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ANKETA – HOSTINEC
Na základě připomínek občanů je za
stupitelstvo obce požádalo, aby se vy
jádřili ke koupi hostince Na Rohu ve
Vojic ích. V anketě se vyjádřilo 227
občanů starších 18 let čili osob majících
právo účasti ve volbách. Procentuálně
vyjádřeno je to 42 %. Pro koupi hlasovalo
190 osob, což je 83,5 %. Zastupitelstvo
obce na svém zasedání 27. 2. 2018 vzalo
na vědomí přání občanů a rozhodlo
7 hlasy z 9 hostinec koupit za cenu

Sáňkařské závody

Sáňkařské závody proběhly 20. 1. 2018 a i když počasí slibovalo nadílku nového
sněhu, tak nás příroda ve Vojicích pěkně vypekla. Ještě v sobotu ráno mírně sně
žilo, stromy byly ojíněné a vypadalo to na ideální podmínky.
To všechno však nestačilo na jižní svah
„u Husa“. Ve chvíli, kdy zasvítilo sluníčko,
bylo všem jasné, že bude problém s tratí,
kde sněhová pokrývka utíkala pořadatelům
doslova před očima. V tu chvíli bylo nutné
nedostatek sněhu nějak vyřešit, napnout
všechny síly, povolat techniku a navážet
sníh na sáňkařskou trať, aby se mohlo vůbec
závodit. Všechno ostatní již bylo připraveno,
nakoupeny ceny, vyvěšené plakáty a pře
devším děti již byly natěšené. Od středy
všechny poctivě trénovaly, jak se školou,
tak samostatně do pozdních večerních ho
din. Nemohli bychom je zklamat a „odpískat
to“. A proto velké díky patří M. Zahrádkovi

2 750 000 Kč. Do konce měsíce března
bude podepsána kupní smlouva a objekt
bude převeden do majetku obce. Po od
stranění menších závad bude nabídnut
k pronájmu. Můžeme si jenom přát, aby
obecní hostinec sloužil ke kulturnímu
vyžití a setkávání občanů.
Ing. Josef Chudoba,
starosta obce

a R. Čermákovi, kteří přijeli se čtyřkolkami
s károu a neúnavně naváželi hromady sněhu
na trať. Klobouk dolů a palec nahoru potom
všem ostatním, kteří nakládali a skládali
fůry sněhu (P. Bajer, J. Novotný, O. Holec,
L. Bajer…a kluci V. Zahrádka, M. Čermák,
Vl. Bílek, Adam Kloutvor a další) a celou trať
upravili tak, aby na ní bylo možné závodit.
Celkem se navezlo od 10.00 do 13.30 hodin
18 plně naložených vozíků sněhu. Bez této
pomoci a usilovné práce by se žádné závody
nemohly uskutečnit. Trať sice musela být
zkrácena, jezdilo se od sochy Mistra Jana
Husa, ale to nikomu nevadilo, zábavu si
snad užil každý.
pokračování na str. 3

foto Luc. Čermáková

vojicko—újezdecký

zpravodaj

I / 2018					vojicko — újezdecký zpravodaj					

strana 2

zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
28. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vo
jice konané dne 23. 11. 2017
1. • Rozpočtové provizorium
na rok 2018
Starosta obce předložil ZO návrh pravidel
rozpočtového provizoria obce na období ne
jdéle do 28. 2. 2018, 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 2017. Takto předložené rozpočtové
provizorium na období do 28. 2. 2018 ZO
všemi hlasy schvaluje.
2. • Stanovení stočného na rok 2018
Starosta obce seznámil ZO s kalkulací
ceny stočného za odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací v obci na rok 2018. ZO
všemi hlasy schvaluje stočné v nulové výši.
3. • Smlouva o zřízení věcného břemene
na p.č.1404 v k.ú. Vojice, p.č. 1292/1 v k.ú.
Vojice
Starosta obce informoval ZO o záměru
zřídit věcné břemeno na pozemku p. č. 1404
a na pozemku p. č. 1292/1, oba v k. ú. Vojice.
Věcné břemeno na pozemku p. č. 1404 se
týká jednosloupové transformační stanice,
kabelové vedení NN, přípojová skříň SS100.
Věcné břemeno na pozemku p. č. 1292/1 se
týká podzemního kabelového vedení nn 0,4
kV a přípojkového smyčkového pilíře SS100.
ZO všemi hlasy schvaluje výše uvedená
věcná břemena.
4. • Zrušení usnesení ZO č.j. 2d/22/2017
a stanovení nové ceny dle znaleckého
posudku
Starosta obce předložil ZO dva znalecké
posudky na stavební pozemek p. č. 278
o výměře 422 m2 v k. ú. Podhorní Újezd.
Tento pozemek byl dne 24. 2. 2017 schválen
k prodeji manželům Čermákovým, Pod
horní Újezd 121 za cenu 100,– / 1 m2. Tato
cena je v obci obvyklá, ovšem při prodeji
ostatních ploch a podobných pozemků. Zde
se jedná o pozemek stavební a na ten měl
být zpracován znalecký posudek. Jeden zna
lecký posudek určil cenu výše uvedeného
pozemku ve výši 123.220,– Kč, druhý ve
výši 101.550,– Kč. Starosta obce navrhuje
zrušit rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne
24. 2. 2017, bod usnesení č. j. 2d/22/2017,
kde byl chybně schválen prodej za 100,– Kč /
1 m2. Manželům Čermákovým bude nabíd

