Další úspěchy Zbyňka Charváta,
možná bude i Brazílie
Již desátý ročník Evropského poháru
ručních kol (European handbike circuit –
EHC) se uskutečnil v Lounech, pořádala ho
poslední červnovou sobotu ASK Elna
Počerady z pověření UCI - mezinárodní
cyklistické unie.
Po ranní prudké bouřce se začali řadit
tricyklisté na start 15 km časovky a v 10
hodin byl odstartován první závodník.
Trať byla velmi zrádná, místy hodně
mokrá, obrovské kaluže nebyly výjimkou,
na železničním přejezdu a na kruhovém
objezdu, kudy trať vedla, to hodně
klouzalo. Závodníci byli ale dobře
připraveni a kromě jednoho reprezentanta
Německa, kterého musela odvézt záchranka
do nemocnice na šití, si všichni
se
záludnostmi
trati
poradili.
Závod tricyklistů byl už od startu nesmírně
napínavý, v čele se neustále střídali David
Vondráček, Roman Šejna a Zbyněk
Charvát. Divákům připravili nádhernou
podívanou, nedarovali si ani metr trati
a neustále se ve vedení střídali. Nakonec
v závěrečném spurtu vyhrál Zbyněk
Charvát, těsně za ním David Vondráček
a třetí Roman Šejna, všichni TJ STS Praha.
V kategorii T1 si první místo vyjel Jirka
Hindr, opět TJ STS Praha, druhý skončil

Matthias Neumann, reprezentant Německa,
a třetí Pavel Opl.
Zdroj: Noviny Jičínska
Díky velmi dobrým výsledkům v těžkých
závodech se Zbyněk probojoval do
reprezentačního A týmu, který bude v roce
2013 objíždět všechny závody světového
poháru včetně MS v Kanadě. Když se mu
bude dobře dařit, je zde velká šance na
účast na paralympijských hrách v Brazílii.
Zbyněk by také rád prostřednictvím
zpravodaje
poděkoval
starostovi
a zastupitelům obce za to, že mu umožnili
od října do dubna bezplatně navštěvovat
místní posilovnu. Tvrdá práce v posilovně
je nyní důležitá součást přípravy
na následující těžkou sezónu 2013.

Usnesení z 13.
13. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 23. srpna 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Plnění rozpočtu obce za rok 2012
se stavem k 31. 7. 2012 a následným
zohledněním plánovaných příjmů a výdajů
v měsíci srpnu 2012 dle přílohy č. 1 zápisu
z 13. zasedání zastupitelstva.
- Vypracování územního plánu obce
projektovým ateliérem REGIO s.r.o.,
Hořická 50, Hradec Králové 2 s cenovou
nabídkou ve výši 354.000Kč.
- Smlouvu o právu provést stavbu
a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín dle přílohy č. 2 zápisu z 13.
zasedání zastupitelstva. ZO pověřuje
starostu obce podpisem výše uvedené
smlouvy.
- Žádost Zbyňka Charváta, Vojice 154
o finanční nebo materiální výpomoc
na svoji sportovní činnost v podobě
volného přístupu do posilovny.
- Žádost ředitelky Knihovny V. Čtvrtka
v Jičíně Mgr. Jany Benešové o příspěvek na
podporu místní knihovny ve výši 20Kč
na 1 obyvatele obce jedenkrát za rok.
- Žádost manželů Kindlových, Vojice 139
na opravu kanalizace v blízkosti jejich
domu v potřebném rozsahu.
.

