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maškarní bál
Poslední březnovou neděli se v hostinci Na Rohu ve Vojicích uskutečnil dlouho očekávaný
maškarní bál. Taneční parket zaplnili indiáni, čarodějnice, hasiči a přiletěl i samotný Harry
Potter! Maškar bylo přibližně čtyřicet. Nechyběly ani hry, kterými se prokládal tanec. Nejoblíbenější je již desítky let židličkovaná. K tanci zahrála kapela Servis-Vokap. Velké díky
patří Ondřeji Holcovi za přípravu hospody a zajištění občerstvení.
Pořadí masek:
základní škola:
mateřská škola:
1. indián – Verča Bajerová
1. Plameňák – Anežka Šormová
2. Upírka – Sabina Hanáková
2. Traktorista – Adam Savinkov
3. Harry Potter – Matyáš Vagner
3. Hasič – Ondra Havlíček
4. Gejša – Eliška Zaňková
4. Pirát – Ondra Žitka
5. Čarodějnice – Anežka Bartošová
5. Pat – Matěj Pšenička
Za kulturní komisi Daniela Kalvodová

foto Filip Vohánka
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
27. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 24. 2. 2022
1. • Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Starosta obce předložil ZO schodkový návrh
rozpočtu obce na rok 2022 s navrhovanými příjmy ve výši 13.389.000,– Kč, s na
vrhovanými výdaji ve výši 15.137.424,– Kč
a financováním ve výši 1.748.424,– Kč, který
se stane přílohou č. 1 tohoto zápisu. Do rozpočtu budou zahrnuty finanční příspěvky
na činnost spolků a to: Myslivecké sdružení Podhorák 40.000,– Kč, Jezdecký klub
20.000,– Kč, Spolek Maxinec 40.000,– Kč,
Rybáři 5.000,– Kč, TJ Sokol 150.000,– Kč
a SDH Vojice 70.000,– Kč. Projednání
a schválení příspěvků spolkům je samostatným bodem tohoto zápisu. V rozpočtu budou zejména zahrnuty: vybudování kanalizace na Brdíku ve výši 5.000.000,– Kč, nákup nového traktoru ve výši 1.380.000,– Kč,
další opravy v technické budově čp. 11 ve
Vojicích ve výši 500.000,– Kč, úpravy v budově obecního úřadu ve výši 231.000,– Kč,
úprava prostranství u kapličky ve výši
200.000,– Kč, nákup dvou kontejnerů na
bioodpad ve výši 150.000,– Kč, opravy kanalizace ve výši 100.000,– Kč a projekt na
cyklostezku ve výši 300.000,– Kč. Rozpočet je po úpravách jako schodkový s příjmy
ve výši 13.389.000,– Kč a výdaji ve výši
15.227.424,– Kč se zapojením financování
ve výši 1.838.424,– Kč.
Při sledování plnění rozpočtu bude směrným ukazatelem paragraf.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
2. • Obnova obecní techniky
Starosta obce ZO informoval o nutnosti
obnovy techniky. ZO navrhuje koupi nového traktoru o výkonu motoru 88 k. Ukládá
starostovi obce oslovení alespoň tří firem
k podání cenové nabídky.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
3. • Nákup kontejnerů na bioodpad
Starosta obce ZO předložil nabídku firmy
ELKOPLAST CZ, s. r. o. Štefánikova 2664,
Zlín na nákup jednoho kontejneru o roz-

