Konec České pošty v naší obci!
Česká pošta oznámila obecnímu úřadu, že
od 1. 4. 2012 ruší kamennou pobočku pošty
v Podhorním Újezdě. Náhradou kamenné
pobočky bude Výdejní místo. Návrh na
zřízení Výdejního místa bude projednán na
příštím jednání zastupitelstva. Umístění
Výdejního místa by bylo nejvhodnější na
obecním úřadě, nebo v prodejně Jednoty, se
kterou má pošta zkušenosti v jiných obcích.
Výdejní místo bude zajišťovat tyto služby:
- Výdej obyčejných zásilek vnitrostátních
a ze zahraničí,
- výdej doporučených zásilek vnitrostátních
a ze zahraničí,
- výdej doporučených balíků,
- výdej úředních psaní,
- výdej cenných psaní
- výdej obyčejných balíků vnitrostátních
a ze zahraničí,
- výdej cenných balíků,
- výdej obchodních balíků,
- výdej zásilek EMS
převzetí
stvrzenkových
dodejek
a vybraných peněžních částek od příjemců
poštovních zásilek,
- příjem reklamací.

Doručování poštovních zásilek bude
i
nadále
zajišťovat
motorizovaný
doručovatel, který bude po celou dobu
pochůzky v obci rovněž zajišťovat i podání
poštovních zásilek, poukázek a dalších
služeb. Dále doručovatel vyčká v předem
stanoveném čase a na dohodnutém místě.
V případě
zájmu
lze
doručovatele
kontaktovat i vhozením požadavku do
poštovní schránky, nebo telefonicky na
poště.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce
Více informací: Obec Podhorní Újezd a Vojice
Vojice 141
508 01 Hořice
493 697 161
ou@podhorniujezd.cz
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Závěrečný účet obce za rok 2010 bez
výhrad, dle přílohy č. 1 zápisu z tohoto
zasedání obecního zastupitelstva.
- V souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona pořízení
změny ÚPO Podhorní Újezd a Vojice za
účelem zapracování koridoru plánované
silnice R35. Ing. Josefa Chudobu jako
zastupitele,
který
bude
určeného
spolupracovat s pořizovatelem změny ÚPO.
V přenesené působnosti, na základě § 6
odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona, žádost o pořízení změny
ÚP Městským úřadem Hořice (v souladu s
§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona).
- Plán činnosti orgánů obce Podhorní Újezd
a Vojice při vzniku mimořádné události.
- Provedení opravy oplocení sochy sv.
Václava truhlářem p. Bílkem s cenovou
nabídkou 13.100,- Kč + DPH.
- Provedení výměny oken v bytě Fialových
v Podhorním Újezdě čp. 92 firmou PFT
s.r.o. U Javůrkovy louky 567, 506 01 Jičín
s cenovou nabídkou včetně zednických
prací 75.343,17 Kč.
- Prodloužení pracovní smlouvy Vladimíru
Plítkovi do 31. 10. 2011.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Prodej pozemku p. č. 259/6 v k. ú. Vojice
za cenu 50Kč/1m2 manželům Vladimíru a
Martině Bílkovým, trvale bytem Milovice u
Hořic 91, 508 01 Hořice. Kupní smlouvu
vypracuje JUDr. Josef Šperk z Hořic. ZO
pověřuje starostu obce podpisem této kupní
smlouvy.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o
místním poplatku ze psů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt a Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Podhorní Újezd a
Vojice.
- Bezúplatný převod pozemku PK č. 283 v
k. ú. Vojice v podílu 148/160 do vlastnictví
obce.
- Pověření k vybírání hotovosti z účtu č.
1162638319/0800 vedeného u ČS a.s.
účetní Marcely Novotné.
- Zvýšení školného v MŠ Vojice na 150Kč
za měsíc.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Místostarostovi obce zjistit cenu
provedení zednických prací u místních
zedníků, při výměně oken v bytě Fialových
v Podhorním Újezdě čp. 92.