nut pozemek za cenu znaleckého posudku.
ZO všemi hlasy schvaluje zrušení rozhod
nutí zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2017,
bod usnesení č. j. 2d/22/2017 a informaci
starosty obce o nových cenách pozemku
bere na vědomí.
5. • Aplikace nového nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.
Starosta obce předložil ZO nové nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o navýšení odměn
členům zastupitelstva obce, které nabývá
účinnosti 1. 1. 2018. ZO všemi hlasy schva
luje navýšení odměny starostovi obce dle
Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 s plat
ností od 1. 1. 2018.
6. • Rozpočtové opatření č. 4 a rozpočtové
opatření č. 5
Starosta obce informoval ZO o plánovaných
výdajích a o naplnění některých položek
rozpočtu. Změna rozpočtu bude řešena
rozpočtovým opatřením č. 4. Též byli za
stupitelé seznámeni s předpokládanými
výdaji do konce roku 2017. Konečná
změna rozpočtu bude řešena rozpočtovým
opatřením č. 5. ZO všemi hlasy schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 a následné roz
počtové opatření č. 5. Obě rozpočtová
opatření se stanou přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
vojicko—újezdecký
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7. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO vyjádření
Ředitelství silnic a dálnic ČR k výstavbě
středového ostrůvku na přechodu pro
chodce na Brdíku v Podhorním Újezdě,
kde sdělují, že nemají námitek, ale nebudou
investorem stavby. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
b) Starosta obce informoval ZO o záměru
ředitelky školy nakoupit do školní jídelny
nové stoly a židle. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
c) Starosta obce informoval ZO o záměru
paní Haklové a Myslivečkové, uspořádat
v červnu 2018 sraz přátel a žáků vojické
školy. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
d) Starosta obce informoval ZO o sdělení
Severočeských komunálních služeb s.r.o.,
Jablonec nad Nisou, v kterém je uveden
dopad zvyšování mzdových nákladů
a nákladů s nakládáním s odpady.
Od 1. 1. 2018 dojde v důsledku tohoto
k navýšení cen jednotlivých druhů služeb
v rozmezí 4 až 6 %. Nové ceníky platné od
1. 1. 2018 se stanou přílohou č. 2 tohoto
zápisu. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
Zapsala Marcela Novotná
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Sáňkařské závody
pokračování ze str. 1

Výsledky:

Stejně jako v loňském roce se jel závod
na dvě kola, rozdělený do kategorií po
dle věku, a počítal se opět lepší čas v cíli.
Závodů se zúčastnilo celkem 49 závodníků,
z toho 32 dětí a 17 dospělých. Všem fandilo
nemalé množství diváků. Účastníci z řad
dětí, kteří se nebáli a závodili, dostali ovoce,
pitíčka a další jiné pamlsky. Nejlepší potom
získali diplom a všichni sladkou medaili (za
přispění kulturní komise obce). Ceny pro
dospělé zajistil TJ Sokol Podhorní Újezd
a jeho členové se také postarali o občerstvení
a organizaci závodů. Vzhledem ke zkrá
cení tratě nedocházelo tentokrát k větším
karambolům po celé délce, ani ve známé
„vynášecí“ zatáčce. I přes prvotní nepřízeň
počasí se sáňkařské odpoledne nakonec
znovu vydařilo a těšíme se, doufejme, na
příští ročník.
Na závěr děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci apod.: Vladimíru a Martině Bíl
kovým, Šárce Kloutvorové, Daně Vrabcové,
Lence Bajerové.
František a Šárka Kloutvorovi

