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PODHORNÍ ÚJEZD – VOJICE

OD DOBY PRVNÍCH POČÁTKŮ OSÍDLENÍ – KARTUZIÁNI
Kartuziáni jsou mnišský řád založený roku
1084 svatým Brunem, kanovníkem v Remeši v údolí La Chartreuse (Francie). Zde byl
založen první kartuziánský klášter, a právě
odtud pochází jejich jméno podle latinského
názvu Chartreuse (Cartusium). Zdejší konvent - velkokartouza se stal sídlem generálního převora řádu. Z kmenového konventu
nedaleko Avignonu se kartuziáni šířili do
dalších evropských zemí. Roku 1176 byli
kartuziáni schváleni Apoštolskou stolicí
a zařadili se mezi nejpřísnější řády vůbec.
Kartuziáni se řídí řeholí svatého Benedikta – odnož takzvaných bílých benediktů
s poustevnickým způsobem života. Patrony řádu jsou Panna Marie a svatý Bruno.
V českých zemích vznikaly první kartouzy
ve 14. století. Nás bude zajímat jen jedna
kartouza, jedná se o kartouzu ve Valdicích,
patřila mezi nejvýznamnější pobělohorský
konvent. Byla založena roku 1627 na jičínském panství Albrechta z Valdštejna. Právě
odtud přišli do Sobčic, Podhorního Újezda,
Vojic a Ostroměře kartuziánští mniši, kteří
postupně tyto čtyři statky skoupili. Sobčice
koupili v roce 1661 a vytvořili zde správní
jednotu statku sobčického, do které patřil
od roku 1664 statek Podhorní Újezd, od
roku 1718 statek Vojice a Ostroměř. Kartuziáni sem přišli z důvodu těžby stavebního
materiálu, kterým byl právě pískovec. Proto
po příchodu do našeho kraje okamžitě zahájili těžbu pískovce robotným způsobem.
Podle vyprávění pamětníků se scházeli
robotníci našich obcí na místě, kde bývala
ratejna (velký přízemní dům), kterému se
dnes říká „ve dvoře".

V době žní býval postaven na „novým" (jméno bývalého rybníka, který byl za kartuziánů nebo ještě dříve vysušen - dnes hasičská nádrž ve Vojicích) velký stan, v němž
byl ubytován řádový mnich, silný, vysoké
postavy (snad hospodářský správce řádu
nebo převor). Ve stanu se mu peklo a vařilo. Kolem na polích pracovali robotníci
v potu tváří, v poledne dostávali napít
trochu podmáslí. Pohodlné pobízel k práci dráb holí. Pískovce vytěženého hlavně
v Podhorním Újezdě používali kartuziáni
zprvu na stavbu cest, pak kostela a fary
v Sobčicích a k sochařské výzdobě. Ve Vojicích byla za kartuziánů vystavěna hospoda
číslo 74. Ve štítě hospody se nacházel znak
s iniciály C W 1745 (Cartusium Waldicensis
a rok 1745 - kartouza Valdická 1745). Letopočet ve znaku svědčí o dostavbě hospody
a vysoké zdi. Znak je pro paměť zazděn na
severní zdi vojické školní budovy. Zeď, hospoda, poustevny a postupně další budovy za
zdí byly vystavěny našimi kameníky, zedníky a povozníky, kteří dostávali 30 krejcarů
denního platu. Od kartuziánů pochází také
socha Jana Nepomuckého u státní silnice
postavená roku 1747, která byla v roce 2008
převezena ke hřbitovu. Kartuziáni vedli
a do dnešních dnů vedou, i když ne už
v Čechách, život v úplném odloučení od světa v naprostém tichu. Věnují se modlitbám,
rozjímavému životu, studiu i práci na pozemcích přiléhajících ke kartouze. Požívání
masa mají úplné zakázáno, jednou týdně se
postí o chlebu a vodě. Každý z členů řádu
má právo obývat vlastní poustevnu se zahrádkou.
vojicko — újezdecký

zpravodaj

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám všem, kteří
se aktivně zapojujete do dění v obci,
ať již jako členové zastupitelstva,
sboru dobrovolných hasičů,
sportovců,

