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Vážení spoluobčané,
uplynulý rok byl rokem voleb do zastupitelstev obecních samospráv. V naší obci se ucházelo o místo v obecním zastupitelstvu 18 kandidátů. Dle předem daných pravidel bylo zvoleno 9 zastupitelů.
Místostarostou byl opět zvolen Václav Luštický, předsedou kontrolního výboru Boris
Ulrych, předsedou finančního výboru Šárka
Kloutvorová, předsedou kulturního výboru
Mgr. Jitka Jenčovská, předsedou sportovního výboru František Kloutvor. Zbývající
členové zastupitelstva jsou Václav Novotný,
Milan Bílek a Jaromír Chudoba. Přál bych si,
aby nové zastupitelstvo při svých rozhodováních mělo šťastnou ruku a jeho hlavním
cílem bylo pracovat pro vytváření co nejlepších podmínek pro život našich občanů.

Na počátku nového volebního období bych
Vás chtěl seznámit s akcemi, které jsou již
připraveny. První akcí bude v první polovině
roku výměna světel veřejného osvětlení za
výkonnější a úspornější LED světla. V červnu
se začne se zateplením školy, včetně výměny vytápění. Tato akce by měla skončit
30. 9. 2019. Pokračujeme rovněž v projektu
rozšíření silnice proti MŠ. Nezapomínáme
ani na postupné řešení odpadních vod. Je
zpracován projekt na řešení oblasti kolem
Žítkových, takže záleží pouze na rozpočto-
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vých možnostech příštího roku. V dalším
období se na pořad jednání pravděpodobně
vrátí cyklostezka do Ostroměře a další akce
podporované státem.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
příjemné prožití svátků vánočních v kruhu
svých nejbližších. Do nového roku Vám přeji
hodně úspěchů v práci a v osobním životě
hodně štěstí a zdraví.
Ing. Josef Chudoba,
starosta obce

IV / 2018					vojicko — újezdecký zpravodaj					

VYHLÁŠENÍ
ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY V OBCÍCH
POD ZVIČINOU
Pro Podhorní Újezd je v MVS uvedeno 532 obyvatel a 29 padlých a pro obec Vojice 624 obyvatel a 32 padlých. Dne 28. října 1918 došlo k slavnostnímu vyhlášení
samostatného československého státu.
Zpráva o tom do obcí přišla následujícího
dne 29. října. Na vojické škole byl ihned vyvěšen prapor v národních barvách a odpoledne bylo ve škole volno. Večer byl uspořádán průvod a slavnost u sochy M. Jana Husa.
Úřední prohlášení o samostatnosti našeho
státu přečetl starosta obce p. V. Sál. Pak promluvili o vzniku samostatného státu a jeho
významu řídící učitel Bohumil Dousek,
p. Alois Khun a p. František Vagenknecht.
Poté byly společně zazpívány vlastenecké
písně a provolána sláva našemu mladému
státu. Střelba z hmoždířů trvala celý den.
V pátek 1. listopadu odpoledne byly proslovy znovu proneseny v hostinci U Čermáků. Ještě předtím, dne 29. října, rozezněl se
opět zvonek na místní kapličce, který byl
ukryt od doby, kdy se sbíraly zvony pro
válečné účely. Zvonění v ten den působilo

