně se
nepokoušejte případný požár uhasit za kaž
dou cenu sami. Pokud zjistíte, že požár sami
nemůžete uhasit, zavolejte hasiče pomocí
linky 150 nebo 112. Ti na místo dorazí za
několik minut.
Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný nový rok 2021
Vám přejí členové SDH Vojice.

vojicko — újezdecký zpravodaj
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přestaVba budoVy hasičské
zbrojnice
V lednu letošního roku nám zastupitelstvo obce podhorní Újezd a Vojice svěřilo
do užívání celou budovu č. p. 174 – budovu hasičské zbrojnice. budova hasičské
zbrojnice nám byla svěřena do užívání formou dlouhodobého pronájmu.
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jubilanti
leden

• 70. narozeniny oslaví pan Ivo Pařízek
z Vojic
• 70. narozeniny oslaví paní Božena
Splítková z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan František
Kunc z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví pan František
Splítek z Vojic
• 75. narozeniny oslaví pan Miroslav
Laňar z Podhorního Újezdu
• 75. narozeniny oslaví paní Lenka
Nosková z Podhorního Újezdu
• 84. narozeniny oslaví paní Jaruška
Machytková z Vojic
• 88. narozeniny oslaví pan Ivan Bryk
nar z Podhorního Újezdu

únor

• 70. narozeniny oslaví paní Jana Mil
lerová z Podhorního Újezdu

březen

Abychom mohli budovu hasičské zbrojni
ce začít plně využívat k aktivitám sboru,
bylo nutné provést kompletní rekonstrukci
budovy. Sbor dobrovolných hasičů Vojice
proto zažádal o poskytnutí dotace z fondu
Královéhradeckého kraje, a taktéž zažádal
o poskytnutí příspěvku na rekonstrukci bu
dovy hasičské zbrojnice zastupitelstvo obce
Podhorní Újezd a Vojice. Dotace z fondu
Krá lovéhradeckého kraje nám byla schvá
lena a taktéž nám byl poskytnut finanční
příspěvek z rozpočtu obce na rekonstruk
ci budovy hasičské zbrojnice. Vzhledem
k nelehké situaci v letošním roce a různým
vládním nařízení, jsme nemohli realizovat
všechny plánované akce pro letošní rok,
proto jsme se rozhodli, a veškeré finanční
prostředky nám svěřené, jsme investovali
do rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice,
která je v majetku obce.
V současné době se práce na rekonstrukci
budovy, které byly plánované pro letošní
rok, postupně chýlí ke konci. Pevně věřím,
že díky této rozsáhlé rekonstrukci, nám bu
dova hasičské zbrojnice bude moci konečně
poskytnout dostatečné zázemí pro veškeré
aktivity SDH Vojice.
Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří
se podíleli na realizaci rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice.

hospodaření
s odpady
Trápí nás stálý nepořádek u kontejnerů
na tříděný odpad. Pracovníci obecního
úřadu často uklízí ponechaný odpad
kolem sběrných nádob. Často stačí je
nom papírové krabice složit a PET lahve
sešlápnout. Dávejte do nádob jenom
to, co tam patří. Náklady na likvidaci
odpadu letos přesáhnou 800 tis. Kč, při
tom od občanů se vybere necelá polovi
na. Náklady na odvoz stále stoupa jí
a ceny za odvoz popelnic budou vyšší
i příští rok. V příštím roce bude parla
ment projednávat novelu zákona o odpa
dovém hospodářství, která bude rovněž
obsahovat nový výpočet cen za likvidaci
odpadů.

