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rozloučení s prázdninami
Putovní dětský den v září 2021
Sbor dobrovolných hasičů Vojice uspořádal
28. 9. 2021 v naší obci Putovní dětský den.
Na okruhu, který byl dlouhý necelé 3 km si
děti prověřily své znalosti a také sportov
ní dovednosti. Nechybělo skákání v pytli,
střelba z luku pod vedením již ostřílených
rytířů Kulatého stolu, lovení ryb z kou
zelného rybníčku pod dohledem vodníka
Česílka, s Rumcajsovou pomocí prošly děti
překážkovou lesní stezkou, nechyběla ani
zkouška síly – přetahování s lanem a zve
dání kouzelné palice se statečným silákem,
krmení místního draka pomocí borovico
vých šišek, střelba ze vzduchovky či kování
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hřebíku pod vedením zkušených kovářů ze
skupiny Kovářův Kočovný Tábor. V areálu
koupaliště pro děti bylo dále připravené
malování na obličej, překážková dráha,
bublifukové radovánky a opékání buřtů.
Akce se zúčastnilo zhruba 70 dětí. Sbor
dobrovolných hasičů Vojice by chtěl touto
cestou poděkovat všem zúčastněným, kteří
se podíleli na přípravách a realizaci tohoto
dětského dne. Zároveň se těšíme na další,
již 3. ročník Putovního dětského dne, který
plánujeme uskutečnit na konci srpna 2022.
Za SDH Vojice M. Šorm
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce

22. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 29. 6. 2021

1. • Schválení závěrečného účtu obce za
rok 2020
Účetní obce předložila ZO návrh závěrečné
ho účtu za rok 2020, kde jednotlivé polož
ky a přílohy vysvětlila a zprávu o výsled
ku přezkoumání hospodaření obce za rok
2020, které provedli pracovníci Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení
kontroly obcí dne 16. 2. 2021. Výše uvedený
závěrečný účet ZO jednomyslně schvaluje
bez výhrad a je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
2. • Schválení účetní závěrky za rok 2020
za obec
Účetní obce předložila ZO finanční výkazy
za obec a to: Fin 2–12M, rozvahu, výkaz
zisku a ztráty, přílohu, zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce a inventari
zační zprávu obce. Protokol se stane přílo
hou č. 2 tohoto zápisu. Na základě předlo
žených 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.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
3. • Schválení účetní závěrky za rok 2020
za příspěvkovou organizaci
Účetní obce předložila 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. Protokol
se stane přílohou č. 3 tohoto zápisu. Na zá
kladě 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.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

rozpočtového opatření č. 1, které se stane
přílohou č. 4 tohoto zápisu. Do rozpočtové
ho opatření č. 1 budou promítnuty i úpravy
rozpočtu z jednotlivých dalších bodů pro
gramu.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

5. • Prodej pozemku p. č. st. 278 v k. ú.
Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Romana a Zdeňky Čermákových, bytem
Podhorní Újezd 121 na odkoupení pozem
ku parc. č. st. 278 o výměře 422 m2 v k. ú.
Podhorní Újezd, který se nachází pod jejich
domem. Prodejem budou napraveny ma
jetkové vztahy. Navrhovaná cena za 1 m2
je 100,– Kč.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
6. • Výměna střešní krytiny na objektu
čp. 11 ve Vojicích
Starosta obce předložil ZO cenovou nabíd
ku Josefa Bartošky na výměnu střešní kry
tiny na objektu čp. 11 ve Vojicích v částce
307.000,– Kč bez DPH
Výsledek hlasování
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1
7. • Oprava nádrže ve sportovním areálu
Starosta obce předložil ZO cenovou nabíd
ku firmy KONTIS Praha s. r. o. na stavební
práce, které musí proběhnout před polo
žením folie do vodní nádrže a to v částce
154.560,– Kč bez DPH.
Výsledek hlasování
pro: 8, proti:, zdržel se: 0
8. • Ostatní
◆ Starosta obce informoval ZO o jednání
ohledně vypouštění odpadních vod do vý
pustě V5, jehož povolení končí 6. 10. 2021
a bude prodlouženo pouze na dobu jednoho
roku. Obec má povinnost doložit kopii
pod ané žádosti na zadání vypracování

