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Velikonoční
svátky
Po roce opět přichází čas Velikonoc, v ka
lendáři nápadně blízký jarní rovnoden
nosti, což značí pravděpodobný původ
křesťanských tradic v pohanských osla
vách příchodu jara. Každý dospělý člověk
tomuto období přikládá rozdílnou míru
důležitosti, v závislosti na vlastním prožívání svátků během svého dětství. Konec
konců tyto tradice se v dnešní době točí
především kolem dětí.

Sáňkařské závody

14. ledna 2017 se uskutečnily sáňkařské závody ve Vojicích, jako již po několikáté,
na kopci „U Husa“. Pořádaly se po dlouhých 7 letech, kdy to počasí nedovolovalo.
Tentokrát byly sněhové podmínky velmi dobré, dalo by se říci i výjimečné. Závod
se jel na dvě kola, účastníci byli rozděleni do kategorií podle věku a počítal se
lepší čas v cíli.
v nevyzpytatelné zatáčce, která vynášela
Malé „školkové“ děti startovaly pod zatáč
závodníky mimo dráhu. Nikomu se naštěstí
kou na vzdálenost asi 20 m do cíle. 1.–3.
nic nestalo, odnesly to pouze dvoje sáňky.
třída v zatáčce, 4.–9. třída startovala od
Akce se podařila a všichni budeme doufat,
sochy Jana Husa. Muži a ženy měli startovní
že počasí se sněhovými podmínkami dovolí
čáru jako obvykle až nahoře na cestě pod
a budeme se moci sejít na dalším ročníku.
Kindlovými. Zúčastnilo se celkem 51 zá
vodníků, 28 dětí a 23 dospělých. Každý
Budeme se těšit na, doufejme, hojnější účast
malý odvážný, který se nebál a sjel kopec,
z řad dětí i dospělých a především mládeže
od 13 do 18 let, které tu letos bylo opravdu
obdržel pamětní medaili a nějakou slad
poskrovnu.
kost (za přispění kulturní komise obce).
Zároveň děkuji všem, kteří pomohli s usku
Ti, kteří se umístili na stupních vítězů,
tečněním a organizací závodů: Vladimíru
dostali také diplom. Na ceny pro dospělé
a Martině Bílkovým, Šárce Kloutvorové
přispěl TJ Sokol Podhorní Újezd, jehož
a Daně Vrabcové.
členové rovněž zajistili občerstvení a celou
organizaci závodů i úpravu tratě. Během
celého klání nebyla nouze o karamboly
pokračování na str. 5

V naší vsi děti každoročně oslavují Veliko
noce procházkou s kamarády, ve snaze
navštívit co nejvíce domů v sousedství,
a pomlázkou a říkankami si vykoledovat
patřičnou odměnu, zpravidla v podobě
malovaných vajíček, ovoce či sladkostí.
Dospělí muži vyráží na koledu též, nic
méně místní tradice velí odměnu zcela
odlišnou.
Velikonoční neděle se zpravidla slaví
první neděli po prvním jarním úplňku,
v letošním případě 16. dubna.
Ať už budete na Velikonoce barvit kraslice,
plést pomlázku, či relaxovat na zahradě,
užijte si tento jarní čas plný nové energie.
Redakce Zpravodaje

