Kdo nám bere školu?
Máme v obci málotřídku, odborně řečeno
málotřídní školu, tedy školu charakteristickou
tím, že alespoň v jedné její třídě jsou
společně vyučováni žáci různých ročníků.
V naší republice tvoří školy tohoto typu stále
významný podíl, uvádí se, že je to více než
jedna třetina ze všech základních škol. Často
se rodiče školáků, kteří by měli do málotřídky
nastoupit, ptají, zda jejich ratolesti dostanou i
tady potřebné vzdělání, zda budou dostatečně
připraveni na další studium na druhém stupni
základních škol nebo na víceletých
gymnáziích. Odpověď není tak složitá, jak by
se mohlo zdát. Ve škole, kde se učitelé svým
žákům věnují, kde se vytváří pozitivní klima
spolupráce, nemůže počet ročníků ve třídě
v žádném případě rozvoji dítěte vadit.
Problém je spíše v počtu žáků ve třídě.
Málotřídka se dvěma nebo třemi ročníky a
třeba s osmi žáky celkem v jedné třídě je
jednoznačně příznivější pro vzdělávání než
25 žáků jednoho ročníku ve větší, v odborné
terminologii tzv. „plně organizované“ škole.
Učitel má v málotřídce několikanásobně větší
prostor pro to, aby se jednotlivým žákům více
věnoval. Vezměme si příklad čtení, tolik
důležité dovednosti pro prvňáčka. Kolikrát se
v uvedeném případě dostane při čtení „na
řadu“ náš školák v málotřídce mezi svými
pěti šesti vrstevníky a kolikrát ve třídě
s pětadvaceti žáky? Práce v málotřídkách

vyžaduje i jiné formy práce. Žáci se učí ve
skupinách, což je jedním z nejvýznamnějších
trendů současné pedagogiky. A zase se
můžeme zastavit u našeho prvňáčka. Přichází
do menšího útulnějšího prostředí, než mu
může nabídnout kolos velké školy, navíc bez
stresující cesty autobusem a časnějšího
vstávání. Své „kolegy“ už zná, nebo se v
takovém počtu a při časté skupinové činnosti
velmi rychle seznámí. Dětští psychologové
říkají, že malé dítě potřebuje mnoho věcí, ale
ze všeho nejvíce jistotu ve vztazích ke svým
lidem. Plynulý přechod z mateřské školy,
která je v přímém kontaktu s málotřídkou,
takovouto jistotu zaručuje. Dalším pozitivem
malého počtu žáků ve třídě je i podpora žáků
nadaných nebo naopak žáků, kteří potřebují
ve škole větší pomoc. Ve velkých třídách
totiž musí učitel pracovat s průměrem, na
individuální přístup příliš prostoru být
nemůže.
Pokračování na straně 3

Usnesení z 8. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 21. prosince 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Plnění rozpočtu obce za rok 2011 se stavem
k 21. 12. 2011 a následným zohledněním
plánovaných příjmů a výdajů k 31. 12. 2011
dle přílohy č. 1 zápisu z 8. zasedání obecního
zastupitelstva.
- Pravidla rozpočtového provizoria obce na
období nejdéle do 29. 2. 2012, 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 příspěvkové
organizaci tj. Základní škola a Mateřská škola
Podhorní Újezd a Vojice, ve výši max. 50%
tohoto příspěvku v roce 2011.
- Záměr Františka a Marie Horákových ze
Zlína, darovat obci pozemek parc. č. 1280/2
v k. ú. Vojice o výměře 68 m2.
- Odkoupení vlastnických podílů pozemků ve
výši 4/160 od bratrů Koníčkových za cenu
100,- Kč / 1 m2.
- Navýšení neinvestičního příspěvku na rok
2011 pro Základní školu a Mateřskou školu
Podhorní Újezd a Vojice o 80.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Termín konání jednání Okresního soudu
v Jičíně dne 1. 2. 2012 ve věci soudního
řízení ohledně vodní nádrže v Podhorním
Újezdě.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Poskytnutí finančního příspěvku na činnost
Občanské poradny v Hořicích.