4. • Rozpočtové opatření
Účetní obce informovala ZO o příjmech
a výdajích, které by měly být předmětem
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projektové dokumentace na změnu trasy
kanalizačního řadu s určeným termínem
předání dokončené projektové dokumenta
ce. Změna trasy vypouštění od výpusti V5
směrem na výpusť V4 a ukončení vypouš
tění odpadních vod do otevřeného příkopu
podél silnice č. III/32750 bude realizováno
nejpozději do června 2022.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce předložil ZO cenovou na
bídku Michala Poura na zbudování nové
ho zábradlí podél chodníku u MŠ v částce
126.139,– Kč včetně DPH a stříšku k písko
višti v částce 37.280,– Kč včetně DPH. Po
diskuzi se stříška k pískovišti realizovat
nebude. Realizovat se bude pouze zábradlí.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce předložil ZO žádost Martiny
Rohalové na odkoupení pozemku parc. č.
240/2 v k.ú. Vojice, který vznikl oddělením
z pozemku parc.č. 240.
Výsledek hlasování
pro: 0, proti: 9, zdržel se: 0
◆ Starosta obce předložil ZO žádost Hospicu
Červený Kostelec o poskytnutí finančního
daru.
Výsledek hlasování
pro: 0, proti: 9, zdržel se: 0
◆ Starosta obce informoval ZO, že bude
možné platit na obecním úřadu platební
kartou. Termín této možnosti bude zveřej
něn.
Výsledek hlasování – ZO bere na vědomí
◆ Starosta obce informoval ZO o podaném
podnětu Jiřího Zavřela na pořízení změny
územního plánu a to na změnu způsobu
využití pozemku parc. č. 903/9 v k. ú. Pod
horní Újezd. Aktualizace územního plánu
se připravuje.
Výsledek hlasování – ZO bere na vědomí
◆ Starosta obce předložil ZO stížnost man
želů Vítkových z Vojic ohledně stékání od
padové vody z místní komunikace na jejich
zahradu. Tento problém se bude řešit na
místě.
Výsledek hlasování – ZO bere na vědomí
◆ Starosta obce vyzval ZO ke zvážení mož
nosti schválit finanční příspěvek pro obce
na Moravě, které postihlo ničivé tornádo.
ZO navrhuje příspěvek ve výši 50.000,– Kč.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
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23. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 5. 8. 2021
1. • Smlouva o zřízení věcného břemene
na p.č. 1431 v k. ú. Vojice
Starosta obce ZO předložil Smlouvu o zříze
ní věcného břemene služebnosti inženýrské
sítě – podzemní kabelové vedení zabezpečo
vacího zařízení a reléový domek včetně ob
služného zařízení na železniční trati Hradec
Králové–Jičín–Turnov to vše na pozemku
parc.č. 1431 v k. ú. Vojice.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
2. • Smlouva o zřízení věcného břemene
na p. č. 246/7 a 259/9 v k. ú. Vojice
Starosta obce ZO předložil Smlouvu o zříze
ní věcného břemene – služebnosti č. IE–12–
2008275/VB/1 Vojice č. p. 25 – oprávněná
reklamace týkající se kabelového vedení
NN a skříně na pozemcích parc. č. 246/7
a parc. č. 259/9 v k.ú. Vojice.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
3. • Stanovení ceny za pozemky na cyklo
stezku
Starosta obce ZO informoval o stanovisku
jednoho z vlastníků pozemků, které obec
potřebuje vykoupit pro vybudování cyklo
stezky do Ostroměře, a to že s prodejem
souhlasí při stanovení ceny 50 Kč / 1 m2.
Výsledek hlasování
pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0
4. • Prodej pozemku p. č. 946/3 v k. ú.
Podhorní Újezd
Starosta obce ZO informoval o záměru na
bídnout k prodeji pozemek parc.č. 946/3
v k. ú. Podhorní Újezd – pod prodejnou
Coop. Po vyvěšení záměru prodeje se ZO
k projednání vrátí.
Výsledek hlasování – ZO bere na vědomí
5. • Ostatní
◆ Starosta obce ZO předložil cenovou na
bídku Michala Poura na zhotovení 3 kusů
žebříků do koupaliště ve výši 64.950,– Kč
včetně DPH, oddělovacího zábradlí (replika
stávajícího) ve výši 167.600,– Kč včetně DPH
a nerezové kotvící plotny 24 kusů s montá
ží do koupaliště ve výši 27.830,– Kč včetně
DPH.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO informoval o stížnostech
občanů na podomní prodejce. Předkládá
proto Nařízení obce č. 1/2021 o zákazu po
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domního a pochůzkového prodeje na území
obce, které ZO schvaluje.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Účetní obce informovala ZO o příjmech
a výdajích, které by měly být předmětem
rozpočtového opatření č. 2, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Do rozpočtové
ho opatření č. 2 budou promítnuty i úpravy
rozpočtu z jednotlivých dalších bodů pro
gramu.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce předložil ZO cenovou na
bídku Štěpána Mádle z Konecchlumí na
zhotovení autobusové čekárny u požární
zbrojnice ve Vojicích ve výši 60.000,– Kč
bez DPH.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce vyzval ZO k určení příjemce,
kterému bude přeposlán finanční příspěvek
obce spolu s příspěvky od občanů, které byly
vybrány pro Moravu, zasaženou ničivým
tornádem. Dle sdělení manažera Sdružení
místních samospráv ČR zatím nejméně fi
nančních prostředků obdržela obec Hodo
nín Bažantnice.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Zastupitel Jaromír Chudoba podal ústní
žádost o poskytnutí finančního daru pro
pořádání Vojické časovky. Návrh je poskyt
nout 7.000,– Kč.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

24. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 9. 9. 2021
1. • Smlouva o smlouvě budoucí na poze
mek parc. č. 84/4 v k. ú. Vojice
Starosta obce ZO předložil Smlouvu o zří
zení věcného břemene a dohodu o umístě
ní stavby č. IV–12–2022132/1 VOJICE KNN
PRO P. Č. 84/4. Jedná se o zemní kabelové
vedení nn.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
2. • Prodej pozemku parc. č. 946/3 v k. ú.
Podhorní Újezd
Starosta obce ZO předložil žádost Tomáše
Splítka, bytem Vojice 146 na odkoupení po
zemku parc. č. 946/3 o výměře 186 m2 v k. ú.
Podhorní Újezd.
Výsledek hlasování
pro: 8, proti: 1, zdržel se: 0
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3. • Oznámení záměru „Podhorní Újezd –
kamenolom“
Starosta obce ZO předložil Oznámení zá
měru „Podhorní Újezd – kamenolom“, kde
oznamovatelem a zároveň investorem je Ká
men Ostroměř, spol.s r. o., Nádražní ul. 414,
507 52 Ostroměř a oprávněným zástupcem
oznamovatele je společnost DP Eco–Consult
s. r. o. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Po pro
studování předloženého oznámení záměru
a diskuzi s občany obce zastupitelé jedno
hlasně schvalují zamítavé stanovisko k výše
uvedenému záměru. Vyjádření k oznámení
záměru „Podhorní Újezd – kamenolom“ se
stane přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
4. • Ostatní
◆ Starosta obce ZO informoval o hromad
ném vyvážení septiků v obci a navrhované
slevě ve výši 100,– Kč za každý 1 m3 odve
zených odpadních vod. Sleva bude odečtena
při vyúčtování.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO informoval o zatékání
vody do prostorů sklepů u MŠ.
Výsledek hlasování – ZO bere na vědomí
◆ Starosta obce ZO předložil žádost Tere
zy Makovcové o finanční příspěvek ve výši
8.000,– Kč na pořádání vánočních dílniček.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Účetní obce informovala ZO o příjmech
a výdajích, které by měly být předmětem
rozpočtového opatření č. 3, které se stane
přílohou č. 2 tohoto zápisu. Do rozpočtové
ho opatření č. 3 budou promítnuty i úpravy
rozpočtu z jednotlivých dalších bodů pro
gramu.
Výsledek hlasování
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zapsala Marcela Novotná
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Hasiči informují

