Zprávy z kulturní komise
V sobotu 4. června 2016 ve 14.00 hodin
začal ve skále u myslivců krásný dětský
den. Děti s rodiči absolvovali okruh lesní
přírodou, společně měli za úkol dojít
celkem na osm stanovišť, kde je
na každém čekal nějaký úkol. Poznávali
stromy, podle hmatu zjišťovali, co
se nachází v pytli, podle čichu spárovali
dvojice sáčků se stejnou vůní, zdolávali
překážkovou
dráhu,
házeli
šišky
do zavěšené obruče, hráli ruské kuželky,
poznávali nebo malovali houby a běhali
do vrchu.
Po absolvování celého okruhu byly děti
odměněny věcnou cenou.
Věříme, že se dětský den líbil nejenom
dětem, ale i rodičům, kteří s nimi celý
okruh při krásném slunném počasí prošli.

V sobotu 25. června 2016 místní obecní
úřad pořádal ve sportovním areálu
Sousedské
posezení.
Návštěvníky
neodradilo ani to, že ještě v půl sedmé
pršelo. Nejdříve se jenom rozkoukávali
a popíjeli nabízené drinky, ale postupně
začali tančit. K tanci a poslechu hrála
skupina
Servis-Vokap.
Nejvíce
se přítomní vyřádili na písničky skupiny
Kabát a Turbo. Zábava byla v plném
proudu, když nás opět vypeklo počasí.
Déšť byl tak silný, že za chvíli byly všude
kolem velké kaluže. A tak muselo být
posezení ukončeno. Škoda, mohl to být
pěkný večer.
Mgr. Jitka Jenčovská

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis ze 14. zasedání
zastupitelstva obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 7. dubna 2016
1) Prodej a směna pozemků
a) Starosta obce předložil ZO žádost Ing. Věry
Muchové, trvale bytem Nedbalova 502, 463 12
Liberec 25 o odkoupení části pozemku parc.
č. 246/2 o výměře 49 m2 v k. ú. Vojice. Záměr
obce byl řádně vyvěšen. Vypracování
geometrického plánu si zařídí kupující. ZO
všemi hlasy schvaluje tento prodej za cenu
100 Kč/1m2.
b) Starosta obce předložil ZO k předběžnému
projednání žádost Romany Smutné, trvale
bytem Vojice 111 o prodej pozemku parc.
č. 1275/5 v k. ú. Vojice. Záměr nebyl doposud
vyvěšen. Tento prodej ZO všemi hlasy zamítá.
c) Směna pozemků mezi manžely Faltovými
a obcí se prozatím neuskuteční. Je nutná
schůzka na místě a objasnění hranic pozemků.
ZO bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.
2) Projekt na osvětlení přechodu na R 35
Starosta obce předložil ZO cenovou nabídku
projektanta Josefa Janáka z Hořic na
vypracování projektu na osvětlení přechodu na
R 35 v Podhorním Újezdě v částce 25.300Kč
bez DPH. ZO všemi hlasy schvaluje tuto
cenovou nabídku.
3) Směrnice k veřejným zakázkám malého
rozsahu
Starosta obce informoval ZO o doporučení
auditorů o změně bodu 5.5 ve Směrnici
č. 1/2014 Směrnice k veřejným zakázkám
malého rozsahu a to konkrétně ve vypuštění
podmínky, kdy alespoň jeden člen komise pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek, musí mít odbornost ve vztahu
k předmětu zakázky. Taková podmínka může
ztížit výběr členů pro tuto komisi. ZO všemi
hlasy takto popsanou změnu Směrnice
k zakázkám malého rozsahu schvaluje.
4) Pronájem sportovního areálu
Starosta obce vyzval ZO k podávání návrhů na
podmínky pronájmu sportovního areálu
v Podhorním Újezdě. Po diskuzi se zastupitelé
shodli na výši nájemného v částce 4.000,- Kč /
1 měsíc a záloze na energie v částce 5.000,- Kč
/ 1 měsíc. Takto navržené podmínky pronájmu
sportovního areálu v Podhorním Újezdě ZO
všemi hlasy schvaluje.
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5) Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost uživatelů
místní komunikace na pozemku parc. č. 991/1
v k. ú. Vojice na její opravu. Zároveň bylo z řad
hostů
poukázáno
na další havarijní stav místní komunikace
u Řezníčkových a Kuželových v Podhorním
Újezdě. V letních měsících by se tedy oprava
řešila navezením a uválcováním broušené drtě.
ZO bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.
b) Projektant Jan Přibyl informoval ZO
o stavu kanalizačních přípojek a řešení
vypouštění odpadních vod na problematických
místech naší obce. Je zpracováván projekt
kanalizační přípojky pana Dyntara a pana
Makovce. Nad Bukovkou by projekt mohl řešit
prodloužení kanalizace až ke kapličce, to samé
pod paní Bílkovou, Vojice 65, kde kanalizace
chybí. ZO bere tuto informaci pana Přibyla na
vědomí.
c) Starosta obce předložil ZO dopis
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.,
Na Tobolce 428, 506 45 Jičín o konání valné
hromady dne 8. 6. 2016. ZO všemi hlasy
schvaluje delegování starosty obce Ing. Josefa
Chudoby k účasti na výše uvedené valné
hromadě. Jako náhradníka ZO všemi hlasy
schvaluje
místostarostu
obce
Václava
Luštického.
d) Tento bod byl řešen v bodě 5/b).
e) Starosta obce předložil ZO žádosti
Mateřského centra Kapička Jičín, Domova pro
seniory Obora a Českého rybářského svazu
Ostroměř o finanční příspěvek. ZO všemi hlasy
schvaluje finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč
Domovu pro seniory v Oboře. ZO 5 hlasy
schvaluje finanční příspěvek Mateřskému
centru Kapička Jičín ve výši 2.000,- Kč, 2 hlasy
se zdržely. Českému rybářskému svazu
Ostroměř byl chválen příspěvek ve výši 3.000,Kč v únoru 2016, kdy byl schvalován rozpočet.
Novou žádost o finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč ZO všemi hlasy zamítá.