Usnesení z 9. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 23. února 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Návrh rozpočtu obce na rok 2012 jako
přebytkový s příjmy ve výši 5.442,5 tis. Kč a
výdaji ve výši 3.862,1 tis. Kč se zapojením
financování ve výši 1.580,4 tis. Kč, který je
přílohou č. 1 zápisu z 9. zasedání.
- Stočné pro rok 2012 v nulové výši.
- Vyhlášení konkurzu na místo ředitele
Základní a Mateřské školy.
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- Směnu části pozemku parc. č. 184
manželů Koníčkových s částí pozemku
parc. č. 1312 ve vlastnictví obce za cenu
100,- Kč / 1 m2.
- Odpisový plán obce.
- Delegování starosty Ing. Josefa Chudoby
na valnou hromadu Vodohospodářské a
obchodní společnosti, a.s., Na Tobolce 428,
506 45 Jičín, konané dne 22. 6. 2012.
Delegování náhradníka místostarosty obce
p. Jaromíra Chudoby.
- Vydání zákazu provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her na celém
území obce.
- Uzavření dohody s panem Vítem
Makovcem
na
zajištění
povinností
souvisejících s provozem hřbitova ve
Vojicích.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o záměru Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových prodat vlastnický podíl ve
výši 148/160 pozemku PK č. 283 v k.ú.
Vojice paní Marcele Karešové.
- Informaci starosty obce o setkání na
Úřadu práce v Jičíně ohledně sociální
reformy – veřejná služba v roce 2012.
- Informaci starosty obce o setkání k tématu
připravovaných
změn
v poskytování
poštovních služeb na venkově.
- Informaci starosty obce o zprávě JUDr.
Kudynové ve věci soudního řízení ohledně
vodní nádrže v Podhorním Újezdě.
- Informaci starosty obce o výsledku
vypracovaného
energetického
auditu
v budově MŠ.
Zastupitelstvo obce ukladá:
- Zjistit na SÚS možnosti zatrubnění
otevřeného příkopu na tzv. Pařikáči.
- Vyzvat firmy k vypracování cenové nabídky
na dodávku zemních a souvisejících prací na
zatrubnění otevřené stoky, která vede mimo
jiné soukromé pozemky, také přes pozemek
parc.č. 28 v k.ú. Vojice ve vlastnictví
manželů Šepsových.
- Vypracovat obecně závaznou vyhlášku o
zákazu provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her na celém území obce a
předložit ji ZO ke schválení na příštím
zasedání.
Obě usnesení zapsala: M. Novotná

PTÁME SE STAROSTY
Jak je to s vypouštěním odpadních vod?

Kdy se bude koupaliště ve sportovním
areálu normálně provozovat?

V roce 2008 obec získala povolení
k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových rozhodnutím odboru životního
prostředí Městského úřadu v Hořicích. Toto
povolení je vydáno na omezenou dobu 5ti
let. Toto rozhodnutí obsahuje určité limity,
které musíme plnit. Kvalita vypouštěné
vody je sledována 1 krát za 3 měsíce na 6
vyústích. Náklady na rozbory odpadních
vod a vypracování ročních zpráv o provozu
kanalizace pro vodoprávní úřad jsou ročně
60 000 Kč. Zastupitelstvo obce musí každý
rok stanovit výši stočného, které bylo zatím
vždy 0 Kč. Občané by neměli podceňovat
situaci kolem vypouštění odpadních vod.
Obec bude vyžadovat doklady o likvidaci
kalu a to jak ze septiků, tak ze žump. Obec
nabízí skupinové provádění těchto čištění.
Občané si musí uvědomit, že není možné
vypouštět odpadní vody přímo bez
předčištění a pravidelného vyvážení kalů.
Již příští rok budeme žádat o vydání
prodloužení povolení odpadních vod.