foto: Lucie Čermáková
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zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
20. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konaného dne 3. 12. 2016
Navržený program včetně navrženého
rozšíření jednání zastupitelstva obce byl
všemi přítomnými členy ZO schválen.
Na návrh starosty obce byla všemi členy ZO
schválena zapisovatelkou tohoto zasedání
M.Novotná.
1. • Konečné rozpočtové opatření
Starosta obce předložil ZO výkaz pro hod
nocení plnění rozpočtu se stavem k 30. 11.
2016 a seznámil ZO s očekávanými příjmy
a výdaji do 31. 12. 2016. Úprava rozpočtu
bude provedena rozpočtovým opatřením
č. 7, které se stane přílohou č. 1 tohoto
zápisu. Takto předloženou zprávu o plnění
rozpočtu ZO všemi hlasy schvaluje.
2. • Stanovení stočného na rok 2017
Starosta obce seznámil ZO s kalkulací
ceny stočného za odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací v obci na rok 2017.
ZO všemi hlasy schvaluje stočné v nulové
výši.
3. • Rozpočtové provizorium na rok 2017
Starosta obce předložil ZO návrh pravidel
rozpočtového provizoria obce na období
nejdéle do 28. 2. 2017, kdy maximální výdaje
obce na každý z těchto měsíců mohou
dosáhnout 500 000,– Kč / 1 měsíc. Během
této doby může být poskytnut příspěvek
na neinvestiční výdaje obcí zřízené pří
spěvkové organizace tj. Základní škola
a Mateřská škola Podhorní Újezd a Vojice,
ve výši maximálně 50 % tohoto příspěvku
v roce 2016. Takto předložené rozpočtové
provizorium na období do 28. 2. 2017 ZO
všemi hlasy schvaluje.
4. • Prodloužení nájemních smluv
Starosta obce informoval ZO o končících
platnostech nájemních smluv v obecních
bytech a to k 31. 12. 2016. ZO všemi hlasy
schvaluje prodloužení platností těchto
nájemních smluv v obecních bytech na dobu
určitou do 31. 12. 2018.
5. • Nájemní smlouva s MUDr. Strejčkovou
Starosta obce předložil ZO žádost MUDr.
Strejčkové o pronájem zdravotního stře
diska ve Vojicích. Záměr pronájmu byl
řádně vyvěšen. Doposud bylo toto zařízení
v pronájmu MUDr. Strii, který zemřel.
MUDr. Strejčková je jeho dcera a občané ji již
znají ze zdravotního střediska z Ostroměře.
Zdravotní středisko ve Vojicích bylo dopo
sud pronajímáno bezplatně. Pro bezplatný

pronájem hlasovalo 5 hlasů. Pro úplatný
pronájem 2 hlasy.

21. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konaného dne 7. 2. 2017
Navržený program včetně navrženého roz
šíření jednání zastupitelstva obce byl všemi
přítomnými členy ZO schválen.
Na návrh starosty obce byla všemi členy ZO
schválena zapisovatelkou tohoto zasedání
M.Novotná.
1. • Prodej pozemku parc. č. 946/8
a 946/9 v k. ú. Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost p. Tomáše
Splítka, trvale bytem Vojice 146, 508 01
Hořice na prodej pozemku parc. č. 946/8
o výměře 20 m2 a pozemku parc. č. 946/9
o výměře 36 m2, oba pozemky v k. ú. Pod
horní Újezd. Záměr byl řádně vyvěšen na
úřední desce. ZO všemi hlasy schvaluje
prodej výše uvedených pozemků za cenu
100,– Kč / 1 m2.
2. • Prodej pozemku parc. č. st. 278 v k. ú.
Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost p. Ro
mana Čermáka, trvale bytem Podhorní
Újezd 121, 507 54 Podhorní Újezd na prodej
pozemku parc. č. st. 278 o výměře 422 m2
v k. ú. Podhorní Újezd. ZO bere tuto infor
maci starosty obce na vědomí a k projed
nání se vrátí na příštím zasedání.
3. • Směna pozemku parc. č. 943/11 za část
pozemku parc. č. 1438 v k. ú. Podhorní
Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost p. Denisy
Faltové, trvale bytem Podhorní Újezd 97,
507 54 Podhorní Újezd na směnu pozem
ku parc. č. 943/11 o výměře 84 m2 za část
pozemku parc. č. 1438 taktéž o výměře
84 m2, oba pozemky v k.ú. Podhorní Újezd.
ZO všemi hlasy schvaluje výše popsanou
směnu za cenu 100,– Kč / 1 m2.
4. • Dodatek k nájemní smlouvě
č. 1/2006/L z 15. 2. 2006
Starosta obce předložil ZO žádost spo
lečnosti PROGLES s.r.o. se sídlem Pod
Koželuhy 70, 506 01 Jičín, zastoupená
jednatelem Davidem Šidákem o schválení
dodatku k nájemní smlouvě č. 1/2006/L ze
dne 15. 2. 2006, kde je v článku 8.3. uvedena
výpovědní doba 6 měsíců. Výše uvedená
společnost žádá o změnu tohoto bodu na
výpovědní dobu 6 let. Důvodem je splnění
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podmínek dotace, o které společnost na
lesní pronajaté pozemky žádá. Takto před
ložený Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 1/2006/L ze dne 15. 2. 2006 ZO všemi
hlasy schvaluje.
5. • Ostaní
— a) Starosta obce předložil ZO žádost
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně o finanční
příspěvek na nákup knih do výměnného
fondu v rámci regionálních knihovnických
služeb. ZO všemi hlasy schvaluje finanční
příspěvek ve výši 12 000,– Kč.
— b) Starosta obce předložil ZO žádost
Základní školy Bodláka a Pampelišky,
o. p. s. o finanční příspěvek pro žáky trvale
žijících v naší obci a vzdělávajících se v této
škole. ZO všemi hlasy výše uvedenou žádost
zamítá.
— c) Starosta obce předložil ZO Metodické
doporučení pro ÚSC – aktuální změny
v oblasti odměňování členů zastupitel
stev od 1. 1. 2017. Novela nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. umožňuje navýšení odměn
neuvolněným členům zastupitelstev o 4 %.
ZO takto nav ržené zvýšení odměn všemi
hlasy schvaluje s účinností od 1.3.2017.
— d) Starosta obce informoval ZO o mož
ném odkoupení hospody Na Rohu ve Vo
jicích do obecního vlastnictví. Cena této
budovy je 2 900 000 Kč. Na toto téma se
rozvinula bouřlivá diskuze.

22. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konaného dne 24. 2. 2017
Navržený program včetně navrženého roz
šíření jednání zastupitelstva obce byl všemi
přítomnými členy ZO schválen.
Na návrh starosty obce byla všemi členy ZO
schválena zapisovatelkou tohoto zasedání
M. Novotná.
1. • Rozpočet obce na rok 2017
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu
obce na rok 2017 s navrhovanými příjmy ve
výši 8 099 981,– Kč, s navrhovanými výdaji
ve výši 8 635 272,– Kč a financováním ve
výši 535 291,– Kč, který se stane přílohou
č. 1 tohoto zápisu. Do rozpočtu budou zahr
nuty zejména finanční příspěvky na činnost
spolků a to: Myslivecké sdružení Podhorák
30 000,– Kč, Jezdecký klub 10 000,– Kč,
Spolek Maxinec 40 000,– Kč, Rybáři
5 000,– Kč, Sportovci 800,– Kč, TJ Sokol
115 000,– Kč a SDH Vojice 15 000,– Kč.
Dále bude poskytnut finanční příspěvek
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na časopis Pod Zvičinou ve výši 2 000,– Kč.
Do návrhu rozpočtu byl zahrnut finanční
příspěvek pro Domov seniorů v Oboře ve
výši 7 000,– Kč a pro Diakonii Dvůr Králové
nad Labem také ve výši 7 000,– Kč, jejichž
zařízení využívají občané naší obce. Naopak
finanční příspěvek Mateřskému centru
Kapička v Jičíně byl zamítnut. Rozpočet
je po úpravách jako schodkový s příjmy
8 116 981,– a výdaji ve výši 8 708 498,– Kč se
zapojením financování ve výši 591 517,– Kč.
Rozdíl bude kryt z přebytku minulých let.
Při sledování plnění rozpočtu bude směr
ným ukazatelem paragraf. Takto předložený
návrh rozpočtu obce na rok 2017 ZO všemi
hlasy schvaluje.
2. • Ostaní
— a) Starosta obce předložil ZO návrh
Smlouvy o dílo a výzvu k podání nabídek
k zakázce „Zatrubnění části dlážděného pří
kopu kanalizace, stavba chodníku a opra
va zídky“. Navrhuje výzvou obeslat firmu
H+S, spol. s r. o. Jičín, DEMPRDARK s. r. o.
Liberec a NADOZ, s. r. o. Nová Paka. Za
členy komise pro otevírání obálek a hod
nocení nabídek je navržen: ing. Chudoba,
ing. Poláková, J. Přibyl, Z. Ulrich a B. Ul
rych. Takto předložené výše uvedené návrhy
ZO všemi hlasy schvaluje.
— b) Starosta obce předložil ZO dopis
Vodohospodářské a obchodní společnosti
a. s., Na Tobolce 428, 506 45 Jičín o konání
valné hromady dne 7. 6. 2017. ZO všemi
hlasy schvaluje delegování starosty obce
ing. Josefa Chudoby k účasti na výše uve
dené valné hromadě. Jako náhradníka ZO
všemi hlasy schvaluje místostarostu obce
Václava Luštického.
— c) Starosta obce vyzval ZO k podání
návrhů na podmínky pronájmu sportov
ního areálu v Podhorním Újezdě. Po dis
kuzi se zastupitelé shodli na výši nájemného
ve výši 2 000,– Kč / 1 měsíc. Dále nájemce
uhradí energie a zajistí veškerý průběžný
úklid a sekání trávníku v objektu areálu.
Takto navržené podmínky pronájmu ZO
všemi hlasy schvaluje.
— d) Starosta obce opětovně předložil ZO
žádost manželů Romana Čermáka a Zdeňky
Čermákové, oba trvale bytem Podhorní
Újezd 121, 507 54 Podhorní Újezd na prodej
pozemku parc. č. st. 278 o výměře 422 m2
v k. ú. Podhorní Újezd. ZO všemi hlasy
schvaluje prodej výše uvedeného pozemku
za cenu 100,- Kč / 1 m2.

