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Májová tancovačka
Při krásné májové sobotě 7. 5. se nám podařilo oslavit jaro tancem,
zpěvem i hodováním. Z kterého roku je tahle věta? Není už třeba
několik set let stará? Možná je, ale my jsme ji letos, v roce 2022,
prostě znovu uskutečnili.
Tančili jsme prastaré renesanční kruhové,
i lidové rumunské a francouzské řadové
tance. Tance vzniklé v době, kterou si dnes
už těžko umíme představit. A přísahám, že
je to jeden z nejpříjemnějších způsobů digi
tálního detoxu. I my jsme si užili skvělé off
line odpoledne. Proto také nemáme žádnou
fotku přímo z tancování, všichni jsme byli
v ten moment naplno a pouze v akci. Ně
kdo tančil, někdo hrál, ale zkrátka nebyl ani
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prostor na selfíčka. Ale byla to naše první
tancovačka, příště se možná zvládneme i víc
soustředit na dokumentaci. Ovšem pokud
tyto řádky náhodou čte nějaký nadšený
amatérský fotograf, ať se neváhá příště za
stavit. Třeba stihne vyfotit i ten náš tanec
a muzikanty při hraní a taky krásně obleče
né děti ještě dřív, než prolezou křovím a vše
bílé se promění v hnědozelenou.
pokračování na str. 7
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
28. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 28. 3. 2022
1. • Vyhodnocení výzvy k podání nabíd
ky na nákup traktoru
Starosta obce předložil ZO dvě cenové na
bídky na nákup traktoru pro komunální
využití, a to nabídku firmy AGRICO, s. r. o.,
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí,
IČ: 49286838 s nabídkovou cenou ve výši
1.140.000,– Kč bez DPH a nabídku firmy
Václav Kubík a spol. s.r.o., Popovice 17,
664 61 Popovice, IČ: 47905042 s nabídko
vou cenou ve výši 1.199.000,– Kč bez DPH.
Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné
zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH
a nejvýhodnější je nabídka s nejnižší na
bídkovou cenou, kterou je nabídka firmy
AGRICO, s. r. o. Týniště nad Orlicí.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
2. • Smlouva o smlouvě budoucí na p. č.
1259/3 v k. ú. Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO návrh smlouvy
o smlouvě budoucí kupní od Římskokato
lické farnosti-děkanství Hořice v Podkrko
noší, který se týká pozemku pro vybudování
cyklostezky Podhorní Újezd – Ostroměř
parc.č. 1259/3 v k. ú. Podhorní Újezd o při
bližné výměře 163 m2, jejímž je Římsko
katolická farnost vlastníkem. Navrhovaná
cena pro budoucí odkup je 300,– Kč / 1 m2.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

◆ Starosta obce ZO informoval o ústní žá
dosti právního zástupce paní Zvěřinové
o zrušení věcného předkupního práva na
pozemek parc. č. st. 356 a parc. č. 84/9 ze
dne 8. 2. 2007 mezi obcí a Ditou Zvěřinovou,
Vojice 187, 508 01 Hořice.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO předložil jedinou žádost
Sharon Moscato na pronájem sportovního
areálu na letní sezonu na rok 2022.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0
◆ Starosta obce ZO předložil žádost Terezy
Ulrychové o poskytnutí finančního daru na
činnost Studia Čtyřlístek Ostroměř. ZO na
vrhuje poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,– Kč.
Výsledek hlasování:
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1
◆ Starosta obce ZO předložil návrh společ
nosti ZEAS Podhorní Újezd, a. s. na řešení
pozemků pro výstavbu cyklostezky Podhor
ní Újezd – Ostroměř, kde navrhuje směnu
požadované výměry pozemků ve vlastnic
tví společnosti ZEAS Podhorní Újezd, a. s.
v celkové výměře 873 m2 za pozemky parc.
č. 880/10 o výměře 554 m2 a parc.č. 1288/1
o výměře 319 m2 vše v k. ú. Vojice ve vlast
nictví obce. Zbylá požadovaná část pozem
ků bude obci odprodána.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

◆ Starosta obce ZO předložil žádost spolku
MAXINEC o zapůjčení sportovního areálu
na pořádání akce GULÁŠ MEN dne 28. 5.
2022. Zapůjčení pro spolek bude zdarma.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

29. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 3. 5. 2022
1. • Koupě domu č. p. 73 ve Vojicích

Starosta obce informoval ZO o prodávané
nemovitosti č. p. 73 ve Vojicích a navrhuje
její odkoupení a budoucí využití pro obec.
Cena nemovitosti je 2.625.000,– Kč.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