Za SDH Vojice Petr Bílek
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Oznamovatel a zároveň investor Kámen Ostroměř, s r.o. požádal dle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o prodloužení těžby
nerostných surovin lomu v Podhorním Újezdě.
k záměru dál pokračovat s těžební činnosti
v ložisku Podhorní Újezd.
Toto stanovisko je odrazem nedávných zku
šeností s odvozem velkého množství odvalu
na dálnici k Hradci Králové. Firmy, které
zajišťovaly odvoz, nedodržovaly tonáž vo
zidel, ani množství průjezdů za den. Část
obce byla neúměrně zatěžována hlukem,
prachem a velkým pohybem vozidel. Kladně
musíme ale hodnotit přístup k opravě ces
ty. Druhým velkým problémem je špatná
kvalita vody ve vrtu, který zásobuje celou
obec. Zdroj znečištění vidíme v těžební čin

Lom Podhorní Újezd
Rozdávání betlémského světla
a lampionový průvod
Členové Sboru dobrovolných hasičů Vojice
v loňském roce 2020 před Vánocemi poprvé
přivezli do naší obce od skautů ze Staré Paky
betlémské světlo. I přes přísná opatření jsme
zahaleni rouškami zapálili betlémské svět
lo v kapličce ve Vojicích a rozdali světélka
občanům naší obce, kteří vyzbrojeni lucer
ničkami či svíčkami přišli pro tento symbol
Vánoc. V letošním roce 2021 máme opět v
plánu přivézt betlémské světlo do naší obce
a zároveň máme v plánu pro děti uspořádat

lampionový průvod při příležitosti zapálení
betlémského světla v kapličce ve Vojicích.
Akce je plánovaná na neděli 19. prosince
2021. Doufáme, že v letošním roce již ne
budou tak přísná proti-pandemická opat
ření a budeme moci tuto plánovanou akci
uskutečnit. Podrobnější informace budou
před akcí vyvěšeny na vývěsních tabulích
obce a také umístěny na webové stránky
naší obce.
Za SDH Vojice M. Šorm

Obecní úřad Podhorní újezd a vojice
vás srdečně zve na

dýně
2021
26. 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!
vojicko—újezdecký
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OZNÁMENÍ ZÁMĚRU „Podhorní
Újezd – kamenolom“
Stávající EIA platí do roku 2023. Záměr
podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona
EIA. Příslušným úřadem je Krajský úřad
Královehradeckého kraje. Záměr byl zveřej
něn na úřední desce obecního úřadu 23. 8.
2021 a do 18. 9. 2021 se mohla veřejnost,
dotčené orgány a dotčené samosprávné cel
ky písemně vyjádřit k oznámení Krajského
úřadu Královehradeckého kraje. 9. 9. 2021
zasedalo zastupitelstvo obce, jehož hlavním
bodem bylo schválit a poslat své stanovisko
na krajský úřad. Jednohlasně bylo schvá
leno a odesláno nesouhlasné stanovisko

Ukliďme Česko,
ukliďme i naši
obec
Akce Ukliďme Česko, ukliďme i naši obec
Podhorní Újezd a Vojice se konala 18. 9. 2021.
Již po šesté se sešli dobrovolníci nejen z řad
místních hasičů, aby uklidili nepořádek po
obci, černé skládky po lese či plechovky
podél silnic.
Opět se tak můžeme těšit z uklizených
příkopů zejména na obě vlakové zastávky
či z areálu koupaliště bez papírků, brček
a rozlámaných plastových kelímků. Asi nej
kurióznější nález byly 3 neotevřené lahve
plzeňského prazdroje.
Akce se zdařila včetně odpoledního zhod
nocení na požární nádrži ve Vojicích, kde
jsme s dětmi opekli buřty. Závěrem děkuji
všem účastníkům a připomínám, že další
úklid budeme organizovat příští rok na jaře.
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Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o nové situaci, jež nastala v lomu, který se nachází na katastrálním
území naší obce a je ve vlastnictví majitele společností
Lom Podhorní s.r.o a Kámen Ostroměř s.r.o.
Majitel lomu v polovině srpna 2021 zažá
dal na Odboru životního prostředí v Hradci
Králové o schválení dokumentu EIA, který
popisuje podnikatelský záměr majitele lomu
a slouží k určení vlivu tohoto podnikatel
ského záměru na životní prostředí a kvalitu
života obyvatel obce.
Bohužel jsme v tomto rozsáhlém dokumen
tu zjistili velké množství rozporných údajů
a informací. Níže Vám představujeme nej
zásadnější části dokumentu EIA:
V lomu dochází ke změně koncepce finál
ního produktu, kde se doposud jednalo
o těžbu blokového kamene a nově k tomu
přibude také výroba štěrkopísku, který bude
s největší pravděpodobností použit na stav
bu dálnice D35.
Obáváme se rizika, že může dojít k ovliv
nění stavu nebo kvality vody našeho jedi
ného zdroje pitné vody nacházejícího se
cca 300 metrů od areálu lomu. Prvním dů
vodem těchto obav je použití nové strojní
techniky, která má drtit vytěžený kámen a
k jejímuž chlazení se má používat voda z je
diného zdroje pitné vody naší obce. Druhým
důvodem je plán používat k těžbě v lomu
velmi toxické trhaviny.
Provoz lomu již nebude opakovaně kontro
lován novým dokumentem EIA. Provozo
vatel lomu navrhuje, aby nyní předložený
dokument EIA byl platný, až do konce vy