Zastupitelstvo obce ukládá:
- Starostovi obce jednat s p. Danielem o
pojistné události úniku vody, ke kterému
došlo pravděpodobně při zimní údržbě
komunikace.
- Starostovi obce jednat se spoluvlastníky
pozemků
p.
Strakovou
a
bratry
Koníčkovými o budoucím možném prodeji
jejich podílů pozemků do vlastnictví obce.
- Místostarostovi obce zjistit rozsah
poškození malby v bytě Fialových v
Podhorním Újezdě po havárii střechy.
WWW.PODHORNIUJEZD.CZ

Obě usnesení zapsala: M. Novotná
-2-

OBECNÍ INFO
Usnesení z 6. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 6. září 2011
pokračování

Informace o kontejnerech

Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Žádost p. Jany Smutné, Podhorní Újezd
79 o navrácení prostor poskytnutých SDH
Podhorní Újezd ve stodole u domu č. p. 79
v Podhorním Újezdě.
- Stížnost manželů Středových, Podhorní
Újezd 106 ohledně poškozeného oplocení.
- Informaci starosty obce o možnosti získat
z Úřadu práce pracovníka na veřejně
prospěšné práce.
- Informaci starosty obce o postupu soutěže
dodávky elektřiny na komoditní burze.
Zastupitelstvo zamítá:
- Žádost p. Miroslava Soukupa na umístění
dopravního značení na obou koncích
komunikace p. č. 347/5 v k. ú. Vojice.
- Návrh heraldika p. Miroslava Pavlů na
zhotovení obecních symbolů.

Obecní úřad v Podhorním Újezdě a
Vojicích oznamuje všem občanům, že
v pátek 21. 10. 2011 budou v obci
přistaveny 2 velkoobjemové kontejnery.
Jeden kontejner bude umístěn v areálu p.
Ulricha v Podhorním Újezdě. Druhý
kontejner bude umístěn u velkokapacitního
kravína ve Vojicích. Odpad budou přijímat
pracovníci obecního úřadu v pátek 21. 10.
v době od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu
22. 10. v době od 8.00 do 12.00 hodin
Do těchto kontejnerů mohou ukládat
domovní odpad pouze obyvatelé obce
s trvalým
pobytem
nebo
majitelé
nemovitosti v obci, kteří řádně zaplatili
poplatky za odpady za rok 2011. Do
kontejnerů je zakázáno ukládat lednice,
televizory, barvy, baterie, železo, větve,
zbytky keřů apod. Zbytky rostlin a listí je
nutné likvidovat kompostováním.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Nahlédnutí do cestovního deníku Petra Bílka 2
aneb Francie na Pinckoj
Po skončení školy nás čekaly dlouhé téměř 4 měsíční prázdniny. Během nich jsme uspořádali
naši další cestu na Pionýrech. Byla to již naše čtvrtá expedice, složení účastníků se ale
nezměnilo (já - Petr Bílek, Martin Svatoň a Martin Vít). Letos jsme jeli přes celé Německo,
Brusel, až na Omaha Beach (Atlantický oceán). Zpáteční trasou jsme jeli přes Paříž. Tam jsme
si nechali den volna, aby jsme si ji mohli prohlédnou. Cesta z francouzského hlavního města
nám trvala pouhé 3 dny. Během celé „dovolené“ jsme se nesetkali se závadou, kterou bychom
na cestě neopravili. Největším problémem bylo 15 prasklých drátů v kole. Měli jsme jenom dva
náhradní. Hlavním nedostatkem bylo špatné počasí. Během uplynulých 14ti dnů jsme měli asi
dva slunečné dny a další dva dny kdy nepršelo. Takže jsme jeli většinu cesty v zimě a za
mokra. Celkem jsme najeli přes 3500 km a na rovinkách jsme dosahovali trvalé rychlosti, která
se blížila k 70 km/h!
Petr Bílek
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Historie obcí Podhorní Újezd a Vojice od doby prvních počátků
osídlení – Vojická tvrz
Vojice (Ojice) - Ve starých dobách bývaly
Vojice sídlem vladařským s tvrzí. Na vrchu
Maxinci, asi tam kde nyní stojí kaplička,
bývala kdysi tvrz se vsí Maxincem, jejiž
původním majitelem byl Jan Maxa z
Maxince. Po tvrzi se žádných památek
nedochovalo. Roku 1183 se v historických
záznamech uvádí majitel Oto Vojický
z Vojic. Další zmínka o Vojicích pochází
z roku 1357, kde se uvádí majitel Zdeněk
z Vojic, který tehdy koupil Choteč a měl
údajně vystavět novou tvrz ve Vojicích někde
na vrchu Maxinci. Kde tvrz stála a jak
vypadala, se zatím nepodařilo zjistit. Po smrti
Zdeňka z Vojic dostává dědictvím jeho
majetek syn Otík z Vojic, který prodal roku
1475 veškerý majetek Janu z Cidliny. V této
době pochází první zmínka o tvrzi.
V dokumentech se uvádí, že ve Vojické tvrzi
sídlí její majitel Jan z Cidliny. Po jeho smrti
v roce 1477 připadá všechen majetek jeho
synu Janu z Cidliny. Ten prodal v roce 1480
všechen majetek Zikmundu z Nemyčevsi. Od
Zikmunda z Nemyčevsi koupil tvrz s dvorem
a ves Vojice v roce 1507 Jan Vojický z Nové
Vsi. Ten tu zakládá novou rodovou větev
Vojických. V roce 1533 Jan z Nové Vsi
umírá a veškerý majetek připadá jeho
manželce Martě z Kakovic a dvěma jeho
synům Jindřichu a Jiříku Vojickému z Nové
Vsi. Po smrti Marty z Kakovic se oba bratři
v roce 1545 o majetek rozdělili. O Jiříku
Vojickému z Nové Vsi se dochovali
informace ze starých spisů z roku 1572.
(Tehda učinil Jiřík mladší z Radče půtku řečí
a kordem se chytiv, Jiříkovi Raheckému ze
Vchynic škoditi chtěl, tu Jiřík Vojický jako
hospodář chtěl tomu zlému předsevzetí
překaziti, za zbraň jeho chytil, ale když
Radecký tou zbrani bral, jeho Jiříka škodně
pořezal). Na následky zranění Jiřík Vojický
z Nové Vsi umírá. O jeho potomcích není nic
známo. Zdá se, že jeho část Vojic přešla zpět
na jeho bratra Jindřicha Vojického z Nové
Vsi. Po jeho smrti majetek připadl jeho
čtyřem synům – Jiřík, Jan, Pavel a Mikuláš.
Jan zemřel před rokem 1586 bez dědiců.
Brzo zemřel i Jiřík taktéž bez dědiců. Zůstal
Pavel a Mikuláš, tyto dva bratři si majetek