Zapsala: M. Novotná

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva
obce
Podhorní Újezd a Vojice
konaného dne 22. dubna 2016
1) Výběr dodavatele na opravu místní
komunikace
Starosta obce předložil ZO tři cenové nabídky
na opravu místní komunikace v Podhorním
Újezdě na Brdíku. Nejvyšší nabídku podala
firma STRABAG a.s. ve výši 257.797,50 Kč
bez DPH. Druhou nabídku podala firma MSILNICE a.s. ve výši 247.428,- Kč bez DPH a
nejnižší nabídku podala firma COLAS CZ, a.s.
ve výši 224.980,- Kč bez DPH. ZO všemi hlasy
schvaluje dodavatele akce opravy místní
komunikace v Podhorním Újezdě na Brdíku
firmu COLAS CZ, a.s. P. Jilemnického 21/83,
503 01 Hradec Králové, IČO: 26177005
s cenovou nabídkou ve výši 224.980,- Kč bez
DPH.
2) Výběr dodavatele na výměnu rozvodů
vody v MŠ
Starosta obce předložil ZO cenovou nabídku
Štěpána Bílka, Sobčice 127, IČO: 72817119 na
opravu rozvodů vody v budově MŠ, které jsou
v havarijním stavu. Dle směrnice o veřejných
zakázkách malého rozsahu do 100 tis. bez DPH
zadává zadavatel přímo, přímým oslovením
jednoho dodavatele. Cenová nabídka pana
Bílka se pohybuje ve výši 82.842,- Kč bez
DPH. Takto předloženou výše uvedenou
cenovou nabídku ZO všemi hlasy schvaluje.
Práce budou provedeny v době letních
prázdnin.
3) Smlouva o nájmu a provozování
vodovodního řádu na pozemku parc. č. 84/5
v k. ú. Vojice
Starosta obce opětovně předložil ZO návrh
dohody mezi obci a společností VOS, a.s. Na
Tobolce 428, 506 01 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 byl řádně vyvěšen.
Takto
předložený
návrh
výše uvedené smlouvy ZO všemi hlasy
schvaluje.
4) Rozpočtové opatření
Účetní obce seznámila ZO s plánovanými
výdaji a to s již schválenými příspěvky pro
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Domov seniorů v Oboře a Mateřskému centru
Kapička v Jičíně. Dále se rozpočtová změna
bude týkat výměny střešního okna v bytě p.
Junkové ve výši 12.000,- Kč. Rozpočtová
změna se bude též týkat některých naplněných
příjmů. Změny budou řešeny rozpočtovým
opatřením č. 1, které se stane přílohou č. 1
tohoto zápisu.
5) Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost Martina
Odvárky, trvale bytem Vojice 153 na
odkoupení pozemku parc. č. 246/22 o výměře
45 m2 v k. ú. Vojice. Po vyvěšení záměru se ZO
k projednání vrátí. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
b) Starosta obce informoval ZO o možnosti
vykoupení
podílů
pozemků
místních
komunikací a ostatních ploch v Podhorním
Újezdě, jejichž vlastníci je neužívají a měli by
z těchto pozemků platit daň z nemovitostí. Byly
vzneseny dva návrhy a to: vykoupit pozemky za
3,- Kč / 1 m2, pro které hlasovalo 5 hlasů.
Druhý návrh byl 1,- Kč / 1 m2, pro který
hlasovaly 3 hlasy. 1 hlas se zdržel.