měrech 3750 × 2000 × 1800 mm za cenu
81.070,– Kč včetně DPH a jednoho kontejneru o rozměrech 3750 × 2000 × 1000 mm
za cenu 67.760,– Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
4. • Smlouva o poskytování služeb a smlouva o zápůjčce
Starosta obce ZO informoval o stále častějších případech pobíhajících psů a následném problému, jak psa zabezpečit. Proto
navrhuje uzavřít Smlouvu o poskytování
služeb a Smlouvu o zápůjčce s Psím útulkem
Chlum u Hořic, který zajistí odchycení psa,
komplexní péči a případnou adopci.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
5. • Žádost o koupi části pozemku parc. č.
163 v k. ú. Vojice
Starosta obce ZO předložil žádost Josefa
Bartošky ml., bytem Vojice 9 o koupi části
pozemku parc. č. 163 v k. ú. Vojice.
Výsledek hlasování:
pro: 0, proti: 9, zdržel se: 0
6. • Přistoupení obce k Paktu starostů
a primátorů
Starosta obce ZO seznámil s Paktem starostů a primátorů – Evropa, kterým bude
společný závazek, vedoucí k zintenzivnění opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu a plnění společného
akčního plánu pro udržitelné zdroje energie
a boj proti změně klimatu.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
7. • Ostatní
◆ Starosta obce ZO vyzval, k podávání návrhů na výši pronájmu sportovního areálu
v Podhorním Újezdě na letní sezonu 2022.
ZO navrhuje nájem ve výši 3.500,– Kč /
1 měsíc a zálohu na energie ve výši 7.000,– Kč /
1 měsíc. Po vyvěšení záměru pronájmu se
ZO k projednání vrátí.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO předložil žádosti spolků o finanční příspěvky a to: SDH Vojice
70.000,– Kč, TJ SOKOL Podhorní Újezd
a Vojice 150.000,– Kč, Myslivecký spolek
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Podhorák 40.000,– Kč, Spolek Maxinec
40.000,– Kč a Jezdecký klub 20.000,– Kč
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO předložil Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. E617-S-508/2022 uzavřenou mezi Obcí
Podhorní Újezd a Vojice a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Praha 1. Jedná se o stavbu „Doplnění závor
na přejezdu v km 4,018 (P3121) trati Hradec
Králové – Turnov“ na pozemku parc. č. 1431
v k. ú. Vojice, jehož je obec vlastníkem.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO předložil vyjádření Státního pozemkového úřadu k majetkoprávnímu vypořádání staveb hlavních odvodňovacích zařízení naší obce. Řešením by byly
komplexní pozemkové úpravy a následné
vybudování usazovacích nádrží pro odpadní vody, s kterými počítá i nový územní plán. ZO proto souhlasí s pokračováním
studie a projektu tohoto záměru.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
Zapsala Marcela Novotná
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jubilanti
duben
• 70. narozeniny oslaví paní Eliška
Limprechtová z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví pan František
Kužel z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví paní Renata
Bílková z Podhorního Újezdu
• 75. narozeniny oslaví paní Jaroslava
Žitková z Vojic
• 85. narozeniny oslaví paní Milada
Bílková z Vojic
• 95. narozeniny oslaví paní Hana
Kuncová z Podhorního Újezdu

květen
• 70. narozeniny oslaví pan Milan
Šeps z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan Ludvík
Řezníček z Podhorního Újezdu
• 80. narozeniny oslaví paní Zdeňka
Šárová z Podhorního Újezdu
• 82. narozeniny oslaví paní Hana
Herbrychová z Vojic
• 82. narozeniny oslaví paní Irena Novotná z Podhorního Újezdu

červen
• 70. narozeniny oslaví pan Pavel La
ňar z Podhorního Újezdu
• 70. narozeniny oslaví pan František
Kloutvor z Podhorního Újezdu
• 91. narozeniny oslaví paní Hana
Kvasničková z Podhorního Újezdu
• 93. narozeniny oslaví pan Miloslav
Vích z Vojic

ČARODĚJNICE
VE SKÁLE
30. 4. 2022

občerstvení u myslivců
připraveno od 18 hodin
zapálení ohně ve 20 hodin
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Vánoční turnaj ve stolním tenise
pro děti a mladistvé 18. 12. 2021
Turnaj ve stolním tenise pro děti a juniory se uskutečnil ve Vojicích v hostinci Na Rohu 18. 12. 2021. Účast na turnaji byla opět slušná.
Určitou chybou na kráse bylo, že se ne
zúčastnily děti širší veřejnosti, ale většinou
členové sokola. Účastníci tohoto turnaje
byli rozděleni do 3 kategorií:
Starší žáci + junioři: v této kategorii bylo
8 hráčů, kteří hráli jednokolově každý
s každým (56 utkání).
Děvčata: v počtu 4 hrála dvoukolově
(24 utkání).
Mladší žáci: taktéž v počtu 4 hráli dvou
kolově (24 utkání).
Od pořadatelů z řad sportovní komise
(Kloutvor. F., Bílek Vl. a Zahrádka M.) byly
připraveny 3 pingpongové stoly, aby všech
104 zápasů proběhlo plynule a bez větší
prodlevy. Sportovní komise rovněž pořídila
poháry a ceny pro všechny zúčastněné za
finančního přispění obecního úřadu, za