Kategorie ŠKOLKA:
1. Karolína Bajerová
2. Anežka Bartošová
3. Emily Kočí
Kategorie 1.—3. TŘÍDA:
1. Tereza Bajerová
2. Barbora Bílková
3. Veronika Charvátová
Kategorie 4.—6. TŘÍDA:
1. Vladimír Bílek
2. Adam Kloutvor
3. Viktor Barcal
Kategorie 7.—9. TŘÍDA:
1. Vojtěch Zahrádka
2. Aleš Kloutvor
Kategorie ŽENY:
1. Šárka Kloutvorová
2. Nikola Zilvarová
3. Petra Adamová
Kategorie MUŽI:
1. Ondřej Bartoš
2. Miloš Kindl
3. Patrik Bajer
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spolek
MAXINEC
Vážení přátelé, spolek MAXINEC pro
Vás přichystal i na tento rok několik
akcí.

Již 19. 5. uspořádáme V. ročník akce zvané
GULÁŠ MEN. Kdo z pánů má zájem před
vést své kuchařské umění, přihlaste se pro
sím u Karla Falty nebo u Bořka Novotného.
A vy ostatní jste srdečně zváni na ochut
návku a hodnocení. Večer nám zazpívá
a zahraje pan Petr Němeček.
Další akcí bude 28. 7. zájezd do Pekla
Čertovina (u Hlinska v Č.). Zde točil pan
režisér Troška novou pohádku Čertoviny.
Prohlídka je od 10 hodin a trvá přibližně
hodinu. Potom bychom přejeli do wester
nového městečka Šikland (okres Žďár nad
Sázavou ). I na tuto akci přijímáme rezer
vace.
V měsíci říjnu uspořádáme Drakiádu a v lis
topadu zájezd do vinného sklípku.
Těšíme se na Vaši účast.
Za spolek Bořek Novotný

Sběr
starého
železa
SDH Vojice pořádá v neděli dne 29. 4. 2017
sběr starého železa. Sběr začne ve 13 hodin
na návsi ve Vojicích, následně sběr pro
běhne po celé obci Podhorní Újezd a Vo
jice. Sbíráme všechny kovové předměty.
Šrot umístěte před domem, nejlépe na
přístupném místě za plotem. Výtěžek bude
použit na provoz Sboru dobrovolných
hasičů.
V případě dotazů kontaktujte P. Bílka
(604 390 231).

foto Luc. Čermáková
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házená – podhorní újezd
Neděle 11. 2. 2018
turnaj přípravky
Lázně Bělohrad

Sobota 10. 2. 2018
2. kolo ZHM
mladších žáků
Česká Skalice
Mladší žáci Podhorního Újezda se zú
častnili 2. kola zimního halového poháru.
Po vítězství v 1. kole turnaje, kdy zvítě
zili na plné čáře, se i tentokrát očekávalo
suverénní vítězství a postup do finá
lového turnaje mezi 6 nejlepších týmů
z celé ČR. Podle předpokladů proběhlo
vše na jedničku a chlapci z P. Újezda si
udrželi neporazitelnost. Zvítězili nad
všemi družstvy východočeského kraje
a zaslouženě postoupili do finále, které se

uskuteční 17. 3. 2018 taktéž v České Skalici.
Celé družstvo mladších žáků makalo do
posledních minut a rvalo se o každý míč.
Udělali velkou radost trenérům tím, jak
prošli celým turnajem bez ztráty bodů
a s maximálním nasazením se skóre 37:9.
Sestava: T. Današ, M. Čermák, O. Kloutvor,
L. Šára, T. Imlauf, F. Chudoba (9), Adam
Kloutvor (9), Vl. Bílek (19), trenéři F. Klou
tvor a Vl. Bílek.
TJ Sokol Podhorní Újezd – L. Bělohrad 9:3
(6:2)
TJ Sokol Podhorní Újezd – Sokol Dobruška
13:6 (6:3)
TJ Sokol Podhorní Újezd – Sokol Krčín 15:0
(11:0)

