Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Máme před sebou druhý rok stávajícího
volebního období, takže se Vám pokusím
přiblížit hlavní úkoly a plány, které před
námi stojí v nadcházejícím období.
Ze stavebních akcí je vydáno stavební
povolení na zatrubnění, výstavbu chodníku
a opěrné zídky na „Pařikáči“ v Podhorním
Újezdě. Na tuto akci je možno získat dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
takže čekáme na vhodnou výzvu, která by
měla být vyhlášena na podzim letošního
roku.
Další
stavební
akcí,
která
se připravuje, je výměna oken a zateplení
obecního úřadu v rozpočtované ceně 1 600
tis. Kč. Rovněž na tuto stavební akci bude
požádáno o dotaci.
V loňském roce jsme koupili dům
č. p. 11 ve Vojicích s přilehlým pozemkem.
V současné době je zadáno zpracování
studie jak tento prostor, včetně obecní
stodoly využít. Do jara tam bude
zbudováno oplocení a přemístíme tam
kontejner na velkoobjemový odpad.
Ze stavebních akcí chci zmínit ještě
asfaltový povrch na místní komunikaci pod
Brdíkem a osvětlení přechodu na R35
v Podhorním Újezdě.
Občanů se bude bezprostředně týkat

uzavření smlouvy o odvádění odpadních
vod. S každým vlastníkem nemovitosti
bude tato smlouva uzavřena a současně
provedena kontrola, jak předčištěné vody
pouští do obecní kanalizace. Státní
pozemkový úřad, který je vlastníkem
melioračních
zařízení,
do
kterých
vypouštíme odpadní vody, stupňuje nároky
na jejich kvalitu. Jsme posledním obecním
úřadem, který nevybírá stočné. Povinností
vlastníků
nemovitostí,
vypouštějících
odpadní vody, bude každoroční vyvezení
septiku.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
příjemné prožití jarních měsíců a mnoho
zdraví v nadcházejícím roce
Ing. Chudoba Josef

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA I.
Zápis z 11. zasedání zastupitelstva
obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 20. listopadu 2015
1) Prodej pozemku st. parc. č. 274/1 v k. ú.
Podhorní Újezd
Starosta obce předložil ZO žádost Jednoty SD
Nová Paka na prodej pozemku st. parc. č.
274/1 v k. ú. Podhorní Újezd. Jedná se
o pozemek pod budovou prodejny Jednoty
Podhorní Újezd čp. 118. Obec má však
na tomto pozemku zbudované stání pro
kontejnery. Starosta obce tuto skutečnost
projedná s vedením Jednoty SD a příště se
k projednání v zastupitelstvu vrátí. ZO bere
tuto informaci starosty obce na vědomí.
2) Výběr nájemce na byt 1+1 v Podhorním
Újezdě čp. 92
Starosta obce předložil ZO žádost Michala
Vrby, bytem Podhorní Újezd čp. 107
o přidělení bytu 1+1 v Podhorním Újezdě
čp. 92. Jelikož jeho žádost byla jako jediná,
byt mu byl všemi hlasy schválen. Nájem
započne v prosinci 2015.
3) Žádost o příspěvek - Diakonie, Zbyněk
Charvát
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Diakonie Dvůr Králové nad Labem
na finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč.
Jedná se o dům pro seniory s celodenní péčí a
žije zde paní Bílková z naší obce. Finanční
příspěvek ve výši 7.000,- Kč ZO všemi hlasy
schvaluje.
b) Dále starosta obce předložil žádost Zbyňka
Charváta o finanční příspěvek na svoji