Zapsala: M. Novotná

Blahopřejeme
Lucii Ulrychové
k 1. místu
v soutěži v psaní na klávesnici

OBECNÍ INFO
Změna pravidel návštěvníků posilovny
Začátek aktivace přístupového systému - 1. 8. 2016
Přístup - Cvičenec po zaplacení (min. 1 měsíc) obdrží přístupový čip, který po odemčení klíčem
hlavního vchodu aktivuje (přiložením na čtečku) dveřní zámek u dveří z chodbičky do šatny. Nemá-li
uhrazen poplatek, dveřní zámek se neotevře a dveře zůstanou zamčeny.
Forma úhrady - Na OÚ nebo převodem na účet ve formě: „Posilovna Jan Novák platba za srpen“,
vždy do 20 dne cvičebního měsíce
Č. účtu: 1162638319/0800
Cena čipu (vydá účetní): 60 Kč - nezahrnuje poplatek za klíč od hlavních dveří
Bude-li se jednat o kratší dobu účetní na OÚ vydá čip: 1den = 40Kč
Cena za měsíc zůstává: 150Kč.
Aktualizace přístupu (zaplacených), nebo zamezení přístupu pokud nebude poplatek uhrazen, je vždy
poslední den v měsíci.
K tomuto kroku přistoupila finanční komise na základě připomínek a napomenutí auditorů - kontroly
účetnictví (nízká platební morálka, opožděné placení). Vzhledem k těmto faktorům Obecní Úřad do
doby zlepšení nebude investovat do nového zařízení.
Boris Ulrych předseda finanční komise

AKTIVITY DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU
UPLYNULÉ AKCE
První konanou akcí SDH byl hasičský ples. Ten se uskutečnil dne 13. 2. 2016 a o hudbu se zde
postarala hudební kapela Fanda a jeho banda.
Slavnost pálení čarodějnic, která se slaví již od dávných let 30. dubna, stála hasiče velké úsilí. Ve
složení Petra Bílka, Marka Šorma, Radka Maťátka, Jaroslava Smutného a Borise Ulrycha museli
natahat po skalách hadice, aby v případě požáru bylo možné ihned zasáhnout, poté rozdělat oheň
a slavnost mohla začít. Během celého večera hasiči kontrolovali, zda vše probíhalo v pořádku.
Po několika letech se hasiči rozhodli, že přijmou do svého sboru nové členy. Přijímání do týmu jste se
mohli zúčastnit dne 6. 5. 2016 ve Sportovním areálu v Podhorním Újezdě. Celkem přibylo 13 nových
členů, k nimž se řadí René Čermák, David Splítek, Michal Nekvapil, Marek Smutný, Jakub Žitko,
Marcel Fiala, Michal Fiala, Tereza Ulrychová, Aneta Ječmínková, Lucie Ulrychová, Michaela
Smutná, Tomáš Soukup a Viktorie Junková.

