Letní slavnost k uctění památky 600. Výročí
Upálení Mistra Jana Husa
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou požádat o co
nejširší účast na letní slavnosti, kterou
pořádá obecní úřad, jako vzpomínku
na šestisté výročí upálení M. Jana Husa.
Husův pomník ve Vojích byl prvním
na českém venkově. Jeho postavení v r.
1897 zrálo v občanstvu dlouho, pořádaly
se sbírky, hrálo se divadlo, pořádaly plesy.
Mistři kameničtí dali kámen zdarma, rolníci
jej zdarma odváželi, dělníci kameničtí
a sochařští dostávali minimální mzdu - 50
haléřů
denně.
Postavu
modeloval
akademický sochař Josef Kalvoda, v té
době dvaadvacetiletý, doplňky Alois Khun,
mistr sochařský a kamenický. Sochaři
a kameníci si vybrali nejkvalitnější kámen
ze skály v Podhorním Újezdě, který byl v té
době k dispozici. Všem byla nejvyšší
odměnou účast 12 tisíc lidí na slavnosti
odhalení.
Letošní letní slavnost začíná 4. 7. ve 14:00
u pomníku M. Jana Husa ve Vojicích
slavnostními projevy PhDr. Tomíčka,
Mgr. Zapletalové a scénkou žáků ZŠ. Poté

projde obcí průvod do sportovní ho areálu
v Podhorním Újezdě, kde bude kulturní
program a večer taneční zábava.
Ing. Josef Chudoba,
starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍO ZASTUPITELSTVA
Zápis ze 4. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 27. března 2015
1/ Odsouhlasení smlouvy o dílo na
prodloužení stoky „L“ ve Vojicích
Starosta obce předložil ZO závěr výběrového
řízení na zhotovitele díla „Kanalizace Vojice
– prodloužení stoky L“, které administrovala
firma Profesionálové, a.s. Hradec Králové.
Jediným kritériem hodnocení byla cena
zhotovení díla. Přihlásily se tři firmy.
Nejnižší nabídku podala firma Stavoka
Kosice, a.s., Kosice 130, 503 11 Clumec nad
Cidlinou s částkou 699.989,- Kč. Druhou
nabídku podala firma LBtech a.s., Moravská
786, 570 01 Litomyšl s částkou 704.285,- Kč.
Nejvyšší nabídku učinila firma REKOM
Nový Bydžov a.s., Měník-Barchůvek 2, 504
01 Nový Bydžov s částkou 745.850,- Kč. ZO
všemi hlasy schvaluje výsledek výše
uvedeného výběrového řízení a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s firmou Stavoka Kosice, a.s., Kosice 130,
503 11 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 25275119.
ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti o
poskytnutí dotace z programu „Rozvoj
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou
vodou a odvádění odpadních vod“ na Krajský
úřad.
2/ Výběr zhotovitele na podium ve
sportovním areálu v Podhorním Újezdě
Starosta obce předložil ZO tři nabídky na
zhotovení podia ve sportovním areálu
v Podhorním Újezdě. Jediným kritériem
hodnocení byla cena zhotovení díla. Nejnižší
nabídku podala firma Bílek, stavební
truhlářství, Vojice 22, 508 01 Hořice
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s částkou 192.000,- Kč. Druhou nabídku
podala firma Tomáš Rejl, Horní Dehtov 34,
544 01 Třebihošť s částkou 239.400 Kč.
Nejvyšší nabídku učinila firma Pavel
Tomášek, tesařské a klempířské práce,
Lužany 201, 507 06 Lužany s částkou
269.524,- Kč. ZO všemi hlasy schvaluje
firmu Bílek, stavební truhlářství, Vojice 22,
508 01 Hořice, IČ: 46515275 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo
s touto vybranou firmou.
3/ Ostatní
a) ZO opětovně zařadilo do programu jednání
opravu veřejného rozhlasu a nabídku pana
M. Archalouse z Nového Bydžova. Protože
v současné době není možné veřejný rozhlas
nahradit jiným způsobem, hlavně v krizových
situacích, ZO rozhodlo, opravu provést.
Předpokládaná cena opravy je 85.000,- Kč.
ZO tuto opravu veřejného rozhlasu 7 hlasy
schvaluje, 2 hlasy se zdržely.
b)
Starosta
obce
upozornil
ZO
na přetrvávající problémy s vybíráním
poplatků za užívání posilovny v budově MŠ
ve Vojicích. ZO ukládá starostovi obce
připravit cenovou nabídku pro vstup do
posilovny pomocí čipové karty, nebo-li
zavedení autonomního přístupového systému.
c) Starosta obce předložil ZO návrh na
zhotovení venkovního fitness ve sportovním
areálu v Podhorním Újezdě. ZO ukládá
starostovi obce vypracování cenové nabídky
na výše uvedené zařízení.
d)
Starosta
obce
informoval
ZO
o připravované letní slavnosti k uctění
památky 600. výročí upálení M. J. Husa. ZO
bere tuto informaci starosty obce na vědomí.
Zapsala: M. Novotná