rozdělili v roce 1596 na dva díly. V té době
byla vystavěna druhá tvrz, která stávala na
místě, kde nyní stojí domek číslo 82 ve
Vojicích. Po smrti Pavla Vojického z Nové
Vsi připadá první část Vojic jeho synu Janu
Vojtěchu Vojickému z Nové Vsi. Druhá část
připadá po smrti Mikuláše Vojického z Nové
Vsi jeho synu Jindřichu Vojickému z Nové
Vsi. První díl Vojic je v roce 1624 prodán
Albrechtovi z Valdštejna, jenž jim měl
zaplatit 10.000 kop ale zaplatil pouze 200 kop
a nabídl jim postupné zplácení a proto nechal
Vojickým panství k užívání. Avšak po jeho
smrti v roce 1634 nebylo panství Valdštejnem
zplaceno tak byla smlouva o obchodu
neplatná a Vojičtí první díl prodávají až
v roce
1651
Bohuchvalu
Bořkovi
Dohalskému z Dohalic. Po čase dostal
dědictvím tento díl Jaroslav Bořek z Dohalic,
který zemřel v roce 1684. V roce 1697
přechází část Vojic s tvrzí opět do vlastnictví
rodu Vojických, protože manželka Jaroslava
Bořka z Dohalic Markéta Eusebia rozená
Vojická z Nové Vsi umírá bez závěti.
Majetek je přepsán na Jiřího Jindřicha
Vojického který je potomkem Jindřicha
Vojického z Nové Vsi a zároveň držitelem
druhé části Vojic. Tím se opět obě poloviny
spojují dohromady. V roce 1718 prodal Jiří
Jindřich Vojický z Nové Vsi celý statek
klášteru Kartuziánskému ve Valdicích u
Jičína.
Redakce zpravodaje se omlouvá za tiskovou
chybu v minulém čísle zpravodaje, došlo k
chybnému otisknutí znaku Dohalských
z Dohalic. Znak otisknutý v tomto čísle je
správný.