těžení ložiska lomu, což dle plánované roční
výtěžnosti činí cca 115 let.
V záměru se rovněž počítá s vytěžením pří
jezdové cesty k několika pozemkům.
Obáváme se, že nebudou dodržována pra
vidla o předepsaném průjezdu množství
kamionů, které nebudou tonáží odpovídat
konstrukci příjezdových cest a dojde k jejich
poškození, tak jak se již stalo v roce 2019
a 2020.
Z tohoto důvodu jsme na základě technic
kých podkladů a s pomocí právníků připra
vili několik verzí dokumentů, které tuto
plánovanou podnikatelskou činnost a do
kument EIA rozporují.
Chtěli bychom Vám proto touto cestou po
děkovat, protože se nám podařilo zajistit
více než 100 kusů těchto podepsaných do
kumentů, které byly předány na Odbor ži
votního prostředí v Hradci Králové.
Námi připravené dokumenty jsme poskytli
i zastupitelstvu naší obce, které schválilo
rozpor k dokumentu EIA a který jsme
taktéž dodali na Odbor životního prostře
dí v Hradci Králové. Dále máme písemné
potvrzení, že vodohospodáři Jičín podali
taktéž rozpor k dokumentu EIA.
Připravujeme další opatření, která mají
primárně za úkol ochránit náš jediný zdroj
pitné vody a o vývoji situace Vás budeme
informovat.
vojicko—újezdecký
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nosti lomu, který je vzdálen 300 m od vrtu
a hlavně používáním nevhodných trhavin.
Zastupitelstva, která se touto problematikou
zabývala nebyla jednoduchá a proto nyní
zastupitelé chtějí využít možnosti, že se
schvaluje nový záměr vlivu na životní pro
středí vyslovením negativního stanoviska.
Ing. Josef Chudoba
starosta obce
Pokud máte zájem o bližší informace, pro
sím obraťte se na nás.
Vaší pomoci a podpory si velmi vážíme.
Michal Adam, Lubomír Pšenička,
Michal Pour, Pavel Žďárský

jubilanti
říjen

• 75. narozeniny oslaví paní Milena Laňa
rová z Podhorního Újezdu

listopad

• 81. narozeniny oslaví paní Marie Ně
mečková z Podhorního Újezdu
• 82. narozeniny oslaví pan Zdeněk Bílek
z Vojic
• 85. narozeniny oslaví pan Stanislav Kal
voda z Podhorního Újezdu

prosinec

• 70. narozeniny oslaví paní Věra Šepsová
z Vojic
• 75. narozeniny oslaví pan Karel Kindl
z Vojic
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házená – podhorní újezd
mladší žákyně Mistrovství ČR – Tymákov 2021
Družstvo mladších žákyň TJ S. Podhorní Újezd se zúčastnilo mistrovství ČR
v Tymákově poté, co zvítězilo v oblastním přeboru východočeského kraje ve své
kategorii.
1. Sokol Tymákov – TJ Miroslav 22 : 4 (12 : 1)
2. Sokol Svinov – TJ S. Pod. Újezd 17 : 6 (11 : 3)
3. TJ Březno – TJ Jiskra Raspenava 5 : 14
(2 : 6)
4. TJ Jiskra Raspenava – TJ S. Pod. Újezd 16 : 21
(7 : 12)
5. Sokol Tymákov – TJ Březno 21 : 2 (12 : 0)
6. TJ Miroslav – Sokol Svinov 8 : 17 (5 : 8)
7. TJ Jiskra Raspenava – Sokol Tymákov 7 : 18
(3 : 7)
8. TJ S. Pod. Újezd – TJ Miroslav 19 : 13 (11 : 7)
9. TJ Březno – Sokol Svinov 5 : 13 (1 : 8)
10. TJ Miroslav – TJ Jiskra Raspenava 4 : 14
(3 : 7)
11. Sokol Tymákov – Sokol Svinov 12 : 6 (3 : 1)
12. TJ S. Pod. Újezd – TJ Březno 14 : 10 (7 : 4)
13. Sokol Svinov – TJ Jiskra Raspenava 17 : 10
(11 : 4)
14. TJ Březno TJ Miroslav 9 : 9 (6 : 6)
15. TJ S. Pod. Újezd – Sokol Tymákov 10 : 24
(5 : 14)

