Do mateřské školy je přihlášeno 16 dětí.
Děti se vzdělávají podle Školního
vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání „Kdo si hraje - nezlobí“, který
byl zpracován ve všech částech podle
požadavků školského zákona a podle zásad
uvedených v Rámcovém vzdělávacím
programu pro předškolní vzdělávání.
Vychází z reálného posouzení možností
mateřské školy a zahrnuje základní
myšlenky výchovy ke zdravému životnímu
stylu.
Předškolní vzdělávání v mateřské škole
zajišťují celkem dvě učitelky. Dana
Chudobová splňuje stanovené podmínky
odborné kvalifikace pro předškolní
vzdělávání a má 30 let praxe. Radka
Žitková je bez odborné kvalifikace a je
zaměstnána na částečný pracovní úvazek.
V mateřské škole ale pracuje již 12 let.
Za tuto dobu se dobře seznámila
s problematikou předškolního vzdělávání
a děti ji mají rády a respektují ji. Předškolní
vzdělávání probíhá v klidné atmosféře
založené na vzájemné ohleduplnosti
a toleranci. Obě učitelky jsou pro děti
přirozenými autoritami, na které se
s důvěrou obracejí s žádostí o radu
a pomoc. Mají je rády. Novinkou v mateřské

škole bude kroužek anglického jazyka, který
začne od 29. září. Děti budou formou her,
písniček a básniček seznamovány se základy
tohoto jazyka. Bude součástí dopoledního
denního programu v době 11.15 - 11.40 hod.
2 x týdně. Kroužek povede Jitka Jenčovská.
Základní školu navštěvuje 10 žáků. Žáci 1.
a 2. ročníku se učí podle Školního
vzdělávacího
programu
pro
základní
vzdělávání a žáci 4. a 5. ročníku se učí podle
dobíhajícího
vzdělávacího
programu
Základní škola. Výuka žáků v hlavních
naukových předmětech je organizována ve
dvou třídách (I. třídu navštěvují žáci
1. a 2. ročníku, II. třídu žáci 4. a 5. ročníku).
Pro ostatní předměty jsou třídy spojené.
V základní škole pracují dvě učitelky
s odbornou kvalifikací, Jitka Jenčovská
a Jana Glazarová. Vychovatelkou školní
družiny je Milena Holcová. Jana Glazarová
i Milena Holcová pracují na zkrácený
pracovní úvazek. Naše škola je školou
rodinného typu, malý počet žáků nám
umožňuje
individuální
a diferencovaný
přístup při výuce. Kromě tradičních metod
a forem se snažíme zařazovat hravé
a činnostní formy práce, abychom udržely
žáky
v
trvalém
zájmu
o výuku,
a podporovaly tím rozvoj jejich osobnosti.
Pokračování na straně 2 a 3

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. nabídla
obci odkoupení trafostanice pod obecním
úřadem ve Vojicích za úplatu. Trafostanice
byla vybudována před r. 1990 na základě
stavebního povolení vydaného na MNV
Podhorní Újezd a předána do užívání
podniku VČE. Protože kolaudace nebyla
provedena a stavba nebyla zapsána do
katastru nemovitostí, požádala společnost
ČEZ Distribuce, a. s. obec Podhorní Újezd
a Vojice o převod za úplatu této stanice do
majetku společnosti, a tím legalizování
současného stavu. Nabídková cena byla
stanovena dle znaleckého posudku ve výši
116 340 Kč. Tento převod majetku
schválilo zastupitelstvo jednomyslně.