foto Luc. Čermáková
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Družstvo Podhorního Újezda sehrálo
turnaj přípravek v Lázních Bělohradě, kde
změřilo síly se soupeři z Krčína a L. Bělo
hradu. Naši „přípravkáři“ od začátku
vévodili všem družstvům, jak herní kva
litou, tak střelbou a obrannou činností.
Každé utkání se hráči střídali a dostali pří
ležitost ukázat co umí jak v brance, tak na
hřišti. Družstvo z P. Újezda vyhrálo celý
turnaj „bez ztráty kytičky“ a na konci bylo
po právu pochváleno za předvedený bez
chybný výkon.
Sestava: E. Zahrádková (1), T. Bajerová (3),
V. Adam (5), E. Kloutvorová (5), M. Bajer
(5), B. Bílková (7), T. Imlauf (12) a trenéři
F. Kloutvor, Vl. Bílek.
Výsledky:
TJ Sokol Pod. Újezd – Sokol Krčín „B“ 8:3 (3:1)
TJSokolPod.Újezd–SokolKrčín„A“10:5(7:4)
TJ Sokol Pod. Újezd – L. Bělohrad „B“ 11:0 (5:0)
TJ Sokol Pod. Újezd – L. Bělohrad „A“ 9:2 (3:1)
Tabulka
1. TJ Sokol Podhorní Újezd 8 bodů
2. Lázně Bělohrad „A“ 6 bodů
3. Sokol Krčín „A“ 4 body
4. Sokol Krčín „B“ 2 body
5. Lázně Bělohrad „B“ 0 bodů

Sobota 17. 2. 2018
turnaj přípravky
Krčín
Přípravka P. Újezda se zúčastnila turnaje
v Krčíně, kde se představila i družstva z Brna.
O to byl turnaj zajímavější a atraktivnější,
protože se tato družstva příliš nepotkávají.
Naši nejmenší házenkáři bojovali o každý
míč a bod a přes jednu prohru se umístili
na krásném 2. místě.
Sestava: M. Bajer (2), E. Zahrádková (3),
T. Bajerová (4), T. Imlauf (5), B. Bílková (8),
V. Adam (10) a trenér Vl. Bílek.
Výsledky:
TJ Sokol Pod. Újezd – L. Bělohrad 10:0
TJ Sokol Pod. Újezd – Ostopovice „A“ 2:5
TJ Sokol Pod. Újezd – Krčín „A“ 7:2
TJ Sokol Pod. Újezd - Ostopovice „B“ 5:2
TJ Sokol Pod. Újezd - Krčín „B“ 8:0
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Neděle 25. 2. 2018
2. kolo ZHP
Č. Kostelec
starší žáci
Turnaj st. žáků byl velmi pěkně obsazen.
Naši hráči byli opět doplněni 5 žáky mlad
šími a vůbec nebylo znát, že tito chlapci jsou
o 2 roky mladší než ostatní. Skvělý pohyb po
hřišti dělal všem soupeřům velký problém,
hráči v útoku i obraně včetně brankáře se
velice snažili a až na malé chybky předvedli
pěkný výkon. Největší soupeř bylo i tady
družstvo Krčína, které hráči P. Újezda
tentokrát porazili. V každém utkání měli
náskok 2 až 3 branek. Do boje o 1. místo vy
zvali družstvo Opatovic, byl to boj o každý
míč a kdo udělá méně chyb. První poločas
vyhrál P. Újezd o branku, ve 2. půli byl dost
zatlačen, ale vždy odpověděl na obdrženou
branku také brankou. 30 vteřin před kon
cem zápasu vsítily Opatovice branku na
10:11 a zbývala jen malá chvilka, přinejmen
ším na vyrovnání. Hned po rozehrání míče
byl faulován A. Kloutvor a rozhodčí správně
nařídil pokutový hod, který si vzal V. Za
hrádka a s ledovým klidem zavěsil a vy
rovnal na 11:11. Poté byl zápas ukončen.
Chlapci z P. Újezda sice ztratili bod, stejně
bodů měly i Opatovice, a tak rozhodovalo
skóre. To měl P. Újezd o 1 branku lepší, než
soupeř, a tím zaslouženě zvítězil ve 2. kole
ZHP v Č. Kostelci. Velké poděkování patří
tradičně všem fanouškům z řad rodičů,
kteří znovu neúnavně fandili.
Sestava: T. Današ, P. Wittek, A. Pour,
M. Čermák, L. Šára, Adam Kloutvor, Aleš
Klout vor (12), V. Zahrádka (19), Vl. Bílek
(22). Trenéři F. Kloutvor a Vl. Bílek, masér
a kustod O. Kloutvor.
Výsledky:
TJ Sokol Podhorní Újezd – Sokol Dobruška
15:5 (8:4)
TJ Sokol Podhorní Újezd – Červený Kostelec
16:7 (10:3)
TJ Sokol Podhorní Újezd – Sokol Krčín 11:7
(5:2)
TJ Sokol Podhorní Újezd – Opatovice n/
Labem 11:11 (6:5)
Š. a F. Kloutvorovi
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STUDIO ČTYŘLÍSTEK
Máte rádi pohyb? Nebo se jenom potřebujete zklidnit po náročném dni?
Navštivte studio Čtyřlístek v Ostroměři! Vyžití se najde pro malé i velké.
PONDĚLÍ
16.00—17.00 Zumba pro děti (zábavná
forma tance, lehké kreace, vhodné od
3,5—14) / 50,–
17.30—18.30 Relaxační jóga (pomáhá
zmírňovat ženské potíže, vyrovnává
hladinu hormonů, snazší průběh
menstruace, pomoc při inkontinenci
a mnohých dalších „našich“ potížích,
zbavuje stresu) / 65,–
18.45—19.30 Vedená meditace (příjemné
uvolnění a odreagování se po celém dni)
60,–
ÚTERÝ
18.00—19.30 Oshovy meditace – (pohy
bová meditace) Termíny: 20. 3., 24. 4.,
22. 5., 26. 6. / 100,–
STŘEDA
17.30—18.15 Posilovací cvičení pro prob
lematické partie (bříško, boky, stehna,
zadeček) / 50,–