Autor: Lucie Ulrychová
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Vážení přátelé,
náš spolek pořádal 2. 4. 2016 již III. ročník soutěže GULÁŠ MEN. Pro vzrůstající oblibu této
soutěže, jsme se rozhodli uspořádat tento ročník ve sportovním areálu. Za přispění obce jsme
mohli použít párty stan, zapůjčený od Mikroregionu Podchlumí. A myslíme si, že to byla dobrá
volba, i když nám počasí velice přálo.
Soutěžících se letos přihlásilo celkem 11. Jmenovitě obhájce titulu Jarda Hermoch, Karel Falta,
Zdeněk Ulrich, Bořek Novotný, Jirka Barcal, Láďa Plítek, Michal Zahrádka, Michal Řeháček,
Marcel Fiala, Jirka Novotný ml. a Luboš Rýgl. V komisi letos zasedl starosta ing. Josef Chudoba,
Jana Kuželová, Iva Barcalová a Lojza Konopáč. Samotné hodnocení a ochutnávka začala v 16
hodin. Vyhlášení soutěže bylo s napětím všech soutěžících a diváku očekáváno po 18 hodině.
Abych nenapínal. Vyhrál obhájce titulu Jarda Hermoch, 2. Michal Řeháček, 3. Marcel Fiala, 4.
Bořek Novotný, 5. Luboš Rýgl. U diváků to vyhrál taky Jarda. A musím říct, že oprávněně. Fakt
byl jeho guláš dobrý. Každý ze soutěžících dostal malý peněžní příspěvek, prvních pět diplom a
první putovní pohár. Ten nám letos vylepšil Vítek Makovec o podstavec, kde jsou jména
předchozích vítězů soutěže. Po vyhlášení ještě proběhla tombola o zajímavé ceny, mimo jiné
zájezd pořádaný naším spolkem do Valtického podzemí a zájezd na Dlouhé Stráně. Na závěr
večera nám zahrál p. Němeček z Ostroměře, který zábavu ještě více rozproudil. O tom, že guláše
všech soutěžících byly dobré, svědčí to, že po 22 hodině nic nezbylo. A všichni přežili, a všichni
se bavili! A o to šlo.
Další akcí, kterou náš spolek pořádá je již zmiňovaný zájezd Dlouhé Stráně, dne 13. srpna 2016
Jedná se o přečerpávací elektrárnu v Jeseníkách, tvořenou dvěma nádržemi. Prohlídka je formou
exkurze do samotné elektrárny s přednáškou, podzemí elektrárny, poté výjezd k dolní a horní
nádrži autobusem.
Prohlídka začíná v 10 hodin, odjezd je plánován na 6 hodinu ranní. Po samotné prohlídce, cca
tříhodinové, se ještě v místě naobědváme.
Na zpáteční cestě se zastavíme v Dolní Moravě. Jedná se o nově otevřený zážitkový park, takže
děti si též přijdou na své.
Objednávky na tento zájezd volejte:
Bořek Novotný - 603 230 117, nebo Karel Falta 725 646 401
Těšíme se na další společnou akci.
Za spolek Maxinec Podhorního Újezdu a Vojic,
Bořek
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Co se děje v naší škole aneb akce ZŠ Vojice
Všechno už je dokončeno,
léto právě začíná,
na zahradě voní seno
a v kornoutech zmrzlina.
Děti křičí třikrát sláva,
začaly nám prázdniny.
A my můžeme bilancovat právě končící školní rok.
Celým rokem nás provázel projekt „S Píďou kolem
světa“. Společně jsme navštívili všechny světadíly,
vyprávěli jsme si o jejich důležitých místech, kultuře,
poznávali jsme místní zvířata, vytvořili model africké
vesnice z vlastnoručně vyrobeného slaného těsta,
ochutnávali různé africké ovoce, vyrobili si masky, jež
se využívají v japonském divadle, připravili indické
placky chapati a zeleninové sabji. Díky tomuto projektu
jsme se také podívali na různá místa, ať už fyzicky nebo
virtuálně. Do nedalekého Hradce Králové jsme odjeli
dokonce dvakrát. Při první návštěvě, hned v září, jsme
navštívili Muzeum východních Čech, kde jsme
absolvovali interaktivní doprovodný program k výstavě Na vlnách pod plachtami a pak už jsme se
skutečně plavili, a to parní lodí Primátor Ulrich a užili jsme si vyhlídkovou plavbu po Labi.
Podruhé bylo naším cílem Divadlo Drak, kde jsme zhlédli představení o dceři čínského císaře, Princezna
Turandot, a pak zašli na prohlídku Labyrintu, což je muzeum loutek, vytvořených právě v dílnách tohoto
divadla a také jsme vyzkoušeli různé divadelní profese v interaktivní laboratoři.
V květnu jsme vyrazili do Českého ráje. Zde jsme v místním muzeu přírody absolvovali dvě
komentované prohlídky, Vznik Prachovských skal a Dřeviny a byliny. Druhá prohlídka byla průvodcem
pojata spíše jako exkurze v místní zahradě, což nám vůbec nevadilo. Prohlédli jsme si hmyzí hotel,
zahráli na "varhany" z různých druhů dřeva, hledali život v tůňkách, spatřili mnoho rozličných živočichů,
které nikdo z nás nečekal. Potom jsme se již vydali na turistický okruh do Prachovských skal. Zde jsme
naše putování uzavřeli. Procestovali jsme celý svět, ale nakonec jsme se přece jen vrátili domů, do našeho
krásného kraje, protože jak jsme zpívali na naší besídce, stále platí, Čechy krásné, Čechy naše.