Úřad

Za SDH Vojice Marek Šorm
vojicko—újezdecký

zpravodaj

• 70. narozeniny oslaví paní Zdeňka
Nováková z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan Vladimír
Bílek z Vojic
• 70. narozeniny oslaví paní Miluše
Burešová z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan Ladislav
Bílek z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví paní Jana Ku
želová z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví paní Stanislava
Pařízková z Vojic
• 70. narozeniny oslaví paní Marie Lu
kavcová z Vojic
• 80. narozeniny oslaví paní Lubomíra
Bílková z Vojic
• 82. narozeniny oslaví paní Helena
Patolánová z Vojic
• 83. narozeniny oslaví pan Josef Sou
kup z Podhorního Újezdu
• 86. narozeniny oslaví pan Josef Smo
lař z Podhorního Újezdu
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házená – podhorní Újezd
podzimní část op národní házené 2020/2021
podzimní část této sezóny byla kvůli pandemii ukončena dříve, než se odehrála
všechna utkání. nedohraná utkání se přesouvají do jarní části.
Vzhledem k aktuální epidemiologické si
tuaci, platným restriktivním opatřením
i prognózám dalšího vývoje, bylo taktéž
rozhodnuto VV SNH o zrušení finále zim
ního halového poháru v Jihlavě, kam naši
starší žáci postoupili.
neúplná tabulka op podzimní části
2020/2021 mladší žákyně
1. TJ Sokol Pod. Újezd 4 4 0 0 80 : 34 8 bodů
2. Sokol Dobruška 4 2 1 1 76 : 67 5 bodů
3. HK Hlinsko 3 1 1 1 27 : 28 3 body
4. Sokol Krčín 4 1 0 3 49 : 61 2 body
5. TJ Lázně Bělohrad 3 0 0 3 34 : 76 0 bodů
Naše mladší žákyně stihly odehrát celé své
podzimní rozlosování.
utkání
TJ S. Pod. Újezd : TJ Lázně Bělohrad 2:3
(18:2)
HK Hlinsko : TJ S. Podhorní Újezd 12:14
( 5:8)
Sokol Krčín : TJ S. Podhorní Újezd 9:15
( 5:9)
TJ S. Podhorní Újezd : Sokol Dobruška
19:10 (11:4)
neúplná tabulka op podzimní části
2020/2021 starší žáci
1. TJ Sokol Pod. Újezd 3 3 0 0 67 : 27 6 bodů
2. Sokol Dobruška 3 1 0 2 43 : 61 2 body
3. Sokol Krčín 2 0 0 2 17 : 39 0 bodů
utkání
TJ S. Podhorní Újezd : Sokol Dobruška
24:12 (14:5)

TJ S. Pod. Újezd : Sokol Krčín 19:4 (11:3)
Sokol Dobruška : TJ S. Podhorní Újezd
11:24 ( 6:9)
neúplná tabulka op podzimní části
2020/2021 muži
1. TJ Lázně Bělohrad 4 2 1 1 75 : 76 5 bodů
2. TJ Sokol Pod. Újezd 3 1 1 1 54 : 53 3 body
3. Sokol Dobruška „B“ 4 1 1 2 74 : 74 3 body
4. Sokol Krčín „B“ 1 0 1 0 22 : 22 1 bod
utkání
TJ S. Podhorní Újezd : TJ Lázně Bělohrad
16:17 (8:7)
Sokol Dobruška „B“ : TJ S. Podhorní Újezd
21:23 (9:7)
TJ S. Podhorní Újezd : Sokol Dobruška „B“
15:15 (9:8)

neúplná tabulka op podzimní části
2020/2021 starší žákyně
Stejně jako mladší žáci hostují v této sezóně
za spřízněné družstvo TJ Opatovice n./La
bem také starší žákyně, a to Ema Kloutvo
rová, Tereza Bajerová a Eliška Zahrádková.
1. Sokol Krčín „A“ 4 4 0 0 107 : 34 8 bodů
2. TJ Opatovice n./L. 3 2 0 1 35 : 39 4 body
3. Sokol Krčín „B“ 2 1 0 2 35 : 42 2 body
4. Sokol Dobruška 3 1 0 2 31 : 47 2 body
5. HK Hlinsko 4 0 0 4 43 : 89 0 bodů
utkání
Sokol Krčín „A“ : TJ Opatovice n./L. 16:3
(10:2)
TJ Opatovice n./L. : Sokol Dobruška 10:8
( 4:3)
HK Hlinsko : TJ Opatovice n./L. 15:21 (8:11)

neúplná tabulka op podzimní části
2020/2021 mladší žáci
Naši mladší žáci hostují v této sezóně za
spřízněné družstvo TJ Opatovice n./Labem,
konkrétně Michal Bajer, Tomáš Chudoba
a Jakub Šritr.
1. Sokol Dobruška 3 3 0 0 47 : 16 6 bodů
2. TJ S. Opatovice n./L. 3 1 0 2 34 : 33 2 body
3. Sokol Krčín 2 0 0 2 11 : 43 0 bodů
utkání
TJ Opatovice n./L. : Sokol Dobruška 5:16
(3:5)
TJ Opatovice n./L. : Sokol Krčín 22:7 (12:5)
Sokol Dobruška : TJ Opatovice n./L. 10:7
(3:4)