což děkujeme. Po příjemně sportovně
prožitém odpoledni dopadl nakonec turnaj
následovně:
Mladší žáci
1. místo – Chudoba Tomáš
2. místo – Bajer Michal
3. místo – Kloutvor Ondřej
4. místo – Magnus Adam
Děvčata
1. místo – Kloutvorová Ema
2. místo – Bajerová Tereza
3. místo – Zahrádková Eliška
4. místo – Bílková Barbora
Starší žáci a junioři
1. místo – Chudoba Filip
2. místo – Barcal Viktor
3. místo – Zahrádka Vojtěch
4. místo – Kloutvor Adam
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5. místo – Bílek Vladimír
6. místo – Čermák Matěj
7. místo – Kloutvor Aleš
8. místo – Šára Lukáš
Vzhledem k hladkému průběhu turnaje
a přebytku několika balíčků cen si účastníci,
kteří měli chuť, zahráli ještě malý turnaj ve
čtyřhře. Do soutěžních dvojic se nalosovali.
Hra ve dvou na každé straně byla potom pro
dobrovolníky nejdříve trochu nezvyklá
a velmi úsměvná:) do chvíle, než zjistili,
jak spolu při hře spolupracovat.
„Nadstavbový“ turnaj ve čtyřhře skončil
v tomto pořadí:
1. místo – Chudoba Filip + Kloutvor Ondřej
2. místo – Zahrádka Vojtěch + Chudoba
Tomáš
3. místo – Kloutvor Adam + Kloutvor Aleš
4. místo – Barcal Viktor + Šára Lukáš
5. místo – Bílek Vladimír + Čermák Matěj
F. a Š. Kloutvorovi
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Národní házená – podzimní část sezóny 2021/2022
První část sezóny našeho družstva národní házené se dohrála jen tak tak,
opět do ní zasáhl nevítaný fenomén poslední doby COVID 19. I přesto se
starším žákyním, dorostencům i mužům podařilo svou porci utkání dohrát.
Starší žákyně bojují celkem úspěšně o čelo
tabulky a budou tak usilovat na jaře o ce
lostátní mistrovství nebo pohár ČR. Aby
se jim to podařilo, musí zvládnout důležité
utkání doma s Krčínem a s Dobruškou
venku.
Tabulka
1. Sokol Krčín A 8 b
2. TJ Sokol Podhorní Újezd 6 b
3. Sokol Dobruška 4 b
4. HK Hlinsko 2 b
5. Sokol Krčín B 0 b
Střelci – starší žákyně: 1. Bittnerová Ště
pánka – 44 branek, 6. Bajerová Tereza – 20
branek, 21. Kloutvorová Ema – 2 branky,
6. Bílková Barbora – 1 branka.
Starší žákyně rovněž sehrály 2 turnaje zim
ního halového mistrovství v České Skalici,
ze kterého postupovaly pouze vítězky
na finálový turnaj. Tady jsme bohužel
neuspěli, první turnaj se vůbec nepovedl
a děvčata prohrála vše co se dalo. Naopak
druhý turnaj se vše vyhrálo až na remízu
s Krčínem. Na postup to tedy nestačilo
a postoupil právě Krčín A.
Dorostenci, v tuto chvíli naše nejsilnější
kategorie, neztratili na podzim ani bod
a mají tak dobře nakročeno k dalšímu
mistrovství ČR, které se letos uskuteční
v červnu v Božkově u Plzně.
Tabulka
1. TJ Sokol Podhorní Újezd 8 b
2. Sokol Krčín 4 b
3. Sokol Dobruška 0 b

Střelci – dorostenci: 1. Bílek Vladimír – 46
branek, 3. Zahrádka Vojtěch – 33 branek,
7. Kloutvor Adam – 14 branek, 9. Kloutvor
Aleš – 4 branky, 12. Chemišinec Jan – 3
branky.
Dorostenci hráli turnaj zimního halo
vého mistrovství, ze kterého postoupili do
finálového turnaje do Mostu 26. 3. 2022.
Zde se utkají s celky z celé ČR, jako jsou
Studénka, Jihlava, Řevnice, Božkov a Cho
mutov.
Také muži si po polovině sezóny hlídají ve
doucí pozici v tabulce. V tuto chvíli již za
velkého přispění dorostenců, ale s nemalou
podporou „starých“ matadorů se snaží
udržet na špici, odkud se postupuje do 2.
ligy. Na tuto metu si ale budeme muset ještě
chvilku počkat, až mladí hoši dostatečně
zesílí, aby mohli konkurovat dospělým
mužům.
Tabulka
1. TJ Sokol Podhorní Újezd 6
2. TJ Lázně Bělohrad 4 b
3. Sokol Dobruška B 2 b
4. Sokol Krčín B 0 b
Střelci – muži: 3. Bílek Vladimír st. – 16 branek, 4. Kindl Miloš – 15 branek, 5. Bajer
Patrik – 14 branek, 12. Zahrádka Vojtěch –
8 branek, 16. Bílek Vladimír ml. – 5 branek,
19. Kloutvor Adam – 4 branky, 25. Kloutvor
František – 1 branka.
Další naši hráči a hráčky hostují za spřízně
ný oddíl Opatovice nad Labem, konkrétně
mladší žákyně Tereza Poláková, Sára