Turnaj
mladšího
žactva
Spoje Praha
Sestava: T. Današ, M. Čermák, L. Šára,
V. Adam, E. Kloutvorová, E. Zahrádková,
B. Bílková, F. Chudoba (1), J. Šritr (3), Adam
Kloutvor (5), V. Bílek (21), V. Zahrádka (23)
Trenéři : F. Kloutvor a Vl. Bílek
P. Újezd – Bakov dívky 16:7
P. Újezd – Řevnice chlapci 12:5
P. Újezd – Bakov chlapci 13:7
P. Újezd – Čakovice chlapci 12:8
Mladší žáci a žačky + přípravka TJ Sokol
Podhorní Újezd, tzv. „koedukové“, se zúčast
nili turnaje v Praze Spojích. Smíšené druž
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stvo P. Újezda, ve kterém hráli především
chlapci doplněni i děvčaty z přípravky, se
představilo ve velmi dobré formě a střelecké
chuti. Chlapci se snažili v každém zápase
vytvořit velký náskok v utkání, aby ho
potom děvčata a nejmenší chlapci dokázali
udržet a dotáhnout do vítězného konce.
V základní skupině postoupil P. Újezd
z prvního místa a mohl poté hrál ve skupině
o 1.–3. místo v turnaji. Do bojů o medaile
se s nimi zapojila družstva chlapců z Ba
kova a Čakovic. Tato utkání byla velmi
vyrovnaná a těžká. I v těchto utkáních se
nakonec podařilo chlapcům odskočit ve
skóre tak, aby si mohli opět zahrát malé
házenkářské naděje chlapců a dívek. Ten
tokrát se vše podařilo v plné míře a P. Újezd
vybojoval své premiérové vítězství v turnaji
mladšího žactva.
František Kloutvor
org. pracovník TJ Sokol Podhorní Újezd