Mgr. Jitka Jenčovská, ředitelka ZŠ

Školní rok v mateřské škole
Naše obec: „Koukáme se kolem sebe“
V našem třídním vzdělávacím plánu máme téma: „Naše obec“, a tak jak chodíme po naší obci Podhorní
Újezd a Vojice, tak se i rozhlížíme kolem sebe a pozorujeme, co se kolem nás děje
a jaké stavby, instituce se nalézají a jací řemeslníci v naší obci žijí.
Na začátku listopadu jsme se byli s dětmi podívat v místním kravíně, kde malí návštěvníci viděli, jak jsou
ustájené kravičky, čím se krmí, jak a čím se podestýlají, odkud a kde se asi vzalo to mléko, které jim tak
chutná při svačince. Pan Novotný byl náš milý průvodce a umožnil dětem si pohladit i malá telátka.
Viděly, kolik lidí se stará o kravičky a jaká mechanizace projíždí v prostorách kravína.
V předvánočním čase si děti namalovaly psaníčko pro Ježíška a šly ho hodit do schránky místní pošty.
Díky vstřícnosti a ochotě paní Bílkové jsme viděli, jak psaníčka vybrala ze schránky, orazítkovala
a poslala na adresu: „Ježíšek Nebe“. Děti si poštu prohlédly a natiskly si pár razítek.
Také jsme se šli podívat na koníky. Měli jsme možnost nahlédnout do stáje, viděli jsme, čím
se kůň podestýlá a že mu chutná seno a oves, občas nějaké jablko, ale i suchý chléb a jako mls, třeba i za
odměnu, cukřík.
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Naše další kroky vedly do zahradnictví, kde se o nás mile
postaraly obě paní Laňarové a dětem ukázaly, jak vypadá
výsev, sazenička samostatně přesazená a viděly i petrklíče
v plném květu.
Na návštěvě u pana Bartoše, řemeslo klempíř pokrývač,
děti viděly a slyšely, čím se řemeslo pokrývačské
vyznačuje a jaké stroje a nářadí jsou k tomu třeba.
Při našem putování vesnicí jsme měli možnost vidět, jak
se štípe dříví na štípačce. Ochotně nám to ukázali paní
Bílková a pan Procházka, který nám také předvedl práci
s motorovou pilou.
Dětem se velmi líbil bagr pana Kozáka, který nahoře pod
lesem bagroval a rovnal terén. Dětská očka byla jako u
vytržení a když projela kolem veliká Tatra pana Luštického, naložená vybagrovanou hlínou, byl jejich
zážitek ještě více umocněný.
Řemeslo zednické nám předvedl pan Zítko. Názorně nám ukázal, jak se v míchačce vyrobí beton, který
jsme si na zednické lžíci prohlédli. Některé děti to neviděly poprvé a zvládly mu
i napumpovat vodu.
S řemeslem instalatérským nás seznámil pan Bílek, když přišel opravit vodovodní kohoutek. Vysvětlil
také dětem, že vodou je třeba šetřit a kohoutky zavírat.
Velkým zážitkem byla pro děti návštěva autoservisu pana Zahrádky, kde měly možnost
si prohlédnout auto zvednuté až ke stropu. Osahaly si pneumatický klíč, kterým společně s panem
automechanikem dotahovaly šrouby na kole. Při odchodu se mohly posadit na čtyřkolku, kterou si celou
prohlédly. Byla to velmi spontánní návštěva ve velmi příjemném prostředí.
Ještě jednou mockrát děkujeme za Váš čas, ochotu, vstřícnost a hlavně velikou trpělivost,
se kterou jste se nám všichni ve svých odborných činnostech věnovali.