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis z 5. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 29. dubna 2015
1/ Prodej pozemků
Starosta obce předložil ZO žádost p.
Martina Nekvapila na prodej pozemku parc.
č. 1303/2 v k. ú. Vojice. Po vyvěšení
záměru se ZO k projednání vrátí. ZO bere
tuto informaci starosty obce na vědomí.
2/ Rozpočtové opatření
Starosta obce předložil ZO výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem
k 20. 4. 2015. Poté předal slovo účetní
obce, která jednotlivé položky vysvětlila
a seznámila ZO s očekávanými příjmy
a výdaji. Celkové příjmy dosáhly
2.051.747,90 Kč a celkové výdaje dosáhly
1.207.551,34 Kč. Do úpravy rozpočtu bude
zahrnuta oprava veřejného rozhlasu v částce
85.000,- Kč a případná oprava povrchu
tenisového kurtu v částce 30.000,- Kč.
Úprava
rozpočtu
bude
provedena
rozpočtovým opatřením č. 1, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Takto
předloženou zprávu o plnění rozpočtu obce
ZO všemi hlasy schvaluje.
3/ Pronájem sportovního areálu
Starosta obce předložil ZO jedinou žádost o
pronájem
sportovního
areálu
pana
Ing. Martina Bílka z Vojic. Předběžně je
dohodnut počátek pronájmu od 1. 6. 2015
do 31. 8. 2015. Nájemné je stanoveno na
2.000,- Kč / 1 měsíc a záloha na energie ve
výši 5.000,- Kč / 1 měsíc. Nájemce se
zavazuje zaplatit celé nájemné dopředu,
vratná kauce se vybírat nebude. Takto
stanovené podmínky pronájmu ZO 7 hlasy
schvaluje, 1 hlas se zdržel.
4/ Ostatní
a) Starosta obce informoval ZO o nutnosti
opravit čističku vody na koupališti
v Podhorním
Újezdě,
která
je
spoluvlastněna
několika
obcemi
Mikroregionu Podchlumí a obce si ji
vzájemně půjčují. Druhou možností by byl
nákup nové vlastní, jejíž cena se pohybuje
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okolo 162 tis. Kč. Vzhledem k nákladům,
které jsou letos ve sportovním areálu
plánovány, ZO všemi hlasy schvaluje
prozatím pouze opravu čističky vody ve
výši 45 tis. Kč. Tato částka bude poměry
rozpočítána mezi obce, které čističku
spoluvlastní a využívají.
b) Starosta obce informoval ZO o nutnosti
vyčištění umělého povrchu na kurtu ve
sportovním areálu. Touto službou se zabývá
firma J. I. H. Sportovní stavby s.r.o. Praha
10, která výše uvedenou opravu vyčíslila na
částku 27.830,- Kč. Cena se bude dále
odvíjet od spotřeby písku (množství vsypu).
ZO všemi hlasy výše uvedenou opravu
schvaluje.
c) Starosta obce předložil ZO návrh na
zhotovení
venkovního
fitness
ve
sportovním areálu v Podhorním Újezdě
a předložil ceník těchto zařízení. Vzhledem
k nákladům, které jsou letos ve sportovním
areálu plánovány, ZO prozatím pořízení
venkovního fitness ve sportovním areálu
zamítá.
d) Starosta obce informoval ZO o novele
nařízení vlády č. 52/2015 Sb. o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev. ZO
bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.
e) Starosta obce předložil ZO inspekční
zprávu České školní inspekce, která
provedla kontrolu v Základní škole
a Mateřské škole ve dnech 4. 3. - 6. 3.2015
a
seznámil
ZO
s jejím
kladným
hodnocením. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
f) Starosta obce informoval ZO o uzavření
smlouvy
na
likvidaci
bioodpadů
s kompostárnou v Lískovicích a se sběrným
dvorem v Hořicích na likvidaci směsného
komunálního odpadu. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
g) Starosta obce informoval ZO o uzavření
smlouvy s Úřadem práce v Jičíně na obsazení
dvou pracovních míst na pozici uklízeč
veřejných prostranství. Úřad práce nám
přidělil dva pracovníky, příspěvek na jedno
pracovní místo činí 13.000,- Kč. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
Zapsala: M. Novotná