ší. V prvním poločase jsme se ještě trochu
hledali, poté už to šlapalo a v útoku se vý
razně prosazovala T. Bajerová, která vstře
lila 13 branek. Zaslouženě jsme tento zápas
vyhráli 21:16 (12:7).
V sobotu po obědě nás potom čekalo další
utkání, které bylo potřeba vyhrát, abychom
mohli pomýšlet na medaili. V první půli se
děvčata opět hledala, ale vyhrát poločas
zápasu 11:7 se podařilo. Obrana fungovala
pod vedením E. Zahrádkové a v útoku se pro
změnu blýskla Š. Bittnerová s 11 góly. Výhra

nad Miroslaví 19:13 nakopla celé družstvo
a všichni už se těšili na neděli.
V neděli, opět brzy ráno v 8.00 hodin, nás
čekalo družstvo Března, jeden z papírově
jednodušších soupeřů. Ráno před zápasem
však došlo k ohromné komplikaci, kdy jsme
zjistili, že jedna z útočnic Š. Bittnerová ne
může nastoupit do utkání. Bohužel ji v noci
schvátila horečka a zimnice. Celý tento in
cident rozhodil celé družstvo, především
útok. V útoku v 1. dějství hrály T. Bajerová,
B. Bílková a zaskakující N. Mrnková, ale po
dařilo se jim vyhrát poločas 7:4. Na 2. po
ločas se Štěpánka přece jen ustrojila a po
máhala družstvu alespoň s tresty a tím celé
družstvo „Milek“ zase trochu ožilo. („Mil
ky“ proto, protože děvčata dostala na novou
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sezónu nové dresy ve fialové barvě a tak si
tak začala říkat.) Nervy drásající utkání
nakonec holky dotáhly do vítězného konce
14:10 a tím si zajistily 3. místo v turnaji.
Poslední zápas s domácím Tymákovem byl
poté už formalitou. Tymákovská děvčata
byla v tu chvíli již jistými mistryněmi, a to
zaslouženě. Své soupeřky předčila ve všech
směrech. Pro nás to znamenalo, že si v pod
statě zahrajeme klidné utkání, včetně všech
náhradnic. Poločas proti mistryním jsme
prohráli 5:14, za což se ale nikdo nestyděl.
Celé utkání potom skončilo 10:24 pro do
mácí. Na druhé straně, 10 branek mistry
ním nikdo jiný nedal. Po skončení tohoto
utkání bylo slavnostní vyhlášení a čekalo
se na medaile. Za naše družstvo byla oce
něna Š. Bittnerová jako 2. nejlepší útočnice
turnaje a E. Zahrádková jako nejužitečnější
hráčka P. Újezdu.
Všechny tyto faktory přispěly k obhajobě
bronzových medailí z loňského roku, a to
i přes komplikace a nepřízeň počasí, a všem
zúčastněným patří velký dík.
Velké poděkování tradičně patří také sku
pině fanoušků z řad rodičů, kteří fandili po
celou dobu turnaje až do úplného konce. Za
podporu všem moc děkujeme.
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Mistrovství ČR starší žáci – Osek nad Bečvou
2021
Také družstvo starších žáků TJ S. Podhorní Újezd se zúčastnilo mistrovství ČR
poté, co zvítězilo v oblastním přeboru Východočeského kraje ve své kategorii.
Naši hoši se vydali do Oseku nad Bečvou.
1. TJ S. Osek n. B – TJ S. Pod. Újezd 23 : 24
(13 : 12)
2. TJ Přeštice – Draken Brno 19 : 16 (10 : 7)
3. Sokol Bakov n.J. – TJ Žatec 10 : 13 (4 : 7)
4. TJ S. Pod. Újezd – Draken Brno 11 : 9
(4 : 5)
5. Sokol Bakov n.J. – TJ S. Osek n. B 24 : 28
(10 : 17)
6. TJ Žatec – TJ Přeštice 12 : 18 (5 : 9)
7. TJ S. Pod. Újezd – Sokol Bakov n. J. 20 : 10
(11 : 8)
8. Draken Brno – TJ Žatec 13 : 12 (6 : 6)
9. TJ S. Osek n. B – TJ Přeštice 24 : 24 (11 : 14)
10. TJ Žatec – TJ S. Pod. Újezd 13 : 20 (9 : 14)
11. Sokol Bakov n.J. – TJ Přeštice 7 : 17
(3 : 11)
12. Draken Brno – TJ S. Osek n. B 14 : 13
(9 : 8)
13. TJ Přeštice – TJ S. Pod. Újezd 16 : 7 (10 : 5)
14. TJ S. Osek n. B – TJ Žatec 23 : 14 (11 : 9)
15. Draken Brno – Sokol Bakov n. J. 19 : 3
(9 : 2)