- Žádost Diakonie ČCE se sídlem ve Dvoře
Králové nad Labem o poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 7.000,- Kč na krytí
provozních nákladů domu se sociálními
službami.
Zastupitelstvo bere na vědomí :
- Informaci starosty obce o negativním
stanovisku
dopravního
inspektorátu
Krajského ředitelství policie, územní odbor
Jičín ke zřízení autobusové zastávky
u silnice III. třídy v Podhorním Újezdě.
- Informaci starosty obce o provedených
stavebních úpravách v nájemním bytě
p. Jany Fialové, Vojice 1, které provede
na vlastní náklady.
- Informaci starosty obce o záměru zakoupit
starší kontejner na ukládání směsného
komunálního odpadu.
- Informaci starosty obce o úspoře nákladů
za odběr plynu v MŠ, kterou vypočítal
energetický poradce p. Aleš Matlocha
z Náchoda.
- Informaci starosty obce o uzavření
dohody s Úřadem práce v Jičíně na
vytvoření pracovního místa v rámci veřejně
prospěšných prací.
Zastupitelstvo ukládá:
- Vyvěsit záměr obce prodat pozemky dle
geometrického plánu č. 208-631/2011,
který je přílohou č. 3 zápisu z 13. zasedání
zastupitelstva.
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO I
Zateplení a výměna oken v MŠ
Náklady na energii tvoří hlavní položku v provozních nákladech školských zařízení
pro obecní pokladnu. Zastupitelstvo obce se rozhodlo tuto situaci řešit zateplením budovy
a výměnou oken. Podmínkou pro získání dotace bylo zpracování energetického auditu,
jehož výsledky nedávaly naději na získání dotace. Hlavní příčinou tohoto negativního
výsledku bylo přízemí, kde je kamenný obklad, který by musel být odstraněn a nahrazen
deskami ze stabilizovaného polystyrénu. Na celkových tepelných ztrátách budovy se okenní
konstrukce podílejí 22,8 %, dveřní konstrukce 3,8 %, stropní konstrukce 6,6 %, obvodové
stěny 2 a 3 podlaží 10,6 %. Zastupitelstvo rozhodlo v 1. etapě provést výměnu oken a dveří.
Ve výběrovém řízení byly osloveny 3 firmy. Nejvyšší nabídka bez DPH byla 544 523 Kč.,
nejnižší 428 938 Kč Firma PFT s r.o. Jičín, která zakázku provedla. Orientační náklady
od auditora byly 730 tis. Kč. Orientační náklady na zateplení 2 a 3 podlaží jsou 700 tis. Kč.
Při provedení těchto opatření bude dosaženo úspory při stávajících cenách energií 38 tis.
Kč/ rok.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce
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OBECNÍ INFO II
Čekají nás změny s odpady
Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů
odpadu /papír, sklo, plasty/ odděleně
od ostatních. Tím se rozumí správně
roztříděný komunální odpad podle své
materiální podstaty, který lze posléze
opětovně recyklovat a opětovně začlenit
do výroby. Speciálně označené kontejnery
konkrétní sběrnou surovinou jsou i na
sběrných místech v naší obci. Bohužel
se ale často stává, že do těchto kontejnerů je
ukládán odpad, který tam nepatří. Žádáme
občany, aby třídění věnovali větší
pozornost. Do žlutých pytlů, které si máte
možnost vyzvednout na obecním úřadě,
patří pouze PET láhve. V poslední době
se často stává, že pracovníci OÚ, musí pytle
vysypat a znovu přetřídit. Zjistí-li se při
svozu špatné roztřídění, pytel Vám bude
ponechán. Rovněž Vás žádáme, abyste

na místech neodkládali různý odpad, který
tam nepatří. Dvakrát za rok jsou
přistavovány velkoobjemové kontejnery pro
tento odpad.
Od 1. ledna 2013 bude platit nová vyhláška
o místních poplatcích za domovní odpad.
Zastupitelstvo obce musí do konce roku
tuto vyhlášku připravit a schválit, aby bylo
možné od 1. ledna vybírat poplatky
za domovní odpad. Pro Vaši informaci jsme
za rok 2011 zaplatili za likvidaci
komunálního
odpadu
532 459
Kč.
Za vytříděný odpad jsme zpětně od EKOKOM dostali 31 393, za prodané pytle 43
103, takže skutečné náklady na likvidaci
odpadu v roce 2011 byly 457 963 Kč, což
je 745 Kč na 1 obyvatele. Od poplatníků
bylo vybráno 257 410 Kč
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