Sváteční turnaj ve stolním tenise
pro dospělé 29. 12. 2021
Turnaj ve stolním tenise pro dospělé – muži, ženy a juniory, byl zorganizován sportovní komisí obce (Kloutvor F., Zahrádka M. a Kloutvorová Š.)
mezi vánočními svátky. Účast na tomto turnaji byla nad očekávání hojná,
celkem si přišlo zahrát 22 nadšenců.
Všichni účastníci byli rozlosováni do
dvou skupin po 11 členech, bez rozdílu
věku i pohlaví. Hrálo se v tomto případě
na 2 stoly a byla to velká porce zápasů
v základní části (110 utkání). Z každé
skupiny poté postupovali 4 nejlepší hráči,
kteří si to následně rozdali systémem 1–4,
2–3 a směřovali za co nejlepším výsledkem.
Ceny v podobě osvědčených obložených
talířů podle pořadí, které sponz orovala
obec, již poněkolikáté zařídila a připravila

L. Bajerová. Pro 1. až 3. místo byly určeny
ty největší. Zvláštní ocenění dostali rovněž
nejstarší účastníci turnaje Milan Šeps
a Hana Nesvadbová.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo – Bílek Martin
2. místo – Zítko Martin
3. místo – Fiala Luboš
4. místo – Chudoba Filip
5. místo – Šeps Milan
6. místo – Chudoba Miroslav
vojicko—újezdecký
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Šramelová, Zuzka a Daniela Henychovi,
Karolína Bajerová.
Tabulka
1. Sokol Dobruška 11 b
2. Sokol Krčín A 10 b
3. HK Hlinsko 6 b
4. TJ S. Opatovice n. L. 5 b
5. TJ L. Bělohrad B 2 b
6. TJ L. Bělohrad A 2 b
7. Sokol Krčín B 0 b
Za mladší žáky hostují Michal Bajer, Jakub
Šritr, Tomáš Chudoba a Vojtěch Laňar.
Tabulka
1. TJ S. Opatovice n. L. 12 b
2. Sokol Krčín 4 b
3. Sokol Dobruška 2 b
Střelci – mladší žáci: 1. Bajer Michal – 65
branek, 3. Šritr Jakub – 24 branek, 11. Chu
doba Tomáš – 5 branek.
Starší žáci hrající za Opatovice jsou Viktor
Barcal, Lukáš Šára, Filip Chudoba, Ondřej
Kloutvor, Michal Bajer, Jakub Šritr, Tomáš
Chudoba.
Tabulka
1. TJ S. Opatovice n. L. 4 b
2. Sokol Dobruška 4 b
3. Sokol Krčín 0 b
Střelci – starší žáci: 4. Chudoba Filip – 12
branek, 8. Bajer Michal – 7 branek, 13. Šritr
Jakub – 3 branky, 13. Šára Lukáš – 3 branky.
Stejně jako dorostencům, i starším žákům
se podařilo s družstvem Opatovic postoupit
po dvou turnajních do finále zimního halo
vého mistrovství ČR do Rokycan u Plzně,
které proběhlo 12. 3. 2022 a kde obsadili
5. místo.
F. a Š. Kloutvorovi

7. místo – Kloutvor František
8. místo – Bajer Patrik
9. místo – Kloutvorová Šárka
10. místo – Bajer Lukáš
11. místo – Kloutvor Adam
12. místo – Bílek Vladimír ml.
13. místo – Zahrádka Vojtěch
14. místo – Zahrádková Zuzana
15. místo – Chudoba Jaromír
16. místo – Lepšík Míra
17. místo – Zahrádka Michal
18. místo – Nesvadbová Hana
19. místo – Novotný Jiří ml.
20. místo – Čermák René
21. místo – Čermák Roman
22. místo – Čermák Matěj
F. a Š. Kloutvorovi
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Tradiční hasičský bál
se uskutečnil v hostinci Na Rohu 26. 3. 2022,
a to po více než dvouleté odmlce způsobené
virovou pandemií. Snad možná proto byl
téměř pořád plný taneční parket. K poslechu
i tanci zahrála kapela SERVIS & VOKAP,
a to až do ranních hodin. Jako zpestření zábavy byla výherní tombola. Ta letošní udělala radost všem výhercům. Touto cestou bych
chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do
organizace této společenské události, kapele
i a panu hospodskému s milou obsluhou.
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Hasiči informují

