Pozemkové úpravy jsou ve veřejné
veřejném zá
zájmu obce
Naše obec požádala na Státním pozemkovém
úřadě v Jičíně o zpracování komplexní
pozemkové úpravy v kat. území Podhorní
Újezd a Vojice. Celkem jsme obeslali 90
vlastníků pozemků, kteří tvoří víc než 50%
celkové výměry zem. půdy v daném katastru,
což je podmínkou úspěšnosti dané žádosti.
Do dnešního dne se vrátila pouze polovina
souhlasů vlastníků z. p.
Výsledkem pozemkové úpravy je nová
digitální katastrální mapa, pozemkový úřad
může také vypořádat spoluvlastnictví
k pozemku např. podíly na cestách,
spoluvlastnické podíly mezi sourozenci apod.
Pozemkovou úpravou dojde k zpřehlednění
vlastnických vztahů. Vlastníkům, kteří mají
více pozemků, mohou být tyto sloučeny
do větších celků, za předpokladu, že bude
dodržena velikost a cena pozemků a vše
s příslušnými
vlastníky
projednáno.
Pozemkový úřad zabezpečí vypracování
soupisu nároků vlastníků pozemků podle
jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to
včetně omezení vyplývajících ze zástavního
práva, předkupního práva, věcného břemene.
Snížení nebo zvýšení ceny, výměry
a vzdálenosti nově navrhovaných pozemků,
oproti původním pozemkům, nad rámec
stanovených kritérií přiměřenosti lze provést
jen se souhlasem vlastníka.
Podkladem
pro
zpracování
návrhu

komplexních
pozemkových
úprav
je
zaměření předmětů, např. místní zamokření,
erozní rýhy, strže, břehy, meze, koryta
potoky, atd. Návrhu nového uspořádání
pozemků vlastníků předchází zpracování
plánu společných zařízení, kam patří např.
polní a lesní cesty, protierozní meze,
zasakovací
pásy,
záchytné
příkopy,
zatravnění, zalesnění, úpravy toků, ochranné
hráze a podobně. Plán společných zařízení
schválí zastupitelstvo obce na veřejném
zasedání. Rozhodnutí o schválení návrhu
pozemkový
úřad
oznamuje
veřejnou
vyhláškou a doručí všem známým
účastníkům. Na základě schváleného návrhu
pozemkový
úřad
stanoví
s ohledem
na potřeby vlastníků pozemků a se zřetelem
na finanční zajištění, postup realizace
společných zařízení a dalších opatření
vyplývajících ze schváleného návrhu.
Po ukončení pozemkových úprav může obec
požádat o výstavbu nových polních cest
s doprovodnou zelení, tak jak se děje
v katastrech, kde jsou již pozemkové úpravy
ukončeny. Prosíme Vás, abyste podpořili naši
obec. Pokud získáme souhlas vlastníků
nadpoloviční
výměry
zemědělských
pozemků, státní pozemkový úřad zahájí
v příslušném katastrálním území řízení
o KoPÚ.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 18.
18. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 16.
16. dubna 2013

Zastupitelstvo zamítá:
- Odkoupení pozemku od p. Koska, parc.
č. 739/1 u hřbitova ve Vojicích za cenu
100 Kč/1 m2.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Plnění rozpočtu obce za rok 2013
se stavem k 31. 3. 2013 dle přílohy č. 1
zápisu ZO z tohoto zasedání.
Nákup
zahradního
traktoru
s příslušenstvím od firmy AGROTEST a.s.,
Komenského 89, Jičín za cenu 215.000 Kč
s DPH.
- Zvýšení ceny nájemného v obecních
bytech za 1 m2 plochy na částku 25 Kč/1m2.
- Provedení opravy obecní komunikace
procházející kolem domu čp. 87
v Podhorním
Újezdě
s rozpočtem
cca 22.500 Kč.
- Odměnu Vítu Makovcovi za správu
hřbitova v částce 1 Kč za 1 trvale bydlícího
obyvatele obce a to měsíčně.
- Delegování starosty obce Ing. Josefa
Chudoby
na
valnou
hromadu
Vodohospodářské a obchodní společnosti,
a.s., Na Tobolce 428, 506 45 Jičín, konané
dne 12. 6. 2013. Delegování náhradníka
místostarosty obce p. Jaromíra Chudoby.