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis z 6. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 29. května 2015
1/ Zateplení a výměna oken obecního
úřadu
Starosta obce informoval ZO o možnosti
zateplení a výměny oken na budově
obecního úřadu. Zastupitelstvu obce
předložil 5 cenových nabídek na
vypracování projektu na realizaci tohoto
záměru. Nejvyšší nabídku podala firma
PROIS a.s. z Hradce Králové ve výši
199.045,- Kč včetně DPH. Druhá nabídka
byla podána firmou ATELIER SCHMIED
z Hradce Králové ve výši 185.856,- Kč
včetně DPH. Třetí nabídka podána firmou
Ing. Martin Novák z Hněvčevse ve výši
168.000,- Kč (není plátce DPH). Čtvrtou
nabídku podala firma Profesionálové, a.s.
Hradec Králové ve výši162.261,- Kč včetně
DPH a nejnižší nabídku učinila firma
Project A plus, s.r.o. z Turnova ve výši
108.890,- Kč včetně DPH. ZO všemi hlasy
schvaluje cenovou nabídku společnosti
Project A plus, s.r.o., Husova 591, 511 01
Turnov, IČO: 28828089 ve výši 108.890,Kč včetně DPH na realizaci projektu
„Podhorní Újezd-Vojice, obecní úřadzlepšení tepelně-technických parametrů
obvodových konstrukcí“.
2/ Zvýšení nájemného v obecních bytech
Starosta obce předložil ZO návrh na
zvýšení nájemného v obecních bytech
z důvodu jejich modernizace. Současné
nájemné činí 25,- Kč / 1 m2. ZO navrhuje
zvýšení nájemného od 1. 7. 2015 na částku
35,- Kč / 1 m2. Tento návrh ZO 6 hlasy
schvaluje, 1 hlas se zdržel.
3/ Prodej pozemku M.Nekvapilovi
Starosta obce předložil ZO žádost Martina
Nekvapila na prodej pozemku parc. č.
1303/2 v k. ú. Vojice. Pozemek je veden
jako ostatní komunikace. ZO výše
uvedenou žádost 4 hlasy zamítá, 3 hlasy se
zdržely.
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4/ Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO výkaz pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem
k 20. 5. 2015 a vysvětlil a seznámil ZO
s očekávanými příjmy a výdaji. Celkové
příjmy dosáhly 2.493.635,96 Kč a celkové
výdaje dosáhly 1.827.770,13 Kč. Úprava
rozpočtu bude provedena rozpočtovým
opatřením č. 2, které se stane přílohou č. 1
tohoto zápisu. Takto předloženou zprávu
o plnění rozpočtu obce ZO všemi hlasy
schvaluje.
b) Starosta obce předložil ZO žádost
Zbyňka Charváta o finanční dar na
sportovní činnost. ZO 4 hlasy schvaluje
finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč,
1 hlas byl proti, 2 hlasy se zdržely.
c)
Starosta
obce
informoval
ZO
o nadcházející letní slavnosti dne 4. 7.
2015. Vše, co se týká organizace slavnosti
řeší starosta obce ve spolupráci s kulturním
výborem. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
d) Starosta obce informoval
ZO
o připravovaném novém přístupovém
systému do fitcentra ve Vojicích. Tímto
zařízením se usnadní vybírání poplatků a
přístup do posilovny vůbec. Toto zařízení
bude instalovat B. Ulrych, jeho pořizovací
cena je 17.916,- Kč. ZO 5 hlasy schvaluje
pořízení výše uvedeného zařízení, 2 hlasy
se zdržely.
e) Starosta obce navrhuje zhotovení vrat ke
stodole ve Vojicích ze strany od p. Antoše a
druhé od p. Bartošky. Vznikl by tak
uzavřený prostor, kam by se umístily
v budoucnu kontejnery na odpad a
bioodpad. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
f) Starosta obce informoval ZO o dopise,
který
sepsali
spoluobčané
Brdíka
v Podhorním Újezdě. Upozorňují v něm na
havarijní stav příkopu u státní silnice, ve
kterém se hromadí odpadní vody. Tento
neutěšený stav by vyřešilo zatrubnění
tohoto příkopu. ZO ukládá starostovi obce
zjistit, jaké by byly náklady na celou tuto
akci.
Zapsala: M. Novotná