Cestovní deník Petra Bílka – Expedice Itálie na pionýru
Na naši již tradiční cestu za hranice státu jsme letos
vyjeli 16. července do Itálie. Toho dne by nikdo
z nás čtyř nevěřil, co nás všechno čeká
v následujících 15ti dnech. První velké neplánované
zastavení jsme museli udělat ještě v Rakousku před
Alpami a vyměnit zadřenou klikovou hřídel, dále
nás čekal přejezd hor, kde jsem dvakrát přidřel
motor. V Itálii nás kromě nádherných památek
v Benátkách, Římě či Pise čekaly ve stínu teploty
větší než 40°C. Teplotu sluncem rozpálené silnice,
po které jsme
jeli,
si netroufám odhadovat. Druhým závažnějším problémem
by mohla být ztracená tryska. Naštěstí jsme ji během chvíle
našli. Jeden den jsme si oddechli na nádherném ostrově
Elba. Po cestě zpět nás čekal znovu přejezd Alp, tentokrát
přes placený úsek Grossglockner. Zde nás stroje vyvezly až
do výšky 2504 metrů nad mořem! Za celou cestu se nám
nevyhnuly ani „drobné“ problémy – výměna svíčky,
nastavení zapalovaní, čištění výfuku, prasknutí řetězu
a mnoho dalšího. I přes občasnou nepřízeň počasí se naše
expedice vydařila. Závěrem dodám, že v Itálii stále znají
pouze Československo a „communist machine“ se stávaly
středem zájmu okolních lidí úplně všude. Celkem jsme
najeli 3297 kilometrů. Pincek to je Stroj. Petr Bílek
Autor: Petr Bílek
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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 35 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
1942

Událost
17. července pořádala hasičská župa výroční sjezd ve Vojicích. Dopoledne se
zkoušelo, odpoledne bylo provedeno poplachové cvičení v návsi za spoluúčasti
okolních sborů. Bylo stříkáno stříkačkou motorovou, parní a zmotorizovanou.
Bylo nařízeno, že každý rolník musí dodati z každého obdělaného hektaru půdy
80kg vepřového a 23kg hovězího masa. Za nedodané kg se musí platit pokuta.
Sbírky – byla nařízena sbírka kovů, starého papíru, hadrů a gumy. Pro toho,
kdo by uvedené věci neodevzdal, byl ustanoven trest až 20 000K pokuty, nebo
30 dní vězení. Také škola měla nařízený sběr léčivých rostlin. Děti sbíraly
přesličku, ostružinové listí, mateřídoušku, žebříček a jahodové listí.
V září se začalo se stavbou skupinového vodovodu z pramene Bukovky pro
náves, Dvůr a Průhon.
Dne 15. září ráno německá policie zatkla a dopravila do koncentračního tábora
rodinu Kyselovu z Podhorního Újezda a rodinu Janouchovu ze Sobčic.
Vladimír Kyselo a Svatopluk Janouch sloužili jako letci v anglickém letectvu.

1947

V sobotu 5. července a v neděli 6. července byla uspořádána mohutná oslava
50. výročí postavení Husova pomníku ve Vojicích.
Následkem velikých veder a ustavičného sucha byl červenec a srpen tohoto
roku velmi krutý. Země je vyprahlá, krmení pro dobytek není téměř žádné, ve
studních je málo vody a ovoce suchem vadne a opadává.
V noci dne 22. září ukradl někdo dvoumetrákového vepře rolníku a majiteli
hostince Josefu Čermákovi. Podle stop zloději vepře v zahradě vyvrhli a
vnitřnosti vyhodili ze zahrady přes zeď.

1952

V polovině srpna byli již všichni rolníci z Vojic podepsaní na přihláškách do
JZD.
24. září bylo schváleno přidělení záhumenek pracujícím členům družstva ve
výměře do 50a.

1962

V červenci bylo dostavěno koupaliště v Podhorním Újezdě. Teploty až 29°C
umožnily hojnou účast hlavně mládeže na jeho využití. V srpnu bylo koupaliště
slavnostně odevzdáno veřejnosti.
V září vypukla slintavka družstevních vepřů a rychle se rozšiřovala v obci.
Obec byla uzavřena, nikdo nesměl vycestovat, nesmělo se shromažďovat,
zavřena byla i škola. I provoz na státní silnici byl uzavřen a vozidla musela
odbočovat v Ostroměři a v Konecchlumí.

1967

1. a 2. července proběhla v obci oslava 70. výročí postavení Husova pomníku a
100. výročí založení obecné školy ve Vojicích.
Jezdecký kroužek při JZD uspořádal 24. srpna za účasti více než 10 koní
závody na koních. Byl to první závod tohoto druhu v obci za velké účasti
diváků.