neúplná tabulka op podzimní části
2020/2021 dorostenci
Taktéž v další kategorii, a to dorostenců,
hostují naši hráči v této sezóně za spřízně
né družstvo TJ Opatovice n./Labem. Jsou to
Vojtěch Zahrádka, Patrik Wittek, Vladimír
Bílek, Aleš Kloutvor, Adam Kloutvor, Matěj
Čermák a Viktor Barcal.
1. Sokol Krčín 2 2 0 0 46 : 28 4 body
2. TJ Opatovice n./L. 3 2 0 1 74 : 51 4 body
3. Sokol Dobruška 3 0 0 3 37 : 78 0 bodů
utkání
TJ Opatovice n./L. : Sokol Dobruška 32:10
(14:7)
TJ Opatovice n./L. : Sokol Krčín 18:24 (7:10)
HK Hlinsko : TJ Opatovice n./L. 17:24
(6:12)
Šárka a František Kloutvorovi
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mistroVstVí čr starší žáci
chomutoV 2020
1. utkání – TJ Sokol Pod. Újezd : TJ Božkov
12:19 (7:10)
2. utkání – TJ Chropyně : TJ Sokol Podhorní
Újezd 13:18 (6:8)
3. utkání – KNH Chomutov : TJ Sokol Pod
horní Újezd 10:12 (2:6)
4. utkání – TJ Sokol Pod. Újezd : Autonot
Jihlava 7:15 (3:9)
5. utnání – TJ Sokol Pod. Újezd : TJ Sokol
Bakov n./J. 16:18 (7:10)
konečná tabulka
1. TJ Božkov 5 3 2 0 / 94 : 67 / 8 bodů
2. TJ Chropyně 5 3 1 1 / 86 : 66 / 7 bodů
3. Autonot Jihlava 5 3 1 1 / 84 : 58 / 7 bodů
4. TJ Sokol Bakov n./J. 5 2 0 3 / 92 : 95 /
4 body
5. TJ Sokol Pod. Újezd 5 2 0 3 / 65 : 75 /
4 body
5. KNH Chomutov 5 0 0 5 / 35 : 95 / 0 bodů
Družstvo starších žáků TJ S. Podhorní
Újezd se zúčastnilo mistrovství ČR poté,
co zvítězilo v oblastním přeboru východo
českého kraje ve své kategorii.
Sestava: T. Današ, R. Miřejovský, M. Čer
mák, V. Barcal, F. Chudoba, M. Doskočil,
L. Svoboda, O. Kloutvor, J. Pokorný, Aleš
Kloutvor (16), Adam Kloutvor (12), Vl. Bílek
(37) a trenéři F. Kloutvor, Vl. Bílek.