KALENDÁŘ AKCÍ

2. 4. 2022 – Sběr odpadků v obci Podhorní
Újezd a Vojice v rámci akce Ukliďme Česko,
ukliďme i naši obec
30. 4. 2022 – zajištění dozoru při pálení
čarodějnic
7. 5. 2022 sběr starého železa a elektroodpadu – začátek na návsi ve Vojicích, pak
objedeme celou obec
14. 5. 2022 bude ve Starých Smrkovicích
okrskové kolo v požárním sportu, kam pojedeme soutěžit

Výroční členská schůze spolku Maxinec 2022
Dne 26.3.2022 se konala členská výroční
schůze spolku Maxinec Podhorního Újezdu a Vojic. V 18.00 hodin zahájil schůzi
předseda spolku Karel Falta, přivítal přítomné a seznámil je s programem výroční
schůze. Poté dostal slovo finanční hospodář
Bořek Novotný, který obeznámil přítomné
s finančním hospodařením našeho spolku.
Každý člen spolku Maxinec si měl připravit
návrhy na akce pro rok 2022. Padlo hodně
pěkných návrhů, a proto se pokusíme vybrat
ty nejvíce zajímavé.
Akce pro rok 2022
GulášMen 21. 5. 2022
Výlet 13. 8. 2022
Drakiáda 8. 10. 2022
Sklípek 11/2022
Nebojte se přihlásit a zažít tak nevšední
zážitky se spolkem Maxinec Podhorního
Újezdu a Vojic. Budeme se na Vas Těšit.
vojicko—újezdecký
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ukrajina

Dne 27. února ve večerních hodinách jsme s mým spolužákem vyrazili
vstříc cestě, dlouhé 1400 kilometrů, na slovensko-ukrajinské hranice
s humanitární pomocí.
Celá akce probíhala po domluvě s organizací
Červený kříž, která působila na hraničním
přechodu Velké Slemence, kam jsme měli
namířeno. Nakoupili jsme veškeré zásoby,
o které jsme byli požádáni. Mezi ně patřily
např. hygienické pomůcky, plenky, deky, ale
i jídlo, pití a léky. Celou cestu jsme si kladli
otázku, jak to na místě bude vypadat. Po
příjezdu jsme byli mile překvapení klidnou
atmosférou, nejspíš to bylo i tím, že to byl
jeden z menších hraničních přechodů. Na
místě panoval klid a lidé se snažili si navzájem pomáhat. Za těch několik hodin, co

jsme na místě setrvali, přijížděli další a další
lidé z Česka s pomocí. Kolem poledne jsme
vyrazili vstříc České republice spolu s třemi
Ukrajinkami, které jsme vezli do slovenského města Piešťany ke své rodině.
Po 36 hodinách bez spánku jsme dorazili
domů, vyřízení, ale s velmi hezkým pocitem, že jsme mohli aspoň trochu pomoct
lidem, kteří byli v nouzi a potřebovali to.
Závěrem bychom chtěli poděkovat oběma
našim rodinám a kamarádům za podporu.
Bořek Novotný a Míra Pospíšil

Sousedské posezení a dětský den
28. 5. 2022 ve sportovním areálu
14.00 dětský den
20.00 kapela Fanda a jeho banda
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Zprávy z vojické školy a školky
31. 1. 2022 bylo rozdáno vysvědčení za 1. pololetí letošního školního roku. Pro žáky jsme
připravily projektový den. Nejdříve si žáci
vypočítali matematické tajenky, přečetli si
příběh Bob a Bobek na horách. Pak už odešli
do tělocvičny, kde soutěžili v různých pohybových hrách. Byl to zároveň poslední den
s paní učitelkou Janou Dvořáčkovou. Loučili
jsme se veselými písničkami, které jsme se
naučili při hodinách hudební výchovy.
1. února se vrátila po mateřské dovolené
Daniela Kalvodová. Po vzájemném sezná
mení se společně pustili do výroby panenky
odvahy. Ze špejlí a bavlnek vznikly během
chvíle barevné originální kusy. Dalšími
výtvarnými aktivitami v následujících
týdnech byla i výroba kulis na besídku,
rozfoukávání barev brčkem a kašírování,
kdy se pomocí tapetového lepidla na sebe
lepí proužky papíru a vytvořit lze prakticky
cokoliv. Dětem vzniklo pod rukama plno
ovoce, zeleniny a pečiva. Dále jsme se vypravili pěšky do skleníků do Sobčic, podívat se
na primule, macešky a sedmikrásky. Hned
jsme jimi ozdobili vchod školy, která v jarním hávu přivítá děti 7. 4. 2022 v 16 hodin
u příležitosti zápisu do prvního ročníku.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Jitka Jenčovská
ředitelka ZŠ
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