velmi dojemně. Dne 8. listopadu 1918 byla
konána školní slavnost na oslavu prohlášení
československého státu a památku bitvy na
Bílé hoře za veliké účasti občanstva. Žáci
všech tříd se shromáždili ve škole, odkud
vyšli společně na náves, kde byl sestaven
průvod. Vpředu kráčeli chlapci s tabulkami, na nichž byla napsána hesla. Za nimi se
řadila ostatní školní mládež a mnohé dívky byly v národních krojích. Všichni měli
praporky v barvách národních. Za školní
mládeží se řadil Sbor dobrovolných hasičů,
hospodářsko-čtenářský spolek Hálek s divadelním odborem a ostatní občanstvo z Vojic
a Podhorního Újezda. Průvod prošel celou
obcí a od západní strany došel k Husovu pomníku. Zde pronesli slavnostní řeč zástupci
obce a spolků a poté žáci přednesli příležitostné básně. Za velikého nadšení obecen-
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stva byla slavnost ukončena. Dne 21. dubna
1919 se v obci konala slavnost sázení „Lip
svobody“ za součinnosti učitelského sboru
a školní mládeže. V obci byly zasazeny čtyři lípy – Masarykova, Wilsonova, Husova
a Žižkova u sochy Husovy.
Pomník padlým ve světové válce
Pomník padlým z Vojic a Podhorního
Újezda podle návrhu zdejšího rodáka sochaře Ladislava Jana Kofránka byl vybudován nákladem místních sdružených spolků. Na podstavci stojí postava antického
bojovníka v nadživotní velikosti s mečem
a štítem a se zbytky roztržených okovů na
obou rukou, před ním matka s dítětem. Na
podstavci je vytesán znak s českým lvem,
pod ním je nápis: „Za činy živých i mrtvých
nám Spravedlnost dává Vlast“. Pomník se
nachází v Podhorním Újezdě na svahu při
rozcestí u č.p. 90. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo 27. srpna 1922.
V sobotu 3. března 1931 se konala na školní
zahradě slavnost na oslavu 81. narozenin
TGM, při níž byl na této zahradě odhalen
památník panu prezidentovi, který pořídila
místní školní rada nákladem 500 Kč.
Zdroj: TOMÍČKOVÁ, Oldřiška.
VVYHLÁŠENÍ ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLIKY V OBCÍCH POD ZVIČINOU.
POD ZVIČINOU: Vlastivědná čítanka.
2018, 36(4), 43.
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce

35. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 3. 9. 2018
1. • Pronájem obecní hospody

Starosta obce předložil ZO jedinou žádost
na pronájem obecního hostince ve Vojicích,
a to žádost Sharon Moscato, bytem Kumburský Újezd 12. Nájemné je stanoveno na
12,– Kč / 1 rok, záloha na vodné je 300,– Kč /
1 měsíc. Náklady spojené se spotřebou
elektrické energie, plynu a odvoz odpadků
si hradí nájemce sám. Doba nájmu je od
1. 10. 2018 na dobu neurčitou. ZO všemi
hlasy schvaluje žádost Sharon Moscato za
výše uvedených podmínek.
2. • Ostatní
a) Starosta obce předložil ZO žádost
Dany Kučerové, bytem Vojice 171 na prodej pozemku parc.č. 201/17 v k.ú. Vojice.
ZO bere tuto informaci starosty obce na
vědomí.
b) Starosta obce předložil ZO žádost Vladimíra Řeháka, bytem Lidické nám. 577, Jičín na prodej pozemku parc.č. 196/3 v k.ú.
Vojice. ZO bere tuto informaci starosty obce
na vědomí.
c) Starosta obce, v rámci podpory individuálního vyvážení septiků, navrhuje opět
přispět občanům 100,- Kč za každý vyvezený 1 m3 odpadních vod. ZO tento návrh
všemi hlasy schvaluje.
d) Starosta obce předložil ZO žádost Věry
Jebali, bytem Vojice 72 o přidělení obecního
bytu. V současné době není žádný obecní
byt volný. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.

Ustavující zasedání zastu
pitelstva obce Podhorní
Újezd a Vojice konané dne
1. 11. 2018
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Podhorní
Újezd a Vojice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce panem Ing. Josefem
Chudobou (dále jako „předsedající“).
Na úvod předsedající předal členům zastupitelstva obce (při prezentaci) osvědčení