ZALOŽENÍ NOVÉHO SPOLKU V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané!
Dne 10. června 2015 byl v naší obci
založen nový spolek, který si dal za úkol
pořádání
nevýdělečných
kulturních
a občanských setkání a poznávacích
výletů. Posilování vztahů spoluobčanů
Podhorního Újezdu a Vojic. Naše akce
budou směrované především pro naše malé
spoluobčany, ale na své si přijdou i rodiče.
Do spolku se mohou přihlásit nejen občané
Podhorního Újezdu a Vojic, ale i okolních
obcí a je určen pro věkové kategorie
od -1 do neomezeného věku.
Členské příspěvky jsou stanovené na 200Kč
za osobu na jeden rok. Sponzorské dary
jsou neomezené ☺. Z příspěvků budou
hrazeny různé akce spolku. Přihlášky do
spolku budou připravené od 6. 7. 2015

na Obecním úřadě a prodejně Jednota v naší
obci. Přihlášky je možné vyzvednout přímo
u zakládajících členů výboru, a to u Bořka
Novotného, Karla Falty nebo Zdeňka
Ulricha .
Své náměty a připomínky je možné také
zasílat na e-mail:
spolek.maxinec@seznam.cz
nebo telefonicky na číslo 603 230 117,
Webové stránky se připravují.
Připravujeme:
- v měsíci září - zájezd do Plzeňského
pivovaru spojeného se ZOO - Dinoparkem
- v měsíci říjen - pro naše malé občany odlet draků – drakiádu.
Karel Falta

Mistrovství Republiky na Masarykově okruhu
Další úspěch Zbyňka Charváta z Vojic

Letos už potřetí se v neděli 21. Června 2015 na Masarykově okruhu v Brně z pověření České
federace Spastic Handicap, konalo Mistrovství České Republiky spasticky postižených cyklistů.
Kolem druhé odpoledne jsme se začali seskupovat na parkovišti před okruhem. Po nezbytném
sestavení tricyklů, jsme se začali rozjíždět a zahřívat svá těla na závodní teplotu. V 17:00 byl
naplánovaný start všech skupin. O minutu dříve se na start postavili cyklisté a pak tricyklisté obou
skupin ženy i muži.
Hned po startu se ukázalo, jakou nadvládu na Českém území mají jezdci STS Praha. Od prvních
metrů závodu si vytvářeli náskok, který se vyšplhal až na pět minut od čtvrtého závodníka. Pak už
závod byl v režii třech závodníků STS. Po urputném boji se v cíli srovnali takto. Mistrem
Republiky se stal David Vondráček z Valdic, druhý byl Roman Šejna a třetí Zbyněk Charvát
z Vojic. Závodníci STS Praha obsadili první dvě místa i v kategorii T1. Kde se Mistrem Republiky
stal Jirka Hindr a druhý byl Petr Berger, oba dva z Hořic. Není to náhoda, že kluci jsou tak dobří.
Dodržují totiž jídelníček a jejich tréninkové dávky jsou oproti ostatním závodníkům o poznání
větší.
Další program našich tricyklistů: V sobotu 27. Června závody v Lounech, 28. 6. – 5. 7. Soustředění
v Teplicích, 11. – 12. 7. Evropský Pohár ve Vrátné, Slovensko, 24. 7. – 27. 7. Světový Pohár
v Elzachu, Německo a pak 28. 7. – 2. 8. Mistrovství Světa v paracyklistice Notwil Švýcarsko. O
všech těchto akcích Vás budu informovat v dalších číslech Vojicko – Újezdeckého Zpravodaje.