1. utkání
První utkání na MČR v Chomutově v pátek
dopoledne jsme se utkali s úřadujícími mis
try z Božkova. Na začátku prvního poločasu
jsme byli vyrovnaným soupeřem, a dokon
ce jsme v 15 minutě vedli 4:2. Bohužel po
hrubých chybách a ztrátách míče jsme na
konci poločasu prohrávali 7:10. Ve druhém
poločase si soupeř udržoval mírný náskok,
my jsme se snažili o vyrovnání, ale bohu
žel jsme tahali za kratší konec. Božkov za
slouženě zvítězil, když se rozstřílel nejlepší
útočník mistrovství O. Tříska a nejen díky
tomu jsme prohráli 19:12.
2. utkání
Druhé utkání v pátek odpoledne jsme na
stoupili proti „černému koni“ turnaje, a to
Chropyni. Již na tréninku jsme se na tento
tým připravovali, hlavně na rozehrávku
trestných hodů, které soupeř velmi dobře
ovládá. První poločas jsme rozehráli, jak
soupeř, tak my, kvalitní obranou s výbor
ně chytajícím brankářem T. Današem.
V útoku se Chropyně zaměřila na našeho
střelce Vl. Bílka, ten ale nacházel volné spo
luhráče bratrance Kloutvorovy, a ti šance
proměňovali. Tak jsme zaslouženě vyhráli
první poločas 8:6. Ve druhé půli nabádali
trenéři kluky, aby nepolevovali a dali do
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utkání všechno, co umí. Obrana ve složení
M. Čermák, M. Doskočil a V. Barcal držela
nebezpečný útok Chropyně v šachu a zá
sobovala útok vypíchnutými míči. Náskok
se začal navyšovat (11:7) a velký počet fa
noušků šílel radostí. Útočníci si rozebírali
obranu a stříleli nádherné góly. Obrana
Chropyně nevěděla, koho má hlídat, protože
jak Vláďa, tak i Aleš a Adam, se prosazovali
z úhlu nebo středu brankoviště. Na soupe
ře „padla deka“ a my jsme vévodili utkání
až do konce. Tímto vítězstvím jsme získali
první 2 body, a také jsme jako jediní porazili
velkého favorita na titul MCŘ.
3. utkání
V sobotu ráno nám rozlosování přisou
dilo domácí družstvo Chomutova. Jelikož
domácí ještě nevyhráli a poměrně ztráceli
na každého soupeře, tak jsme byli v tomto
duelu favoritem. Málem byl ale opak prav
dou. V prvním poločase nás opět podržela
obrana s brankářem, ale útok ne a ne navýšit
skóre tak, aby se dostali na hřiště také ná
hradníci a základ si mohl odpočinout. To se
také nakonec podařilo a první poločas jsme
zvítězili 6:2. Ve druhé polovině nastoupili
proto do utkání také kluci z lavičky, jak do
obrany, tak do útoku. V tu chvíli vystrčil
ale soupeř drápky a začal dotahovat (8:6)
náskok našeho družstva. Nezafungovala ani
výměna brankáře, a tak se musela do zápasu
vrátit základní sestava na všech postech.
pokračování na str.6
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házená – podhorní Újezd
pokračování ze str. 5
Utkání se pomalu chýlilo ke konci a my jsme
se snažili kontrolovat mírný náskok (9:7),
(10:9) když rozhodčí odpískal konec utkání
a my jsme zvítězili s odřenýma ušima 12:10.
Bylo to velké varování a podcenění soupeře.
4. utkání
Do druhého utkání v sobotu po obědě jsme
nastoupili proti kvalitnímu soupeři z Jihla
vy, který měl výraznou výškovou i váhovou
převahu. Všichni hráči soupeře spadali ve
své podstatě již do kategorie dorostu, za nás
pouze Aleš Kloutvor (neobvyklá letošní si
tuace umožnila i těmto hráčům zúčastnit
se posunutého mistrovství). Před utkáním,
které bylo pro oba celky velmi důležité,
a každý bod znamenal přiblížení se k me
daili, začalo strašně pršet a začátek utkání
se odložil o 10 minut. Hřiště tak bylo mokré
a kluzké. Již od první chvíle, kdy rozhodčí
zahájil utkání, se nám nedařilo. Za neustá
lého mírného deště se nedařilo téměř nic,
střelba i obranná činnost vázla, i když se
kluci snažili, na vyspělejšího soupeře to ale
nestačilo.
Prohraný první poločas 3:9 říká vše! Ve
druhém dějství jsme ještě trošku zazlobili,
ale jen ze začátku poločasu a snížili jsme na