Eliška Odstrčilíková

Úspěch Zbyňka Charváta v časovce
Letošní první závod handicapovaných cyklistů České federace
Spastic Handicap se konal v Litvínově. Závody pořádal SK Jedlička
Liberec v rámci závodů – časovky zdravých cyklistů v v severočeské
obci Louka u Litvínova.
ČFSH je sdružení sportovců s centrální poruchou hybnosti, kteří jsou
sdruženi a sportují v jedenácti tělovýchovných jednotách. Kromě
cyklistiky
se
věnují
atletice,
boccie
a
lukostřelbě.
Okruh časovky pro všechny kategorie cyklistů i tricyklistů měřil
15 km a vedl poslední dubnovou neděli z Louky u Litvínova přes
Mariánské Radčice, Braňany a zpět do Louky. Závodníci na
tricyklech (velká tříkolka uzpůsobená pro zdravotně postižené) jsou
rozděleni do dvou kategorií podle stupně postižení – kategorie T1
více postiženi – mohou jezdit časovky s doprovodem, většinou
nenasednou bez pomoci asistenta na kolo, nenapijí se za jízdy atd.
Startovalo se postupně po jedné minutě ženy T1 , muži T1
s nejtěžším postižením, poté muži T2 s postižením méně omezujícím
a poslední startovali handicapovaní cyklisté.
Zbyňkovi se tato časovka velmi povedla. Po výborném výkonu dojel
na prvním místě, jako druhý se umístil medailista z Paralympiády v Londýně David Vondráček a třetí byl
Roman Šejna. Všichni sportují za STS Praha a jezdí v kategorii T2.
Pokud jste firma či jednotlivec a chtěli byste Zbyňka podpořit. Tak neváhejte a kontaktujte ho buď to na
telefonní číslo 724 008 073 nebo e-mail zbynekcharvat@seznam.cz. Za všechny sponzorské dary předem
děkuji.
Zbyněk Charvát
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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 červenci oslaví 70. narozeniny pan Oldřich Pergl z Vojic č. 137.
V červenci oslaví 93. narozeniny pan Stanislav Valenta z Podhorního Újezdu č. 2.
V srpnu oslaví 80. narozeniny pan Václav Novotný z Podhorního Újezdu č. 5.
V srpnu oslaví 81. narozeniny paní Jindřiška Zítková z Podhorního Újezdu č. 6.
V srpnu oslaví 70. narozeniny pan Vladimír Žitka z Vojic č. 99.
V září oslaví 70. narozeniny paní Gerlinde Schimecková z Podhorního Újezdu č. 138
V září oslaví 94. narozeniny paní Marie Jedličková z Vojic č. 34.

Sbor dobrovolných hasičů
pořádá

dne 16. 7. 2016
zájezd do Svijanského Újezda
na již 27. Slavnosti Svijanského piva.
a
Dne 6. 8. 2016
Koncert studentského, pop-rockového orchestru
regionu východní čechy
REGIOBAND
pod vedením Stanislava Horáka,
který vystoupí ve Sportovním areálu v Podhorním Újezdě

Ve Vojicích a v Podhorním Újezdě dne 30. 6. 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