Usnesení z 19.
19. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 29. května 2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o odložení
pronájmu sportovního areálu z důvodu
možných záručních oprav koupaliště.
- Informaci starosty obce o plánu
investičních akcí na rok 2013.
- Zprávu Úřadu práce o vytvoření
pracovních míst veřejně prospěšných prací,
které jsou v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost financovány
z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
- Informaci starosty obce o pozemkových
úpravách Pozemkovým úřadem, které
spočívají
ve
zcelování
pozemků,
projektování cest a zpřístupňování všech
parcel.
- Informaci M. Šormy o chystané oslavě
Dětského dnu v neděli 2. 6. 2013.
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Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Pronájem sportovně rekreačního areálu
v Podhorním Újezdě Martinu Zítkovi
s měsíčním nájemným ve výši 7.000 Kč.
Z čehož 2.000 Kč činí měsíční nájemné
a 5.000 Kč měsíční záloha na energie.
- Plnění rozpočtu obce za rok 2013
se stavem k 28. 5. 2013 dle přílohy č. 1
zápisu ZO z tohoto zasedání.
- Provedení opravy havarijního stavu části
kanalizace u Hnojilových v Podhorním
Újezdě.
- Bezúplatný převod pozemku parc.
č. 1393/10 v k. ú. Podhorní Újezd,
umístěného pod stavbou chodníku podél
komunikace I/35 v Podhorním Újezdě ve
směru na Jičín, ze strany jeho vlastníka, tj.
Ředitelství silnic a dálnic ČR na obec
Podhorní Újezd a Vojice a pověřuje
starostu obce podpisem těchto smluv.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci starosty obce o žádosti manželů
Novákových a p. Mareše na odkoupení
pozemků 116/1 a 116/3 v k. ú. Vojice.
Zastupitelstvo obce zamítá:
- Poskytnutí finančního příspěvku Zbyňku
Charvátovi na přípravu a uhrazení části
startovného na světových závodech.
Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO
Problémy s odpadními vodami nelze podceňovat
V jednom z minulých zpravodajů jsem Vás informoval o problémech s vypouštěním odpadních
vod. V roce 2008 obec získala povolení k vypuštění odpadních vod do roku 2013, s podmínkou
převodu vyústění 1 do V 2 (aut. zastávka Vojice). V současné době je zpracovaný projekt včetně
souhlasů vlastníků dotčených pozemků. V letošním roce počítáme s realizací této akce.
Na základě další žádosti byla možnost vypouštět odpadní vody prodloužena do roku 2015
s upozorněním na zhoršující se kvalitu vypouštěných vod. Časté znečištění nerozpustnými
látkami v odebraných vzorcích nás přinutí k přísnějším kontrolám vypouštěných odpadních vod
od občanů. Občané si musí uvědomit, že není možné vypouštět odpadní vody bez předčištění a
pravidelného vyvážení kalů. Nevyhneme se vyžadování dokladů o vyvážení těchto kalů 1x za
rok. V současné době je nejhorší situace na výusti č. 5 (u autobazaru).
Obec je povinna kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.
Překročení stanovených limitů je možno použít jako podklad pro stanovení pokuty až do 10 000
Kč. V měsíci září obecní úřad opět zorganizuje vyvážení septiků, které si můžete objednat na
obecním úřadě.

