Derby
rby jasně vyhrál Podhorák
Národní házenkáři Podhorní
ního Újezdu
odehráli další kolo 2. ligy zza ideálního
slunečného počasí. Ve Vojicíchh se připravili
na jediného soupeře z Čech, tým Dobrušky.
TJ So Podhorní Újezd - Sokool Dobruška
21:16 (12:8)
Obě družstva se velice dobře
ř znají,
z
i když
se dost často mění sestavy
vy především
u Dobrušky, která využív
ívá blízkosti
prvoligového
Krčína
(Podh
dhorák
zase
Opatovic).
V úvodu utkání se obě družst
stva testovala
a branky padaly střídavě na obou
ob
stranách
(3:3). S přibývajícím časem
em Podhorák
získával na jistotě a množství
tví diváků ho
hnalo za vítězstvím. K tomuu bylo ještě
daleko, ale náskok začal narů
narůstat (8:5).
Do konce poločasu ještě vzros
ostl a hostům
nepomohl ani oddechový čas.
Zato přestávku Dobruška využila
ila maximálně.
Změnila taktiku, podstatně zvýšil
šila tvrdost (ne
zákeřnost!) a obraz hry se ihnedd zzcela změnil.
Přestože na tvrdost hostů Podhoorák bleskově
zareagoval (ŽK přibývaly na obo
bou stranách),
tak Dobruška převzala režii utk
tkání. Náskok
domácích se ztenčil na minimum
um a začínalo
se znovu (14:13). V těchto rozhodujících
r
momentech byl navíc vyloučen
č n ppo druhé ŽK
domácí obránce. Přesilovka hosty
sty překvapivě
zaskočila, do vedení se nedostali,
li, ale domácí

se semkli ke kole
lektivnímu nasazení.
Podhorák, přinucen hrá
rát co nejjednodušeji,
situaci zvládl s naprost
stým přehledem, tento
styl mu vyhovoval a začal
z č si opět budovat
náskok. Hosté ve vypja
jaté situaci nedokázali
využít pokutový hod (šestku)
(š
proti Martinu
Zítkovi, ten se navíc
íc blýskl zázračným
skokem na hranici
ci sebezničení, ale
za bouřlivých ovací ztra
racený míč získal. Oba
domácí brankáři se skvě
věle doplňovali, obrana
v pozornosti nepole
levovala a náskok
při střelecké chuti před
ředevším Patrika Bajera
se vrátil na původní 4 branky
br
(19:15).
Při závěrečné ohromnné snaze Dobrušky
o zvrat se opět červen
enalo, ale tentokrát na
straně hostů. Podhorák
ák situaci nepodcenil,
nepolevil a dotáhl úspěšně utkání do
vítězného konce.
M. Jedlička

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z 28. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 26. června 2014

Usnesení z 29. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 11. září 2014

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Závěrečný účet obce za rok 2013 bez
výhrad dle přílohy č. 1 zápisu ze zasedání
obecního zastupitelstva (k nahlédnutí na
OÚ)
- Účetní závěrku za obec a za příspěvkovou
organizaci Základní školu a Mateřskou
školu Podhorní Újezd a Vojice za rok 2013.
- Výměnu oken v budově základní školy
firmou PFT s.r.o., U Javůrkovy louky 567,
506 01 Jičín s výší cenové nabídky
267.816,29 Kč včetně DPH.
- Rozpočtové opatření č. 4 dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem
k 20. 6. 2014, které je přílohou č. 2 zápisu
ze zasedání obecního zastupitelstva
(k nahlédnutí na OÚ)
- Pronájem sportovního areálu na měsíc
červenec a srpen 2014 panu Martinu
Zítkovi s nájemným 4.000,- Kč / 1 měsíc.
- Nákup bezpečnostních prvků přes
Mikroregion Podchlumí.
- Opravu místní komunikace u Rybárových
ve Vojicích broušeným asfaltem.
Devítičlenné
zastupitelstvo
pro
nadcházející volební období.
- Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a Základní
školou a Mateřskou školou Podhorní Újezd
a Vojice, která je přílohou č. 3 zápisu ze
zasedání obecního zastupitelstva (k
nahlédnutí na OÚ)

Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Rozpočtové opatření č. 5 dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu se stavem
k 31. 8. 2014, které je přílohou č. 1 zápisu
ze zasedání obecního zastupitelstva (k
nahlédnutí na OÚ)
- Nákup pozemku s hospodářskou budovou
na parc. č. 152/1 o výměře 1301 m2 v k. ú.
Vojice za cenu 600.000,- Kč.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
RE14000000/010 ze dne 11. 6. 2014
společnosti JOKAS s.r.o. Bydžovská
Lhotka.
- Společnost ČEZ jako dodavatele
elektrické energie pro období od 1. 1. 2015.
- Příspěvek Diakonii ČCE Dvůr Králové
nad Labem ve výši 7.000,- Kč.
- Bezplatné užívání posilovny pro Zbyňka
Charváta.
- Další jednání starosty obce ve věci dotace
na pořízení kompostérů.
- Zřízení podúčtu u České spořitelny na
fond
oprav
kanalizace
s vkladem
250.000Kč.
Zapsala: M. Novotná

Zastupitelstvo zamítá:
- Poskytnutí finančního příspěvku Hospicu
Anežky České v Červeném Kostelci na
činnost.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Probíhající opravu tarasu u pana Jedličky
ve Vojicích s dosavadními náklady 15 tis.
Kč.
Zastupitelstvo ukládá:
- Oslovit alespoň tři firmy na vypracování
cenové nabídky na zhotovení čističky pro
koupaliště v Podhorním Újezdě.
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První zářijový týden proběhlo předání
věcného daru školních potřeb pro naši
mateřskou a základní školu.
Balík školních pomůcek předává
ředitelce Mgr. Jitce Jenčovské člen
ČSSD Podhorní Újezd a Vojice Jan
Hanák.

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 40 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

UDÁLOST

1929

Dne 6. července bylo schváleno divadlo „Tomáš Svoboda“ v přírodě. Jeviště bylo
upraveno na pozemku pana Tajchmana, hlediště bylo zřízeno na zahradě pana
Kalvody hostinského „Na rohu“. Na představení přišlo mnoho lidí i z okolí.
7. července byla uspořádána oslava 40 let trvání hasičského sboru a odevzdání
nové motorové stříkačky s rotačním čerpadlem a 4 válcovým benzinovým motorem
vodou chlazeným. Koupena byla od firmy Stratílek za 50 000 K.

1934

V srpnu byla rozšířena státní silnice u sv. Jana tím, že byla vystavěna přes pole
spojka hlavní silnice od Konecchlumí se silnicí ke Kabátům. Pyrám stojí nyní
uprostřed křižovatky.

1939

6. srpna se přihnala velká bouře s krupobitím. Ve vesnici kroupy poničily pole,
ovoce a rozbily téměř v každém stavení několik skleněných tabulí okenních.
V září bylo nařízeno zatemnění domů i vozidel od soumraku do svítání poněvadž
začala válka v Polsku.

1944

V červenci byly odebrány koně rolníkům pro vojenské účely. Komise za koně
odhadla cenu 16 000 K.
V tomto roce byla veliká úroda ovoce. Majitelé ovocných stromů byli povinni
odvést všechno ovoce do sběrny, ale prodávali hodně „na černo“ za
několikanásobnou cenu.

1949

Filipova usedlost č. 11 zůstala po smrti majitelky úplně opuštěná. Celou usedlost
zabralo MNV pro úřadovnu, kůlnu a stodolu pro hospodářské stroje družstva.
V srpnu byl bagrem objednaným z Hradce Králové za 3 dny vybrán dolní rybník.
Na sta m3 hlíny bagr vybral na břehy.

1954

Protože byla nouze o maso, družstevníci zabili dva vepře a prodávali členům
družstva maso a jitrnice.
V září přijel do Vojic velký cirkus „Volf“. Vozů byla plná náves. Představení bylo
jen jedno s velikou účastí.

1959

Prvním předsedou JZD ve Vojicích byl pan Alois Novák rolník z č. 72.
V sobotu 15. 8. uhodil blesk do stodoly u Nožičků v Podhorním Újezdě. Stodola
shořela a na stavení střecha a půda.