1977

Od 1. září žáci 1. ročníku dostávají denně čtyři fluoridové tablety proti zubnímu
kazu u dětí. Děti dostávají tablety ve škole proto, aby bylo jisté, že každé dítě je
pravidelně užívá. Tato prevence je i v mateřské škole.
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Historie obcí Podhorní Újezd – Vojice od doby prvních počátků osídlení
Německá okupace Čech a Moravy
Začátkem listopadu roku 1938 praskl
zvonek na kapličce, proto zvonil zcela
slabě. Lidé z obou obcí tvrdili, že to je
předzvěst špatné události, která nakonec
přišla v podobě druhé světové války.
Nezbylo nic jiného, než přemýšlet nad
přelitím zvonu. Stalo se tak až 9. března
1939, kdy byl zvonek z kapličky sundán
a panem mistrem kovářským Karlem
Sálem odvezen do Hradce Králové, kde
byl přelit. Znovu se v obci začalo zvonit
26. března 1939. Dne 14. března oznámil
rozhlas, že státní prezident Doc. JUDr.
Emil Hácha odjel do Berlína k vůdci
a říšskému kancléři Adolfu Hitlerovi. Dne
17. března v brzkých ranních hodinách se
občané dozvídají z rozhlasu, že německé
vojsko obsadilo Čechy a Moravu, které
vzala říše “pod ochranu“ a zřídila
Protektorát Čechy a Morava.
Začala druhá světová válka. Za
Protektorátu jsou zakázány všechny
politické strany. Je vytvořena nová
a pouze jedna, která má plnit funkci
parlamentu – Národní souručenství (NS).
Členy této strany se mohou stát pouze
muži. Z naší obce se do této strany
přihlásili téměř všichni muži. Dne 1. září
1939 bylo nařízeno zatemnění domů
i vozidel od soumraku do svítání, protože
začala válka v Polsku. Následovalo
uzavření univerzit. Dne 2. října 1939 byly
zavedeny potravinové lístky a poukázky
na textil a obuv. Členům spolků bylo
zakázáno nosit odznaky a stejnokroje.
V obci
jsou vyvěšovány vyhlášky
vytištěny německy s českým překladem.
Ve školách se muselo mluvit německy.
Veřejné budovy a všechny obchody
museli být označeny německo-českými
nápisy. Byly nařízeny povinné dodávky
obilí. Dne 13. dubna 1941 byla zakázána
v naší obci veškerá činnost Sokola. Dne
19. března 1942 byl odevzdán zvon
z vojické kapličky pro německé účely.
V září 1942 započala ve Vojicích stavba
vodovodu z pramene Bukovky. Tohoto
roku byli z naší obce odvedeni mladíci
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ve věku 20 a 21 let na práci do Německa.
V roce 1939 museli kronikáři všech obcí
odevzdat všechny pamětní knihy do
archivu v Praze. Nevyhnula se tomu ani
naše obec, ale přesto se našel někdo kdo
po dobu nesvobody, jak se říkalo
Protektorátu Čechy a Morava, pečlivě
zapisoval den po dni události druhé
světové války v naší obci. Byl jim pan Jan
Bílek rolník na odpočinku ve Vojicích
č. 75. Zapsal události do příručního
deníku a díky němu mohl kronikář po
ukončení války a následném navrácení
kronik z Prahy, přepsat tyto záznamy
z let 1940 – 1945 do původní kroniky.
S koncem druhé světové války 8. května
1945 skončil i Protektorát Čechy
a Morava.
Podrobnější informace o druhé světové
válce a osobností z naší obce, kteří se jí
zúčastnili budu informovat v dalších
číslech zpravodaje.
Tímto článkem končí série článků Historie obcí Podhorní Újezd – Vojice od
dob prvních počátků osídlení. V příštích
číslech zpravodaje budou vycházet další
série článků s názvem Vojice a Podhorní
Újezd ve válečných dobách v letech 1423
– 1968 a budou volně navazovat na
zpravodaj s číslem 1/2008.
Příště: 1866 - bitva u Hradce Králové
a Jičína
Autor: Marek Šorm

Partyzáni ve Vojicích před hostincem U Čermáků.