2. • Stanovení delegáta na valnou hro

madu VOS a.s. Jičín
Starosta obce předložil ZO dopis Vodohos
podářské a obchodní společnosti a. s., Na
Tobolce 428, 506 01 Jičín o konání valné
hromady dne 9. 6. 2022. ZO všemi hlasy
schvaluje delegování starosty obce Ing. Jo
sefa Chudoby k účasti na výše uvedené valné
hromadě. Jako náhradníka ZO všemi hlasy
schvaluje místostarostu Václava Luštického.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
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3. • Žádost o finanční dar Rybáři Ostro
měř
Starosta obce ZO předložil žádost Českého
rybářského svazu, z. s. Ostroměř o poskyt
nutí finančního daru. ZO navrhuje poskyt
nutí finančního daru ve výši 5.000,– Kč.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0
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Starosta obce ZO předložil žádost společ
nosti Sportem proti bariérám, z. s. Stará
Paka o finanční dar. ZO navrhuje poskyt
nutí finančního daru ve výši 5.000,– Kč.
Výsledek hlasování:
pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

4. • Ostatní
◆ Starosta obce ZO informoval na základě
žádosti pana Jana Hartmanna o pokácení
vzrostlého stromu u MŠ, který se nachází
na pozemku paní Lisové.
Výsledek hlasování: ZO bere na vědomí

Letos jsme do naší obce přivítali 6 nových občánků. Jsou to Patrik Imramovský, Eduard
Mádle, Matěj Nekvapil, Jonáš Raiter, Jakub Šára a Leontýna Mádlová. Přejeme jim v životě
hodně lásky a zdraví.

4. • Žádost o finanční dar časopis Pod
Zvičinou
Starosta obce předložil ZO žádost PhDr. Jana
Tomíčka, šéfredaktora časopisu Pod Zviči
nou o poskytnutí finančního daru. ZO na
vrhuje poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,– Kč.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

5. • Žádost o finanční dar Hospic Duha

o. p. s.
Starosta obce ZO předložil žádost Domácího
hospicu Duha, o. p. s. Hořice o poskytnutí
finančního daru. ZO starostovi obce dopo
ručuje zjistit, zda občané naší obce služby
výše uvedené organizace využívají. Na příš
tím zasedání se ZO k projednání vrátí.
Výsledek hlasování: ZO bere na vědomí

6. • Stanovení počtu zastupitelů pro

příští volby
Starosta obce ZO informoval o nutnosti
splnění povinnosti dle ust. § 67 zák. č. 128/
2000 Sb., o stanovení počtu členů zastupi
telstva pro volební období 2022–2026 a na
vrhuje zachování počtu 9 členů zastupitel
stva naší obce.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Dětský den

28. 5. jsme ve sportovním areálu uspořádali dětský den. Počasí nebylo úplně letní, ale na
koupališti byl připraven party stan, kde byla možnost posezení. Děti soutěžily na různých
stanovištích a vyzkoušely si nejen pohybové a postřehové, ale i vědomostní aktivity. Ale
jako každý rok největší úspěch slavil skákací hrad, kde se všichni vyřádili.

7. • Ostatní

zapsala Marcela Novotná
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Vítání občánků

◆ Starosta obce ZO předložil Smlouvu o zří
zení věcného břemene – služebnosti č. IV12-2022132/VB/1 Vojice knn pro p. č. 84/4.
Jedná se o stavbu kabelového vedení NN a
pilíř.
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. 1, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

3. • Žádost o finanční podporu

strana
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Hasiči informují
Okrsková soutěž
v požárním sportu
14. 5. 2022 – Staré
Smrkovice
Dne 14. 5. 2022 proběhla ve Starých Smr
kovicích okrsková soutěž v požárním spor
tu. Dopoledne proběhla soutěž v kategorii
MUŽI a ŽENY. Soutěžilo se ve dvou požár
ních disciplínách: požární útok a štafeta
4 × 100 m překážek. Muži z SDH Vojice vy
bojovali bronzovou příčku – 3. místo. Ženy
z SDH Vojice obsadily stříbrnou příčku, tedy
2. místo.
Odpoledne patřilo dětem. Sbor dobrovol
ných hasičů Vojice reprezentovaly děti
v kategorii MLADŠÍ. Soutěžilo se také ve
dvou požárních disciplínách, a to požární
útok a štafeta 4 × 60 m překážek. Děti po
štafetách byly první, v požárním útoku se
umístily na druhém místě. Po sečtení bodů
z obou disciplín obsadily nádherné 2. mís
to – stříbrnou příčku v těsném závěsu za již
ostřílenými dětmi z SDH Holovousy.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se podíleli na reprezentování našeho
sboru na okrskové soutěži a vybojovali
krásná medailová místa. Také bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na
pomoci při trénování dětského teamu a také
rodičům za jejich velkou podporu.