myslivců,

nebo

kteréhokoliv jiného místního
spolku, srdečně poděkoval za
Vaši soustavnou, nezištnou
a obětavou práci ve prospěch nás
všech.
Dovoluji si využít této předvánoční
atmosféry, abych Vám popřál
příjemné prožití svátků vánočních
v klidné atmosféře Vašich domovů.
Do nového roku přeji mnoho zdraví,
štěstí a pracovních úspěchů.
Ing. Josef Chudoba
starosta obce
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ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
11. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 29.8.2019
1/ Výběr dodavatele na projekt stezky
Podhorní Újezd - Ostroměř
Starosta obce předložil ZO 3 cenové nabídky
na vypracování projektu stezky Podhorní
Újezd – Ostroměř. Nejvyšší nabídku podala
firma Hronovský - dopravní projekce s.r.o.,
Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
s částkou 425.000,- Kč bez DPH. Druhou
nabídku podala firma VIAPROJEKT s.r.o.,
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové s částkou
410.000,- Kč bez DPH a třetí nejnižší nabídku podala firma HIGHWAY DESIGN,
s.r.o., Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové s částkou 399.000,- Kč bez DPH. ZO
8 hlasy schvaluje cenovou nabídku firmy
HIGHWAY DESIGN s.r.o., Okružní 948/7,
500 03 Hradec Králové, IČ: 27513351 s částkou 399.000,- Kč bez DPH. 1 hlas se zdržel.
2/ Žádost o bezúplatný převod pozemků
parc.č. 1436/3 a 1436/5 v k.ú. Podhorní
Újezd od Královéhradeckého kraje
Starosta obce předložil ZO žádost o
bezúplatný převod pozemku parc.č. 1436/3
o výměře 253 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace a pozemku parc.č. 1436/5
o výměře 21 m2, ostatní plocha – silnice,
oba v k.ú. Podhorní Újezd. Jedná se o pozemky pod stavbou chodníku, které byly
obci zapůjčené smlouvou o výpůjčce ze dne
15.7.2013 v souvislosti se stavbou „Zatrubnění části dlážděného příkopu, stavba chodníku a oprava zídky u silnice č. III/32750 na
pozemku PK č. 1436, k.ú. Podhorní Újezd,
okres Jičín“. K převodu se též vztahují omezující podmínky. Dárce si vyhrazuje k tíži
obdarovaného zákaz zcizení převáděných
nemovitých věcí, které se zřizuje bezúplatně
mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a
o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníkem, v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům

neposkytne. Takto předloženou žádost
o bezúplatný převod výše uvedených pozemků a omezující podmínky ZO všemi
hlasy schvaluje.
3/ Žádost o prodej části pozemku parc.č.
1280/1 v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost Jana
Kunrta, bytem Duškova 1020/14, 150 00
Praha 5 na odprodej části pozemku parc.
č. 1280/1v k.ú. Vojice. Po vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku
a vyvěšení záměru prodeje se ZO k projednání vrátí. ZO bere tuto informaci starosty
obce na vědomí.
4/ Žádost o prodej části obecní komunikace parc.č. 1313 v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost manželů
Bohuslava a Ivany Ondráčkových, bytem
Vojice 170, 508 01 Hořice na odprodej části
obecní komunikace parc.č. 1313 v k.ú. Vojice. Po vypracování geometrického plánu
na rozdělení pozemku a vyvěšení záměru
prodeje se ZO k projednání vrátí. ZO bere
tuto informaci starosty obce na vědomí.
5/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu
Hostince Na rohu
Starosta obce předložil ZO žádost TJ Sokol
Podhorní Újezd a Vojice na snížení částky za zálohy energií v Hostinci Na rohu
z 8.000,- / 1 měsíc na 6.000,- Kč / 1 měsíc.
Snížení bude řešeno Dodatkem č. 1, které
ZO všemi hlasy schvaluje.
6/ Ostatní
a) Boris Ulrych informoval o předběžném rozpočtu na bezdrátové zabezpečení
budovy základní školy ve výši 40 – 50 tis.
Kč. Takto předložený rozpočet ZO 8 hlasy
schvaluje, 1 hlas se zdržel.
b) Účetní obce informovala o naplnění
rozpočtu v některých paragrafech zejména
sportovní areál a veřejné osvětlení. V rozpočtu bude též promítnuta přiznaná dotace od Úřadu práce. Úprava rozpočtu bude
řešena Rozpočtovým opatřením č. 3, které
se stane přílohou č. 1 tohoto zápisu. Takto
navrženou změnu rozpočtu ZO všemi hlasy
schvaluje.