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Prázdniny utekly jako voda a 3. září začal nový školní rok. Letos jsme do 1. ročníku základní
školy přivítali 3 žáky, Vladimíra Bílka, Adama Kloutvora a Terezu Šlechtovou. Nejprve byli žáci
seznámeni s organizací nového školního roku a nejbližšími akcemi, které je čekají. Byla jim
představena nová paní učitelka Mgr. Daniela Kalvodová. Všichni se ale nejvíce těšili na
prohlídku nově upravených prostor naší školy, které byly provedeny o hlavních prázdninách. Do
I. třídy byly nainstalovány 4 nové počítače, k nim byly pořízeny nové židle a stolky. Proměnou
ale prošla i učebna školní družiny. Bylo zde položeno nové linoleum, pořízeny nové police
s boxy na hry a stavebnice, starý nábytek byl nově barevně natřen, vkusnou tečkou jsou nové
závěsy. Žáci byli upraveným prostředím školy příjemně překvapeni a už se těšili na nové
zážitky, které je zde čekají. Prostředky, které byly potřeba, jsem čerpala ještě z dotace EU, částí
přispěl sponzorským darem Kámen Ostroměř a zbytek zřizovatel. Spoustu věcí, jako jsou nátěry,
šití a montáž nového nábytku, jsme si ale udělaly samy, za přispění všech rodinných příslušníků,
za což bych jim chtěla poděkovat. Myslím si, že útulné prostředí napomáhá k tomu, aby se zde
žáci cítili dobře. Vždyť ve škole tráví třetinu dne.
Do mateřské školy bylo letos přijato 26 dětí. I tady čekalo děti pár novinek - nová okna a žaluzie,
nové dveře, všude bylo vymalováno. Dětem tak byly vytvořeny vhodné podmínky pro předškolní
vzdělávání.
Hned v září jsme se zúčastnili několika společných akcí.
7. 9. jsme odjeli do Třtěnice, kde probíhala zemědělská výstava. Děti se sem velmi těšily,
protože mají rády domácí zvířata. A tak si mohly opět prohlédnout krávy, prasata, kozy, ovce.
Mohly také vidět dravé ptáky.
Někteří soutěžili v pití mléka na čas, jiné zaujaly hospodářské stroje. Všichni byli ale zaujati
mažoretkami. Dopoledne jim velmi rychle uteklo, a zpět se vrátili se spoustou nových zážitků.
13. 9. jsme navštívili Jičín. Děti z mateřské školy,
v loutkovém divadle Srdíčko, viděly pohádku Jak
hastrmánek Haničce svatbu zachránil. Žáci základní školy
byli v Masarykově divadle, kde hostovalo divadlo Drak
z Hradce Králové. Žáci zhlédli variaci pohádky Perníková
chaloupka v kolektivní inscenaci herců, loutek a
hudebních nástrojů. Dvě ztracené děti, nepříjemná
ježibaba a spousta legrace a písniček, takové bylo celé
představení, které se všem moc líbilo. Po kulturním
zážitku se vydali na jičínské náměstí, kde si prohlédli
výtvarné dílny a spoustu
dalších atrakcí.
27. 9. jsme pozvali
předškoláky z mateřské
školy na hruškobraní. Po příchodu jsme se společně podívali na
pohádku Jak byl Mikeš na hruškách. Potom jsme si povídali o
podzimu, ovoci, které sklízíme v tomto ročním období. Ukázali
jsme si některé plody, které potom děti poznávaly podle chuti.
Společně jsme se naučili pohybovou hru Čert na hruškách.
Potom si všichni vyrobili hrušku smícháním útržků barevných
papírů a následným nalepením na předem připravený podklad.
Každý si potom hrušku připevnil na připravenou hrušeň na
chodbě u školní družiny. Po namáhavé práci se všichni osvěžili
čajem a hruškovým koláčem. Na závěr příjemného dopoledne si
děti pohrály ve školní družině.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka
-6-

Morava zůstala pro Podhorák nedobytná
Národní házenkáři Podhorního Újezdu
odehráli další dvoukolo na Moravě.
Přestože i na druhé straně republiky byli
povzbuzováni
desítkou
nejvěrnějších
diváků,
tak
bodovat
nedokázali.