o zvolení členem zastupitelstva obce podle
§ 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu
s § 91odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, se konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb, nebo
hlasování (lhůta uplynula 24. 10. 2018),
žádný návrh nebyl podán. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Podhorní Újezd
a Vojice zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní a to od 24. 10. 2018
do 2. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech devíti
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona
o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib, nebo
složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit
slib, ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Novotného a Jaromíra Chudobu
a zapisovatelem Marcelu Novotnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy
a ověřovatelé i zapisovatel byli všemi hlasy
schváleni. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
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Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Návrh programu byl všemi členy
zastupitelstva obce jednomyslně schválen.
Volba starosty obce
Před přistoupením k volbě podal předseda
jící návrh k hlasování, zda volba bude veřejná, nebo tajná.
Pro tajnou volbu hlasovalo všech 9 členů
zastupitelstva.
Pro kandidáta Ing. Josefa Chudobu hlasovalo 6 členů zastupitelstva.
Pro kandidáta Šárku Kloutvorou hlasovali
2 členové zastupitelstva.
Pro kandidáta Borise Ulrycha hlasoval
1 člen zastupitelstva.
Starostou obce se na příští volební období
stal Ing. Josef Chudoba.
Starosta poděkoval členům zastupitelstva
za důvěru a podal návrh, aby svoji funkci
vykonával jako neuvolněný starosta. Návrh
byl 8 hlasy schválen, 1 se zdržel.
Volba místostarosty obce
Dále zastupitelé hlasovali o způsobu hlasování místostarosty. Jednomyslně schválili
tajnou volbu.
Ze dvou kandidátů, Václava Luštického
a Šárk y Kloutvorové, zastupitelé 6 hlasy
zvolili Václava Luštického. Pro Šárku Kloutvorovou hlasovali 3 zastupitelé.
Místostarostou obce na příští volební období, který bude svoji funkci vykonávat jako
neuvolněný, se stal Václav Luštický.
Zřízení finančního a kontrolního výboru,
kulturní a sociální komise a sportovní
komise
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l
zákona o obcích, neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,
který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výpokračování na str. 4
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zápisy ze zasedání
zastupitelstva obce
pokračování ze str. 3
bor musí mít nejméně tři členy (§ 119 ost. 1
zákona o obcích). Předsedající navrhl, aby
zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní
výbor, přičemž každý z nich bude mít tři
členy. Pro nedostatek kandidátů na členy
výborů obec Podhorní Újezd a Vojice tuto
volbu odkládá na nejbližší zasedání. Jiný
návrh podán nebyl. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán jeden návrh, a to
pro Šárku Kloutvorovou. Šárka Kloutvorová
byla 8 hlasy zvolena předsedou finančního
výboru. 1 hlas se zdržel.
Předseda vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán jeden návrh, a to

pro Borise Ulrycha. Boris Ulrych byl 8 hlasy zvolen předsedou kontrolního výboru.
1 hlas se zdržel.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na funkci předsedy kulturní a sociální komise. Byla oslovena
Mgr. Jitka Jenčovská, kterou zastupitelé
7 hlasy schvalují, 2 hlasy se zdržely.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podání návrhů na funkci předsedy sportovní komise. Byl osloven František Kloutvor, kterého zastupitelé 8 hlasy schvalují,
1 hlas se zdržel.
Zbývající 3 členové zastupitelstva Jaromír
Chudoba, Václav Novotný a Milan Bílek se
stanou členy výborů a komisí. Zbývající členové výborů a komisí budou doplněni z řad
občanů. Takto navržený záměr ZO všemi
hlasy schvaluje.
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Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající informoval o výši odměny
neuvolněného starosty obce, která činí
27.571,– Kč. Výši této odměny zastupitelé
8 hlasy schvalují, 1 hlas se zdržel.
Předsedající navrhl, aby neuvolněný místo
starosta pobíral odměnu ve výši 6.740,– Kč.
Takto navrženou odměnu zastupitelé 8 hlasy schvalují, 1 hlas se zdržel.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zá
kona o obcích a nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna pro předsedy
výborů a komisí ve výši 1.590,– Kč a pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří budou
zároveň členy komisí, nebo výborů měsíční
odměna ve výši 1.280,– Kč. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Tento návrh byl jednomyslně schválen.
Zapsala Marcela Novotná

sbor dobrovolných
hasičů ve vojicích vás
srdečně zve na

hasičský
ples
sobota 12. 1. 2019
od 20.00
v hostinci Na Rohu
ve Vojicích
k poslechu a tanci
hraje kapela
SERVIS VOKAP
bohatá tombola
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spolek maxinec