Zbyněk Charvát
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Začalo léto a s ním se blíží pro všechny děti nejočekávanější období, prázdniny. Ještě než se rozjedou
k babičkám, na tábory, k moři, chtěla bych se zamyslet nad uplynulým školním rokem.
Žáci zvládli učivo, které mají znát podle našeho školního vzdělávacího programu. Někteří výborně
a bez větších problémů, jiní museli více pracovat, ale všichni jsme se jim snažili pomoci, aby i oni
učivo také zvládli.
Jednou z našich priorit je připravit žáky na život. A tak se naše školní projekty stále častěji zaměřují
na docela obyčejné věci z každodenního života.
Vaříme, besedujeme o rodině, o naší obci, o naší republice, o lidech, žijících v naší blízkosti, ale i za
polárním kruhem.
Byli jsme se podívat v sadu, ve sklenících, v sušenkárně, žáci si zkusili sami nakoupit. I proto jsme
zvolili jako školní výlet návštěvu Filharmonie Hradec Králové, protože ještě nikdo z žáků na takovém
koncertě nebyl. A udělali jsme dobře, protože to byl ohromný zážitek a všem se nám to moc líbilo.
Náš školní vzdělávací program se jmenuje Rodinná škola, a tak vyučování probíhá v příjemné
rodinné atmosféře. Samozřejmě děti jsou děti, a tak musíme občas také řešit různé šarvátky, hádky
a strkanice, ale není jich mnoho, protože se snažíme, aby byli žáci k sobě ohleduplní, taktní, pomáhali
si navzájem. A to se nám, myslím, daří.
Záleží i na prostředí, kde spolu trávíme většinu dne. Jsem ráda, že jsme letos do obou tříd pořídili
nové lavice a židličky, schodiště máme potažené novým linoleem. Výzdobu si žáci zhotovují sami při
hodinách výtvarné výchovy nebo v kroužcích.
Během celého školního roku jsme uskutečnili projekty s různým zaměřením. Zúčastnili jsme
se několika akcí. Vzpomeňme ty z posledního období.
26. května jsme odjeli do Miletína na Hry 3. tisíciletí. Sešli
se zde žáci tří škol - pořádající miletínské, hořické Na Habru
a naší vojické. Nejdříve se přítomní sportovci rozdělili do
čtyř družstev, červení, modří, oranžoví, zelení, a pak už to
konečně začalo. Síly změřili v běhu na 340 metrů, vybíjené,
hodu kriketovým míčkem na cíl, hodu raketkou na dálku,
kopané. Z celého klání vyšli vítězně modří, kde za naši školu
soutěžili Aleš a Ondřej Kloutvorovi, Tomáš Današ a
Vladimír Bílek, a byli tak po zásluze odměněni zlatými
medailemi. Ceny si ale odnesli všichni a hlavně jsme zde
prožili příjemný den.
Ve středu 27. května jsme společně s dětmi z naší a sobčické mateřské školy odjeli na exkurzi
do společnosti Perník s.r.o., která byla založena roku 1999 a sídlí v Těchlovicích u Hradce Králové.
Firma Perník s.r.o. je český výrobce trvanlivého pečiva s tradicí a širokým sortimentem produktů,
jako jsou například: polomáčené sušenky, piškoty, esíčka, koka, plněné perníčky.
Po příjezdu jsme se přesunuli do zasedací místnosti, kde nás mistr pan Doležal seznámil s historií
firmy a jejím provozem. Potom jsme se rozdělili na tři skupiny, na hlavu jsme dostali modré čepičky
a šli do výrobní haly, kde právě vyráběli polomáčené sušenky. Celá výroba byla strojová, pouze
v poslední fázi přišel na řadu člověk. Sušenky se vykrojily, upekly a namočily do čokolády. Potom je
robotická ramena skládala na pás, kde je pracovnice kontrolovaly a stroje je zabalily. Za jeden den
vyrobí šest tun sušenek. Po skončení prohlídky jsme si mohli koupit výrobky, které se zde vyrábějí,
jako sladkou tečku nakonec.
2. června jsme odjeli do Hradce Králové na školní výlet. Naše první zastávka byla na Novém Hradci,
kde jsme navštívili digitální planetárium. Ve vstupní hale jsme si mohli prohlédnout interaktivní
expozici „Mikrosvět – makrosvět“. Je tvořena např. mlžnou komorou, plazmovou koulí nebo
modelem vesmíru a světelnými panely doplněnými několika velkoplošnými dotykovými monitory.
Mohli jsme zažít i simulované zemětřesení. Dále jsme absolvovali výukový program Sluneční
soustavou, kde jsme získali základní znalosti při pozorování noční i denní oblohy. Vyslechli jsme
příčiny střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Bylo to velmi poučné a zajímavé.
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Pak už jsme nastoupili zpátky do autobusu a přejeli na Eliščino nábřeží, kde sídlí Filharmonie Hradec
Králové. Zhlédli jsme hudební představení Ostrov snů. Na tento pomyslný ostrov snů, kde se vám
splní každé přání, se dostal pomocí počítačové hry malý Lukáš se svou sestrou a plyšovým
kamarádem. Užívali si zde tajů krásné přírody, prožili napínavá dobrodružství. To vše v doprovodu
báječné hudby starých mistrů W. A. Mozarta, G. Verdiho, B. Smetany, P. I. Čajkovského. A my jsme
byli při tom a vše prožili s nimi. Celé představení bylo úžasné a zanechalo v nás nezapomenutelné
zážitky.
Na úplný závěr jsme si nechali akci pro nás letos nejdůležitější.
26. června jsme k nám pozvali žáky z okolních malotřídních škol, z Dobré Vody, Chodovic a
Milovic. Celkem se jich sešlo 118. Využili jsme domácí prostředí, lesy, kopce a krásnou přírodu, a
sešli jsme se v myslivecké skále místního sdružení Podhorák. Zde jsme uspořádali Lesní běh. Žáci
soutěžili ve smíšených čtyřčlenných družstvech v orientačním běhu po okolí Podhorního Újezdu.
Potom řešili úkoly, které měli zadané na pracovním listu. A tak museli ještě zapátrat ve svých
znalostech z prvouky a přírodovědy, aby odpověděli správně. Na pomoc měli i indicie poschované po
celém objektu. Vyhledávali skryté informace o daňcích, kteří zde žijí v oboře nebo nacvičovali
ošetřování zraněného. Nejlepší byli oceněni medailemi, všichni dostali plakety jako upomínku na
dnešní den. Všem se u nás moc líbilo, zvláště paní učitelky nám záviděly prostředí a okolní přírodu.
Chtěla bych poděkovat myslivcům, že nám svůj objekt zapůjčili.
30. června jsme se sešli na obecním úřadě, abychom slavnostně zakončili letošní školní rok. Žáci
dostali vysvědčení, ale hlavně jsme se rozloučili s našimi „páťačkami“. Připomněli jsme si jejich
působení v naší škole od 1. ročníku až dodneška.
Ale prázdniny už opravdu klepou na dveře, a tak nashledanou 1. září.