Sokol Kokory - TJ So Podhorní
Újezd 18:14 (10:7)
Oslabený Podhorák musel improvizovat
nejen na postu brankáře, ale ani obranná
trojice v této sestavě ještě nehrála a v útoku
citelně chyběl Lukáš Bajer. Podhorák na
začátku držel náskok, když těžil z výhody
výhozu do utkání (0:2 - 4. min.). Družstvo
Kokor přidalo na důrazu, vyrovnalo a ve
12. minutě se poprvé dostalo do vedení
(4:3).
Podhorák ještě vyrovnal, ale bylo to
naposledy, pak už musel jen dotahovat (6:4,
7:5). V závěru poločasu ještě náskok
domácí navýšili a s výhledem výhozu v
druhé půli už to nevypadalo s hosty dobře.
Po přestávce se Podhoráku vyplatila
bojovnost a snížil na rozdíl pouhých dvou
branek (10:8). Urputný boj pokračoval a
domácí stále drželi náskok (12:10, 14:12 16. min.).
Série nepřesností hostů napomohla
domácím k uklidnění a navýšení náskoku
(17:13 - 26. min.). V samotném závěru se
už domácí soustředili na udržení náskoku a
to se jim zdařilo.
SK NH Veselí n/M - TJ So
Podhorní Újezd 19:16 (13:12)
Přestože předpoklady napovídaly, že za
deště padne minimum branek, opak byl v
prvním poločase pravdou. Podhorák se sice
ujal vedení, ale domácí ihned převzali režii
utkání a hosté byli nuceni jen dotahovat
(0:1, 2:1 až 8:7). Hra se přiostřila na obou
stranách a Veselí začalo náskok pomalu
navyšovat (11:8). Tvrdost se stupňovala a
výsledkem byla ČK pro obránce
Podhoráku. Ale pětiminutové oslabení
naopak hosty vyburcovalo k nečekanému
výkonu, který vyvrcholil vyrovnáním na
-7-

12:12! Na přestávku, stále za deště, šli
překvapení
domácí
s
minimálním
náskokem. Poločasovou pauzu domácí
trenér využil k uklidnění svého družstva,
navíc Veselí využilo výhoz do druhé půle.
Tím se domácím znovu vrátila sebedůvěra,
naopak Podhorák musel za chvíli dotahovat
už 3brankovou ztrátu (15:12). Začalo se
dařit obranám na obou stranách a
brankostroj se zastavil, to však domácím
stačilo. Přemíra snahy hostů přinesla sérii
chyb a místo vyrovnání přišlo znovu
navýšení náskoku Veselí (17:14).
Neúnavný boj o každý míč znovu přiblížil
Podhorák k soupeři, ale vyrovnání se opět
nepovedlo. Domácí potrestali hosty za
chyby dalšími brankami a rozhodli o osudu
utkání.
Sestava PÚ: Jedlička - M. Bílek, Pour,
Jarina, Martin Smutný, Kloutvor - P. Bajer
12, Kindl 2, Marek Smutný 1, Zítko 1.
Trenér Jaromír Chudoba, vedoucí družstva
M. Vrabec.
Autor: M. Jedlička
Tabulka - 2. liga B
1. Rokytnice
7 1 0 157:131 15
2. Dobruška

6 1 1 131:110 13

3. Albrechtičky

6 0 2 137:125 12

4. Draken Brno

4 1 3 125:111

9

5. Podh. Újezd

4 1 3 147:147

9

6. Pustějov

4 0 4 114:109

8

7. Veselí n/M

4 0 4 144:144

8

8. Osek n/B

3 0 5 131:138

6

9. Jihlava

3 0 5 109:123

6

10. KNH MS Brno 2 0 6 139:155

4

11. Kokory

1 1 6 114:123

3

12. Humpolec

0 3 5 105:137

3

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

V říjnu oslaví 81. narozeniny paní Zdenka Hnojilová z Podhorního Újezda č. 46
V říjnu oslaví 83. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic č. 104
V říjnu oslaví 92. narozeniny paní Blažena Vytvarová z Vojic č. 90
V listopadu oslaví 70. narozeniny pan František Šorm z Vojic č. 124
V listopadu oslaví 85. narozeniny paní Marie Sálová z Vojic č. 102
V listopadu oslaví 85. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic č. 154
V listopadu oslaví 81. narozeniny paní Jaroslava Bílková z Vojic č. 135
V prosinci oslaví 70. narozeniny pan Lucien Pericat z Vojic č. 91
V prosinci oslaví 85. narozeniny paní Miluška Mádlová z Podhorního Újezda č. 63
V prosinci oslaví 90. narozeniny paní Libuše Oborníková z Podhorního Újezda č. 59
V prosinci oslaví 84. narozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorního Újezda č. 12

17. 11. 2012
Obecní úřad Pohorní Újezd a Vojice
pořádá zájezd do Prahy na divadelní představení
Hostinec „ U kamenného stolu“
v divadle Na fidlovačce.
Přihlásit se je možné v kanceláři obecního úřadu.

19. 10. 2012
Budou přistaveny kontejnery na komunální odpad!
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 9. října 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 emailem na adresu: zpravodaj-vu@centrum.cz.
Redakční rada: Ing. Josef Chudoba, Ing. Martin Bílek, Jindra Novotná, Marek Šorm.