sportovní činnost. Finanční příspěvek bude
projednán při schvalování rozpočtu obce na
rok 2016. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
4) Stanovení stočného
Starosta obce seznámil členy ZO s kalkulací
ceny stočného za odvádění odpadních vod
veřejnou kanalizací v obci na rok 2016. ZO
všemi hlasy schvaluje stočné v nulové výši.
5) Uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene
Starosta obce předložil ZO Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu stavby číslo: IP-12-2007461/VB/1,
akce „Vojice, knn, p. č. 93_4, p.Dyntar“ se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Takto
předloženou výše uvedenou smlouvu ZO
všemi hlasy schvaluje.
6) Rozpočtové opatření č. 6
Starosta obce předložil ZO protokol
o plnění rozpočtu se stavem k 20. 11. 2015.
Úprava
rozpočtu
bude
provedena
rozpočtovým opatřením č. 6, které se stane
přílohou č. 1 tohoto zápisu. Takto
předloženou zprávu o plnění rozpočtu obce
ZO všemi hlasy schvaluje.
7) Žádost ZŠ Bodláka a Pampelišky
o finanční příspěvek
Starosta obce předložil ZO žádost Základní
školy Bodláka a Pampelišky, o.p.s.
o finanční příspěvek pro žáky trvale žijící
v naší obci a vzdělávající se v této škole. ZO
všemi hlasy výše uvedenou žádost zamítá.

Zapsala: M. Novotná
-----------------------------------

Zimní soustředění reprezentantů v jízdě na tricyklu
Je tu nový rok a naši reprezentanti v jízdě na tricyklu jmenovitě Jirka Hindr, David Vondráček
a Zbyněk Charvát se začínají připravovat na novou sezónu. První soustředění proběhlo 12. - 14.
února v Teplicích.
Příjezd našich tricyklistů byl naplánován na čtvrtek 11. února v 17:00 hod. Po ubytování a
jednoduché večeři jsme šli spát. Budíček byl každý den v sedm hodin ráno. Po 20ti minutové
rozcvičce na cyklistických trenažérech jsme šli na snídani. V 10:00 začala 1 fáze tréninku. 2,5
hodinový spinning proložený závodními intervaly. Po 2,5 hodinovém tréninku jsme se šli
osprchovat a dali jsme si lehký oběd. Pak nastala menší siesta, aby nám v 17:00 začala 2 fáze
tréninku. Cvičení zaměřené na nohy a hýžďové svalstvo. Toto svalstvo potřebují cyklisté převážně.
V neděli jsme šli už jen na spinning a po obědě nám skončilo naše 1 soustředění. Teď už budeme
zase trénovat každý sám, a druhé soustředění, které nás bude čekat, bude soustředění v teple, které
se uskuteční 1. - 17. dubna. O tomto soustředění Vás budu informovat v dalším čísle tohoto
zpravodaje.
Autor: Zbyněk Charvát
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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II.
Zápis z 12. zasedání zastupitelstva
obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 17. prosince 2015
1) Rozpočtové opatření č. 7
Starosta obce předložil ZO protokol
o plnění rozpočtu se stavem k 17. 12. 2015 a
seznámil
ZO
s očekávanými
příjmy
a výdaji do 31. 12. 2015. Úprava rozpočtu
bude provedena rozpočtovým opatřením
č. 7, které se stane přílohou č. 1 tohoto
zápisu. Takto předloženou zprávu o plnění
rozpočtu obce ZO všemi hlasy schvaluje.
2) Rozpočtové provizorium
Starosta obce předložil ZO návrh pravidel
rozpočtového provizoria obce na období
nejdéle do 29. 2. 2016, kdy maximální výdaje
obce na každý z těchto měsíců mohou
dosáhnout 500.000,- Kč. Během této doby
může být poskytnut příspěvek na neinvestiční
výdaje obcí zřízené příspěvkové organizace
tj.
Základní
škola
a Mateřská škola Podhorní Újezd a Vojice, ve
výši maximálně 50 % tohoto příspěvku v roce
2015.
Takto
předložené
rozpočtové
provizorium na období do 29. 2. 2016 ZO
všemi hlasy schvaluje.
3/ Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Knihovny
Václava
Čtvrtka
v Jičíně
o finanční příspěvek na nákup knih do
výměnného fondu v rámci regionálních
knihovnických služeb. ZO všemi hlasy
schvaluje finanční příspěvek ve výši 12.000,Kč.
b) Starosta obce informoval ZO o záměru
oplotit pozemek u technické budovy ve
Vojicích, kterou obec koupila v prosinci
2015. ZO navrhuje oslovit 3 firmy, které by
oplocení včetně vrat zhotovily a na příštím
zasedání, nabídky projedná. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
c) Starosta obce informoval ZO o záměru
uspořádat
alespoň
dvě
letní
akce
ve sportovním areálu. Jedna by proběhla
v měsíci červnu a druhá v druhé polovině
srpna. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
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d)
Starosta
obce
informoval
ZO
o aktuálních změnách v oblasti odměňování
členů zastupitelstev od 1. 1. 2016 (novela
nařízení č. 37/2003 Sb.). ZO 5 hlasy
schvaluje navýšení odměny pro starostu obce.
1 hlas se zdržel.