Okresní kolo hry
Plamen – Brada
Rybníček
27. 5. – 29. 5. 2022
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Tradičně se na této soutěži spí ve stanech.
Nám se pro děti podařilo zajistit trochu
netradiční stan, a to indiánské TEE-PEE.
I když počasí nebylo příliš příznivé, děti si
pobyt na Bradech velice užily.
Po zdolání všech soutěžních disciplín a se
čtení všech bodů se naši mladí hasiči umís
tili na pěkném 6. místě. Děti byly na soutěži
velmi šikovné a patří jím tak veliký obdiv.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
zúčastněným ať již z řad členů sboru či ro
dičů, kteří nám vypomohli s vytvořením
zázemí na soutěži pro děti a s realizací celé
akce.

Okresní kolo
v požárním sportu
5. 6. 2022 v Nové
Pace
Dne 5. 6. 2022 proběhlo v Nové Pace okres
ní kolo v požárním sportu. I když se team
mužů na okrskové soutěži umístil až na
3. příčce (do okresního kola postupují pouze
teamy z prvního či druhého místa), nemohli
se tyto teamy z časových důvodů zúčastnit
okresní soutěže. Team mužů SDH Vojice
byl tedy požádán, aby reprezentoval náš
okrsek na okresním kole v požárním spor
tu v Nové Pace. I když neměli chlapi příliš
času na přípravu na takto náročnou soutěž,
v jednotlivých disciplínách si vedli velmi
obstojně. Muži z SDH Vojice se umístili na
pěkném 11. místě. Za obrovské odhodlání
reprezentovat jako jediní náš okrsek jim
patří velký dík.
Za SDH Vojice
Jana Kučerová a Marek Šorm

Poslední víkend v květnu proběhlo okresní
kolo hry Plamen v obci Brada Rybníček.
Soutěž je velice náročná, účastní se jí nej
lepší teamy z celého okresu. Děti soutěží
celkem v pěti požárních disciplínách: Po
žární útok, požární útok s překážkami
CTIF, štafeta 4 × 60 m překážek, štafeta
CTIF a štafeta požárních dvojic. Vzhledem
k velké časové náročnosti jsou soutěžní dis
ciplíny rozděleny do dvou dnů. V pátek děti
soutěžily v disciplínách: štafeta požárních
dvojic a štafeta CTIF, v sobotu děti soutěžily
v disciplínách požární útok s překážkami
CTIF, štafeta 4 × 60 m překážek a na závěr
požární útok. V neděli proběhlo už jen cel
kové vyhodnocení soutěže.
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SPOLEK MAXINEC

GULÁŠ MEN 2022
Po dvouleté odmlce spolek Maxi
nec Podhorního Újezdu a Vojic
s přispěním obecního úřadu pořá
dal dne 21. 5. 2022 od 14.00 hod.
v areálu koupaliště VII. ročník
Guláš Men 2022.
Hodnocení gulášků probíhalo přibližně
v 16.00 hod. Porota byla z pěti členů a byla
vybraná z náhodných návštěvníků pomocí
vstupních lístků. Porota rozhodovala v od
dělené místnosti a dle chuťových buněk,
které jsou u každého jiné. Tímto děkujeme
porotě, protože spořádat 12 vzorků není
opravdu jednoduché.
Do soutěže se přihlásilo 12 příznivců toho
to dobrého jídla. Jmenovitě: Adam Balihar,
Petr Frk, Tomáš Hajíček, Pavel Jirava, Vladi
mír Limprecht, Vít Makovec, Lukáš Mendl,
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Májová tancovačka
pokračování ze str. 1
Sešlo se mnoho milých lidí, skvělé domácí
občerstvení, byl otevřen i stánek a dokonce
bylo k dispozici ohniště k opékání, za je
hož akční zajištění děkujeme SDH Vojice.
Abychom mohli fungovat bez zvučení, hráli
muzikanti uprostřed kruhu, kolem nich se
tančilo. Tančili dospělí i děti a všichni se
tance zvládli naučit. Kdyby přišlo muzi
kantů víc, rádi je zapojíme, čímž také zvu
případné kolegy na další akci podobného
druhu. Vítáme jakékoliv akustické hudební
nástroje. Také bychom mezi sebe chtěli po
zvat všechny, koho tanec aspoň trochu zají
má. Tentokrát se sešli převážně děti z místní
MŠ a ZŠ a jejich rodiče. Tance nejsou párové,
lze přijít i jako samostatná jednotka, nemu
síte nutně přijít s tanečním partnerem, tan
ce nejsou ani omezeny věkem, takže příště