Příště - Kartuziáni, Autor: Marek Šorm
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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 30 a více let do historie. V této rubrice je plně citováno znění obecní
kroniky včetně stylistiky a gramatiky. Z kroniky vybírala J. Novotná.

Datum
1931

Událost
6. července sdružené spolky vojické pod záštitou obecního zastupitelstva uspořádaly
oslavu památky M. J. Husa ve větším rozsahu – lampionový průvod, zapálení ohně
na cvičišti v předvečer oslav. Druhý den velký průvod z návse k pomníku.

1936

Ve dnech 4. - 6. července byla z nařízení obecního úřadu zřízena organizace civilní
obrany protiletecké, jejímž majitelem byl zvolen Fr. Macek z č. 41, velitel hasičů. Na
cvičišti byli občané poučeni jak se chovati při cvičení v pasivní protiletadlové obraně.
Byl také proveden poplach na zkoušku. Ve dnech 14. až 17. července byly prováděny
cvičné nálety nad celým krajem a použití zvonů a sirén.

1941

Ve dnech 19. a 20. července roznesl po obci strážník do každého stavení několik
velkých červeně na bílém papíře vytištěných V (Viktoria), které znamenalo:
Německo vítězí na šech frontách. Bylo nařízeno tato písmena vyvěsit trvale
v oknech, v obchodech, na vozech a všude na veřejných místech.
Poněvadž příděly potravin nedostačují, kupují lidé od zemědělců potraviny „na
černo“, převážně za vysoké ceny. Příděl tabáku dostávají všichni muži od 18 roku
v omezeném množství na lístky na mýdlo.

1946

V tomto roce se urodilo veliké množství okurek a ovoce. Cena okurek na nakládání
byla stanovena na 8 Kč, ale prodávali se i za 1 Kč a někde okurkami krmili dobytek.
O ovoce nebyl zájem, nebylo možno prodat ani za nižší ceny. Také hub v lesích
rostla taková spousta, že není na podobný výskyt hub pamětníka.
Po odsunu němců a přesídlení mnohých rodin do pohraničí se projevil nedostatek
pracovních sil. Aby bylo zajištěno provedení podzimních polních prací, vydala vláda
nařízení, že příslušníci ročníků 1927 a 1928 jsou povinni nastoupit na zemědělské
práce u rolníků, nebo na velkostatku.

1951

V červenci byl hostinec Jednoty u Čermáků zrušen a místo něho byl otevřen od 27. 7.
Havlíčkův hostinec Na rohu.
Dne 12. 9. bylo ustaveno ve Vojicích v hostinci Jednoty Na rohu Jednotné
zemědělské družstvo II. typu. Do družstva přešlo strojní družstvo a prádelna.

1956

V září káceli družstevníci suché stromy na obecním pozemku. Vykáceli stromy i u
silnice na křižovatce u sv. Jana, aby nebránily řidičům v rozhledu.

1961

Ve školní budově byla předělána a rozšířena elektroinstalace. Přemístěn byl
elektroměr, do tříd zamontovány zářivky a do šatny bojler.

1966

O prázdninách od 3. 7. do 30. 8. promítal ČSM v bývalém hostinci Na rohu filmy.
Promítačka byla majetkem osvětové besedy.
V září byla otevřena nová samoobsluha v Podhorním Újezdě v novostavbě proti
hasičské zbrojnici.

1971

V úterý 14. září došlo na silnici na Brdíku k dopravní nehodě, při které byl usmrcen
slovenský sochař p. Štefan a těžce zraněn p. František Čapek z Vojic, který svému
zranění po převozu do nemocnice v HK podlehl.

1981

Rok 1981 byl pro oddíl národní házené a jeho družstvo A velice úspěšný. Největším
úspěchem tohoto ročníku bylo, že se mužstvo A stalo poprvé v historii Přeborníkem
ČSSR pro rok 1981 – tedy 1. místo a titul Mistr ligy. Je to úspěch o to cennější, že je
ryze amatérskou záležitostí, že vyšel ze skromných podmínek vesnické tělovýchovy.