vítání nových občánků
22. 10. 2016 jsme do naší obce slavnostně přivítali šest no
vých občánků, kterými jsou - Tomáš Bílek, Žofie Tatouš
ková, Adéla Makovcová, Vojtěch Adam, Ondřej Havlíček
a Soňa Francová.
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Biologický
odpad
V loňském roce jsme začali řešit odpad rost
linného původu přistavenými kontejnery.
Za celý rok bylo odvezeno ke kompostování
54 tun, což je množství, které musíme po
dobu 5 let odvážet do kompostárny v Lís
kovicích. Připomínám opět občanům, že
to je hmota ke kompostování a není možné
tam ukládat trní, růže, silné větve, kámen,
atd. Většina občanů si to uvědomuje, je
zodpovědná a patří jim za to poděkování.

Parkování
vozidel
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Knihovna v roce 2017

Veřejná knihovna v posledních letech ztrácí čtenáře.
Zatímco v roce 2006 bylo zapsáno 94 čte
nářů, v letošním roce jich je jenom 40.
V knihovně je velké množství knih různých
žánrů z výměnného fondu z Jičína, a také
knihy vlastní. Také pro studenty jsou knihy
k maturitě dostupné. Každý rok knihovnice
nakoupí nové knihy z prostředků OÚ za
5 000 Kč. Obecní úřad každý rok přispívá do
Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně na výměnný
fond částkou 12 000 Kč.
Knihy jsou v současné době drahé a půjčení
knih v naší knihovně je zdarma. Knihy se

půjčují na 1 měsíc, ale je možné výpůjčku
po dohodě prodloužit.
Knihovnice nabízí donášku knih do domu.
Zájemci si mohou donášku objednat na OÚ
nebo na tel. čísle +420 728 769 522.
V roce 2016 bylo vypůjčeno 814 knih, z toho
714 pro dospělé a 70 knih pro mládež.
V knihovně je zdarma dostupný veřejný
internet. Výpůjční den je středa.
1. 4. 2017 až 30. 9. 2017 • 16.00—19.00 hod
1. 10. 2017 až 31. 3. 2018 • 15.00—18.00 hod
Jindra Novotná

V poslední době se stále více rozmáhá
park ování vozidel na veřejných pro
stranstvích. Vznikají problémy s úklidem
a hlavně při sečení dochází k poškození
vozidel odlétávajícími kameny. Správa
a údržba silnic si stěžuje na parkování při
silnici v obci, hlavně v zimním období.
Dle vyjádření policie musí zůstat vedle
zaparkovaného auta volné dva jízdní pruhy.
Zastupitelstvo obce nechce některé úseky,
kde je situace nejhorší řešit „Zákazem stá
ní“, tak jak to doporučuje policie. Věříme,
že to občané pochopí a udělají si čas na
otevření vrat a zajedou na svůj pozemek.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

spolek MAXINEC Podhorního Újezdu a Vojic
vás zve na IV. ročník soutěže

GULÁŠ MEN

Pořádané ve Sportovním areálu (koupaliště) dne 20. 05. 2017
Podmínky pro účast
1. vaří jen chlap / 2. minimálně 2 kg hovězího masa / 3. příjem přihlášek do soutěže do 10. 05. 2017
4. příjem gulášů 20. 05. 2017 od 14–15 hodin.
5. přihlášky přijímáme na telefonech 603 230 117 (Bořek Novotný) a 725 646 401 (Karel Falta)
e-mail: spolek.maxinec@seznam.cz
Soutěž začne od 16.00 hod. a všichni jste srdečně zváni k ochutnávce a hodnocení.
Vítěz soutěže si odnese dobrý dojem, putovní pohár, auto.
VSTUPNÉ dospělí 100,–Kč (v ceně ochutnávka, hudba), členové spolku, děti, soutěžící vstup zdarma
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Sáňkařské závody 2017
Počet účastníků celkem 51, z toho 28 dětí a 23 dospělých
pokračování ze str. 1
Kategorie ŠKOLKA
1. Emilly Kočí
2. Ema Študentová
3. Lucie Nováková
Kategorie 1.–3. TŘÍDA
1. Ondřej Kloutvor a Tereza Bajerová
2. Barbora Bílková a Ema Kloutvorová
3. Marek Petr
Kategorie 4.–6. TŘÍDA
1. Matěj Čermák
2. Adam Kloutvor
3. Lukáš Petr
Kategorie 7.–9. TŘÍDA
1. Vojtěch Zahrádka
2. Patrik Wittek
Kategorie ŽENY
1. Lucie Čermáková
2. Petra Adamová
3. Zuzana Zahrádková
Kategorie MUŽI
1. Ondřej Holec
2. Ondřej Bartoš
3. Vladimír Bílek
Zvláštní kategorie DVOJICE
Milan Bílek a Michal Šeps
Zvláštní kategorie SKIBOB
Zdeněk Kalvoda ml.