neváhejte pozvat prarodiče, či další své pří
buzné či kamarády.
Další tancovačku bychom rádi uspořádali
během letních prázdnin, pokud se podaří
najít vhodný společný termín. Byla by to
tancovačka námořnická. Pokud se nesejde
me, tak bychom rádi uskutečnili tancovačku
podzimní, dožínkovou.
Děkujeme srdečně všem, kteří nám umož
nili společně vytvořit kruh, hudbu i tanec
a doufáme, že se s vámi příště zase potká
me! Pokud vás tento článek inspiroval a rádi
byste se zapojili do organizace další tanco
vačky, ať už formou spoluhraní či jinak, pří
padně pokud máte jiný, s místní kulturou
související nápad, neváhejte se mi ozvat na
magdavioladagamba@gmail.com.
Magda Uhlířová
www.magdauhlirova.cz

Bořek Novotný, Tomáš Splítek, Martin To
meš, Miroslav Tuček, Zdeněk Ulrich st.,
1. místo získal Adam Balihar. O 2. a 3. místo
se stejným počtem bodů se podělili Miroslav
Tuček a Martin Tomeš
Moderováním akce s hudebním doprovo
dem nás provázel DJ Pampin. Všem účast
níkům chceme opravdu poděkovat, že nám
chtějí poodhalit své kulinářské dovednosti
a že se nebojí ukázat že nejen naše ženy
dokáží vařit, ale že i ten muž umí zapnout
sporák.
Počasí nám letos přálo a můžeme už teď po
odhalit, že příští ročník Guláše bude v jiném
a netradičním duchu .
Další akce, které nás teprve čekají (přibližné
termíny):
– Výlet 13. 8. 2022
– Drakiáda 8. 10. 2022
– Sklípek 11/2022