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva
obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 26. února 2016
Na úvod starosta obce seznámil přítomné
s plněním úkolů z minulých zasedání ZO,
pokud nejsou samostatnými body dnešního
zasedání.
0a/ Starosta obce informoval ZO o zhotovení
oplocení pozemku u technické budovy
ve Vojicích. Práci provedl náš zaměstnanec
p. Maťátko a p. Antoš, s kterým byla
uzavřena dohoda o provedení práce. Materiál
obec nakoupila sama. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
0b/ Starosta obce informoval ZO o zadání
vypracování projektové dokumentace na
osvětlení přechodu pro chodce v Podhorním
Újezdě na Brdíku Ing. Janákovi. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.

1) Rozpočet obce na rok 2016
Starosta obce předložil ZO návrh rozpočtu
obce na rok 2016 s navrhovanými příjmy ve
výši 7.275 tis. Kč, s navrhovanými výdaji
ve výši 4.093 tis. Kč a financováním ve
výši 3.181,8 tis. Kč, který se stane přílohou
č. 1 tohoto zápisu. Do rozpočtu bude
zahrnuta
zejména
oprava
místní
komunikace u Kuncových v Podhorním
Újezdě na Brdíku ve výši 272 tis. Kč,
finanční příspěvek na činnost spolku
Maxinec ve výši 40 tis. Kč a SDH Vojice
ve výši 15 tis. Kč. Rozpočet je po úpravách
jako přebytkový s příjmy ve výši 7.280 tis.
Kč a výdaji ve výši 4.490 tis. Kč se
zapojením financování ve výši 2.790 tis.
Kč.
Při sledování plnění rozpočtu bude
směrným ukazatelem paragraf.
Takto předložený návrh rozpočtu obce na
rok 2016 ZO všemi hlasy schvaluje.

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA III.
2) Vyhláška o odpadech
Starosta obce předložil ZO návrh obecně
závazné vyhlášky o stanovení systému
shromažďování, sběru, třídění a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním
odpadem.
Vyhláška
bude
předložena Odboru dozoru a kontroly
ministerstva vnitra ČR, který provede
kontrolu této vyhlášky. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.
3) Prodej pozemku Jednotě Nová Paka
Starosta obce předložil ZO žádost Jednoty SD
Nová Paka na prodej pozemku st. parc.
č. 274/1 v k. ú. Podhorní Újezd. Jedná se o
pozemek pod prodejnou Jednoty Podhorní
Újezd čp. 118, kde má obec zbudované stání
pro kontejnery a vývěsku. Na tento pozemek
byl vypracován znalecký posudek znalcem
Ing. Andrejem Mudrayem, Chloumky čp. 31
v částce 44.640,- Kč. V kupní smlouvě bude
zaneseno věcné břemeno na obecní stavby,
nacházející se na tomto pozemku. Takto
navržený prodej za cenu 44.640,- Kč se
zanesením věcného břemene, ZO všemi hlasy
schvaluje.
4) Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO k nahlédnutí
smlouvu o odvádění odpadních vod, která by
se měla uzavřít s každým vlastníkem
nemovitosti, kde dochází k vypouštění
odpadních vod do obecní kanalizace. Bude se
jednat o časově náročnou a pečlivou práci.
Musí se tedy stanovit postup, jak zpracování
těchto smluv zajistit. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
b) Starosta obce informoval ZO o záměru