Zprávy z mateřské školy
Konec školního roku si děti z naší a sobčické mateřské školy
zpestřily několika koncerty a výlety.
7. května se děti vydaly do Hořic, kam přijelo Hudební
divadlo Michaely Novozámské s představením Povídejme si
děti. A tak zhlédly tři minimuzikály na motivy pohádek
Josefa Čapka. Představení spojovaly krásné pohádky - Jak si
pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a Jak vařili dort
a veselé písničky autorky Michaely Novozámské. Děti
během představení jenom neseděly a poslouchaly, ale také se
aktivně podílely na průběhu pohádky. V jedné části hry
například vstoupily přímo do děje a zdobily noční košilku,
společně zpívaly.
13. května odjely do Hořic na další představení Krejčíka Honzy. Tentokrát to byla Kaťaťákova
abeceda slušného chování. Zhlédly veselé a výpravné představení s písničkami o základech etikety
dětí, dospělých a špendlíků.
2. června byly děti na výletě na Hrubé Skále. Nejdříve navštívily arboretum Bučina. Toto místo
založil v polovině devatenáctého století rytíř Lexa z Aehrentalu. Potom se vrátily na parkoviště u
zámku, kde se svačinou posilnily na další výšlap. Vydaly se po zelené turistické značce do Lázní
Sedmihorek. Hned u zámku sestoupily do skalní průrvy zvané
Myší díra. Po jejím zdolání pokračovaly až do cíle, tedy do Lázní
Sedmihorek.
29. června se sešly děti na obecním úřadě, aby se rozloučily s
předškoláky. Nejdříve si zazpívaly písničku, pak se už ujal slova
starosta obce ing. Josef Chudoba, popřál budoucím prvňáčkům
mnoho úspěchů a předal jim knížku Kuba nechce číst.
Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka školy
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Zveme všechny sportovce na MÍČOVÝ OSMIBOJ DVOJIC,