jubilanti
srpen

• 87. narozeniny oslaví paní Jindřiška
Zítková z Podhorního Újezdu

září

• 70. narozeniny oslaví paní Dana Šor
mová z Vojic
• 80. narozeniny oslaví pan Pavel Polata
z Vojic
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házená – podhorní újezd
17:18. Útoku se dařilo, V. Zahrádka a Vl. Bí
lek bombardovali soupeřovu svatyni, ale
stále jsme nemohli dohonit, sice hubený, ale
náskok Chomutova. Posléze soupeř odskočil
o dvě branky a výsledek udržel až do kon
ce, utkání skončilo 20:22. I přesto si kluci
zasloužili velkou pochvalu za předvedenou
hru. K vítězství chybělo opravdu málo.
Je sobota odpoledne a na nás čekal soupeř
z Brna, který nezískal ani bod a jako jedi
ný byl srovnatelný s našimi kluky. Hrálo se
o to, kdo bude na tomto mistrovství 5. a 6.
Utkání jsme začali trošku vlažně a než jsme
se rozkoukali, vedl soupeř 1:3. Během chvil
ky jsme ale začali stahovat, obrana získá
vala míče a zásobovala jimi útok, který se
činil a obrat byl na světě 6:3. Neustále jsme
zasypávali brankáře Brna střelami, ale do
konce první půlky jsme dali už jen 2 góly
askončila 8:5. Do druhého poločasu jsme
byli nabuzeni, že se nemůže nic stát, ale
opak byl pravdou. Útoku se nedařilo 12 mi
nut dát branku a za to jsme byli potrestáni.
Obrana a brankář Današ si vybrali slabou
chvilku a soupeř z 8:5 v poločase odskočil
na 8:12. To byl čas na time out a nabudit
celý zaskočený a unavený tým. Nábádáním
na trpělivou hru a rychlé brejky jsme začali
stahovat náskok Brňáků. Obrana se chytla,
brankář též, nabuzení fanouškové hnali
kluky neúnavně bojovat o každý centimetr
hrací plochy. Najednou jsme ožili a stav se
srovnal na 13:13. Oddechový čas rozhodčích
kvůli velkému teplu nám vlil do žil poslední
Mistrovství ČR dorostenci – Plzeň-Božkov 17. – 19. 6. 2022 zbytky sil. Celá šestka hráčů, co se pohybo
vala na hřišti, šlapala, úspěch se dostavil
Družstvo dorostenců TJ S. Podhorní Újezd se zúčastnilo mistrovství ČR v Plzniběhem pár minut a odskočili jsme na 16:13.
Božkově, když zvítězili v krajském přeboru východočeského kraje.
Zbývalo několik minut do konce zápasu
Sestava: T. Današ, A. Kloutvor (12), Vl. Bí
ku jsme se soupeřem drželi krok, poločas
a kluci neustále navyšovali skóre. Obrana
lek (43), V. Zahrádka (38), F. Chudoba (1),
skončil 9:9. Hoši bojovali o každý balón
s brankářem nedávala Drakenu prostor, aby
M. Čermák, V. Barcal, L. Šára, O. Kloutvor,
a kousek brankoviště ke střelbě. Obrana
nám vstřelil branku. V útoku rozhýbával
M. Doskočil, trenéři Vl. Bílek a F. Kloutvor.
pod taktovkou M. Čermáka a V. Barcala
všechny útočné systémy neúnavný Adam
První utkání v Božkově nám proti favorito
vydatně pomáhala zakládat protiútoky.
Kloutvor a zásoboval přesnými přihrávka
vi ze Studénky nevyšlo. Zaostávali jsme ve
Vl. Bílek zasypal 11 góly branku soupeře,
mi „snajpra“ Vl. Bílka, který zaznamenal
všech směrech, ale musíme opět zopako
ale bohužel větší a silnější kluci z Bakova
v tomto utkání 12 branek. Výsledek jsme
vat, že jsme i zde byli nejmladší a nejmenší
nám v závěru druhého poločasu utekli. Do
v závěru kontrolovali a zaslouženě jsme po
a v této kategorii máme před sebou ještě
50 minuty utkání jsme poměrně drželi se
prvé vyhráli 19:14.
2 roky. Studénka posílená útočníky z hand
soupeřem krok, ten ale využil drobné chyby
V neděli v posledním našem zápolení na
balu z Kopřivnice byla nad naše síly. Poločas
a nakonec zvítězil 19:23. Z naší strany šlo
MČR nás čekal jeden z favoritů na titul,
jsme prohráli 5:13 a náš výkon nestál za řeč.
i tak o povedené utkání.
nabušený domácí tým z Božkova. I tento
Ve druhém poločase jsme se přece jenom
V sobotu nás dopoledne čekal nevyzpytatel
oddíl využívá několik hráčů z handbalu,
začali prosazovat a zkusili krutý výsledek
ný Chomutov, v sestavě s nejlepším střelcem
a to z Talentu Plzeň. Ani tento zápas nic
trochu stáhnout, rozdíl ve skóre ale narůs
a útočníkem Danielem Žornou. Za velkého
neřešil v tabulce. Božkov měl jisté 2. místo
tal dál. Utkání skončilo 14:27 pro favorita
povzbuzování fans jsme hráli vyrovnané
a náš Podhorní Újezd 5. místo. Proto jsme
a zároveň pro mistra ČR.
utkání, až v závěru první půle soupeř od
nastupovali do tohoto utkání s tím, že si od
V dalším zápase v pátek odpoledne jsme na
skočil na rozdíl 3 branek na 9:12. Následně
začátku zahrají také všichni náhradníci, aby
stoupili proti celku z Bakova nad Jizerou,
jsme začali stahovat náskok a soupeře jsme
ulevili 6 hráčům ze základní sestavy, kteří
dalšímu kandidátovi na medaili. Zpočát
přinutili se bát o výsledek a dotáhli jsme na
hráli celý turnaj téměř bez střídání. Božkov
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před domácími diváky byl od začátku na
koni a 1. poločas vyhrál 11:17. Po přestáv
ce museli trenéři povzbudit některé hráče,
aby nic nezabalili a hráli až do konce. Velmi
kvalitní výkon předvedla obranná trojice
Barcal + O. Kloutvor + L. Šára. V útoku se
dařilo proměňovat pokutové hody, které
vybojoval A. Kloutvor a úspěšně zúročili
V. Zahrádka a Vl. Bílek. Utkání se dohrá
valo v pohodovém tempu a domácí zvítězili
22:32.
Po skončení turnaje byl slavnostní nástup,
kde ceny za umístění a nejlepší hráče pře
dávala legenda handbalu, brankář Plzně
Radek Motlík apd. Nejužitečnějším hráčem
TJ Sokola Podhorní Újezd se stal V. Zahrád
ka, který jako jediný opouští v příští sezóně
kategorii dorostu a přechází do mužů.
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Velké poděkování opět patří skupině fa
noušků z řad rodičů, kteří fandili po celou
dobu turnaje.
Zároveň s MČR dorostenců v Božkově pro
bíhalo také mistrovství mladších žáků v Ej
povicích. Toho se zúčastnil náš spřízněný
klub Opatovice nad Labem za podpory ně
kolika našich hráčů – M. Bajer, T. Chudoba,
J. Šritr a děvčata Z. Henychová a T. Polá
ková. Mladší žáci se umístili na 6. místě,
přičemž M. Bajer byl vyhlášen 2. nejlepším
útočníkem turnaje a 3. nejlepším střel
cem, k tomu také nejužitečnějším hráčem
družstva.
Šárka a František Kloutvorovi