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Blíží se doba dovolených a prázdnin, ale
také končí další školní rok. Z naší školy
odchází tři žáci Klára Drbohlavová, Ondřej
Möller a Michaela Myslivečková. Byli
to bezvadní žáci, kteří se věnovali nejen
učení, ale i sportu a různým mimoškolním
aktivitám. Přeji jim, aby se jim na nových
školách líbilo a měli co nejlepší výsledky.
Bez problémů zvládli testování 5. ročníků
v českém a anglickém jazyce a matematice.
Odchází připraveni na další studium.
Pokud bych hodnotila uplynulý školní rok,
myslím si, že byl velmi dobrý. Žáci
se naučili vše, co obsahuje náš školní
vzdělávací program a přitom prožili
příjemné
chvíle
ve
škole.
Našli
si kamarády, chovají se k sobě navzájem
ohleduplně a vstřícně. Je zcela běžné, že
páťák pomůže prvňákovi, ale i naopak. Žáci
si jsou vědomi, že se na sebe mohou téměř
ve všem spolehnout. A to je myslím to
nejdůležitější, co se nám v naší škole daří.
V posledním čtvrtletí jsme se zúčastnili
několika akcí.
22. dubna jsme oslavili Den Země. Sbírali
jsme v okolí odpadky, hlavně tam, kam si
chodíme hrát. A tak jsme vyčistili prostor
dětského hřiště ve Vojicích, část lesa a
koňské hřiště. Tam jsme založili oheň a
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opékali špekáčky, párky, brambory, rohlíky
a chleby. Po opékání jsme si zahráli
zábavné hry. Například Ufo, Dítě štěstěny,
Na schovávanou nebo Na medvědy. Již
týden předtím jsme pomohli zasadit lípu u
pomníku Mistra Jana Husa.
9. 5. jsme pro děti z mateřské školy
uspořádali sportovní den v areálu na
koupališti.
10. 5. jsme navštívili Chodovice, kde jsme
v místním kostele zhlédli koncert kytaristy
Jindřicha Kaulferse s názvem Hudba stokrát
jinak. V programu zazněly nejrůznější
hudební styly a žánry.
16. 5. 2013 jsme se vypravili do Holovous
na umělecké
symposium.
Proběhla
zajímavá
přednáška
o chodovickém
hradišti, tesání do kamene, malování,
prolézačky, skate park.
Na závěr školního roku jsme spali ve škole.
Celý podvečer byl věnován tématu
Hlavolamy. Žáci se rozdělili do dvou
družstev a soutěžili ve vázání uzlů,
v ošetření raněného, ve vědomostním testu,
skládali hlavolamy, namaskovali si lesního
muže, hledali ježka v kleci.
V noci se zúčastnili stezky odvahy.
Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ Vojice

Vojice a Podhorní Újezd ve válečných dobách v letech 1423 - 1968
Rok 1939 - 1945 - Druhá světová válka
Druhá světová válka byl globální vojenský
konflikt, jehož se zúčastnila většina států
světa a jenž se stal s více než 60 miliony
obětí dosud největším a nejvíc zničujícím
válečným střetnutím v dějinách lidstva.
Příčinu války představovaly důsledky
versailleské smlouvy, která prohloubila
pocit ponížení v poražených státech, zvláště
v Německu, a velká hospodářská krize na
přelomu dvacátých a třicátých let, jež
zásadním způsobem oslabila velkou část
států, čímž umožnila vzestup nacismu pod
vedením
Adolfa
Hitlera.
Obecně
přijímaným datem začátku války v Evropě
je 1. září 1939, kdy nacistické Německo
napadlo Polsko. Konec války v Evropě
nastal 8. května 1945 kapitulací Německa.
O průběhu válečných událostí v naši obci,
jsem informoval ve zpravodaji číslo 3/2012.
Nyní budu jmenovat dva občany z naší
obce, kteří obětovali svoje životy za lepší
osud a osvobození naší vlasti. Byli jimi:
Rotmistr Vladimír Kyselo - kamenický
dílovedoucí, narozený 23. 9. 1914
v Podhorním Újezdě, jako příslušník
zahraničního
letectva
se
zúčastnil
československého odboje za hranicemi. Po
obsazení našeho státu tajně uprchl za
hranice. Již v roce 1940 byl zařazen
v britské stíhací 601. peruti nazvané
„Country of London“. V roce 1941
v britské stíhací 504. Peruti „City of
Nottingham´“ a v témže roce ještě do
britské 32. stíhací perutě. Krátce po
zařazení do britské 32. stíhací perutě
Vladimír Kyselo padl, bylo to dne 9. března
1941 v leteckém souboji u Ringwood
v hrabství Hampshire - Anglie, kde je též
pochován. Jeho rodinní příslušníci byli pak
krutě stíháni a vězněni. František Mádle akademický sochař, narozený 11. 2. 1892
ve Vojicích, pomocník výsadkových skupin
ze Sovětského svazu, ve svém ateliéru
v Přerově přechovával raněného parašutistu
a to se mu stalo osudným. Byl zatčen
gestapem přímo ve svém ateliéru. Dle
úmrtního listu příčinou smrti bylo vykonání
rozsudku smrti stanného soudu - popraven
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gestapem v Brně - Žabovřeskách (Kunicovy
koleje) dne 25. 10. 1941. Dne 27. 10. 1941
byl v krematoriu města Brno zpopelněn,
číslo urny 5306. Podrobnější informace o
našich občanech, kteří za druhé světové
války padli, byli odvedeni na práci do
Německa, nebo do koncentračních táborů
atd. budu blíže informovat v další sérii
článků, týkajících se osobností naší obce
Podhorní Újezd a Vojice.
Autor: Marek Šorm

rotmistr Vladimír Kyselo

František Mádle
Příště - invaze vojsk Varšavské smlouvy do
Československa v roce 1968