pronajmout na letní sezonu sportovní areál
v Podhorním Újezdě. Vyzval zastupitele
k podávání návrhů a podmínek tohoto
pronájmu. Na příštím zasedání ZO se
k projednání vrátí. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
c) Starosta obce informoval ZO o termínech
letních kulturních akcí, na které je zamluven
party stan Mikroregionu Podchlumí. První
termín sousedského posezení je stanoven na
18. 6. 2016 a druhý termín na 20. 8. 2016.
Dětský den je naplánovaný na 4. 6. 2016. ZO
bere tuto informaci starosty obce na vědomí.
d) Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Faltových, trvale bytem Podhorní Újezd
čp. 97 o směnu pozemků parc. č. 943/11
o výměře 84 m2 za obecní pozemek parc. č.
1438 oba v k. ú. Podhorní Újezd. Dále
starosta obce předložil žádost Ing. Věry
Muchové, trvale bytem Nedbalova 502,
Liberec o odkoupení části pozemku parc. č.
246/2 v k. ú. Vojice. Oba tyto záměry musí
obec řádně vyvěsit na úřední desce
a k projednání se vrátí na příštím zasedání.
ZO bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.
e) Starosta obce předložil ZO návrh dohody
mezi obcí a společností VOS, a.s. Na Tobolce
428, Jičín o nájmu a provozování
vodovodního řádu na pozemku parc. č. 84/5
v k. ú. Vojice. Jedná se o vodovodní řád,
který obec vybudovala spolu se zasíťováním
5 stavebních parcel nad mateřskou školkou ve
Vojicích. Záměr pronájmu musí obec řádně
vyvěsit na úřední desce a k projednání se
vrátí na příštím zasedání. ZO bere tuto
informaci starosty obce na vědomí.

Zapsala: M. Novotná

OBECNÍ INFO
Kompostéry
V loňském roce jsme předali občanům, kteří o to požádali 135 kompostérů. Skladem máme
ještě 15 ks, které můžeme zájemcům předat. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Parkování na veřejných prostranstvích
Na základě častých připomínek občanů, žádáme majitele motorových vozidel, aby omezili
parkování na veřejných prostranstvích. Dochází k devastaci travnatých ploch a přitom stačí
tak málo, aby se zajelo s autem na dvůr.
Ing. Josef Chudoba, starosta obce
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Venku se otepluje, do oken svítí sluníčko a láká, abychom šli ven. Nás ale čeká ještě spousta práce,
než dojdeme do červnového finiše. Prvňáci se musí doučit všechna písmenka, sčítat a odčítat do
dvaceti, druháky čeká malá násobilka a abeceda, třeťáky pády a mnoho anglických výrazů a slovíček,
čtvrťáci jsou zahloubáni do historie naší země, páťáci už jen polehounku procvičují a utvrzují učivo,
které se na naší škole za své působení naučili. Zkrátka, než se rozejdeme na prázdniny, musíme ještě
tvrdě pracovat.
Najde se však i čas na legraci, oddechovou chvilku, kdy se
bavíme, ale zároveň se učíme. Každodenní učení si
zpestřujeme mnoha aktivitami. A stále nás provádí Píďa po
světě v našem celoročním projektu.
A tak jsme se před rozdáním pololetního vysvědčení vydali
do Afriky. Žáci řešili kvizy, poznávali africká zvířata,
seznámili se s cestovatelem Emilem Holubem, vytvořili
model africké vesnice z vlastnoručně vyrobeného slaného
těsta, ochutnávali různé africké ovoce a vyrobili si nástroj
místních domorodců, dešťovou hůl. Bylo to velmi zajímavé, poučné a hlavně zábavné.
V rámci českého jazyka, hudební a výtvarné výchovy žáci nacvičili besídku Cestujeme po světě, která
se uskutečnila 22. března. Rodiče se pohodlně usadili a společně s námi procestovali Afriku,
Ameriku, Asii a Evropu. Pobyli jsme na safari, zasoutěžili jsme si v oblíbeném Prostřenu, starý
farmář nám představil svoji farmu a medvědi přelstili babku Chňapku. Na závěr jsme se opět vrátili
do Čech, do našeho domova, protože stále platí všude dobře, doma nejlíp.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŚ Vojice