Pohár ČR starší žákyně – Plzeň-Újezd 10. – 12. 6. 2022
Družstvo starších žákyň TJ S. Podhorní Újezd se zúčastnilo poháru ČR v Plzni-Újezdu poté, co skončilo na 2. místě v oblastním přeboru východočeského kraje ve své
kategorii. O postup na pohár se muselo vyhrát nad Dobruškou v posledním zápase,
což se děvčatům podařilo. Na mistrovství ČR se tentokrát probojovalo družstvo
Krčína z 1. místa.
Sestava: E. Kloutvorová, E. Zahrádková,
B. Bílková (9), T. Bajerová (11), Š. Bittnerová
(31), N. Mrnková (4), V. Henychová, Z. He
nychová, T. Poláková, S. Špásová, A. Půlpá
nová, trenéři Vl. Bílek a F. Kloutvor.
V pátek dopoledne 10. 6. na začátku turnaje
na nás čekal soupeř z Plzně-Újezdu. Jako již
bývá u našich hráček i hráčů tradicí, patřili
jsme opět k nejmenším a nejmladším. V ka
tegorii starších žaček jsme prvním rokem
a ostatní družstva měla v sestavách většinu
již patnáctiletých děvčat s občankou, při
čemž v našem týmu ji měli pouze trenéři.
Tento zahajovací zápas měl od začátku jas