1. Sokol Tymákov 5 5 0 0 – 97 : 29 – 10
2. Sokol Svinov 5 4 0 1 – 70 : 41 – 8
3. TJ S. Pod. Újezd 5 3 0 2 – 70 : 80 – 6
4. TJ Jiskra Raspenava 5 2 0 3 – 61 : 65 – 4
5. TJ Březno 5 0 1 4 – 31 : 71 – 1
6. TJ Miroslav 5 0 1 4 – 38 : 81 – 1
Sestava
A. Půlpánová, T. Poláková, N. Mrnková,
S. Šramelová, A. Svobodová, S. Černov
ská, A. Bittnerová, Z. Henychová, Š. Bitt
nerová, E. Zahrádková, T. Bajerová, B. Bíl
ková, V. Henychová, trenéři Vl. Bílek
a F. Kloutvor.
Naše děvčata přijela do Tymákova v pátek
a po slavnostním nástupu a prvním utkání
šla na družstvo Svinova. Toto utkání se nám
vůbec nepovedlo, nefungovalo od brankář
ky až po útok. Po prvním poločase měli
trenéři hodně starostí, a proto zásadním
způsobem překopali sestavu. Do branky na
stoupila T. Poláková a naopak z branky do
obrany se přesunula A. Půlpánová. Obrana
se vyztužila, bohužel útoku se stále neda
řilo, hlavně ve chvílích, kdy soupeř obsadil
stěžejní střelkyně. Utkání proto skončilo
nevalně 17:6 (11:3).
K dalšímu zápasu nastoupila naše děvčata
v sobotu brzy ráno proti Raspenavě. Přes
brzkou ranní hodinu bylo o poznání lep
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1. TJ Přeštice 5 4 1 0 – 94 : 66 – 9
2. TJ S. Pod. Újezd 5 4 0 1 – 82 : 71 – 8
3. Draken Brno 5 3 0 2 – 71 : 58 – 6
4. TJ S.Osek n. B 5 2 1 2 – 111 : 100 – 5
5. TJ Žatec 5 1 0 4 – 64 : 84 – 2
6. Sokol Bakov n. J. 5 0 0 5 – 54 : 97 – 0
Sestava
R. Miřejovský, M. Čermák, V. Barcal, F. Chudoba, M. Doskočil, L. Svoboda, O. Klou
tvor, Adam Kloutvor, L. Šára, J. Chemišinec,
Vl. Bílek a trenéři F. Kloutvor, Vl. Bílek.
První utkání na MČR v Oseku a rovnou pro
ti domácímu týmu bylo velmi těžké. Silný
soupeř s výškovou převahou jak v útoku, tak
v obraně, nastoupil nemilosrdně od začát
ku na naše chlapce a byl z toho strašidelný
začátek, kdy jsme prohrávali 1:6. Kluci ale
poté sebrali síly, zabojovali a dotáhli poločas
na rozdíl pouhé branky na 12:13.
Druhé dějství bylo stále ve znamení do
tahování se na soupeře, až ke konci utká
ní jsme převzali vedení ve 20. minutě na
22:21. Infarktový závěr jsme s nesmírným
nasazením všech hráčů nakonec zvrátili
na svou stranu a zaslouženě vyhráli o gól
24:23. V útoku se dařilo Vl. Bílkovi, který
vsítil 14 branek.
V sobotu ráno nás čekal nevyzpytatelný
soupeř z Brna. Toto utkání jsme začali po
někud s rozpaky a poločas jsme prohrávali
4:5. Zápas byl hlavně o obraně a brankářích
a opět jsme poměrně dlouho jenom dotaho
vali. V 19. minutě 2. poločasu se konečně
podařilo srovnat stav na 9:9, od této chví
le nepustila obrana útok Brna na dostřel
a brankář Miřejovský už nepustil ani gól.
V útoku se podařilo vstřelit branku F. Chu
dobovi na 10:9 a výhru potom 2 minuty před
koncem na 11:9 potvrdil ještě Adam Klou
tvor. Bylo to další náročné utkání a bylo
potřeba načerpat znovu energii na dalšího
soupeře, tentokrát z Bakova nad Jizerou.
S Bakovem jsme změřili síly ještě v sobo
tu dopoledne. Soupeř sice bojoval jako lev,
ale tahal stále za kratší konec a naši hoši
si udržovali minimální náskok 11:8 v po
ločase. V druhém dějství jsme zapnuli
na plné obrátky a nepustili jsme soupeře
již téměř k ničemu. Obrana pod vedením
M. Čermáka obdržela za 25 minut pouze
2 branky a v útoku se dařilo skoro všechno,
tím pádem mohli zasáhnout do utkání také
náhradníci z lavičky a utkání se dohrávalo
v poklidu.
pokračování na str. 8
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pokračování ze str. 7
Třetí utkání odpoledne téhož dne na nás po
tom čekal ještě soupeř z Žatce. Šlo o důležité
utkání, které nás v případě vítězství mohlo
katapultovat do čela tabulky po druhém
odehraném dni. 3 utkání za sobotu byla pro
základ sestavy sama o sobě bolestivá, kluci
se ale na vítězné vlně zakousli a nepřipusti
li žádné pochybnosti, kdo se bude radovat.

Poločas skončil 14:9 a v té chvíli mohli opět
nastoupit náhradníci, aby si základ mohl
odpočinout a připravit se na nedělní ráno
na posledního soupeře z Přeštic. Utkání se
odehrálo až do konce v naší režii s výsled
kem 20:13.
Po závěrečném hvizdu tohoto utkání se roz
poutalo „peklo“, které nám zařídili fanouš
ci. Za hlasitého zvuku bubnu jsme s nimi
všichni radostně oslavovali další výhru na
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tomto turnaji, která znamenala nejhůř stří
brné medaile.
V neděli ráno nás čekal poslední důležitý
zápas o titul MČR s Přešticemi. Soupeř se
na nás velmi dobře připravil a od začátku
měl utkání pod kontrolou. Taktika, kdy
silní, velcí obránci obsazovali naše stěžejní
útočníky jim výborně vycházela, ostatním
se nedařilo prosazovat. Poločas tak skončil
celkem jednoznačně 5:10. V druhé polovině
jsme se ještě pokusili zvrátit výsledek, ale
již značně unavení a dobití útočníci neměli
dostatek sil. V tuto chvíli se opět zapojila
lavička, která dohrála půlku poločasu do
konce, nemělo již smysl utkání vyhrotit,
když už nebyla naděje na výhru. Bohužel to
nevyšlo, ale celé družstvo se rozhodně nemá
za co stydět. Nikdo z nich nic nevzdával,
všichni hráli naplno.
Mistry jsme se tedy nestali, ale vicemistři
se také počítají, vždyť je to nejlepší umístě
ní našeho klubu na MČR v naší novodobé
historii.
Kromě stříbrných medailí si na závěrečném
nástupu družstev odnesl ocenění také M.
Čermák jako nejlepší obránce MČR a neju
žitečnější hráč P. Újezdu. 2. místo ve střel
cích potom obsadil Vl. Bílek za vstřelených
50 branek.
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
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Je to krásné a nechci to vyhodit.
Je to užitečné a mohlo by se to hodit.
Odnesu to na bleší trh…
V sobotu 23.10. 20201
Vás srdečně zveme na