V tomto čísle zpravodaje jsme se výjimečně rozhodli nahradit oblíbenou rubriku Obecní kroniky
úryvkem z velice zajímavého historického článku vojického rodáka Josefa Stoklasy
o spiritismu ve Vojicích

Josef Stoklasa - Z historie spiritismu na Hořicku
Poznání spiritismu přinesl do Vojic Josef
Vomáčko z Německa, kde tento inteligentní
člověk pracoval v průmyslu oděvním. Ale
v té době již také v Chodovicích bedlivě
studoval spiritismus řídící učitel Vojtěch
Jelínek, který v něm nacházel krásné
výchovné a odborné ideje. Jelínek byl
přeložen z Mlázovic do Vojic, kde se stal
prvním učitelem na nové škole.
Z Vojic šířil se spiritismus rychle i na blízký
Chlum, kde zejména tamní rodina
Kloutvorova se svým výborným mediem
konala platné služby. Vojicům však připisuji
primát,
pokud
se
týká
kritického
a rozvážného pojetí spiritismu, protože právě
zde byly některé výstřelky upřílišněných
horlivců uvedeny vždy na pravou míru.
Velkou zásluhu v tomto směru získal si bdělý
a zasloužilý vůdce Karel Bílek z č. 98, bratr
cestovatele Josefa Bílka.
Já sám pokládal jsem již od svého mládí
spiritismus za velmi účinný pro mravní a
duchovní obrození lidstva. Spisovatel Zeman
(Antal Stašek), rodák podkrkonošský, dobře
popsal ve svých „Blouznivcích našich hor“
podstatu a základ víry pokrokových, řekl
bych
mudrujících,
písmáků
našeho
Podkrkonoší.
Spiritistickým kroužkům a schůzkám dařilo
se ve Vojicích velmi dobře. Soustřeďovali se
převážně v místnosti u Bílků (v č. 98) a
později u Krouzů, kde se scházeli doposud
pod vedením V. B. Krátkýho. U Chmelíků
bývaly místnosti nejen přeplněny, ale
v letním období byly přímo obléhány.
Návštěvníci se tísnili pod okny, na zápraží a
na celém dvorku. Sem putovaly celé proudy
lidí z dalekého okolí, aby byli přítomni
seancím s nejlepšími médii tehdejší doby.
Mezi těmito byli blahé paměti: Josef Buchar,
Vilemína Linková z Libštátu, později
provdaná
Vomáčková
v Ostroměři,
Kloutvorová z Chlumu, Votočková z Jestřabí,
Zekišová z Rovenska, Štěpánová z Vřešťova,
Tomáš z Hořic, Ježek ze Dvora Král.,
Kolářová z Nemajova, a Stínil z Kruhu,
Machytková a Nosková z Chotče. Kalvodová,
Krouz, Hyršalová, rozená Štefanová, Jung a
Stoklasa byli místní.
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Nikdo neupře bratřím a sestrám vojickým
hlavní zásluhu o druhý pomník Husův
v Čechách, prvý však na československém
venkově. Vojičtí spiritisté, nedbající útoků
církve,
počali
uctívati
v předvečer
mučednické smrti M. J. Husa jeho světlou
památku. K tomu měli dobře nacvičené
sborové zpěvy, které komponoval nadaný
hudebník Karel Bílek z č. 98. Krásné
čtyřhlasé zpěvy zpíval 8 členný mužský sbor.
A jest pravdu ku podivu, kterak toto uctívání
M. J. Husa se ujalo u všech obyvatel Vojic a
stalo se každého roku spontánní, mohutnou
slavností. Při těchto slavnostech pořádali
spiritisté také ohňostroje, které jim vyráběl a
vypouštěl výborný ohňostrůjce p. Polák ze
Sobčic. Bývalo to na tehdejší dobu úchvatné
divadlo, kterého se vždy zúčastnilo všechno
občanstvo Vojic, Podhorního Újezdu a celého
širokého okolí. Mohu tedy jako pamětník
s určitostí potvrditi, že první popud
k postavení Husova pomníku ve Vojicích
vyšel z řad duchověrců – spiritistů, kteří, to
budiž ke cti všem občanům vojickým,
požívali u celé obce vážnosti a plné důvěry.
Br. Karel Bílek byl členem obecního
zastupitelstva ve Vojicích. Byl obecním
pokladníkem,
pokladníkem
kamenické
nemocenské pojišťovny a jest proto podobné
pravdě, že to byl on, který v obecním
zastupitelství podal návrh na postavení
Husova pomníku v obci.
Chtěl bych se ještě zmínit o některých
předpovědích, kterých se nám dostalo ve
spiritistických kroužcích a které se věrně
naplnily. Tak prvá světová válka byla nám
předpověděna 10 let napřed jasnovidným
mediem
Ant
Stínilem
z Kruhu.
Pravděpodobně prostřednictvím media Vil.
Linkové bylo nám řečeno roku 1913, že jsme
na prahu světové války, která bude dlouhá a
krutá. Do ní že budou povoláni muži od 18 do
50 let. O naše osvobození nezaslouží se král,
ani císař, nýbrž člověk vědec a učitel, který se
také ujme vlády ve svobodné naší vlasti.
Autor: Josef Stoklasa