Mezi žáky vládne příjemné a nestresující
klima. Nebojí se zeptat, požádat o pomoc,
diskutují o vzniklých problémech. Do školy
chodí rádi. Od 29. září bude na škole pracovat
kroužek hry na flétnu, který povede Jana
Glazarová.
Ráda bych se ještě ale vrátila k loňskému
školnímu roku. Ve dnech 22. – 29. května
provedl čtyřčlenný inspekční tým České
školní inspekce Královéhradeckého kraje
inspekci v mateřské i základní škole. Cílem
inspekční činnosti bylo hodnocení souladu
Školního vzdělávacího programu školy
s Rámcovým
vzdělávacím
programem
a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného školou. Celkové
hodnoceni mateřské i základní školy dopadlo
výborně. Inspekční zpráva má celkem 15
stran a je uložena v základní škole. Je možné
do ní nahlédnout Také bych se chtěla
pochlubit úspěchy našich žáků, kteří se
zúčastnili 17. 6. společně s žáky z Milovic,
Dobré Vody a Chodovic, Chodovické
olympiády v atletice. Žáci si změřili síly
ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem,
v běhu na 50 m a 60 m a ve vytrvalostním
běhu. Žáci závodili s chutí a plným
nasazením a v silné konkurenci velmi dobře
obstáli. Celkem jsme přivezli 11 medailí.
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Financování
projektu
veřejných
prostranství je v současné době ve stavu,
kdy obec obdržela proplacené dvě žádosti
o platbu v celkové výši 4 777 708,57 Kč.
Nyní se připravuje žádost o proplacení
uznatelných nákladů projektu za cca
3 000 000 Kč. Předpokládané ukončení
projektu v listopadu tohoto roku bude
spojeno se žádostí o proplacení zbývajících
zhruba 1 200 000 Kč.
Informace z jednání obecního zastupitelstva
vybral starosta obce Miloš Adam

- Pokračování ze strany 1
Ale i ostatní žáci se snažili, pouze se už
nevešli na stupně vítězů. Všichni prožili
pěkné dopoledne plné sportu. 22. 6. žáci
základní školy připravili pro děti z mateřské
školy ve sportovním areálu dopoledne plné
her a zábavy. Děti prolézaly pytlem, házely
míčky do tlamy tygra a na kuželky, běhaly,
chytaly rybičky na udici. Při plnění úkolů
zažily spousty legrace. Některé disciplíny si
vyzkoušeli i žáci základní školy, ti si ještě
zkusili zahrát tenis, někteří využili k zábavě
prolézačky a houpačky. Všichni byli za své
výkony odměněni sladkostmi. V novém
školním roce chystáme pro děti z mateřské
i žáky ze základní školy opět mnoho
sportovních a zábavných akcí, výletů, návštěv
divadelních představení, budeme jezdit
plavat. Všechny se snažíme, aby naše činnost
byla různorodá a pro děti zajímavá. A to se
nám myslím daří. Děti chodí do školy rády
a jsou spokojené. Jenom mě mrzí, že někteří
rodiče dávají děti do jiných škol. Jako
zákonní zástupci mají na toto rozhodnutí plné
právo, musíme si ovšem uvědomit, že
v dnešní době se téměř všechny školy
potýkají s malým počtem žáků, ale nárůst
během příštích let bude. Jen v loňském roce
jsme v naší obci přivítali 11 nových občánků
a ti nastoupí do mateřské a snad i do

základní školy. Bylo by smutné, kdybychom
museli některou školu pro malý počet dětí
zavřít. Obecní úřad se snaží obě školy udržet
a poskytuje nám, v rámci jeho možností
dobré podmínky pro jejich činnost. Děti
dostávají sešity, čtvrtky, barevné papíry.
Školné v mateřské škole je pouze 100,-Kč,
což je nejmenší možný poplatek. Na provoz
žáků ve školní družině rodiče nepřispívají.
Myslím si, že nabízíme takové vzdělání jako
ostatní školy v našem okolí. Naopak děti se
učí v klidném, nestresujícím prostředí.
Všechny se snažíme, aby se jim ve škole
líbilo a měly tak hezké a klidné dětství.
Na začátek školního roku jsme připravili pro
žáky oddechové akce, aby si zvykli, že už
začala škola. 10. 9. jsme navštívili společně