v hostinci Na Rohu ve Vojicích
od 13 do 17 hodin
přijďte prodat/přijďte koupit
oblečení, obuv, hračky, knihy, domácí a sportovní potřeby,
hudební nástroje a další poklady z půdy 
prodávající se registrují na emailu makovcova.tera@seznam.cz
nebo na tel.: 773 092 550, počet míst je omezen
těšíme se na Vaši účast
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Závody
na jindřicho
hradeckém
náměstí
V neděli 12. 9. 2021 jsem se se svým týmem
SCK Asteria Dubí tělesně postižených spor
tovců účastnil vloženého závodu v rámci
mezinárodního poháru zdravých cyklistů.
Závod nám byl vyměřen na 9 km tedy 15 kol
kolem jindřichohradeckého náměstí.
Start závodu byl velice nervózní, provázen
několika strkanicemi, a také několika pády.
Po nervózním začátku jsem si vypracoval
dostatečný náskok, který jsem si udržel až
do cíle. Závod jsem vyhrál, následovaný
svým týmovým kolegou Romanem Šejnou
a na třetím místě se umístil závodník Jed
ličkova ústavu Liberec.
Toto vítězství mě opět nabudilo, a už se tě
ším na další poměřování sil v mém zajíma
vém sportu. CYKLISTICE ZDAR!
Zbyněk Charvát

akci pořádá Tereza Makovcová a Lucie Čermáková

SPOLEK MAXINEC

Spolek Maxinec byl 11. 9. na plánovaném
výletě v Jaroměři ve Výtopně Jaroměř –
Železničním muzeu. Bylo nám ukázáno
několik zajímavých exponátů, které spolek
nadšenců železnice zachránil od sešroto
vání nebo celkové devastace. Bylo zajíma
vé, s jakým zápalem pro věc se tito mladí
lidé věnují záchraně historických kousků
železnice. Dokázali o všem pohovořit a od
povědět na všechny naše laické otázky.
A též nás překvapilo, jak finančně náročné
je exponáty udržovat,opravovat a dokonce
nakupovat. Jedna velká parní lokomotiva,
viz foto, stála 700.000,– Kč. Sice přijela po
kolejích, ale nefunkční, čekající na nároč
nou renovaci.
Poté jsme přejeli do nedalekého Josefova.
Zde jsme si prohlédli Bastion No. I a podzemí
pokračování na str.10
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Relaxační jóga

Srdečně Vás zveme
na

Adventní jarmark
s dílničkou
pro děti i dospělé

Úterý 18:00 - 19:00
Muzeum Ostroměř,
T.G.Masaryka 121
1.patro
www.ctyrlistci.cz
FB: Studio Čtyřlístek
tel. 732 968 784

strana 10

Který se bude konat 27.11.2021 od 13 hodin
v hostinci Na Rohu ve Vojicích
Na prodej budou vánoční dekorace a drobné dárečky.
Těšit se můžete na výrobu
 Adventních věnců a svícnů
 Jednoduchých vánočních ozdob
Občerstvení zajištěno
Svařák bude 
Chystáme i malé překvapení
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Vojická časovka 2021 – 4. ročník JÓGA PRO TĚHULKY
21. 8. 2021 se uskutečnil další ročník velmi populární Vojické časovky. Za velmi

krásného a cyklisticky přímo ideálního počasí (24 °C) se na start závodu postavilo
76 závodníků všech věkových kategorií.
Úžasné výkony předvedli zejména naši mla
dí sportovci Míša Bajer, Vojta Zahrádka,
Matěj Čermák a házenkářské žákovské na
děje Eliška Zahrádková a Ema Kloutvorová.
Na všech je vidět pravidelný tvrdý trénink
pod vedením Fandy Kloutvora a Vládi Bílka.
Úžasné časy a vylepšení vašich osobních
traťov ých rekordů je toho jasným důkazem.
V kategorii muži se nejrychleji do cíle dostal
Martin Kubišta (8:23), v kategorii ženy Ma
rie Karbanová (ročník 2008 – 12:58).
Cílové vyhlášení proběhlo na nádherném
házenkářském hřišti ve Vojicích pod hla

STŘEDA 16 - 17h

vičkou TJ Sokol Podhorní Újezd. Chtěl bych
moc poděkovat celému týmu kolem Vojic
ké časovky. Opět všichni obětavě připravili
úžasný závod. Moc děkuji. Velkou pochvalu
mám všem vyjádřit od krajského zastupi
tele pana JUDr. Ing. Rudolfa Cogana Ph.D.,
který celou akci podpořil a zaštítil. Cituji
jeho vlastní slova: „Nádherný závod, úžasný
místo, skvělý lidi.“
Již 5. ročník Vojické časovky proběhne v ter
mínu 20. 8. 2022 a bude to velký!
S úctou Michal Řeháček

í

.zář

od 8
Muzeum E. Štorcha
1. patro

objednání tel.: 732 968 784

Akci pořádá Lucie Čermáková a Tereza Makovcová
za finanční podpory obce Podhorní Újezd a Vojice

SPOLEK MAXINEC
pokračování ze str.9
a mimo jiné i lapidárium původních soch z
dílny Matyáše Bernarda Brauna. Prohlídky
podzemních chodeb zpřístupnil Klub čes
kých turistů již v roce 1923. Za války zde
byla německá posádka, po roce 1968 so
větská vojska, která objekt vyklidila v roce
1991. Měli jsme štěstí, že o tomto víkendu
probíhaly Dny evropského kulturního dě
dictví. Proto jsme měli komentované pro
hlídky v dobových kostýmech s hranými
scénkami. Tam jsme se dozvěděli, že Tere
zín a pevnost Josefov vystavěl Josef II. Tere
zín pojmenoval po své matce Marii Terezii.
Tyto dvě naše pevnosti jsou co do velikosti
a významu srovnatelné s německou pevnos