ZPRÁVY Z KULTURNÍ KOMISE
21. února se v hostinci Na Rohu uskutečnil Dětský maškarní bál. Děti
přišly ve velmi pěkných a nápaditých maskách. Po počátečním pomalém
rozkoukávání se brzy osmělily a začaly dovádět. Přichystali jsme si pro
ně spoustu her a soutěží, které byly zvoleny tak, aby si mohli zasoutěžit
malí i ti větší. A tak nechyběla židličková, házení obručemi na lahve,
propichování balónku, tanec s míčkem, přetahování lanem
K tanci a poslechu hrála skupina Servis Vokap. Myslím, že se děti dobře
bavily a maškarní bál si náležitě užily.
10. března jsme ve školní jídelně uspořádali pro místní ženy Tvoření
jarních dekorací s paní Šárkou Taláckovou. Ta si pro nás připravila mnoho ukázek, které byly
nainstalovány po obvodu celé místnosti. A tak jsme ani nevěděly, co si máme vybrat. Směle jsme
se pustily do výroby vlastní dekorace. Některým to šlo pěkně od ruky, jiným zase pomohla paní
Šárka. Strávily jsme velmi pěkný podvečer, dobře jsme se bavily a hlavně jsme si pyšně odnášely
vlastnoručně vyrobenou dekoraci.
Autor: Mgr. Jitka Jenčovská
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SPORT
XXIII. Memoriál Miloše Petřivého - Lázně Bělohrad
TJ Lázně Bělohrad, náš spřátelený oddíl národní házené 16. ledna opět uspořádal v bělohradské
sportovní hale již třiadvacátý ročník tradičního turnaje.
Náš tým dokázal s přehledem porazit Bakov 14:9, pak podlehl prvoligovému Krčínu 8:10, ale v
závěrečném utkání dokázal překvapit dosud neporažené Opatovice 15:13. Tím se musela vytvořit
minitabulka a největší favorit Krčín vypadl. Velmi zajímavý vývoj byl i v druhé skupině, kde
domácí mužstvo zvítězilo nejtěsnějším rozdílem 6:5 nad Hejnicemi. Poté dokázali porazit
i družstvo z Dobrušky 8:7 a základní část domácí ukončili porážkou 8:12 od Podlázek. Nicméně
i tak si domácí zajistili nečekané semifinále. Bohužel ani našim, ani chlapcům z Bělohradu
semifinále nevyšla dle představ, a tak na ně čekal přímo bratrovražedný boj o 3. místo. Nadstavba
se hrála už na delší časový úsek (2x 15 minut) a v tomto utkání naši házenkáři dokázali
maximálně využít svoji zkušenost a zvítězili 14:11. Ve finále se drama nekonalo: Opatovice
porazily Podlázky 15:10.

Podhorák ukončil svoji pouť ČP až ve čtvrtfinále
TJ Lázně Bělohrad se z pověření VV SNH ujala pořadatelství čtvrtfinálové skupiny L Českého
poháru v národní házené. Místní sportovní hala se tedy v krátké době už po několikáté stala
centrem ryze českého sportu.
Podhorní Újezd musel odjet na silně obsazené osmifinále až na Moravu. Tam s vidinou dalšího
turnaje v nedalekém Bělohradě zmobilizoval své síly a nečekaný postup dokázal zrealizovat.
Čtvrtfinále už odehrála pouze družstva dvou nejvyšších soutěží a diváci sledovali výbornou
házenou. Nejlépe vyšel turnaj družstvu Opatovic, které neztratilo ani bod. Druhý tým NH Brno
prohrál pouze jednou (12:13) a postup do semifinále si také zasloužil. Další pořadí: 3. TJ Sokol
Podlázky (3 b.), 4. Sokol Krčín (2) a 5. TJ Sokol Podhorní Újezd (1) se skóre 60:66.
Přestože Podhorák získal pouhý bod, tak výkonem určitě nezklamal. V úvodním utkání podlehl
prvoligovému Krčínu 15:17. S vítězem turnaje znovu prohrál pouze o 2 branky (15:17), v dalším
utkání opět nenechal vysokého favorita z Brna volně dýchat a po těsném poločase 8:9 nakonec
neporušil tradici a podlehl znovu o dvě branky 14:16. V závěrečném utkání sice už se
Středočechy prohrával v poločase 7:9, ale závěrečný tlak přinesl alespoň vyrovnání 16:16.
Jako vždy se hra Podhoráku opírala o střelecké kvality Patrika Bajera a ten byl také po zásluze
oceněn. Vždyť jeho 38(!) vstřelených branek daleko předčilo všechny prvoligové kanonýry.
Střelec na 2. místě dal pouhých 25 branek.