Národní házená
Naši házenkáři nakonec obsadili
obsadili v konečné tabulce 6. místo
I přes senzační domácí výhru nad konečným vítězem 2. ligy B z Rokytnice (25:17) v posledním
ligovém kole hraném 2. června naši házenkáři obsadili konečné 6. Místo.
Konečná tabulka - 2. liga B muži
1. Rokytnice

17

3

2

430:344

37

2. Dobruška

16

2

4

361:326

34

3. Draken Brno

14

1

7

390:306

29

4. Veselí n/M

13

2

7

418:392

28

5. Albrechtičky

13

1

8

380:364

27

6. Podh. Újezd

9

3

10

389:420

21

7. Pustějov

7

1

14

314:339

15

8. KNH MS Brno

6

3

13

369:399

15

9. Jihlava

7

1

14

314:354

15

10. Humpolec

6

3

13

306:359

15

11. Kokory

5

4

13

335:345

14

12. Osek n/B

6

2

14

359:417

14

Boxer Martin Smutný vybojoval na mistrovství republiky stříbro
Malá výprava čítající pouze trenéra Bedřicha Doležala a boxera Martina Smutného (91 kg) se
vypravila 11. dubna na Mistrovství České republiky juniorů do Kroměříže. Martin se zde postaral o
veliké překvapení a postoupil na tomto turnaji až do finále.
Martin si teprve letos v lednu odbyl premiéru v ringu, a to hned vítěznou. V dalších utkáních podával
velmi dobré výkony, a tak ho nominace na mistrovství republiky nemohla minout. Čtvrteční los mu
přisoudil Klementa z BC Pardubice. Od začátku to byl, jak už to tak u těžkých vah bývá, tvrdý a
neúprosný boj. Po druhém kole náš borec prohrával 3:5 na body, ale obrovským nasazením a vůlí po
vítězství se mu podařilo výsledek otočit ve svůj prospěch. Celkově zvítězil těsně, ale zaslouženě 7:6
na body. Touto výhrou si zajistil postup do pátečního semifinále. V tomto zápase o postup do finále
se mu v ringu postavil o hlavu větší soupeř Šťastný z Chlumce. Protivník si byl vědom výhody
dlouhých paží, nechtěl proto přistoupit na boj na krátkou
vzdálenost a neustále si držel jičínského borce od těla. Po druhém
kole to bylo 12:10 na body ve prospěch soupeře a Martinovi
nezbylo nic jiného než opět vsadit vše na jednu kartu a zkusit
soupeře ve třetím kole prostě převálcovat. To se po několika
tvrdých úderech Martinovi podařilo a ringový rozhodčí byl nucen
Šťastného dvakrát počítat a poté zápas ukončit. Vítězství RSC ve
třetím kole znamenalo postup do finále. V sobotu se po
slavnostním nástupu a vyslechnutí státní hymny rozpoutalo ve
všech váhových kategoriích deset tvrdých a nesmlouvavých bojů
o nejcennější kovy. Jedním z nich byl i duel těžké váhy do 91 kg
mezi Martinem Smutným z BC Jičín a Martinem Novákem z
domácího oddílu BC Kroměříž. V tomto zápase se však projevila
o mnoho větší zkušenost domácího borce a ani obrovská snaha a
vůle po vítězství jičínského boxera na výhru bohužel nestačila.
Zlatou medaili po jasném vítězství na body tak zaslouženě získal
Novák z pořádajícího oddílu.
Zdroj: www.jicinskozpravy.cz, Autor: Bedřich Doležal ml.
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Další sportovní úspěchy Zbyňka Charváta
V neděli 21. 4. 2013 se uskutečnily letos
první cyklistické závody handicapovaných
na uzavřeném oválu zvaném Na Lopatárně
v Plzni.
Nejprve se jela časovka na 1 kolo, to je cca
1 km. V časovce zajel nejlepší čas a vyhrál
v kategorii T2 Zbyněk Charvát z Vojic,
druhý dojel David Vondráček z Valdic oba
TJ STS Praha a třetí Roman Musil.
V kategorii T1 zvítězil Ferdinand Šrámek z
TJ ZP Nola Teplice, druhý skončil Hořičák
Jiří Hindr z TJ STS Praha, třetí Vojtěch
Urban TJ ZP Nola Teplice. Po krátkém
odpočinku se závodníci začali připravovat
na start silničního závodu, který byl vypsán
na 20 kol. Všechny tricykly obou kategorií
startovaly společně, takže start byl nesmírně
zajímavý - o tlačenice a lehké pošťuchování
nebyla nouze. V kategorii T2 byl závod
vyrovnaný až do konce, na špici se usadili již
zmiňovaní závodníci TJ Spastic Sport Praha:
David Vondráček, Zbyněk Charvát a doplnil
je Roman Šejna, kteří se neustále střídali
ve vedení,
neustále
se předjížděli
a prohazovali si místa. Za oddílového
soupeření odjeli celých 20 kol a závod se tak
rozhodoval až v závěrečném spurtu.