s dětmi z Mateřské školy Jičín - město
pohádky. V K - klubu jsme zhlédli
pohádkové pásmo „Teta to plete“. Pak jsme
se již vydali na prohlídku pohádkově
vyzdobeného Jičína. Na Valdštějnově
náměstí jsme se zúčastnili tvůrčích dílen. Děti
mohly zhlédnout ukázky starých řemesel,
ozdobily si dort, soutěžily s časopisy
Sluníčko a Mateřídouška.
Počasí bylo
krásné, slunečné, a tak se nám první letošní
výlet vydařil. Pohádkami jsme se zabývali
ještě i druhý den. Děti malovali křídami na
asfalt před školou různé pohádkové postavy.
Moc se jim to povedlo a před školou to brzy
vypadalo jako v pohádkovém království.
Nakonec si všichni opekli párky a jiné
dobroty.
Informace z jednání obecního zastupitelstva
Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice
vybral starosta obce Miloš Adam

Chodovická olympiáda

Jičín město pohádky

kresba: M. Smutná

Opékání párků

Hry ve sportovním areálu

kresba: M. Myslivečková
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Ke konci června byly dokončeny a předány
do užívání chodníky u třech přístupových
cest do obce. Chodníky jsou provedeny ve
dvou odlišných stavebních konstrukcích.
Větší část je zhotovena jako pochůzková,
kdy byla použita zámková dlažba tl. 6 cm
na podklad ze zhutněného štěrku bez
betonového podloží. Tato část chodníků
není určena pro najíždění nebo parkování
motorových vozidel, protože při delším
stání na chodníku by mohlo dojít k jeho
trvalému poškození. Parkování vozidel
nebo jejich vjíždění na chodník je zároveň
porušení pravidel silničního provozu a
může být postihováno Policií ČR jako
přestupek. Vjezdy do garáží a dvorků jsou
provedeny ze zámkové dlažby tl. 8 cm
s betonovým podložím a se sníženým
obrubníkem. Tyto plochy jsou určeny
k přejezdům motorových vozidel.
Chodníků se týká i další upozornění pro
majitele nemovitostí umístěných vedle
nich. Jedná se o stromy a keře, které svým
porostem zasahují do prostoru chodníků a
omezují tak pohyb po nich. Majitelé
nemovitostí jsou povinni tomuto přerůstání
dřevin včas zabránit. Za porušení této
povinnosti může obecní úřad udělit pokutu.

Dne 1. 7. 2009 vynesl Okresní soud
v Jičíně rozsudek ve věci úniku vody
z vodní nádrže v Podhorním Újezdě.
Potom, co Krajský soud v Hradci Králové
vyhověl odvolání dodavatelské firmy,
vyzval Okresní soud v Jičíně k doplnění
soudních dokumentů. Okresní soud
vyhodnotil další znalecký posudek
soudního znalce a stanoviska projektantů
vodních staveb a opětovně rozhodl, že
žalovaná společnost JANZA Liberec spol.
s r.o. je povinna odstranit vady, a to do
1 měsíce ode dne právní moci tohoto
rozsudku. Žalovaná firma podala odvolání
ke Krajskému soudu v Hradci Králové,
který zatím nestanovil datum jednání.

Autor obecních informací: starosta Miloš Adam

V červenci se Lukáš Adam, Ondra Bartoš a Štěpán Gabriel z Ostroměře spolu s dalšími
zúčastnili horolezecké expedice do pohoří Pamír ve střední Asii. Jejich cílem byl nejvyšší
vrchol Kyrgyzstánu, Štít Nezávislosti, dříve Pik Lenina, vysoký 7 134 m. Hned na začátku
jim krátce popřálo počasí a to umožnilo, aby Lukáš se Štěpánem dne 27. 7. 2009 stanuli na
vrcholu. Pak už zhoršené počasí další pokusy znemožnilo. Gratulujeme!
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Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události třetí čtvrtiny roku a postupovali jsme při
hledání v kronice tentokrát o 10, 15, 25 atd. let do historie. V této rubrice je plně citováno znění
obecní kroniky včetně gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná.