5:9. Z naší strany to bylo bohužel na dlou
ho všechno. Přestože jsme se prosazovali,
opustilo nás také štěstí, důkazem toho bylo
nespočet nastřelených tyčí. Ve chvíli, kdy
soupeř navýšil náskok již na 6:12, dostalo
se i na náhradníky z lavičky. Konec utkání a
zasloužené vítězství Jihlavy 7:15 bylo kruté,
ale zasloužené. Fanoušci i hráči jiných oddí
lů nás nepřestávali povzbuzovat, ale naděje
na medaili se rozplynula a byli jsme odsou
zeni hrát pouze o 4.–5. místo s Bakovem nad
Jizerou v neděli ráno.
5. utkání
Poslední zápas na MČR v Chomutově v ne
děli brzy ráno svedlo proti sobě Podhorní
Újezd vs. Bakov nad Jizerou. Již před utká
ním bylo jasné, že ten, kdo zvítězí, obsadí
4. místo a ten, kdo prohraje, 5. Utkání bylo
od začátku vyrovnané, skóre se navyšovalo,
u soupeře o trochu více než na naší straně
(4:6, 7:9). K naší škodě jsme neproměňovali
trestné hody a střelba z úhlu nám také nešla,
a tak skončil první poločas 7:10 pro Bakov.
Do druhého, našeho závěrečného dějství
turnaje, dostali naši kluci na střídačce
cenné rady, jak zlepšit hru a bylo to znát.
Soupeře jsme začali přehrávat a dotáhli ho
na pouhou branku (14:15, 15:16). Zbývalo
ještě spousta času na to, abychom uhráli re
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mízu nebo dokonce výhru. Za stavu 16:17
pro Bakov vyváží obrana míč a jdeme do
útoku. K vyrovnání do konce utkání zbývá
asi minuta a půl, ale Vl. Bílek neproměňuje
a míč se odrazí k soupeři. Situace se obrací,
v tuto chvíli soupeř útočí na naši branku,
ale i jeho zbrklá a zbytečná střela nám dává
poslední naději na vyrovnání. Obrana vy
váží, zakládáme útok, při kterém se perfekt
ně uvolní Vl. Bílek a překrásně přihraje na
střed brankoviště Adamovi Kloutvorovi.
Ten bohužel šanci nevyužívá a nepromění.
Následuje rychlý brejk, který nezastihne vy
sunutá obrana a je rozhodnuto, v poslední
vteřině zvyšuje Bakov na 16:18 a vítězí. Nedá
se nic dělat, ale musíme se spokojit s trochu
krutým 5. místem.
Rádi bychom pochválili každého hráče, pro
tože tam nechali všechno, i když to nestači
lo. Nevadí, snad to příště cinkne. Opět jsme
se přesvědčili, že hrajeme pěknou, útočnou
házenou, za kterou nás chválili i legendy
NH. Jako jediní jsme porazili favorizova
nou Chropyni, čímž jsme připravili naše
kamarády ze soustředění o titul.
Velké poděkování patří skupině fanoušků
z řad rodičů, kteří neúnavně fandili po ce
lou dobu turnaje až do úplného konce. Za
vaši podporu vám moc děkují starší žáci
i trenéři.
Šárka a František Kloutvorovi

vojicko — újezdecký zpravodaj
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mysliVecký spolek
podhorák
Myslivecký spolek Podhorák začal svou ak
tivitu v letošním roce každoroční organizací
mysliveckého plesu v Ostroměři. Klasicky
vyzdobený taneční sál, bohatá tombola,
chutná kuchyně, plný sál tanečníků a skvě
lá hudba, přispěly k již tradičně kladnému
hodnocení plesu všech zúčastněných.
Na jaře obvykle čeká myslivce řada pracov
ních aktivit. Opravy mysliveckých zařízení
a brigády v areálu myslivecké chaty zaměst
návají myslivce od března až do čarodějnic
na konci dubna.
Avšak letos tyto aktivity výrazně ovlivnil
Covid19. Čarodějnice tradičně organizo
vané pro celou vesnici neproběhly vůbec
a pracovní brigády byly odloženy až na kvě
ten a červen. Rovněž naši myslivečtí přátelé
z Rakouska byli nuceni oddálit svou návště
vu až na konec července, nakonec však vše
proběhlo úspěšně.
Na konci prázdnin se spolku opět podaři
lo zorganizovat zkoušky ostatních plemen
mysliveckých psů, a to jako vždy s pozitiv
ním hodnocením všech zúčastněných.
Konec roku je pro myslivce vždy příslibem
nejaktivnějšího období v lese. Je třeba začít
přikrmovat zvěř, probíhá i řada loveckých
aktivit, hromadných i individuálních.
Letos je vše jinak, snad nám rok 2021 při
nese návrat k normálu.
Jaroslav Adolf

zpráVy z knihoVny
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Jindra Novotná, pracovnice místní knihov
ny, nám sdělila několik zajímavostí z naší
knihovny. V zimním období má knihovna
otevřeno od 15 do 18 hodin. V současné
době má knihovna 33 stálých čtenářů, z to
ho 5 dětí. Obec pravidelně platí příspěvek
12 000 Kč okresní knihovně v Jičíně na
zakoupení nových knih pro výměnný fond
a 5 000 Kč na nové knihy pro místní knihov
nu. Nyní má knihovna cca 1 700 knih z vý
měnného fondu a 600 knih vlastních. Knihy
z výměnného fondu se dle potřeby obno
vují. Je zde velké množství literatury pro
povinnou četbu pro studenty, romány pro
ženy, detektivky a spousta dalších žánrů.
V případě zájmu čtenářů lze knihy objednat
z výměnného fondu v Jičíně.
Rádi uvítáme nové čtenáře. Každý si najde
knížku, která ho v dlouhých zimních mě
sících potěší.
redakce zpravodaje
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Vánoční tradice, na které
už se zapomnělo
o lití olova, hvězdičce v jablku, šupině pod talířem, líbání pod jmelím a pouštění
lodiček slýcháme ze všech stran a něco z toho i doma tradičně dodržujeme každý
rok a tak nějak už to prostě k tomu štědrému dni patří. ale slyšeli jste například
o sekeře pod stolem nebo třesení stromem? takové tradice pomalu mizí a myslím, že je to škoda. připomeňme si některé z nich.
Vynášení štěstí
Štědrý večer je plný nevyzpytatelné magie.
Proto se o tomto dni nedoporučuje zame
tat smetí nebo dokonce vynášet odpadky
z domu. Podle staré tradice to totiž může
znamenat, že si ze svého příbytku vynášíte
i štěstí. A to za jedno odložení úklidu přeci
stojí.