Po 5 letech soudních tahanic nemáme zcela
jasno, jak vzniklé nedostatky řešit. Náklady
na
zajištění
dostatečného
množství
nezávadné vody stojí od května do září
100.000 Kč. Přesto, že není vybíráno
vstupné, návštěvnost není velká. Část
nákladů jsme v loňském roce řešili
pronájmem
stánku
na
občerstvení.
V letošním roce je situace otevřená. 8 února
opět proběhlo jednání u Okresního soudu
v Jičíně. Žalobě bylo vyhověno v plném
rozsahu. Nyní čekáme do 31. března, zda-li
se žalovaná strana odvolá. Nestane-li se tak,
požádáme žalovanou stranu o plnění
(opravu závad). Bude-li vše probíhat bez
průtahů, mohlo by se začít s opravou
v měsíci květnu.
Na otázky odpovídal:
Ing. J. Chudoba, starosta obce
WWW.PODHORNIUJEZD.CZ

Kdo nám bere školu? - Pokračování ze strany 1
Proč je tedy naše školička v ohrožení? Je to
tlak ministerských orgánů na ušetření
prostředků
státního
rozpočtu?
Podle
posledních vyhlášení tomu tak není.
Málotřídky jsou a měly by být i nadále centry
každé vesničky, a ta by si je měla podle
možností udržovat. I ministerstvo tomu chce
být nápomocné. Ale všichni pochopíme, že v
jednotkových počtech žáků už ani dotace
nepomohou.
Já sám, mí sourozenci i mé děti jsme naši
málotřídku
absolvovali.
Nikdy
jsem
nepociťoval, a ani jsem to neslyšel v naší
rodině, že bychom tady získali nedostatečné
vzdělání. Spíše je tomu naopak, naučili jsme
se spolupráci, naučili jsme se i respektu
k práci druhých, mohli jsme se už „od mala“
učit se staršími a snažit se jim vyrovnat. Mně
samému se podařilo projít všemi stupni
našeho školského systému, a také jej
porovnat se vzděláváním v různých zemích
Evropy. A opravdu mi nic z prvních pěti let
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mé školní docházky nechybělo nebo jsem to
nikdy nijak nepocítil. Žiji tady nadále, a tak
mě naše školička stále zajímá a její
budoucnost mi není lhostejná. O to víc se
divím, když slyším, že řada rodičů, mých
spoluobčanů, posílá nebo chce poslat už své
nejmenší do velkých škol mimo naši obec. Je
to samozřejmě jejich rozhodnutí a asi vědí
proč tak činí, já se však domnívám, že to
dobře pro jejich děti není. A potažmo s tím
ani pro naši školu a naši obec. Sami si tak
omezujeme životní prostor, který pak musíme
nahrazovat jinde. Škola k tomuto životnímu
prostoru obce nenahraditelně patří, stejně
jako obchod, pošta, sportoviště nebo hospoda.
Jeden známý český prvorepublikový učitel
napsal, že „málotřídní škola bývá v obci
jediným neutrálním místem, kde se
soustřeďuje duchovní život.“ Chceme ho
ztratit?
Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.,
absolvent ZŠ Vojice v roce 1976

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Dne 23. 1. proběhl v základní škole Den
otevřených dveří, kde měli rodiče
možnost zapsat své dítě do 1. ročníku.
Do školy se přišly podívat čtyři děti,
Adam Kloutvor, Vladimír Bílek, Adéla
Fialová a Tereza Šlechtová, z nichž se
tři zapsaly do 1. ročníku.
Letošní téma bylo „Domácí zvířata“.
Děti skládaly puzzle s motivy domácích
zvířat, pracovaly na interaktivní tabuli,
kde rozdělovaly zvířata na domácí a ty, které žijí v zoologické zahradě, hádaly známé pohádky,
zahrály si několik her v tělocvičně, malovaly, společně vytvořily technikou koláže ovečku. Za
svou snahu obdržely pamětní list a drobné dárky. S rodiči si prohlédly školu.
Je jen škoda, že se jich přišlo podívat tak málo.
Mrzí mě to i kvůli současným žákům naší školy,
kteří se ptají, proč nepřišli jejich kamarádi
z mateřské školy. Nevím, co jim mám odpovědět,
protože ani já neznám důvod, proč rodiče raději
volí pro své dítě plnou třídu v ostroměřské základní
škole, místo naší malé rodinné školy, kde ke
každému přistupujeme individuálně podle jeho
potřeb a snažíme se, aby prvních pět let školní
docházky prožilo v klidu a pohodě, ale s maximem
získaných znalostí a dovedností.
Dne 31. 1. se uskutečnil projektový den „Vysvědčení s Bobem a Bobkem“. Tyto známé
pohádkové postavičky provázely žáky celým dnem. Všichni si složili puzzle, které tvořily
obrázky z knihy „Bob a Bobek v létajícím klobouku“, přečetli si příběh „Bob a Bobek na
horách“, řešili matematické křížovky, kde byla klíčová slova vztahující se k příběhu „Na ulici“,
který potom zhlédli na interaktivní tabuli. Vytvořili obrázek Boba a Bobka v klobouku. Na závěr
si každý vylosoval jednu barvu a hledali 8 dílků puzzlí, schovaných po celé škole. Byli šikovní a
téměř všem se podařilo jednotlivé dílky nalézt. Po soutěžích a zábavných hrách nastala ale vážná
chvíle a žáci dostali vysvědčení, kde byli odměněni za svou práci v prvním pololetí tohoto
školního roku.