ný průběh, favoritky z Plzně si udržovaly
v 1. půli dostatečný náskok. Naše děvčata
vsítila v poločase 5 branek, soupeřky 10. Ve
2. dějství se nadvláda Plzně zvyšovala a za
slouženě zvítězily.
V pátek 10. 6. odpoledne nás čekal 2. zápas
tohoto hracího dne, a to ostravský Svinov,
pravděpodobný kandidát na jednu z medai
lí. Soupeř, nám velmi známý, nás převyšoval
ve všech ohledech a utkání mělo víceméně
stejný scénář jako naše předešlé. Soupeř
ky byly herně vyspělejší, držet krok s nimi
dokázaly pouze E. Kloutvorová v brance
a Š. Bittnerová v útoku. Náš výkon též po
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znamenala trochu bizarní červená karta,
kdy jsme byli vyloučeni za zapomenutou
gumičku na ruce.
V sobotu nás čekala tři utkání, jedno do
poledne a dvě odpoledne s relativně srov
natelnými celky. Ráno na nás ale čekal pře
rostlý a mohutnější soupeř z Chomutova.
Celý 1. poločas se holky hledaly, než začaly
pořádně hrát. Mnoho nepřesností na obou
stranách zapříčinilo v polovině zápasu stav
3:4 pro Chomutov. Obrat utkání nastal
v druhé polovině 2. poločasu, když vy
rovnala střelou z dálky T. Bajerová na 6:6.
Obrana držela útočnice na uzdě a Ema za
mkla branku. V nerovném a tvrdém utkání
nebyla nouze o šarvátky. Velmi pohyblivá
a rychlá obránkyně E. Zahrádková „tvrdila
muziku“ a doslova otravovala útočnice, až ji
jedna z nich nevybíravým způsobem zfaulo
vala za červenou kartu. Ve vypjatém utkání
se neovládla ani Eliška a faul jí oplatila úde
rem do ramene. Obě si potom šly na 5 mi
nut sednout. Soupeřkám se poté podařilo
odskočit opět o jednu branku na 6:7 a blížil
se konec utkání. V nervy drásajícím závěru
srovnala na 7:7 Š. Bittnerová a do konce zá
pasu zbývalo necelých 45 sekund na to, aby
soupeř v našem obranném pásmu buď vsítil
branku, nebo udržel remízu. To se kupodi
vu nestalo, soupeřky nepřipravenou střelou
nepřekvapily naši brankařku a ta přesně mí
řenou přihrávkou poslala Š. Bittnerovou do
rychlého brejku. Ta tvrdou a přesnou střelou
skórovala a zavěsila tak vítězný gól 2 s před
koncem. Na naší straně i na střídačce za
vládla velká radost a velký smutek soupeřek,
když tento zápas nečekaně prohrály.
Po obědě na nás čekal poměrně neznámý
soupeř z Olbramovic (destinace v okolí
Brna). Soupeř nás o hlavu převyšoval, ale
naše holky, povzbuzeny svou první výhrou
na turnaji, zabojovaly. Poločas se nám vy
dařil a vedli jsme 7:6, když se „rozstříle
la“ B. Bílková, která nasázela soupeřkám
3 branky a Š. Bittnerová 4. Ve druhém děj
ství padla na všechny únava z velmi hor
kého počasí. Děvčata stále udržovala 1 až
2 brankové vedení. Velká podpora našich
fanoušků hnala náš tým na konec utkání
za vítězstvím. V té chvíli bohužel soupeřky
proměnily trestný hod a dostaly se na do
střel 11:10. Poslední 2 minuty jsme útočili,
ale nevyužili šance. Olbramovice získávají
míč a vyrážejí do útoku. Do konce zápasu
zbývá 30 sekund a i přes vehementní obra
nu zaskočila Emu v brance ledabylá střela
a bylo vyrovnáno. Byla to velká škoda, ale
bod si zasloužili oba aktéři utkání.
3. utkání v sobotu mělo být, a také bylo, rela
tivně lehké se soupeřem Spoje Praha, který
pokračování na str. 10
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pokračování ze str. 9
nezískal v turnaji ani jeden bod. Srovnatel
ný byl věkově, výškově i váhově. „Milky“
se do utkání zakously jako lvice a zaslou
ženě vyhrávaly po poločase 7:3. Ve druhé
polovině trenéři vystřídali Emu v brance
za T. Polákovou, která měla na turnaji pre
miéru v kategorii starších žaček. To samé
platilo i pro Z. Henychovou, mladší setru
V. Henychové, která hraje v základu druž
stva. Všechny se snažily a předvedly slušný
výkon. Děvčata v útoku měla žně, utkání se
dohrávalo v poklidu do jasného konce 14:4
pro nás. Sobotní den byl nakonec nečekaně
úspěšný, získali jsme nad očekávání 5 bodů.
Neděle nám přisoudila již jasné vítězky po
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háru ČR, a to družstvo Tymákova. Ohrom
ný rozdíl v postavách soupeřek budil velký
respekt, měl to ale být zápas spíš pro radost,
ve kterém již o nic nešlo. Výsledek neměl
vliv na konečné pořadí. Naše děvčata chtě
la se „ženami“ z Tymákova předvést pěkný
výkon a udělat pěkný výsledek. Soupeřky
sice byly od první minuty nad naše síly, ale
bojovali jsme o každý míč. I přes naši snahu
skončilo nakonec utkání 6:19.
Při slavnostním nástupu se nakonec předá
valy také ceny pro nejužitečnější hráčku od
dílu a turnaje. Ocenění za družstvo získala
E. Zahrádková, která byla zároveň vyhod
nocena jako 2. nejlepší obránkyně celého
turnaje. Velké poděkování tradičně patří
také skupině fanoušků z řad rodičů, kteří

10

fandili po celou dobu turnaje až do úplného
konce. Rovněž organizace a zázemí v Plzni
-Újezdu bylo skvělé. Za podporu všem moc
děkujeme.
Šárka a František Kloutvorovi

Srdečně vás zveme
na další ročník závodu do vrchu

5
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Paracyklistika
a moje úspěchy v tomto sportu
v roce 2022