vojicko — újezdecký

zpravodaj

12. zasedání zastupitelstva
obce Podhorní Újezd a Vojice konané dne 17.10.2019
1/ Výběr nájemce do bytu v PÚ čp. 92 /
po poště/
Starosta obce předložil ZO 3 žádosti o pronájem bytu v Podhorním Újezdě čp. 92 po
bývalé poště. První žádost podala Věra Jebali, bytem Vojice 72, druhou žádost podala
Martina Chalupová, bytem Podhorní Újezd
30 a třetí žádost podala Miloslava Řeháková bytem Podhorní Újezd 125. ZO 7 hlasy
schvaluje přidělení bytu paní Věře Jebali
od 1.11.2019 na dobu určitou do 31.12.2021
tak, jak jsou stanoveny ostatní doby nájmů
v obecních bytech. Jeden hlas byl pro paní
Martinu Chalupovou.
2/ Žádost o odkoupení části pozemku
parc.č. 196/3 v k.ú. Vojice
Starosta obce předložil ZO žádost pana Vladimíra Řeháka, trvale bytem Lidické nám.
577, 506 01 Jičín o odkoupení části pozemku parc.č. 196/3 v k.ú. Vojice. Zastupitelé
se seznámí se situací na místě a příště se
k projednání vrátí. ZO bere tuto informaci
starosty obce na vědomí.
3/ Ostatní
c) Starosta obce předložil ZO Reklamační
řád, který se vztahuje na odvádění odpadních vod kanalizací na základě písemné
smlouvy uzavřené podle § 8, odst. 5 zákona 274/2001 Sb. Proto by každá domácnost
měla mít s obcí sepsanou smlouvu o odvádění odpadních vod. Reklamační řád stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za
reklamaci poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním odvádění odpadních vod
kanalizací, způsob a místo jejich uplatnění
včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti a stane se přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Takto předložený Reklamační řád ZO všemi
hlasy schvaluje.
d) Starosta obce informoval ZO o zamítavém Rozhodnutí Městského úřadu, odboru
dopravy v Hořích ohledně stanovení místní
úpravy provozu na místní komunikaci vedoucí do kamenolomu v Podhorním Újezdě, umístěním dopravní značky B 13 (12t)
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„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ a které se stane přílohou č. 2 tohoto zápisu. ZO
nesouhlasí s takto předloženým Rozhodnutím odboru dopravy a ukládá starostovi
obce sepsání odvolání k tomuto Rozhodnutí.
e) Starosta obce informoval ZO o zavedeném příspěvku pro občany, kteří si nechávají hromadně vyvážet septiky, a to ve výši
100,- Kč za každý vyvezený 1 m3. I pro rok
2019 ZO 7 hlasy schvaluje výše uvedený příspěvek. Jeden hlas se zdržel.
f) Starosta obce předal slovo řediteli VOS
a.s. Ing. Richardu Smutnému, aby informoval zastupitele a občany, kteří se sešli
v hojném počtu, o kvalitě pitné vody v naší
obci. Občany naší obce trápí vyšší (byť stále v hygienické normě) hladina dusičnanů
v pitné vodě a též stále se snižující množství
pitné vody ve zdroji. Ředitel VOS a.s. informoval o projektech a záměrech společnosti,
kdy odhadem do 5 let by měl být v obci zřízen další zdroj vody tak, aby obec nebyla
závislá pouze na jediném. Nový zdroj vody
by mohl poskytnout vodu i mnohem kvalitnější. Společnost VOS a.s. má již vytipované některé lokality. Starostovi obce ZO
ukládá, aby požádal VOS a.s. o poskytnutí
informací o vytipovaných zdrojích vody.
Dále pak vyvolání jednání s Ing. Pavlem
Bartákem, ředitelem Kámen Ostroměř s.r.o.
o možnosti spolufinancování vrtu, který
by se obec případně rozhodla vybudovat