Autor: J. Jenčovská,
ředitelka ZŠ Vojice
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SPORT
Házenkáře TJ Sokola Podhorní Újezd brzy čeká začátek druhé
poloviny sezóny 2. Ligy B
Národní házenkáři TJ Sokola Podhorní Újezd vstoupí do druhé poloviny ligové sezony již
v neděli 15. 4. 2012 proti moravskému týmu KNH Moravská Slavie Brno. Utkání by se mělo
konat na hřišti v Brně, jelikož první utkaní proti tomuto soupeři v jarní části sezóny, které se
původně mělo konat na hřišti moravských slávistů, bylo z důvodu rekonstrukce sportovního
areálu po dohodě přesunuto na hřiště do Vojic. Podle posledních zpráv však není jisté, zda se
rekonstrukci sportovního areálu podařilo dokončit, a tak je možné, že vstupní zápas do nové
sezony budou muset naši házenkáři odehrát někde jinde v Brně.

Memoriál Miloše Petřivého 2012 - Lázně Bělohrad
Nedílnou součástí v zimní přípravě našich házenkářů je již mnoho let tradiční turnaj s názvem
Memoriál Miloše Petřivého, který se konal v sobotu 11. února v Lázních Bělohradě v místní
sportovní hale SOU.
Účastníci turnaje: Sokol Podhorní Újezd, TJ Sokol Podlázky-Dalovice, Sokol Bakov,
Draken Brno, Sokol Krčín, TJ Sokol Opatovice nad Labem, TJ Lázně Bělohrad, TJ Jiskra
Raspenava
SK. A
Krčín
Draken
Bakov
Podlázky

Krčín
10:9
6:9
4:7

SK. B
Opatovice
Opatovice
Bělohrad
2:10
P. Újezd
12:9
Raspenava
5:5

o 7. místo
o 5. místo
1. semifinále
2. semifinále
o 3. místo
Finále

Draken
9:10

Bakov
9:6
11:6

6:11
9:14
Bělohrad
10:2

Podlázky
7:4
14:9
5:9

Skóre
25:20
35:24
17:29
22:26

Body
4
6
0
2

Raspenava
5:5
4:8
9:7

Skóre
24:19
10:30
33:20
20:18

Body
3
0
6
3

9:5
P. Újezd
9:12
4:12

12:4
8:4

7:9

Bakov - Lázně Bělohrad
Podlázky - Raspenava
Draken - Opatovice
Krčín - P. Újezd
Opatovice - P. Újezd
Draken - Krčín

Konečné pořadí
1. Sokol Krčín
2. Draken Brno
3. TJ Sokol Opatovice nad Labem
4. TJ Sokol Podhorní Újezd
5. TJ Sokol Podlázky-Dalovice
6. TJ Jiskra Raspenava
7. Sokol Bakov
8. TJ Lázně Bělohrad
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7:6
9:4
11 : 9
12 : 11
10 : 9
6 : 11

Autor fotografie: T. Mysliveček

Nahlédnutí do obecní kroniky
V tomto čísle jsme se již tradičně zaměřili na události první 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 a přepsala T. Veselá.

Datum
1932

Událost
Od 26. 1. do 14. 3. dostávali chudí žáci 3x týdně polévku s houskou.
Podíleno bylo 58 žáků.
Ve středu dne 27. 4. byl ukončen 43 školní rok na zdejší živnostenské škole
pokračovací. Po mnohaleté činnosti byla škola pro nedostatek učňů zrušena.