foto: Lucie Čermáková

František Kloutvor
člen kulturní komise a organizační
pracovník TJ Sokol Podhorní Újezd

foto: Lucie Čermáková

foto: Lucie Čermáková
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házená – podhorní újezd
Turnaj přípravky,
Lázně Bělohrad
neděle 22. 1. 2017
Sestava: L. Šára (8), J. Šritr (6), O. Kloutvor
(6), T. Imlauf (1), E. Kloutvorová (4), E. Za
hrádková, B. Bílková a trenér F. Kloutvor.
Krčín „B“ : P. Újezd – 4:10
Krčín „A“ : P. Újezd – 6:6
P. Újezd : L. Bělohrad „A“ – 6:10
P. Újezd : L. Bělohrad „B“ – 3:8
Přípravka P. Újezda se zúčastnila turnaje
v Lázních Bělohrad, kde se utkala s družstvy
z Krčína a domácích z Lázní Bělohrad.
V tomto turnaji se nehrálo o umístění,
vyhráli všichni, kteří si přijeli zahrát.

1. kolo ZHP st. žáci,
Červený Kostelec
neděle 22. 1. 2017

Sestava: B. Novotný, A. Pour, J.Holý, M. Čer
mák, T. Današ. Adam Kloutvor (3), V. Bílek
(8), V. Zahrádka (4) s trenérem Vladimírem
Bílkem.
P. Újezd : Krčín – 1:13 (1:7)
Č. Kostelec : P. Újezd – 9:6 (3:4)
P. Újezd : Dobruška – 7:12 (5:7)
L. Bělohrad : P. Újezd – 12:1 (7:1)
Starší žáci doplnění mladšími žáky P.
Újezda se zúčastnili v neděli v Č. Kostelci
1. kola ZHP, kde sehráli 4 utkání. Přijeli
sem sbírat především cenné zkušenosti,
vzhledem k výškové a váhové převaze
ostatních týmů asi nikdo nečekal výrazný
úspěch. I přesto podali chlapci z P. Újezda
velmi pěkný výkon.

Memoriál L. Petřivého
(muži), Lázně Bělohrad
sobota 14. 1. 2017

Sestava: P. Bajer (vyhlášen nejlepším
útočníkem turnaje), M. Bílek, J. Novotný,
L. Bajer, M. Zítko, H. Šritr, P. Hruška,
Z. „Rambo“ Ptáček, J. Schovánek.
TJ S. Opatovice n/L. : TJ S. Podhorní Újezd –
14:13 (9:7)
Sokol Krčín : P. Újezd – 12:14 (4:8)
TJ S. P. Újezd : TJ Avia Čakovice – 10:7 (7:3)
TJ L. Bělohrad : TJ S. P. Újezd – 14:14 (9:9)
TJ S. P. Újezd : TJ S. Podlázky – 11:12 (8:8)
24. ročníku memoriálu Miloše Petřivého se
zúčastnila 1. ligová, 2. ligová i družstva OP
mužů národní házené a v této konkurenci
se tým z P. Újezda umístil na 3. místě.