symbol – mince znamenala bohatství, uhlí
nemoc, prsten svatbu nebo lásku, hřebínek
varoval před nedostatkem, šátek věštil ces
tu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak si
stačilo jen zavázat oči, zamíchat hrnečky
a jeden si zvolit.
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sekera pod stolem
Pokud chcete všem u stolu zajistit pevné
zdraví, položte pod něj sekeru. Pokud na ní
každý před prvním soustem šlápne bosou
nohou, vyvaruje se zdravotním neduhům.
Vlašské ořechy
Pokud rozlousknete 4 vlašské ořechy a jejich
jádra budou zdravá, znamená to, že budete
mít příští rok pevné zdraví.
chVojí
Chvojí je předchůdcem vánočního stromku
a nemělo by chybět v žádné domácnosti, na
příklad ozdobené ve váze. Chráníte se tak
proti zlu a nemocem.
Lucie Čermáková

třesení stromečku
Po štědrovečerní večeři vybíhaly mladé dív
ky z domu na zahradu, aby zatřásly mladou
jabloní nebo zlatým deštěm. Odkud se pak
ozvalo štěkání nebo vytí psa, odtamtud si
pro ně měl přijít ženich.
oVazoVání Vánočního stolu
Před štědrovečerní večeří se řetězem sváza
ly nohy stolu. Tím se zajistilo, že příští rok
všichni zůstali při sobě. Provazem ovázané
nohy stolu zase chrání před zloději.
sedm hrnečků
Sedm hrnečků sloužilo k věštění budouc
nosti. Pod každý hrneček se vložil jeden

Výlety za časů corony aneb
kam Vyrazit, když je zaVřeno
hrady a zámky mají po sezonně, galerie, muzea, kina, výstavy, aquaparky a zoo
nám stále otvírají a zavírají. proč ale sedět doma, když těch možností „bez
vstupného“ a „zdarma“ je tolik? a nejsou přeci o nic horší než ty placené, ba
naopak. ať už plánujete vyrazit z domu vypotit nějaké to vánoční kilo, rozhýbat
tělo po sezení u pohádek nebo prostě jen jít ven, může se hodit některý z těchto
tipů, kam vlastně. tato místa nemají otevírací dobu a jsou volně přístupná.
zřícenina hradu kumburk
19 km od nás, 500 m od parkoviště nahoru
do hradu, vyhlídka na věži
zřícenina hradu bradlec
16 km od nás, kousek od zříceniny Kum
burk, 650 m pěšky do hradu
ještěd
75 km od nás, různé délky a náročnosti tras,
výhled do okolí
sněžka
66 km od nás, různé možnosti délky a nároč
nosti tras, občerstvení po cestě i na vrcholu