ČTVRTEK
16.30—17.30 Jóga pro děti (protažení
celého těla, snadné cviky) na objednání
732 968 784
18.00—19.00 Zumba fitness / 60,–
19.00—20.00 AEROBIC / 60,– s Péťou
NEDĚLE
1x za 14 dní
16.30—17.45 BODY WORK s Míšou,
kompletní posílení celého těla, nutno
potvrdit účast na tel. 733 506 333 / 70,–
Termíny: 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5.,
20. 5., 3. 6., 17. 6.
Možnost individuální lekce jógy nebo
meditační terapie, 1h / 200 Kč
V případě dotazů mě můžete kontaktovat
na čísle 732 968 784
t.ulrychova@seznam.cz
Těším se na osobní shledání
Tereza Ulrychová,
Spojovací 396, Ostroměř

POZVÁNKA na Sraz žáků
a přátel vojické školy
Zveme Vás na Sraz žáků a přátel vojické školy, který se
uskuteční v sobotu 2. 6. 2018.
K nahlédnutí bude otevřena základní
i mateřská škola, kde budou vystaveny
fotografie, výkresy, kroniky. Ve sportov
ním areálu pak vystoupí děti MŠ a žáci
ZŠ. Můžete se těšit na ukázku dravců,
vyhlídkové lety vrtulníkem, skákací
hrady, soutěže pro děti, jízdu na koních,
malování na obličej. K tanci a poslechu
zahraje odpoledne dechová hudba Javor
ka, večer pak Fanda a jeho banda a Fred
die Mercury Revival – Jaroslav Bresky.

vojicko—újezdecký

zpravodaj

O překvapení večera se postarají Vojické
mažoretky!
Zároveň Vás žádáme, pokud máte doma
nějaké fotografie z Vašich školních let,
zda byste nám je zapůjčili, v pořádku
Vám je vrátíme. A také informujte, pro
sím, rodiny a známé, kteří do vojické
školy chodili, nebo jsou příznivci a přátelé
obce, ať se přijdou podívat a zavzpomínat
na školní léta.
Obec Podhorní újezd a vojice,
Petra Haklová a Petra Myslivečková
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Zprávy z vojické školy a školky
Příroda se pomalu probouzí ze zimního spánku a začíná jaro. Žáci se již těší na koňské hřiště, na domečky,
které si postaví v lese. Rádi si zařádí i u školy, na naší zahradě, která je k jejich hrám, jak stvořená. A tak,
jak nám ubíhá rok, tak našim školákům doslova letí ten školní. Ještě si všichni pamatujeme, když k nám
v září přibyli prvňáčci, a ti už dostali první vysvědčení.