1964

31. 7. začala hořet od jiskry z lokomotivy pšenice na poli u Kovače. Rychlé šíření
poháru bylo zastaveno. Shořelo 5 ha pšenice a kombajn.
Osvětová beseda začala pořádat filmová představení. Promítá se v neděli a ve
čtvrtek, celkem 30x za rok.

1969

V sobotu 6. 9. a v neděli 7. 9. uspořádal spolek zahrádkářů v újezdecké sokolovně
výstavu ovoce, zeleniny a květin.

1974

Od 5. 8. vyvařuje družstvo ve vlastní kuchyni vystavěné na dvoře správní budovy.
Družstevníci platí za oběd 4 Kčs, nečlenové 6,50 Kčs. Ve Vojicích se jídlo vydává
v bývalé prádelně.
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VOLBY 2014
Volbyy do
d zastupitelstva naší obce se konají
v pátek 10. října 2014 od 14:00
14
do 22:00 a v sobotu 11. Října 2014
14 od 8:00 do 14:00
V naší obci kandiduje 10 samostatných
sa
nezávislých kandidátů a jed
edna politická strana
s pětičlennou kandidátkou. Chhtěli
ě jsme občanům obce přinést o těcht
ě hto kandidátech více
informací, a proto jsme v tomto
to čísle každého kandidáta požádali o někol
ě olik vět o tom kdo je
a proč kandiduje.

Ing. Pavel Makove
vec

Patrik Bajer
er

Jsem místní rodák narozený v Hořicích
H
v roce
1989. V roce 2009 jsem úspěš
ěšně absolvoval
gymnázium v Hořicích. Po roce
ro 2009 jsem
odešel studovat do hlavníhoo města Prahy.
V tomto roce jsem úspěšně
ěšně absolvoval
ekonomicko-technický obor naa Vysoké škole
chemicko-technologické a získa
kal titul inženýr,
a proto jsem zmizel z veře
eřejného života
v Podhorním Újezdě a Vojicích.
h.
Domnívám se, že bych moh
ohl v místním
zastupitelstvu využít znalosti
sti získané při
studiích. Do místního zastupit
pitelstva přinést
nový pohled na fungování obc
bce. Nechci jen
přihlížet, ale chci se podílett na fungování
obce. Chtěl bych přiblížitt obecní úřad
občanům. Dále bych chtě
těl pokračovat
s rozvojem obce a sbližováním obou
o
částí obce
a přilehlé osady Kabáty. Předem
Př
děkuji
voličům za hlasy.

Vyučený kuchař, v současnosti
so
pracující jako
živnostník - kameník.
Člen TJ Sokol Podhor
orní Újezd a SDH Vojice.
Rád bych se aktivněj
ěji podílel na kulturním,
sportovním a ostatním
m dění v obci.

Boris Ulrych
Revizní technik, člen spolkuu dobrovolných
hasičů.
Pokud bych byl zvolen do ssvého čtvrtého
volebního období, rád bych
ch navázal na
úspěchy z let minulých, kdy
dy se mi ve
spolupráci se starostou podař
dařilo snížit o
500 000Kč cenu rekonstrukce Mateřské
M
školy
několikanásobným odložením
m výběrového
řízení. Za další úspěch považ
ažuji, že se mi
podařilo i přes částečný oodpor prosadit
provizorní opravu koupalištěě a tím zamezit
značnému úniku vody a chemie
ie, tedy výrazně
uspořit obecní náklady. V příští
ř štích letech bych
se rád dál zabýval dalším rozvo
vojem naší obce.
Jednou z mých hlavních prior
orit je výstavba
budovy pro technické služb
žby a příprava
nových parcel pro rodinné domyy.
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Jaromír Chu
hudoba
Soukromý podnikatel
tel, dlouholetý předseda,
hráč a trenér TJ S
Sokol Podhorní Újezd.
V případě
opětovn
ě vného
zvolení
do
zastupitelstva budu podporovat kulturní a
sportovní akce a zájmoové spolky v naší obci

Václav Luštic
tický
Jako dlouholetý hospodář
ho
mysliveckého
sdružení Podhorák, mám
m
bohaté zkušenosti
z oblasti přírody a životního
živ
prostředí, které
bych rád využil ve prospěch
pr
naší obce. Tím
chci přispět při řešeníí daných
d
problémů v obci.