riegroVa stezka u semil
40 km od nás, 5 km trasa podél Jizery (zpět
se jde buď stejnou cestou nebo oklikou cca
7 km)
přehrada les králoVstVí
29 km od nás, procházka po přehradě
a okolí
chlumíčkoVa naučná stezka
u hořic
10 km od nás, od lomu Sv. Josefa, cestou
několik poučných a zábavných zastavení
s dřevěnými prvky
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český ráj, stezka z lázní
sedmihorky na hrubou
skálu a zpět
37 km od nás, trasa skalním městem s krás
nými vyhlídkami, tam a zpět se dá jít jinou
trasou, celkem 6 km
Lucie Čermáková
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zpráVy z Vojické školy a školky
školní družina
Přestože v letošním školním roce nemáme
žádné kroužky, ve družině se rozhodně ne
nudíme. Po obědě chodíme na procházky,
krátké i dlouhé, vesnicí i lesem, podle toho,
jak nám přeje počasí. V lese si rádi stavíme
domečky z klacíků a šišek, hrajeme postře
hové hry a poznáváme stromy. Když už se
nám venku nelíbí, hrajeme si ve družině.
I tam rádi stavíme domečky, jen místo pří
rodnin používáme nejraději Lego.
V době adventu si povídáme o svátcích,
zvycích, chlubíme se, kdo už má napečené
cukroví a kdo pomáhal mamince s úklidem.
Čekání na Ježíška si krátíme různě. Kluci
umí postavit autodráhu z kostek, holky zase
zvládnou vyrobit krásné vánoční dekorace.
A i když máme her a stavebnic ve družině
dost, i tak se těšíme, jestli nám Ježíšek na
dělí nějaké nové.
Martina Habrdová, DiS.
vychovatelka ŠD

čekání
na ježíška
V mateřské
škole
1. prosince nám Ježíšek donesl stromeček.
Děti se chopily lepidla, nůžek a barevných
papírů, aby vyrobily ozdobičky. Jimi po
tom stromeček ozdobily. Nejvíce se ale
pokračování na str. 10
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pokračování ze str. 9
radovaly ze světýlek, která celý stromeček
rozzářila.
Také nás navštívila Barbora. Nechala nám
na okně zavěšenou punčochu, která byla
plná sladkostí, ale děti našly i polínka a ně
jaké to uhlí.
V pátek 4. prosince k nám zavítal Mikuláš
s čerty. Děti seděly jako přikované na lavičce
a poslouchaly čertí dovádění. Jelikož ten
to rok toho měl Mikuláš se svou družinou
hodně, nechal nám nadílku v šatně. Děti
si vyzkoušely mikulášský plášť a čepici.
Za recitovaly básničky, zazpívaly vánoční
písničky a radovaly se z mikulášské nadílky.
Čekaní na Ježíška si děti krátily výrobou
andílků, mikulášských čepic a dárečků pro
maminku a tatínka.
Eliška Herbrichová
učitelka MŠ
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1. září začal noVý školní rok
Někteří žáci usedli do lavic poprvé od
11. března, kdy byly zavřeny školy a učili
jsme se dálkově. Většina se do školy těšila,
a to nejen na své kamarády, ale přiznali, že
i na učení. Doma byli už moc dlouho. Jeden
přes druhého vyprávěli, jak prožili volné
dny. Každý se chtěl podělit o své zážitky.
První den jsme přivítali pět nových prv
náčků, Veroniku Bajerovou, Maxe Hajíčka,
Johanku Krusberskou, Vojtěcha Laňara
a Elišku Novákovou. Společně s rodiči jsme
si povídali, jak to chodí u nás ve škole. Tu

jsme si také prohlédli. Žáci dostali učebnice
a pracovní sešity a odešli domů. Letos jsme
v souladu s manuálem MŠMT upustili od
akcí, které jsme dělali na začátku roku, aby
si žáci zvykli na školní režim a plnění po
vinností. A tak od druhého školního dne
učíme, ale také využíváme krásné sluneč
né počasí, a jsme téměř každý den venku.
Už jsme byli na procházce v Konecchlumí.
Cestou lesem se všichni do sytosti vyřádili,
zahráli si své oblíbené hry. Hráli jsme sto
povanou. Tu mají snad všichni rádi. Žáci

plní úkoly, které si pro ně připravili starší
spolužáci. Na závěr je vždy čeká malá sladká
odměna, kterou si ale musí najít. Nejraději
ale staví v lese domečky a vzájemně se chodí
navštěvovat. Rádi mezi sebou také obchodu
jí a vyměňují si různé přírodniny – kamín
ky, mech, větvičky. U toho si procvičují zna
losti z prvouky a přírodovědy a především
se pohybují na čerstvém vzduchu.
Mgr. Jitka Jenčovská
Ředitelka školy

Vánoční tajenka od dětí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

3.

4.
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historie Ve fotografiích
Cesta k obchodu Coop,
v pozadí statek Novotných
(archiv Pavel Žďárský)

Nahoře jižní svah
Podhorního Újezda,
pohled na severo
východ; vlevo dole
současný obchod
Stonetools v PÚ
a vpravo dole obchod
v PÚ – dům už je
zbouraný, na místě
stojící paní je nyní
lavička
(archiv Pavel Žďárský)
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