Barbora Bílková

Ukončení 1. pololetí jsme spojili s dalším
projektovým dnem našeho celoročního
projektu „Tady se učím, tady žiji“. Hned rá
no dostali žáci za svoji práci vysvědčení. Pak
už se se mohli věnovat zábavnému dopoled
ni. Rozdělili se do tří družstev a začali plnit
připravené úkoly. Nejdříve skládali puzzle.
Obrázky části města jim měly napovědět,
kam se tentokrát vypravíme, i když zatím
jen virtuálně. Chvíli váhali, ale lipová alej
jim napověděla a poznali, že se jedná o Jičín.
Pak hledali barevné lístečky s tiskátky,
poschovávané po celé budově školy. Na
řadu přišly oblíbené matematické tajenky.

Každému ročníku vyšla část textu jedné
kapitoly známé pohádkové knihy. Brzy
věděli, že se jedná o knihu Václava Čtvrtka
O loupežníku Rumcajsovi. Pak si tuto ka
pitolu přečetli, prvňáčci si nakreslili obrá
zek. Po svačině se přesunuli do tělocvičny,
kde společnými silami vyrobili Jičínskou
bránu, která nám nyní zdobí chodbu
v přízemí.
8. února jsme pozvali na návštěvu děti
z mateřské školy na Zimní den. Než přišly,
tak jsme hádali hádanky, luštili tajenky,
přečetli jsme příběh Bob a Bobek na horách.
Po svačině jsme již netrpělivě vyhlíželi
školčata.
Po jejich příchodu jsme je nechali chvíli
rozkoukat, ty nejmenší děti byly ve škole
poprvé. Ale netrvalo dlouho a byly ka
marády i s našimi páťáky. Nejdříve se
pustily do výroby malého sněhuláka. Byly
velice šikovné a práce jim šla od ruky,
kdo měl problémy, přispěchali na pomoc

Ema Kloutvorová

školáci. A tak všechny děti zadaný úkol
splnily a domů si odnesly hotový výrobek.
Pak jsme se všichni přesunuli do tělocvičny,
kde byly připraveny pohybové hry. Děti
soutěžily v nošení sněhových papírových
koulí, běhaly, navlékaly sněhové vločky
na švihadlo. Potom z plastových víček
složily dva velké sněhuláky. Dostatečně
se vyřádily a pozvaly nás na oplátku na
návštěvu na karneval. Ten se letos opravdu
také vydařil. Školčata i školáci si společně
zatancovali, zahráli hry. Atmosféru jim
dotvářely masky. Jsem ráda, že se na sebe
navzájem těší, že si společně hrají, nebo
něco vyrábějí a vůbec jim nevadí, že je mezi
nimi i osmiletý věkový rozdíl. Naplňuje se
vize naší školy. Velký pomáhá malému,
silný slabému a naopak. A všichni jsou
spolu kamarádi.
Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ a MŠ

Dan Hanák

vojicko—újezdecký
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mateřská školka
Od začátku kalendářního roku jsme v mateřské škole probrali šest
tématických okruhů. Děti se o daných tématech dozvěděly spoustu
informací a naučily se mnoho nových intelektových a senzomo
torických dovedností.
První, Les a zvířátka v zimní přírodě,
děti velice zaujalo, jelikož rády chodí do
lesa, kde stavějí různá obydlí pro broučky
i lesní zvířátka z listí a větviček. Nechyběly
pohybové hry, výroba soviček, poznávání
zvířátek, či rozhovory o tom, čím se zvířátka
živí, kde žijí, a jak se máme v lese chovat.
Druhé téma mělo název Zimní radovánky,
sporty a bezpečnost. Nejdříve děti zhlédly
ukázky sportů na interaktivní tabuli.
Zaměřily jsme se také na bezpečnost. Děti si
prohlédly helmu, brýle, chrániče, rukavice.