Dne 3. 11. 2018 pořádal spolek Maxinec Podhorního Újezdu a Vojic za přispění obecního úřadu zájezd do Vinného sklípku pod Kraví
horou. Při cestě do vytouženého sklípku bylo v plánu zastavit se
i v Technickém muzeu v Brně.
Něco o Technickém muzeu v Brně
Technické muzeum v Brně je příspěvkovou
organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.
V hlavní budově muzea je k vidění 16 stálých expozic a Technická herna, která zauj
me malé i velké návštěvníky. Zábavnou,
interaktivní formou seznamuje s různými
zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. V muzeu také od roku 2006 funguje
výtvarně-technická dílna, ve které nabízejí
programy zaměřené na tradiční řemeslné
a výtvarné techniky. V týdnu dílnu využívají školy a školky, o víkendech pořádají
dílny pro širokou veřejnost – děti pracující
za pomoci rodičů i dospělých.
Mimobrněnské technické památky, které
má Technické muzeum v Brně ve své správě, představují ideální příležitost například

pro víkendový výlet, protože v sobě kloubí
poznávání historie, řemesel, průmyslu či
architektury s výletem do malebné přírody
a okolí s dalšími zajímavými turistickými
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cíli. Externí technické památky jsou otevřeny pouze v turistické sezóně, jejich otevírací
doba se liší, při plánování návštěvy. Myslíme si, že před náročným degustováním
vínečka se prohlídka opravdu líbila.
Penzion pod Kraví horou Bořetice
Při příjezdu v odpoledních hodinách na určené místo bylo na každém, jak cítí opojné
vůně bořetického vína.
pokračování na str. 6
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spolek maxinec
pokračování ze str. 5

Každý účastník zájezdu se šel hned ubytovat, hodil tašku a zmizel v uličkách Bořetic.
Ve vinném sklípku nabízejí především vína
z vlastní produkce. Rodina Újezdských obhospodařuje cca 2,5 ha vinic. Vinice leží ve
viniční trati Čtvrtě k Vrbici, Tálky a Zaječí
na jihozápadních stráních s dostatečným
slunečním svitem umožňujícím kvalitní
vyzrání hroznů.
Pokud můžeme doporučit Bořetice a Penzion pod Kraví horou, tak můžeme s klidem
říct, že na relaxování a totální oddych do
druhého dne je to opravdu dobré místo, a to
jak krajinou, tak ochotným personálem,
který si na náš zájezd zvykl a každoročně
se těší na naši společnost.
Jak bylo zjištěno, máme mezi účastníky
zájezdu i takové znalce, kteří každoročně
vytvářejí z různých vzorků nová vína.
Už druhý rok nám hrála k dobré pohodě
cimbálovka KAPRIC, která opět nezklamala
a s dobrou náladou nám přijela zahrát svůj
repertoár.

Dle názorů na zájezd byl zaznamenán
opravdu dobrý ohlas, protože už teď se plní
autobus na zájezd do vinného sklípku na
rok 2019.
SPOLEK MAXINEC

Zprávy z kulturní
komise
Dýně

Dne 25. října se mohli dospělí i děti již
počtvrté sejít na oblíbené akci s názvem
Dýně. Dýňová polévka, sušenky, svařené
víno a sychravé počasí dotvářely příjemnou atmosféru tohoto setkání, při kterém si
zájemci vydlabou venkovní svítící ozdobu.
Jako každým rokem se tato událost odehrála v Podhorním Újezdě ve skále u myslivců
a občerstvení zajistily děti ze základní školy
pod vedením paní kuchařky Petry Myslivečkové. Jestli jste se ještě nebyli podívat,
přijďte za rok!

Divadlo Na Fidlovačce

I letos došla řada na tradiční předvánoční
kulturní aktivitu, kterou je zájezd do hlavního města a s tím spojená návštěva divadla.
Tentokrát byl na programu muzikál Ženy
na pokraji nervového zhroucení od dvojice
autorů David Yazbeck, Jeffrey Lane. Plně
obsazený autobus vyjížděl z Vojic v 8 hodin
ráno. Divadlo začínalo v 17 hodin, a tak každý mohl strávit čas do prvního zvonění dle
svého uvážení. Muzikál o ženách a mužích

a jejich vzájemném trápení s nádhernými
melodiemi a hereckými a pěveckými výkony sklidil velký potlesk.