-5-

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Je konec září a nám už uběhl první měsíc
nového školního roku. Malé děti v mateřské
škole si pomalu zvykají na nové prostředí a
hlavně na jiný režim, než jsou zvyklé
z domova. Seznamují se se svými novými
kamarády. Někdo si zvykne hned, někomu to
trvá déle a sem tam ukápne i nějaká ta
slzička. Ale všichni se snažíme, aby to
„zvykací“ období bylo co nejkratší a děti se
co nejdříve zapojily do kolektivu. Letos bylo
přijato do mateřské školy 25 dětí, a byla tak
naplněna kapacita mateřské školy. Aby tyto děti mohly být přijaty, muselo se o hlavních
prázdninách udělat několik úprav. Byl zakoupen sprchový box, šatna dovybavena botníky, ve
výdejně obědů byly provedeny menší stavební
úpravy, aby vše vyhovovalo současným hygienickým
předpisům. Již v červnu děti dostaly nové stolky a
židličky. Hračky a další pomůcky jsou postupně
obměňovány, aby děti měly příjemné prostředí, ve
kterém tráví většinu svého dne.
V základní škole je 10 žáků. Všichni se vzdělávají
podle školního vzdělávacího programu pro základní
školy. Důraz klademe hlavně na čtenářskou a
informační gramotnost. Snažíme se, aby žáci začali
více číst knihy. Začínáme pohádkami a příběhy
dětských hrdinů. Ale zároveň používáme dostupné
digitální technologie. Velký důraz také klademe na
chování žáků.
1. září jsme přijali do svého kolektivu dva nové žáky
Aleše Kloutvora a Filipa Římala. Slavnostního
zahájení nového školního roku se také zúčastnil
starosta obce ing. Josef Chudoba, který předal
rodičům prvňáčků finanční příspěvek 1000Kč. Ten
bude poskytnut každý rok všem dětem, kteří
navštěvují místní základní školu. Tak rozhodli
členové zastupitelstva obce na svém jednání.
Oba prvňáčky přijali starší spolužáci hned mezi sebe, pomáhají jim a všichni společně se
snažíme, aby se jim u nás ve škole líbilo.
2. září jely společně děti z mateřské a základní
školy do Třtěnice na zemědělskou výstavu. Viděly
ovce, kozy, krávy, prasata, koně a psy. Mohly se
projet v kočáru taženém koňmi.
Zhlédly
vystoupení mažoretek. Také si prohlédly
zemědělskou techniku. Myslím, že děti výstava
zaujala. Bylo vidět, že mají kladný vztah ke
zvířatům.
Autor: Mgr. J. Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice
Kresby: Eliška Barcalová, Klára Drbohlavová, Adéla Zilvarová, Bořek Novotný
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SPORT
Vojice
Národní
házenkáři
Podhorního Újezdu o posledním
víkendu pokračovali dvojkolem v
domácím prostředí, kde v sobotu
hostili Vítkovice a v neděli Pustějov.
Porazit
se
jim
podařilo
pouze
nedělního soupeře.
TJ S. Podhorní Újezd
Vítkovice 16:20 (7:10)