Turnaj přípravky,
Nové Město nad Metují
sobota 4. 3. 2017

Sestava: E. Zahrádková, B. Bílková,
V. Adam, L. Šára (5), T. Imlauf (7), J. Šritr
(15) a trenér Vl. Bílek.
1.kolo
Krčín dívky : P. Újezd – 8:2
Krčín „A“ : P. Újezd – 4:2
Krčín „B“ : P. Újezd – 2:6
Ostopovice : P. Újezd – 0:4
2.kolo
P. Újezd – Krčín dívky 1:4
P. Újezd – Krčín „A“ 2:1
P. Újezd – Krčín „B“ 7:4
P. Újezd – Ostopovice 3:0
Přípravka P. Újezda se zúčastnila turnaje
v Novém Městě nad Metují, kde se utkala
s družstvy z Krčína a Ostopovic. Turnaj
se hrál 2. kolově a P. Újezd v něm obsadil
3. místo.

Finále ZHP ČR 2016/2017

Sestava: T. Današ, M. Čermák, F. Chudo
ba, L. Šára, O. Kloutvor, T. Imlauf, Adam
Kloutvor (1), Vl. Bílek (15), Aleš Kloutvor
(22).
Trenéři: Vl. Bílek a F. KloutvorP. Újezd –
Studénka 3:6 (0:4)
P. Újezd – Draken Brno 8:5 (6:3)
P. Újezd – Řevnice 7:3 (5:2)
P. Újezd – Žatec 3:6 (3:4)
P. Újezd – St. Ves n/O. 11:12 (4:4)
P. Újezd – Božkov 6:10 (5:5)
Ml. žáci TJ Sokola Podhorní Újezd se zú
častnili finále zimního halového poháru
ČR, které se konalo ve Staré Vsi nad On
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dřejnicí a kde se utkali s vítěznými týmy
z ostatních krajů.
Utkání byla velmi vyrovnaná, přesto se
nakonec v konečném pořadí umístili na
5. místě.
(Pořadí turnaje: 1. Božkov, 2. Žatec, 3. Stará
Ves n/O., 4. Studénka, 5. Podhorní Újezd,
6. Řevnice, 7. Draken Brno.) Trenéři byli
spokojeni s výkonem brankáře T. Današe
i s obranou pod vedením M. Čermáka.
Útoku se dařilo střídavě, ať už vlastní
vinou nebo trochu vinou smůly na střely
do tyčí. Zároveň neproměňovali vyložené
šance a také několik šesti metrových hodů.
To se odrazilo na výsledcích zápasů, které
se mohly vyvíjet zcela jinak. Celé družstvo
bude také muset zlepšit 2. poločasy zápasů,
které byly o něco slabší než u ostatních
týmů.
Přesto všechno jim patří pochvala za ode
hrání celého náročného turnaje a za snahu
o co nejlepší umístění. Poděkování patří
také všem rodičům a fanouškům, kteří
fandili a burcovali družstvo k lepším vý
konům.
František Kloutvor
org. pracovník
TJ Sokol Podhorní Újezd

jubilanti
duben

• 70. narozeniny oslaví paní Žitková Jaro
slava z Vojic č. 156
• 80. narozeniny oslaví paní Bílková Mi
lada z Vojic č. 29
• 90. narozeniny oslaví paní Kuncová
Hana z Podhorního Újezdu č. 57

květen

• 75. narozeniny oslaví paní Šárová
Zdeňka z Podhorního Újezdu č. 138
• 88. narozeniny oslaví paní Jedličková
Jarmila z Vojic č. 111
• 91. narozeniny oslaví paní Ponikelská
Miloslava z Podhorního Újezdu č. 88

červen

• 82. narozeniny oslaví paní Melagová Eva
z Podhorního Újezdu č. 55
• 85. narozeniny oslaví paní Vrabcová Ji
řinka z Podhorního Újezdu č. 23
• 86. narozeniny oslaví paní Kvasničková
Hana z Podhorního Újezdu č. 50
• 88. narozeniny oslaví pan Vích Miloslav
z Vojic č. 101
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Zprávy z vojické školy a školky