ÚTERÝ
16:15 - 17:15

tí Kenigstain, kterou jsme již též navštívili.
Pak jsme ještě zajeli do Krkonoš - Janských
Lázní, kde se nachází Stezka korunami
stromů. Tato stavba je dlouhá přibližně
1500 metrů, výška stavby 45 metrů. Zají
mavostí je, že na tuto stezku nepadl jediný
strom z českých lesů. Veškeré dřevo bylo
dovezené z Rakouska.
Některým účastníkům nebyl zcela příjemný
pocit mírného chvění, obzvláště v horních
patrech stezky. Ale pozor, chvíle strachu
byla odměněna nádherným výhledem do
české krajiny.
Spolek Maxinec pro vás chystá 2. 10. 2021
Drakiádu. Sraz jako vždy na koupališti ve
14 hodin. Jste všichni srdečně zváni.

www.ctyrlistci.cz

tělocvična ZŠ, při hezkém počasí se bude
cvičit venku - sledujte FB stránku
tel.: 732 968 784

Bořek Novotný
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Zprávy z vojické školy a školky
1. září začal nový školní rok 2021/2022.
Přivítali jsme 3 nové prvňačky, Anežku Bar
toškovou, Šárku Senylníkovou a Nelu Štu
dentovou. Také Elišku Zaňkovou, žákyni
4. ročníku. Žákům byla představena nová
paní vychovatelka Kateřina Slavíková, kte
rá nastoupila za Martinu Habrdovou, která
odchází na mateřskou dovolenou. Nejdříve
jsme se všichni seznámili, zazpívali jsme si
a povídali si o akcích, které nás v nejbližší
době čekají. Novým žákyním a rodičům
jsme přiblížili, jak to chodí u nás ve škole.
Společně jsme si prohlédli školu. Žáci do
stali učebnice a pracovní sešity, alespoň na
chvíli se stavili ve školní družině, kam už se
všichni těšili na své oblíbené hry a stavebni
ce a odešli domů, užít si posledního volného
dne, než jim začnou školní povinnosti.
6. září jsme odjeli do Hořic na dopravní
hřiště, které je umístěno v areálu Autokem
pu U Věže. Žáci nejdříve odešli na učebnu,
kde zhlédli instruktážní film s dopravní
tématikou. Pak společně s panem Milanem
Čeřovským prošli celou trasu dopravního
hřiště. Cestou si opakovali dopravní značky,
vysvětlovali si různé dopravní situace, které
na ně čekají. Pak už jezdili na kolech, anebo
představovali chodce. Jako každým rokem,
byl největším úskalím kruhový objezd. Ale
po prvních přestupcích brzy všichni jezdili

bezchybně. Pak si ti starší napsali test zna
lostí, mladší vypracovali úkoly z prvouky.
Čas rychle utekl a my jsme se museli vydat
zpět na autobus a vrátit se zpět, kde na nás
již ve školní jídelně čekal oběd.
Od začátku září je krásné slunečné počasí,
a tak jsme téměř každý den venku. Ve škol
ní družině žáci nejraději sportují na hřišti
ve sportovním areálu, hrají si na dětském
hřišti nad školou a hlavně využívají školní
zahradu. Její prostory přímo vybízí k hra
ní různých dětských her, malují na tabuli,
staví si na písku, anebo jen tak relaxují pod
přístřeškem.
Po uplynutí prvních školních dnů je vidět,
že žáci jsou rádi, že mohou chodit do školy,
kde mohou trávit čas se svými kamarády.
Snad to tak bude po celý letošní školní rok.
Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ

Hurá do školky!
1. září začal nový školní rok a my všichni
jsme se už do naší školky moc těšili. Starší
děti měly velikou radost, že se opět vidí se
svými kamarády a nové děti se pomalu se
znamovaly a adaptovaly na prostředí a pra
vidla. Po celkem krátké době vše zvládly
a pomalu se začlenily do kolektivu.

Hned, jako první zajímavé téma, byla skli
zeň na polích a v sadech, a to děti oprav
du bavilo. Povídali jsme si a ukázali, jak
roste mák a jak vypadá makovice uvnitř.
Její struktura a malá zrníčka děti udivova
ly. Vyrobili jsme si na náš školkový strom
plný jablíček jablíčka s fotkami dětí. Na
interaktivní tabuli děti viděly, jak roste
brambora, jak se musíme starat o její růst,
aby byla veliká úroda a předškolní děti na
tabuli počítaly její hlízy. Vybarvili jsme si
omalovánky ovoce, třídili ovoce a zeleninu,
pozorovali, jak na polích pracují traktory
a nakonec na závěr tohoto tématu si vyro
bili štrúdl. Jeho výroba byla pro všechny
zajímavým zážitkem, děti si vyzkoušely
oloupat jablíčko, Viktorce to šlo překrásně.
Některé strouhaly, a nakonec si každý přidal
malinko cukru, aby byl štrúdl dost sladký.
Ještě skořici a z těsta jsme vyrobili noha
vici a poprosili paní kuchařku o upečení.
Ta nám ho s radostí upekla, pocukrovala
a každý dostal malý kousek na ochutnání.
Věřte, nebo ne, ale štrúdl vyrobený malý
mi dětskými ručkami byl opravdu výborný
a jen se po něm zaprášilo.
Máme před sebou mnoho témat, která
nás budou provázet celým školním rokem
2021 – 2022 a už se na ně moc těšíme.
Eliška Odstrčilíková, učitelka MŠ
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