Ing. Chudoba
ba Josef
Rád bych navázal na činnost stávajícího
zastupitelstva a pookračoval v započatých
stavebních projektech
ch. Na realizaci projektů
získat finanční prostře
ředky nad rámec běžných
příjmů a použít je na další rozvoj obce.
V příštím roce bude zpracován
z
nový územní
plán, ze kterého pro
pr příští zastupitelstvo
vyplynou nové náměty
ěty pro další práci a další
zvelebování obce.

Česká strana
demokratická

sociálně

1. Jan Hanák
32 let, výstupní kontrolor. Místo
stopředseda MO
ČSSD Podhorní Újezd a Vojic
jice, člen OVV
ČSSD Jičín. Ženatý syn Daaniel a dcera
Sabina.
Není mi lhostejné dění v obci kde
kd jsem založil
rodinu a vybudoval zázemí. Mojí
M prioritou je
udržení a rozšíření veřejných slu
lužeb.

2. Jakub Novotný
29 let, OSVČ. Člen MO ČSSD
ČS
Podhorní
Újezd a Vojice, svobodný.
Myslím, že šanci by měli dostat
at i nový lidé.

Michal Pour
Rodák z Podhorního Újezdu, soukromý
podnikatel a nezávislý
slý kandidát se svým
vlastním názorem.
Moje priority v případě
dě zvolení do obecního
zastupitelstva
jsouu
v první
řadě
transparentnější
hosp
spodaření
s obecními
prostředky. Rád bych využil
v
své zkušenosti
s veřejnými zakázkami,
i, které jsem realizoval
pro podobné obcee v našem regionu
a několikaletou praxii v oblasti stavebnictví,
pro důslednou kontro
rolu všech veřejných
zakázek v naší obci. Dále
D
bych se moc rád
pokusil o dořešení dlo
louhodobých problémů
s nepovedenými projek
jekty z minulých let.
Konkrétně mám na mys
ysli projekty koupaliště
v PÚ, úprava veřejnýchh prostranství
p
a další.

3. Ondřej Damaše
šek

František Klo
loutvor ml.

35 let, mistr ve výrobě. Předse
ř seda MO ČSSD
Podhorní Újezd a Vojice. Žije
ije s partnerkou
Janou a jejími syny Michale
alem a Petrem.
Společně vychovávají dceru Janu
nu.
Myslím, že každý sociální demookrat by se měl
zapojit tam, kde má domov, rodinu,
ro
kde to
má rád. Ve prospěch obce a všech jejích
obyvatel. V souladu s progr
gramem ČSSD
a svým svědomím.

Vyučený truhlář, v souča
časné době pracující ve
firmě vyrábějící plastová
vá okna.
Člen TJ Sokol Podhorn
rní Újezd a od loňské
sezóny trenér nastupující
ící generace házenkářů.
Rád bych se aktivněji podílel na kulturním,
sportovním a ostatním dění
dě v obci.

4. Tomáš Soukup
30 let, zámečník. Člen MO ČS
ČSSD Podhorní
Újezd a Vojice, svobodný.
Rád bych pomohl měnit obec k lepšímu.
l

5. Markéta Veleb
lebilová Hermochová
32 let, prodavačka. Bez politick
ické příslušnosti,
rozvedená, syn Petr a dcera Vane
nesa.
Byla jsem oslovena, ráda přijímám
př
nové
výzvy.
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Zdeněk Ulrich
ich
Soukromý podnikatel 42 let.
Pokud bych vstoupill do třetího
období, opět bych akti
ktivně chtěl
politiku v naší obci.
Rád bych zlepšil komunikaci
ko
a občany. Je dobré mít
m některé
kontrolou.

volebního
ovlivňovat
mezi OÚ
věci pod

Mgr. Jitka Jenč
enčovská
Jmenuji se Jitka Jenčo
čovská, je mi 53 let
a pracuji jako ředite
ř itelka Základní školy
a Mateřské školy, Podh
dhorní Újezd a Vojice.
Do obecního zastupitels
lstva kandiduji, protože
mi není lhostejné, jakk to v naší obci bude
vypadat. V současné době
obě je zde velký nárůst
dětí. A tak se budu snažit,
s
aby jim bylo
zajištěno kvalitní předškolní
př
a školní
vzdělávání.

Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Skončilo září a my máme za sebou první
školní měsíc. Počasí bylo téměř bezchybné.
Často svítilo sluníčko a teploty stoupaly
přes dvacet stupňů, a tak jsme mohli už
tradičně začít nový školní rok různými
akcemi.
4. září jsme pozvali děti z mateřské školy
na pirátský sportovní den. Společně s
našimi žáky soutěžily v různých
sportovních disciplínách. A tak všichni
procházeli bludištěm, tloukli do hrnce,
hledali poklad, házeli míčky do koše,
shazovali kuželky. Nakonec si zařádili na
naší školní zahradě.
10. září navštívili žáci Archeopark pravěku
ve Všestarech, kde se mohli seznámit
s životem pravěkých lidí nejen na území
České republiky. Prošli dvěma tematickými
okruhy. Venkovním, kde viděli praktické
ukázky pravěkých technologií, házeli
oštěpem, kopali do země pravěkými
nástroji, brousili kámen, mleli mouku.
Vnitřní expozice nám nabídla jeskyni
s malbami, akvárium s archeologickými
nálezy, pazourkové doly, megalitickou
hrobku, ukázky pohřbívání z našeho území
a poklady. Viděli jsme různá prostředí
s replikami pravěkých nástrojů a zbraní.

24. září navštívili žáci 3., 4. a 5. ročníku
Prahu. S objednaným průvodcem se sešli na
Václavském náměstí, metrem dojeli do
stanice Malostranská a vstoupili do
Valdštejnské
zahrady.
Po
starých
zámeckých schodech došli na Pražský hrad,
cíl jejich vlastivědné exkurze. Důkladně si
prohlédli Zlatou uličku se všemi zákoutími
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a pokračovali do Baziliky sv. Jiří a Chrámu
sv. Víta. Přálo jim štěstí a pracovník
z chrámu nabídl prohlídku podzemí. Mohli
tedy spatřit velmi zřídka přístupné hrobky
Rudolfa II., Karla IV., jeho manželek
a dalších panovníků. Samozřejmě jim
neuniklo ani střídání Hradní stráže.
Zasloužený odpočinek se dostavil po projití
Karlova mostu, Staroměstského náměstí
a znovu Václavského náměstí v kupé vlaku
jménem Olin.

Ale ve škole jsme ale hlavně proto,
abychom se něco nového naučili. Letošní
školní rok se chceme zaměřit na zdravý
životní styl, správné chování mezi sebou,
slušné vystupování. A hlavně musíme
zvládnout vše, co máme v našem školním
vzdělávacím programu. Začátek roku
se věnujeme co nejvíce prvňáčkům. Letos
to jsou Vanessa Gráfiková, Daniel Hanák,
Ondřej Kloutvor, Ema Kloutvorová
a Karolína Lukavcová. Jsou velice šikovní,
zvládli již první písmenka a číslice, hezky
malují. Ostatní žáci se jim snaží pomáhat,
pokud o to stojí. Zatím se do školy těší
a chodí do ní rádi, tak jako jejich starší
spolužáci, což je hlavní cíl naší Rodinné
školy.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská

BL
BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blah
lahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a vvíce let)
Sezna
nam pro toto číslo připravila M. Novotná
V říjnu oslaví 70. narozeni
niny paní Ladislava Chmelková z Podhorního
ho Újezda č. 127
V říjnu oslaví 83. naroze
zeniny paní Zdenka Hnojilová z Podhorníhoo Újezda č. 46
V říjnu oslaví 85. narozeniny paní Stanislava Grádová z Vojic
jic č. 104
V listopadu oslav
aví 70. narozeniny pan Zdeněk Vytvar z Vojic
jic č. 90
V listopadu osla
slaví 75. narozeniny pan Zdeněk Bílek z Vojic
jic čč. 4
V listopadu oslaví 83.
8 narozeniny paní Jaroslava Bílková z Voj
ojic č. 135
V listopadu oslav
aví 87. narozeniny paní Marie Sálová z Vojicc č.
č 102
V listopadu oslavíí 87. narozeniny paní Marie Janovská z Vojic
jic č. 154
V prosinci oslaví 70.
7 narozeniny paní Jana Michálková z Voji
ojic č. 61
V prosinci oslaví 86. naro
rozeniny pan Svatopluk Nožička z Podhorníh
ího Újezda č. 12
V prosinci oslaví 87. naro
rozeniny paní Miluška Mádlová z Podhorního
ího Újezda č. 63
V prosinci oslaví 92. naroz
ozeniny paní Libuše Oborníková z Podhorníh
ího Újezda č. 59

Národn házená – nová generace
Národní
generac
Nová generace našich obecníchh házenkářů hraje od minulé
sezóny, kdy začínali pouze v kategorii přípravky. Byli
celkem úspěšní, a proto v leto
tošní sezóně 2014/15 začali
mimo soutěž přípravky, hrát již
j soutěž Oblastní přebor
v kategorii mladší žactvo. Ačko
čkoli kategorie mladších žáků
je pro chlapce absolutněě nová
no
zkušenost ve formě
opravdové házené, tak jsou velmi kvalitními soupeři
ostatním týmům z Východoč
očeské oblasti. V kategorii
přípravky však tito mladí háze
zenkáři hrají téměř vždy na
špičce. Na posledním turnaji v Opatovicích skončilo jedno
družstvo na 1. a druhé družstv
stvo na 3. místě a takovéto
výsledky mají celkem pravidel
elně. Na závěr bychom rádi
poděkovali všem rodičům, za jejich
je
pomoc a podporu nové
generace národní házené v obci,
i, bez Vás by to nešlo.
-7-

Obecní úřad v Podhorním Újezdě a Vojicích
Informace o zájezdu na Jižní Moravu
VALTICKÉ PODZEMÍ (MILOVNÍK VÍN)
Termín 8. 11. 2014 – 9. 11. 2014
Informace ohledně průběhu zájezdu
Záloha zájezdu na osobu činí 800Kč. Prosíme o úhradu této částky v kanceláři obecního
úřadu do 15. 10. 2014. Cena zahrnuje vstup do Valtického podzemí s následnou prohlídkou,
posezení u krbu, ochutnávku vín, neomezenou konzumaci sudového vína, studený raut,
cimbálovou muziku atd. Odjezd bude dne 8. 11. 2014 v 07:00 hod. od bývalého hostince
U Čermáků ve Vojicích. Příjezd do Valtic a následné ubytování, bude hrazeno každým
účastníkem zvlášť – cena lůžka činí 320,- Kč/den + snídaně 75,- Kč.
V 18:00 hod., vstup do Valtického podzemí. MILOVNÍK VÍN. Program obsahuje –
welcome drink, službu Sklepiéra, procházku Valtickým Podzemím se skleničkou v ruce
a zasvěceným výkladem Sklepiéra o historii Valtického Podzemí a Vinařství, řízenou
ochutnávku 8 – 10 vzorků lahvových vín, konzumace lahví dle počtu osob ve skupině (0,75
l lahev na osobu), neomezenou konzumaci sudového vína, vodu ve džbánech a studený raut.
Ukončení programu ve 24:00 hod. Po odchodu z Valtického Podzemí, možnost návštěvy
tanečních klubů po městě. Odjezd - neděle v 10:00. Děkujeme za zájem a budeme se těšit.
Autor: Marek Šorm

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s naším obecním úřadem
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon. Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, Látky (minimálně 1m2,
nedávat odřezky) Obuv – veškerou nepoškozenou, Domácí potřeby-nádobí bílé i
černé,skleničky- nepoškozené.
VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění :Ledničky,
televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů. Nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí. Znečištěný a vlhký textil.)
Sbírka se uskuteční v naší obci

dne: 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014
7:00 – 15:00
na Obecním úřadě ve Vojicích
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 2. října 2014
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