Tak nám konečně začalo jaro. Myslím, že jsme se už všichni těšili na příjemné slunečné
počasí. Letošní zima byla velmi krutá, co se týče mrazu, ale velmi štědrá, co se týče sněhu.
Také jsme toho hojně využili. Žáci chodili bobovat o tělocviku i odpoledne v rámci školní
družiny.
16. ledna se uskutečnil projekt Zimní den.
Hned ráno jsme si popovídali o tomto
ročn ím období, zazpívali jsme si známé
zimní písničky, hádali hádanky. Pak už
všichni žáci dostali připravené křížovky
s matematickými příklady. Každému roč
níku vyšlo nějaké klíčové slovo a s jejich
poskládáním jsme získali ukázky z pohád
ky Sněhurka od Karla Jaromíra Erbena.
Tato pohádka není moc známá, a tak nám
chvíli trvalo, než jsme ji uhodli. Pak starší
žáci pohádku přečetli, mladší ji malovali. Po
svačině se žáci rozdělili do skupin a odešli
na školní zahradu, kde vytvořili každý svoji
postavu ze sněhu.
Výborných sněhových podmínek využily
i děti v mateřské škole a zasoutěžily si v růz
ných disciplínách na jejich zimní olympiádě.
Hned ráno si ještě ve třídě proběhly pře
kážkovou dráhu a dráhu kličkovanou, kde
byl kladený důraz hlavně na obratnost.
Venku je čekala štafeta, bobování, ale hlavně
hokej. Ten je zaujal nejvíce. Všichni hráli

s plným nasazením, do hry dali všechny své
dovednosti a schopnosti. Přitom ale dbali
na dodržování sportovních pravidel. Za své
sportovní úsilí byli odměněni čokoládovou
olympijskou medailí.
31. ledna bylo ukončeno 1. pololetí tohoto
školního roku. Jak už je na naší škole zvy
kem, tento den si vždy připravíme pro
žáky nějaký program. Letos jsme v rámci
celoročního projektu Z pohádky do
pohádky uspořádali vysvědčení s pohád
kou O kohoutkovi a slepičce. Nejdříve si
žáci připomněli některá domácí zvířata,
zazpívali si o nich známé písničky. Vy
právěli, jak se o ně doma nebo u babičky
starají. Pak si pohádku poslechli a na
malovali. Cílem tohoto dopoledne byla
výroba slepice, a tak se neodkladně pustili
do práce. Pro mladší žáky to nebylo vůbec
jednoduché. Někomu se stříhání papíru,
a dnes šlo ještě o vlnitý papír, stále nedaří.
pokračování na str. 8

Viktor Barcal

Vladimír Bílek
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pokračování ze str. 7
Ale starší pomohli mladším, a tak nakonec
všichni zadaný úkol zvládli a slepice nám
zdobí okna na chodbě. Na závěr žáci dostali
pololetní vysvědčení.
9. února se uskutečnil v mateřské škole
maškarní rej. Děti se na něj připravovaly
již celý předešlý týden, vyráběly masky,
vyprávěly, jaký mají doma připravený
převlek. A tak jsme se mohli v daný den
potkat s piráty, princeznami, myškou, be
ruškou, kočkou a dalšími maskami. Na
návštěvu přišli žáci ze základní školy, kteří
si také vyrobili masky a společně se školčaty
soutěžili v různých zábavních hrách. Há
dali z čarovné krabice, motali bonbóny
na špalíček, házeli do koše, nechyběla ani
Škatulata batulata. Jako poděkování za
pozvání školáci zaimprovizovali pohádku
O veliké řepě. Na oplátku jim děti z mateř
ské školy zahrály pohádku Boudo, budko,
kdo v tobě bydlí. Samozřejmě nechyběl ani
tanec, při kterém se všichni pořádně vyřá
dili. Společně tak strávili příjemné dopo
ledne a už se zase těší na další společnou
akci.
Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ a MŠ

Ema Študentová

Eliška Nováková
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