Použily jsme, mezi dětmi oblíbenou
pomůcku, našeho usměvavého kostlivce,
na němž jsme si společně ukázali vnější
a vnitřní orgány. Nejvíce děti obdivovaly
bobaře a krasobruslařku. A protože jsme
měli štěstí, a právě v tomto období napadl
sníh, využili jsme naši školní zahradu k bo
bování, stavěli jsme sněhuláky a užívali si
sněhu.
Následovaly Olympijské hry. Po celý týden
děti protahovaly svá tělíčka při pohybových
hrách, dozvěděly se mnoho informací o

Sabina Hanáková

státech a o lidech, kteří se účastní Olym
pijských her, vyrobily si pana lyžaře.
Uspořádali jsme si své olympijské hry,
kde děti soutěžily v různých disciplínách.
Nechyběly ani olympijské medaile.
8. února jsme jsme byli pozváni do základní
školy na Zimní den. Nejdříve si děti vy
robily sněhuláka. Malým dětem pomohli
školáci. Potom jsme se společně přesunuli
do tělocvičny. Všichni jsme se rozdělili do
družstev a zahráli jsme si několik soutěží.
Čtvrtým tématem byl Masopust. 15.února
přišli školáci do mateřské školy, kde pro
běhl karneval. Děti si společně vyrobily
škrabošky, zasoutěžily, zatancovaly.
A tak vedle sebe tancovala princezna, dok
torka, čaroděj, indián, víla, a ještě spousta
dalších masek. Všichni společně si veselé
dopoledne užili.
Témata Zvířátka na naší planetě a ZOO,
mají děti velmi rády. Dozvěděly se spoustu
nových vědomostí, které můžou využít
při procházce v lese nebo při návštěvě
zoologické zahrady. Výuka probíhala for
mou rozhovoru a téma bylo rozloženo do
tří částí. V první části děti vstřebávaly
informace o domácích zvířátkách, to je ba
vilo nejvíc, jelikož každý mohl vyprávět o
svém zvířátku, které má doma. Vyrobily
si kočičku z novin, každému se výrobek
opravdu vydařil. V druhé části jsme se za
měřili na zvířátka žijící v lese, děti se ihned
zapojily do úkolu, ve kterém měly rozdělit
zvířátka na domácí a žijící v lese. Zaměřili
jsme se na popis zvířete, kde zvíře žije, čím
se živí, jakou má barvu, a jak se pohybuje.
Pohyby jsme ztvárnili pantomimou. Děti
si zahrály spoustu pohybových her, např.:
Ema Študentová

vojicko—újezdecký
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pokračování na str. 8
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mateřská školka
pokračování ze str. 7
Pan čáp ztratil čepičku, Škatulata, batulata
nebo Na peška. Předškoláci každý den
pilně vypracovávali své úkoly v podobě
grafomotorických cviků, při kterých si
procvičují správný úchop tužky a jemnou
motoriku, pilně se připravují na nástup do
základní školy. Třetí část byla zaměřena
na zoologickou zahradu. Pro zpestření
jsme využili encyklopedii, ze které jsme
se dozvěděli zajímavé informace a globus,
na kterém jsme si ukázali, jakou barvou
je vyznačena voda, poušť a hory. Děti si
vyrobily papírovou zeměkouli, na kterou

si každý mohl namalovat květiny, stromy
a obtisknout své oblíbené zvíře. Zatím
poslední téma, Les, zvířátka, příroda se
probouzí, bylo pro děti velmi zábavné,
protože mají k lesu a zvířátkům blízko. Děti
si osvěžily informace, které se dozvěděly
v předešlém období, a tak téměř všichni
znaly odpovědi na otázky, jaké plody na
jdeme v lese, rozdíl mezi listnatým a jeh
ličnatým stromem, co to je krmelec, posed,
a jak se máme chovat v lese.
Blížil se den žen, a tak děti maminkám vy
robily srdíčka a papírové tulipány.
Eliška Odstrčilíková,
učitelka MŠ
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jubilanti

duben

• 70. narozeniny oslaví pan Rudolf Fiala
z Podhorního Újezdu č. 16
• 81. narozeniny oslaví paní Milada Bíl
ková z Vojic č. 29
• 91. narozeniny oslaví paní Hana Kun
cová z Podhorního Újezdu č. 57

květen

• 70. narozeniny oslaví pan Jaroslav No
vák z Vojic č. 149
• 89. narozeniny oslaví paní Jarmila Jed
ličková z Vojic č. 111
• 92. narozeniny oslaví paní Miloslava
Ponikelská z Podhorního Újezdu č. 88

červen

• 70. narozeniny oslaví paní Marie Kyse
lová z Podhorního Újezdu č. 120
• 83. narozeniny oslaví paní Eva Mela
gová z Podhorního Újezdu č. 55
• 87. narozeniny oslaví paní Hana Kvas
ničková z Podhorního Újezdu č. 50
• 89. narozeniny oslaví pan Miloslav Vích
z Vojic č. 101
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