1937

V pondělí velikonoční odpoledne uspořádal sportovní klub z Újezda na
vojickém cvičišti sokolském několik zápasů házené s cizími sportovními
kluby.

1942

Od 13. 1. nastala tuhá zima s mrazy pod -20°C. Tuhé mrazy vydržely do 22.
února. Poněvadž byla nouze o uhlí a dříví, zakusili lidé mnoho zimy.
Vánoční prázdniny byly ministerstvem školství pro nedostatek uhlí
prodlouženy až do 3. března.

1952

V lednu propukla v obou obcích slintavka u krav. Zvěrolékař nařídil zákaz
vycházení ze stavení, kde byla slintavka zjištěna. Nařízena byla desinfekce,
přesto se slintavka šířila po celé obci.
V březnu byla provedena v obci sbírka ve prospěch Koreje, pro děti
postižené válkou. Jen ve škole se vybralo 435 Kč.

1957

V lednu příslušníci SNB vydávali všem občanům nové občanské průkazy za
poplatek 4 Kč. Fotografie na průkaz zhotovil přímo na místě v budově
MNV fotograf. Starý občanský průkaz musel každý odevzdat.
Dne 5. 3. projel obcí maškarní průvod z Újezda zvát do maškarní taneční
zábavy v sokolovně pořádané. V průvodu byly též tři vozy, jeden cikánský.
V pondělí 18. 3. odpoledne se začala bouřka a pod obcí se přehnala prudká
větrná smršť. Na Průhoně poškodila střechy u domů a vyvrátila stromy. Na
hřbitově vznikla největší škoda. Mnoho pomníků bylo vyvráceno, některé se
pádem rozlámaly.

1962

Do obce dojíždí pojízdná prodejna textilního zboží z Jičína. O zboží je u
občanů velký zájem.
V březnu dal MNV opravit a bezprašným povrchem opatřit 450 m dlouhou
cestu od sochy Svobody na hlavní silnici na Brdíku nákladem 105 000 Kč.

1972

Na Zelený čtvrtek (letos 30. 3.) přiváží každý rok dovozce pečiva do
prodejny navíc kulaté housky „jidášky“. Je to památka na doby, kdy na
Zelený čtvrtek jedli v domácnostech ráno doma upečené jidášky namazané
medem, aby prý byli chráněni před uštknutím hadem.

1982

TJ Sokol je od roku 1982 zřizovatelem pro hudební skupinu Profil. Podle
smlouvy bude TJ Sokol propůjčovat skupině sokolovnu na zkoušky a
automobil Robur na dopravu na zábavy. Hudební skupina bude odvádět
procenta z každého vystoupení a bude Sokolu hrát každý rok na dvou
zábavách.
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Historie obcí Podhorní Újezd – Vojice od doby prvních počátků osídlení –
Trautmannsdorfové
Trautmannsdorfové pocházejí ze Štýrska
(spolková země na jihovýchodě Rakouska).
Byl to štýrský rytířský, později knížecí rod.
Původní rodové znamení, bílo-červená
šestilistá růže, bylo při polepšení erbu roku
1543 a 1563 vloženo do srdečního štítku
čtvrceného znaku. Roku 1598 získal rod
pánský stav a nachází uplatnění u
císařského
dvora.
Maxmilián
Trautmannsdorf se díky svým schopnostem
uplatnil jako diplomat císaře Ferdinanda II,
pro kterého v době českého stavovského
povstání v letech 1618 - 1620 vykonal řadu
cenných služeb. Za toto byl roku 1623
povýšen do hraběcího stavu a také se mu
otevřela
cesta
ke
koupi
levných
konfiskovaných statků. Umírá roku 1650
jako vážený a velmi bohatý muž.
Maxmilián Tratmannsdorf měl sedm synů,
kteří zdědili veliký majetek a založili
několik rodových větví. Nás bude zajímat
jen jeden z jeho potomků, kníže Ferdinand
Tratmannsdorf, narozený roku 1749, který
byl významným dvořanem habsburských
panovníků. Od roku 1780 byl tajným radou
a českým vyslancem na sněmu v Řezně,
roku 1787 byl jmenován ministrem a
předsedou gubernia v Nizozemsku. Za
zásluhy ho císař František II. vyznamenal
řádem zlatého rouna a 12. ledna 1805
povýšil do knížecího stavu s dědičnou
platností pro prvorozené potomky. Roku
1808 se kníže Ferdinand Trautmannsdorf
stává nejvyšším císařským hofmistrem.
Jedním z jeho posledních počinů byla
koupě všeho, co patřilo kdysi kartuziánům
– Sobčice, Podhorní Újezd, Vojice,
Ostroměř, Pecka, Radim a plno dalších
panství, bylo tomu tak v roce 1824.