-

SSK

Úvod utkání vyšel domácímu týmu,
když Patrik Bajer lehce překonal
obranu soupeře (2:0 - 2. min.). V
brance domácích se dařilo Davidu
Pourovi, ale Podhorák toho nevyužil.
Hosté se radovali z branky až z
pokutového hodu ve 4. minutě.
Domácí výhodu pokutového hodu
také využili, ale ztráty míčů domácích
útočníků nabídly Vítkovicím šanci
vyrovnat. Zkušení hosté se dostali do
tempa a Podhorák nestačil (4:2 až
4:6 - 11. min.). Domácí přidali na
důrazu, postupně vyrovnali a dostali
se opět do vedení (6:6, 7:6 - 20.
min.), ale pak až do konce poločasu
střílely branky jen Vítkovice a tento
náskok se ukázal být rozhodující.
Přestože
početní
diváci
hnali
Podhorák do boje, tak na méně než
rozdíl tří branek se domácí svému
soupeři
nepřiblížili
(8:11,
9:14,
11:16,
13:16,
13:18,
14:19).
Sestava a branky PÚ: D. Pour,
Boťánek - M. Bílek, M. Pour, Kloutvor,
Smolík, Holada, Jarina, Petřivý - P.
Bajer 6, L. Bajer 6, Kindl 3, Hermoch
1, V. Bílek, Bašek. Trenér J. Chudoba
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TJ S. Podhorní Újezd - TJ Pustějov
18:15 (10:7)
Hosté se ujali vedení z pokutového
hodu, ale Podhorák srovnal. Situace
se opakovala a trpělivá hra domácích
slavila úspěch (3:3, 4:3 - 11. min.).
Pustějov zatím ještě vyrovnal a
především se soustředil na bránění
Patrika Bajera. Stále lepšící se domácí
však nasadili k trháku a hostům
nepomohl ani oddechový čas (7:4 21. min.). Přestože do konce poločasu
padaly branky střídavě na obou
stranách, tak si Podhorák náskok
držel. Výhodu výhozu po přestávce
Pustějov využil, ztrátu zmenšil, ale
režii zápasu domácí z rukou nepustili
(10:8, 12:10, 14:11 - 15. min.).
Hosté přehnali tvrdost a výsledkem
byla ČK pro jednoho z obránců.
Pětiminutovou přesilovku sice domácí
nevyužili, ale tlak Pustějova byl
přerušen. Naopak po přesilovce
Podhorák náskok navýšil na 16:12.
Čas pracoval pro domácí a zkušený
trenér domácích využíval všechny
dovolené
prostředky
k
udržení
náskoku (16:13, 17:14 - 28. min.).
Podhorní Újezd se tak dočkal dalšího,
tentokrát povinného, vítězství.
Sestava a branky PÚ: D. Pour,
Jedlička - M. Bílek, M. Pour, Holada,
Kloutvor, Smolík, Jarina, Petřivý - L.
Bajer 7, Kindl 7, P. Bajer 4, Hermoch,
V. Bílek, Bašek. Trenér J. Chudoba.
Tabulka - 2. liga mužů B (k 7. 10. 2011)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vítkovice
Draken Brno
Rokytnice
Podh. Újezd
Veselí n/M
Pustějov
Albrechtičky
Jihlava
Osek n/B
KNH MS Brno
Vracov
Humpolec

7
6
5
5
5
3
3
3
3
2
1
0

1
1
2
1
0
1
1
1
0
1
1
2

0
1
1
1
3
4
5
4
6
5
7
6

150:126
164:115
161:147
130:113
170:136
125:124
149:156
120:128
165:187
141:158
153:211
108:135

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná

V říjnu oslaví 70. narozeniny pan Rudolf Splítek z Podhorního Újezda č. 128
V říjnu oslaví 80. narozeniny paní Zdenka Hnojilová z Podhorního Újezda č. 46
V říjnu oslaví 82. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic č. 104
V říjnu oslaví 87. narozeniny pan Václav Patolán z Vojic č. 85
V říjnu oslaví 91. narozeniny paní Blažena Vytvarová z Vojic č. 90
V listopadu oslaví 70. narozeniny paní Jitka Řeháková z Podhorního Újezda č. 117
V listopadu oslaví 70. narozeniny paní Cecilie Záhornická z Podhorního Újezda č. 58
V listopadu oslaví 75. narozeniny pan Stanislav Kalvoda z Podhorního Újezda č. 53
V listopadu oslaví 80. narozeniny paní Jaroslava Bílková z Vojic č. 135
V listopadu oslaví 82. narozeniny pan Oldřich Zhouf z Vojic č. 55
V listopadu oslaví 84. narozeniny paní Marie Sálová z Vojic č. 102
V listopadu oslaví 84. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic č. 154
V listopadu oslaví 87. narozeniny pan Bohuslav Pour z Podhorního Újezda č. 113
V prosinci oslaví 70. narozeniny pan Jiří Lisa z Vojic č. 183
V prosinci oslaví 83. narozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorního Újezda č. 12
V prosinci oslaví 84. narozeniny paní Miluška Mádlová z Podhorního Újezda č. 63
V prosinci oslaví 89. narozeniny paní Libuše Oborníková z Podhorního Újezda č. 59

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 6. října 2011
Příspěvky, náměty, připomínky atd. pro další číslo Vojicko - Újezdeckého zpravodaje můžete
osobně předat Ing. M. Bílkovi (Vojice 178), nebo na Obecním úřadě, popřípadě zaslat emailem na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek, Jindra Novotná, Marcela Novotná Marek Šorm