Datum

Událost

Červenec 1929

V červenci r. 1929 bylo v lese mnoho borůvek. Lidé přicházeli a přijížděli
s povozy i ze vzdálených vesnic na celý den. Lesní správa vybírala na
povolení borůvky sbírati 2 K za den od jedné osoby. Poplatky vydával hajný
v lese a vydával až 100 lístků denně.

22. 7. 1929

22. července vyhořel dům č.p. 93 v PÚ u Konopáčů. Poprvé hasili hasiči
z Vojic s motorovou stříkačkou.Výkonu stříkačky nemohlo být plně využito
pro nedostatek hadic. Mimo sboru vojického a újezdeckého s parní
stříkačkou se jiný sbor nezúčastnil.

Červenec 1934

Křižovatka na státní silnici „u sv. Jana“ byla v červenci rozšířena tím, že
byla vystavěna přes pole spojka hlavní silnice od Konecchlumí ke Kabátům.

21. 8. 1939

V noci na pondělí 21. srpna a po celý den jezdily nepřetržitě motorizované
jednotky německého vojska po silnici směrem k Hořicům. Mnoho lidí se
chodilo dívat, přes cestu na pole se dalo s povozy jezdit jen málo.

Září 1939

V září 1939 bylo nařízeno zatemnění domů a vozidel, poněvadž začala válka
v Polsku. Obecní úřad určil pro každou noc dva občany, kteří kontrolovali
dodržování předpisu. Také byly vydány spotřební lístky potravinové,
na mýdlo a později na oděv.

Léto 1954

Léto bylo suché, proto bylo v některých studních málo vody. Vodovod
z Bukovky často uzavíral pan Dohnal, aby voda do nádrže mohla natéci.
Újezdečtí si vodu vozili ze studánky na Ulvrově zahradě pod dvorkem.
Studánce se říká Ulvrovo jezero a staří lidé tvrdili, že prý je bezedné.

Srpen 1954

V srpnu byla nouze o maso, tak družstevníci zabili dva vepře a prodávali
členům asi po 1,4 kg masa za 25 Kč za 1 kg.

15. 8. 1959

V sobotu 15. 8. odpoledne se přihnala bouřka s lijákem. V Újezdě
u Nožičků uhodil blesk do stodoly. Stodola shořela a na domovním stavení
střecha a půda.

31. 7. 1964

V pátek 31. 7. odpoledne začalo hořet od jiskry z lokomotivy pole
ke Kovači. Rychlé šíření požáru bylo zataraseno pásem, který družstevníci
kolem ohně vyorali.

5. 8. 1974

Od 5. 8. vyvařuje družstvo ve vlastní kuchyni, vystavěné na dvoře správní
budovy.

5. 7. 1994

Dne 5. 7. se konal na louce pod Brdíkem 2. ročník jezdeckých závodů.

Srpen 1994

V srpnu 1994 byla provedena rekonstrukce topení v MŠ ve Vojicích.

Červenec 1999

V červenci 1999 byl vykraden obecní úřad ve Vojicích.

11. 8. 1999

V srpnu snad každý sledoval zatmění Slunce, které trvalo přibližně od 11:20
do 14:10 a bylo poslední v tomto tisíciletí.
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VOJICKO - ÚJEZDECKÝ SPORT
Za slunečného počasí národní házenkáři odehráli o víkendu náročné dvojkolo. V sobotu hostili
Rokytnici u Přerova, v neděli Studénku a obě družstva z čela tabulky odjela zpět na Moravu s
prázdnou. O týden před tím bohužel i přes velmi dobrý výkon podlehli věčnému rivalovi
z Opatovic, ale před čtrnácti dny na svém hřišti těsně porazili tým z Jihlavy.
TJ So. Podhorní Újezd
NH Opatovice nad Labem
TJ So. Podhorní Újezd
TJ So. Podhorní Újezd