který se bude konat v sobotu 1. 8. od 8.00 ve sport. areálu v PÚ
Disciplíny: basketbal, nohejbal, tenis, házená, fotbal, petang, florbal a plážový volejbal

přihlášky a detailní info na 603 87 72 67 (L. Fiala, pořadatel)
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 29. 6. 2015
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat Ing. M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat
e-mailem na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V červenci oslaví 70. narozeniny paní Daniela Chudobová z Vojic č. 32.
V červenci oslaví 70. narozeniny pan Pavel Pavlíček z Podhorního Újezda č. 26.
V červenci oslaví 92. narozeniny pan Stanislav Valenta z Podhorního Újezda č. 2.
V srpnu oslaví 70. narozeniny paní Jindra Novotná z Vojic č. 30.
V srpnu oslaví 80. narozeniny paní Jindřiška Zítková z Podhorního Újezda č. 6.
V září oslaví 70. narozeniny paní Bedřich Pařízek z Vojic č. 111.
V září oslaví 93. narozeniny paní Marie Jedličková z Vojic č. 34.

Národní házená
Naši házenkáři obsadili v tabulce 9. místo
Naši házenkáři v konečné tabulce II. Ligy letos obsadili, stejně jako v minulé sezoně 9. místo.
Rozhodující dvě utkání se odehrála na domácím hřišti, a alespoň nakonec sezony si hráči
i fanoušci užili kompletní vítězný víkend. Postup do první ligy vybojovalo mužstvo z ostravských
Vítkovic.
TJ So Podhorní Újezd - Osek nad Bečvou
TJ So Podhorní Újezd – Sokol Kokory

25:19 (10:10)
19:17 (8:6)

Konečná tabulka - 2. liga mužů B
1. Vítkovice

17

1

4

402:254

33

2. Veselí n/M

16

0

6

407:334

32

3. Svinov

14

3

5

422:362

31

4. MS Brno

13

3

6

431:379

29

5. Humpolec

13

1

8

346:327

27

6. Stará Ves n/O

12

1

9

403:403

25

7. Kokory

9

4

9

382:384

20

8. Dobruška

7

5

10

383:391

19

9. Podh. Újezd

9

1

12

450:467

18

10. Albrechtičky

6

3

13

295:338

14

11. Osek n/B

4

0

18

355:418

8

12. Ostopovice

1

0

21

357:476

2
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