Rozsvěcení vánočního stromu

Vánoční strom se v naší obci rozsvítil 1. prosince. Jakožto živý rostlý smrk na školní zahradě je každým rokem vyšší a vyšší, a proto
bylo zapotřebí mu letos obstarat další světelné řetězy. Pro široké obecenstvo si žáci
základní školy a děti mateřské školy připravili několik básní, písní a koled, a příjemně
tak navodili vánoční atmosféru. Nechyběl
ani stánek s výrobky žáků, který se, jako
obvykle, rychle vyprodal. Horké nápoje
a hořící koš k ohřívání byly v režii místních
hasičů, a tak nemuseli mít návštěvníci obavy z případné zimy. Na závěr děti navštívili
čerti, Mikuláš a anděl a všechny obdarovali
nadílkou.
Krásné Vánoce Vám všem přeje kulturní
komise OÚ.
Za kulturní komisi
Daniela Kalvodová
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jubilanti
leden

• 75. narozeniny oslaví pan Jaroslav Ny
drle z Vojic
• 82. narozeniny oslaví paní Jaroslava
Machytková z Vojic
• 86. narozeniny oslaví pan Zdeněk Ma
chytko z Vojic
• 86. narozeniny oslaví pan Ivan Bryknar
z Podhorního Újezdu

únor

• 70. narozeniny oslaví pan Jiří Smutný
z Podhorního Újezdu
• 81. narozeniny oslaví paní Alena Soukupová z Vojic

březen

• 70. narozeniny paní Olga Odvárková
z Vojic
• 75. narozeniny paní Marcela Kočí z Pod
horního Újezdu
• 75. narozeniny paní Jaroslava Bílková
z Vojic
• 80. narozeniny paní Helena Patolánová
z Vojic
• 81. narozeniny pan Josef Soukup z Podhorního Újezdu
• 84. narozeniny pan Josef Smolař z Podhorního Újezdu
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Zprávy z vojické
školy a školky

Pomalu končí letošní rok. Vrcholí čas adventní, čas těšení a očekávání.
I letos jsme si ho zpestřili několika akcemi.
29. listopadu jsme zdobili stromky v Podhorním Újezdě U Brodku. Tak jako loni jeden stromek děti z mateřské školy a jeden
žáci základní školy.
30. listopadu se uskutečnil další projektový
den, tentokrát bylo téma advent. Nejmladší žáci si nejprve zopakovali kalendářní

měsíce, určovali jsme, kolik má který dní.
Připomněli jsme si dnešní datum a poblahopřáli jsme Ondřejům k svátku. Pak už jsme
vypravovali o nastávajícím období. Zazpívali jsme si koledy. A už jsme vyhlíželi děti
z mateřské školy, které jsme pozvali na návštěvu. Ty nejmenší byly trochu vyděšené,
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ale za chvíli už byli všichni kamarádi. Rozdělili jsme se do skupinek a každý si vyrobil
vánoční ozdobičku. Na závěr jsme si ještě
společně zazpívali.
1. prosince jsme rozsvítili vánoční strom
u základní školy. Děti z obou místních škol
si připravily krátký program plný básní, říkanek, koled a písniček. Uskutečnila se již
tradiční prodejní výstava výrobků žáků základní školy. A tak si mohli přítomní koupit
adventní věnce, ozdobné svíčky, andělíčky
a další vánoční dekorace. A samozřejmě
nechyběl Mikuláš se svým doprovodem,
pokračování na str. 8

Veronika Charvátová
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Zprávy
z vojické
školy
a školky
pokračování ze str. 5
který obdaroval přítomné děti mikulášskými balíčky.
20. prosince se uskutečnila v mateřské škole
Vánoční besídka spojená s výtvarnou dílnou. Děti si připomněly Vánoce pásmem
říkadel, písniček a koled. Potom společně
s rodiči vyrobily dřevěnou ozdobičku, která
jim určitě doma ozdobí stromeček. A i do
mateřské školy přišel Ježíšek a děti se radovaly z nových hraček a her.
21. prosince jsme se rozloučili s letošním
rokem již tradičně Vánočním dnem. Připomněli jsme si některé vánoční zvyky a obyčeje, zazpívali jsme si koledy, ochutnali cukroví. Pohráli jsme si s novými hrami. Pak
jsme se už vydali do lesa, ozdobit stromeček
zvířatům. Letos jsme ho ozdobili mrkvemi,
jablky, kaštany, řepou a oříšky.
Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem.
To kouzlo ale není jen o dárcích a krásně nazdobeném stromečku. Je to čas, kdy máme
více času na svou rodinu, přátele. A tak Vám
přeji, abyste si je letos užili co nejlépe.
Mgr. Jitka Jenčovská,
ředitelka ZŠ
Ondřej Kloutvor

Anežka Bartošová
informační bulletin vydává obec podhorní újezd a vojice
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