-

SK Autonot Jihlava
TJ So. Podhorní Újezd
TJ Sokol Rokytnice
SK Studénka

20 : 19 (11 : 10)
23 : 19 (12 : 9)
25 : 20 (11 : 9)
25 : 19 (13 : 7)

Tabulka - 2. liga B po 4. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opatovice n/L
Studénka
Podhorní Újezd
Veselí n/M
Rokytnice
Ostopovice
Krčín B
Albrechtičky
Jihlava
MS Brno
Draken Brno
Osek n/B

3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

91:83
82:68
89:81
72:70
91:75
79:65
74:72
59:68
64:65
74:83
59:71
60:93

7
6
6
6
4
4
4
3
2
2
2
2

Foto: M jedlička ml.

Turnaj ve Fotbalu 18. 7. 09 - účast 10 družstev

Míčový osmiboj dvojic 1. 8. 09 - účast 8 dvojic

Pořadí: 1. Podhorní Újezd
2. Nadace Roberta Rosenberga
3. Ronal Jičín
4. Bee Team

Pořadí: 1. M. Doleček, L. Sedlák
2. Z. Kemr, R. Šritr
3. L. Fiala, M. Polák
4. A. Heidrych, J. Heidrych

Nohejbal trojic 5. 9. 09 - účast 4 družstva - Pořadí: 1. Santa Puelo, 2. Podhorák, 3. Sobotka, 4. Šlikováci
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BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Dne 16. září oslaví 87. narozeniny paní Anna Pourová z Podhorního Újezda č. 113.
Dne 25. září oslaví 87. narozeniny paní Marie Jedličková z Vojic č. 34.
Dne 5. října oslaví 80. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic č. 104.
Dne 9. října oslaví 89. narozeniny paní Blažena Vytvarová z Vojic č. 90.
Dne 16. října oslaví 85. narozeniny paní Růžena Laňarová z Podhorního Újezda č. 112.
Dne 21. října oslaví 85. narozeniny pan Václav Patolán z Vojic č. 85.
Dne 3. listopadu oslaví 80. narozeniny pan Oldřich Zhouf z Vojic č. 55.

Obecní úřad v Podhorním Újezdě a Vojicích oznamuje všem občanům,
že se v sobotu dne 28. 11. 2009 koná zájezd do divadla v Praze.
Divadelní představení se koná v DIVADLE BEZ ZÁBRADLÍ.
Cena vstupenky je 390,- Kč.
Jedná se o dvě sexy komedie na věčné téma lásky a nevěry
„2x WOODY ALLEN - Riverside Drive a Old Saybrook“.

Hrají: Karel Heřmánek, Josef Carda, Dana Morávková, Jana Švandová, Kateřina Janečková,
Zdeněk Žák a Petr Pospíchal.

Zájemci o představení se mohou přihlásit v prodejně Jednoty do doby vyprodání
kapacity jednoho autobusu.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon.
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Látky (minimálně 1m2, nedávat odřezky)
Obuv - veškerou nepoškozenou
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - nepoškozené
VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění:
Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických
důvodů. Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční v naší obci
dne: 29. 9. 2009 - 2. 10. 2009
čas: 07:00 - 15:00
místo: Obecní úřad Podhorní Újezd a Vojice
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá dispečink - 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Daruji vlčáka
Je mu 9 let, slyší na jméno Borek. Je hravý, nenáročný, má velice rád společnost
i dětskou. Zvyklý běhat po zahradě i chodit na vodítku.
Z rodinných důvodů si jej už nemůžu dále nechat.

Bližší informace p. Veselá, tel.: 737861944
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 15. září 2009
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat e-mailem na
adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Miloš Adam, Jindra Novotná, Martin Bílek