Turnaj přípravek jednoznačně v režii Podhorního Újezdu
V Krčíně se odehrál další z turnajů přípravek v národní házené. Podhorák neztratil ani bod při
skóre 32:14. Ve většině zápasů se vítězství nerodilo vůbec lehce, ale o to je celková bilance
cennější. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Lukáš Šára se 14 góly.
Výsledky Podhorního Újezdu
Podhorní Újezd - Lázně Bělohrad (2:1)
Podhorní Újezd - Krčín 1 (4:0)
Podhorní Újezd - Dobruška 1 (3:2)
Podhorní Újezd - Dobruška 2 (6:1)
Podhorní Újezd - Dobruška 3 (4:1)
Podhorní Újezd - Krčín 2 (5:4)
Podhorní Újezd - Krčín 3 (4:3)
Podhorní Újezd - Lázně Bělohrad 2 (5:4)
Sestava PÚ: Adam - Šára 14, Chudoba 9, A. Kloutvor 7, O. Kloutvor 1, Ema Kloutvorová 1.
Trenér František Kloutvor.
M. Jedlička
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BLAHOPŘEJEME
(V této rubrice blahopřejeme občanům, kteří slaví 70, 75, 80 a více let)
Seznam pro toto číslo připravila M. Novotná
V dubnu oslaví 70. narozeniny pan Jaroslav Chmelka z Podhorního Újezdu č. 127.
V dubnu oslaví 89. narozeniny paní Hana Kuncová z Podhorního Újezdu č. 57.
V květnu oslaví 90. narozeniny paní Miloslava Ponikelská z Podhorního Újezdu č. 88.
V květnu oslaví 87. narozeniny paní Jarmila Jedličková z Vojic č. 111.
V červnu oslaví 85. narozeniny paní Hana Kvasničková z Podhorního Újezdu č. 50.
V červnu oslaví 84. narozeniny paní Jiřinka Vrabcová z Podhorního Újezdu č. 23
V červnu oslaví 87. narozeniny pan Miloslav Vích z Vojic č. 101.
V červnu oslaví 70. narozeniny paní Božena Šormová z Vojic č. 124.
V červnu oslaví 81. narozeniny paní Eva Melagová z Podhorního Újezdu č. 55.

NENECHTE SI UJÍT AKCE SPOLKU MAXINEC

- V červnu pořádáme návštěvu do divadla na představení Caveman.
- 13. srpna budeme pořádat výlet s návštěvou elektrárny Dlouhé Stráně a Stezky v oblacích
v Dolní Moravě, kde se nachází i další volnočasové aktivity
- V říjnu budeme opět pořádat pro naše malé spoluobčany DRAKIÁDU
- 19. listopadu bude spolek Maxinec za přispění Obecního Úřadu pořádat zájezd do Valtického
podzemí. Záloha na výlet se bude vybírat 1300,- Kč na osobu. V ceně je degustace a konzumace
vín ve sklípku, občerstvení, hudba, ubytování se snídaní.
- Nezapomeňte - nejbližší akce 2. dubna, III. ročník soutěže GULÁŠ MEN, přijďte se pobavit!!!
Přihlášky na akce na kontaktech: - Bořek Novotný
tel.: 603 230 117
- Karel Falta
tel.: 725 646 401
- email: spolek.maxinec@seznam.cz
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Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 22. března 2016
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