V roce 2022 se můj parasport hodně změ
nil. Paracyklistika přestala fungovat v rámci
České federace Spastik handicap a začala
fungovat pod Českým svazem cyklistiky.
Tato změna přinesla několik dost podstat
ných změn. Ať už jde o počet závodů v roce,
tak tu vznikl i nový formát závodů. Závody
byly zařazeny do Českého poháru para
cyklistů.
Tento pohár začal 9. 4. 2022 v Pardubicích,
pak se přesunul na jižní Moravu, kde se
28. 5. 2022 jel závod pod názvem Slovácký
okruh, 5. 6. se závody přesunuly do města
piva na okruh na Lopatárně. Další kolo se
konalo 26. 6. na Masarykově okruhu v Brně,
další kolo bude v Jeseníku, kde se bude ko
nat i Mistrovství České republiky v para
cyklistice. A letos se uskuteční poslední
závody v okolí Hornického muzea v Ostravě.
Zatím mám tyto závody dobře rozjeté,
jak v Pardubicích tak v Plzni se mi poved
lo zvítězit. Bohužel druhého kola jsem se
nezúčastnil, protože v ten samý víkend se
konalo mistrovství Evropy paracyklistů
v Rakousku, kam jsem si vyjel nominaci.
Porovnání s evropskou špičkou bylo násle
dující. V závodě jsem se umístil na šestém
místě a časovku jsem dokončil na místě
osmém. Dva týdny po mistrovství Evro
py se konal Evropský pohár na Slovensku
v krásném městě Půchov. Tento Evropský
pohár se mi vydařil, a moje umístění ho
voří za vše. Jak v časovce tak v závodě jsem
obsadil třetí místo.
O tom, jak jsem dopadl v Českém poháru,
vás budu informovat v některém příštím
čísle vojicko – újezdeckého zpravodaje.
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SPORTOVNÍ KOČÁRKY.

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VOJICE.
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Zprávy z vojické školy

Za uplynulé 3 měsíce jsme stihli opravdu spoustu věcí. Soutěžit v Chodovicích,
natrénovat besídku, sázet kedlubny, spát v Hořicích v kempu, vyhrát recitační
soutěž, učit se venku … Ale pěkně popořadě.

Je 5. 5., na tento den se žáci pilně připra
vovali několik týdnů. Vše začalo čtenými
zkouškami, které velice rychle přešly na
zkoušky hrané. Také je neminulo vybí
rání kostýmů z obsáhlého fundu našeho
kabinetu, tvorba nových kulis a diskuze
o vhodné hudbě. Ano, řeč je o besídce, kte
rá se kvůli navyšujícímu počtu žáků, a tu
díž i rodinných příslušníků, konala nově
v hostinci Na Rohu ve Vojicích. Program se
skládal z ukázek filmů a pohádek. Mohli
jste vidět Krkonošskou pohádku, ukázku
z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku, nebo
třeba taneční hit z filmu Piti Piti Pa.
26. 5. jsme vyrazili do Hořic do školního
statku. Pro žáky bylo připraveno několik
stanovišť s různorodými úkoly, u kterých
se dobře bavili. Lovení ryb s povědomými
vodníky, dojení, hod jitrnicí nebo slalom na
koni. Kromě toho si mohly děti vyzkoušet,

jak se sedí v kombajnu a traktoru, podívat
se, jak naše bývalá žačka Tereza Šlechtová
umí perfektně jezdit na koni, a také zjistit,
jaká zvířata zde chovají. Za pozvání děku
jeme Petře Bajerové, která celou akci zor
ganizovala.
30. 5. ráno jsme odjeli do Hořic. V přednáš
kové místnosti za knihovnou se totiž konala
recitační soutěž pro žáky malotřídních škol.
Žáci byli rozděleni do 2 kategorií – 1.–3. roč
ník a 4.–5. ročník. Naši školu reprezentovali
Anežka Bartošová a Vojtěch Laňar.
A co myslíte? No ano, vyhráli! Anežka první
místo a Vojta třetí. Ještě jednou jim gratu
lujeme a jen tak dál.
1. 6. nás chodovická škola pozvala na olym
piádu malotřídních škol. Jedná se o akci,
kterou každý rok pořádá právě jedna z ma
lotřídních škol v okolí. Vždy se ale sejdeme
v tomto složení: Dobrá Voda, Chodovice,

Jeřice, Miletín a Vojice. Soutěže byly letos
přichystány v areálu U Vagónu. Sešlo se přes
100 dětí a všichni si užili prima dopoledne.
7. 6. – 8. 6. nás čekal školní výlet do Hořic.
Žáci o něm napsali, tak přeji pěkné počtení.
A také, kdo občas projíždí kolem naší ško
ly, jistě si povšiml venkovní učebny/altá
nu a zmodernizované zahrady, kde se při
příznivém počasí učíme. Holky a kluci si
oblíbili práci nejen u stolu, ale i na pikni
kových dekách. Na druhé straně (na dvor
ku) jsou nové vyvýšené záhony, kde kromě
bylin žáci pěstují i kedlubny a ředkvičky.
Na jaře záhon hezky zkultivovali, zaseli/
zasadili a po několika týdnech se dostavily
překvapivě dobré výsledky. Čerstvě vytaže
ný „kedlub“ je příjemné zpestření svačiny.
Přejeme Vám všem krásné prázdniny!
Mgr. Daniela Kalvodová
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