V Podhorním Újezdě otevřel první lom.
Kníže Ferdinand Trautmannsdorf umírá 27.
srpna
1827.
Panství
dědí
starší
Trautmannsdorfův syn Jan Josef Norbert
Trautmannsdorf narozen roku 1780 a umírá
mlád roku 1834. Po jeho smrti připadá
dědictví na jeho syna Karla Jana
Ferdinanda
Trautmannsdorfa,
ten
pokračuje těžbou kamene v lomu nově
pojmenovaném ‘‘Panský‘‘, ve kterém
kolem
roku
1860
pracovalo
17
kamenických závodů. Kamenoprůmysl ve
zdejší obci stále vzrůstal, takže v roce 1882
zde pracovalo na 200 dělníků. Karel Jan
Ferdinand Trautmannsdorf byl posledním
z potomků tohoto šlechtického rodu. Krátce
po vzniku První republiky v rámci
pozemkové reformy mu byl majetek
zkonfiskován.
Postupně
opouštěli
příslušníci tohoto šlechtického rodu
Československo, poslední odešli v roce
1945 do ciziny, převážně do Rakouska, kde
žijí dodnes.
Příště - První republika, Autor: Marek Šorm

Erb rodu Trautmannsdorfů z roku 1563

OBECNÍ INFO
V pátek 13. 4.
budou v obci na obvyklých místech přistaveny
kontejnery na domovní odpad.
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BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

V dubnu oslaví 75. narozeniny paní Milada Bílková z Vojic č. 29.
V dubnu oslaví 82. narozeniny paní Anna Vosláčková z Vojic č. 91.
V dubnu oslaví 85. narozeniny paní Hana Kuncová z Podhorního Újezda č. 57.
V květnu oslaví 70. narozeniny pan Petr Michálek z Vojic č. 61.
V květnu oslaví 83. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č. 111.
V květnu oslaví 86. narozeniny paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezda č. 88.
V květnu oslaví 93. narozeniny paní Jarmila Chudobová z Vojic č. 82.

Důchodci se scházejí
Jednou měsíčně se scházejí důchodci v hostinci „ Na Rohu“ ve Vojicích. Při hudbě a občerstvení
si zatančí a zavzpomínají na časy minulé i události současné. Tato pravidelná setkání začala už
před 20ti lety v Konecchlumí, kde se scházeli důchodci místní i z okolí. V roce 1993 se tato
setkání přestěhovala do Podhorního Újezda. V jídelně JZD, kde F. Kunc zajišťoval občerstvení,
se scházeli místní i z okolí, bylo to až 70 důchodců.
Od roku 1999 jsou tato pravidelná setkání vždy poslední úterý v měsíci „ Na Rohu“ ve Vojicích
od 15.00 hod. Po přivítání všech přítomných dostane ten, kdo má svátek kytičku a všichni mu
pogratulují. Všichni dostanou zákusky a začne zábava s tancem, při hudbě a zpěvu Sváti Bajera.
Před ukončením připraví personál hostince večeři. Účastník setkání přispěje na režii 40 Kč.
Oslavenec slavící svátek dá dar na nákup zákusků.
V poslední době návštěvníků ubylo, převážně ze zdravotních důvodů, nových však nepřibylo, ač
je jich ve vesnici i okolí hodně. Zveme proto všechny seniory – přijďte se podívat, vezměte s
sebou známé, rádi Vás přivítáme. Sejdete se starými známými, navážete nová přátelství a
společně se pobavíme.

Těšíme se na Vás 27. 3. 2012
od 15.00 hod v hostinci „ Na Rohu“ ve Vojicích.
Autor: S. Nožička
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 11. března 2012
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, Jindra Novotná, Marek Šorm.