Nejvíce sil vyšetřil do posledního kopce
a cílové
minirovinky
paralympijský
reprezentant David Vondráček, který proťal
cílovou čáru jako první, druhý byl Zbyněk
Charvát a těsně za ním třetí Roman Šejna
všichni TJ STS Praha. Nyní se budou
závodníci
pečlivě
připravovat
na tricyklistickou časovku do Loun v rámci
mistrovství
ČR
a pak
na závod
na Masarykově okruhu v Brně, kde půjde
nejen o umístění a body, ale i o tricyklistický
titul Mistra ČR v kategorii T1 a T2 spasticky
handicapovaných.
Držme
Zbyňkovi
palce!
Zdroj: Vladimír Nosek

Mistrovství Královéhradeckého
kraje v psaní na klávesnici
Ve čtvrtek 11. 4. 2013 se v Hradci Králové
konalo Mistrovství Královéhradeckého kraje
v psaní na klávesnici. Základní školu Eduarda
Štorcha v Ostroměři reprezentovali - Marek
Novotný (6. třída), Pavlína Velichová a Lucie
Ulrychová z Vojic (7. třída). Této akce se také
osobně zúčastnili paní Helena Matoušková
Zaviačičová - několikanásobná mistryně světa v
psaní na klávesnici a současná držitelka
světového rekordu a pan Jaroslav Zaviačič vicemistr světa v psaní na klávesnici a autor
programu ZAV.
Soutěžilo se v pěti disciplínách - opis na čas
s penalizací 10 úhozů za chybu, opis na čas
s penalizací 50 úhozů za chybu, česká gramatika,
anglická slovíčka a matematická zběhlost.
Z těchto pěti disciplín se třikrát umístila na 1.
místě Lucka Ulrychová, která si také odnesla
stříbrnou medaili za všestrannost.
Zdroj: Mgr. Iva Mádlová
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Mezinárodní diplom Lucky Ulrychové

BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)

V červenci oslaví 90. narozeniny pan Stanislav Valenta z Podhorního Újezda č. 2
V červenci oslaví 70. narozeniny paní Zdeňka Kalvodová z Podhorního Újezda č. 53
V srpnu oslaví 88. narozeniny paní Jaruše Brychová z Podhorního Újezda č. 52
V srpnu oslaví 70. narozeniny pan Stanislav Nosek z Podhorního Újezda č. 100
V srpnu oslaví 75. narozeniny pan Václav Bílek z Vojic č. 22
V září oslaví 91. narozeniny paní Marie Jedličková z Vojic č. 34

TJ Sokol Podhorní Újezd
zve občany na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ,
které se koná v pátek

12. července 2013 od 20:00
Na hřišti ve Vojicích
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 26. června 2013
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.