vojicko
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z rozpočtu obce. A dále získání mapy funkčních hydrantů v obci včetně zaměření GPS
pro potřeby požární ochrany.
g) Tereza Makovcová informovala ZO
o existujícím pískovcovém kartuziánském
znaku, který byl umístěný na budově ZŠ.
Jeho renovace by vyšla na 10 – 15 tis. Kč.
ZO všemi hlasy schvaluje renovaci výše
uvedeného pískovcového znaku.
h) Tereza Makovcová dále informovala ZO
o havarijním stavu oplocení dětského hřiště ve Vojicích a některých herních prvků,
které by vyžadovaly opravu a údržbu. Dále
přednesla přání řady rodičů, kteří by uvítali
nové herní prvky na dětském hřišti, zejména pak pro mladší děti. Ředitelka školy Mgr.
Jitka Jenčovská zjistí ve spolupráci s paní
Taláckovou možnosti a návrhy umístění
herních prvků buď na stávajícím dětském
hřišti, nebo na zahradě u základní školy.
ZO bere tuto informaci paní Makovcové
na vědomí.
i) Boris Ulrych informoval ZO o stížnostech
občanů na problémy u zastávky autobusu
ve Vojicích ve směru na Hořice. Zastávka
není vůbec osvětlená, tudíž se může stát, že
řidič autobusu nevidí, že na zastávce někdo
stojí. ZO ukládá panu Ulrychovi vypracování návrhu realizace osvětlení této zastávky
a rozpočet na jeho vybudování.
Zapsala Marcela Novotná
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Podhorní Újezd – Vojice
od doby prvních počátků
osídlení – Kartuziáni
pokračování ze str. 1
Tak tomu bylo i v našem kraji. Tažení císaře
Josefa II. proti moci církve přivodilo i zrušení Valdické kartouzy (klášteru ve Valdicích)
a celého kartuziánského řádu v Čechách
dekretem z 29. ledna 1782. Téhož roku 25.
června 1782 dostali kartuziáni příkaz místo
opustit. Tak tomu bylo i u nás. S netajeným
zármutkem se mniši rozcházeli. Dlouho se
nemohl najít kupec jejich majetku, až v roce
1824 kníže Ferdinand Trautmannsdorf koupil vše, co kdysi kartuziánům patřilo. Kartuziánský řád po zrušení z Čech odešel a už
nikdy nebyl obnoven. V zahraničí převážně
ve Francii a Španělsku je řád stále aktivní.
O tomto řádu byl natočen dokument s názvem Velké ticho.
Řádový znak kartuziánů: Ve stříbrném
nebo modrém štítě modrá nebo stříbrná
zeměkoule se zlatým křížem, obklopeným
sedmi zlatými hvězdami. Štítonoši - P. Marie s Ježíškem a andělé.
Heslo: „Stat crux, dum volvitur orbis"
(„Kříž stojí, i když se svět kymácí").
Řeholný oděv: Bílý hábit s bílým koženým
řemenem, široký bílý škapulíř s kapucí
a venkovní černý plášť s kapucí.

Řádový znak kartuziánů

Znak valdických kartuziánů,
který je zazděn na severní zdi
vojické školní budovy

Autor: Marek Šorm
vojicko — újezdecký

zpravodaj
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MISTROVSTVÍ SVĚTA PARACYKLISTŮ
14.9. - 16.9. jsem se zúčastnil Mistrovství
světa paracyklistů v holandském Emmenu.
Závody byly pěkné, a myslím si, že i moje
umístění taky celkem šlo. Bohužel časovka,
která se konala v pátek 14. září, mi nevyšla
podle mých představ. V prvním kole jsem
si totiž špatně načetl trať a špatně jsem
odbočil, takže jsem jel jinudy, a to mělo za
následek můj čas v cíli.
Silniční závod, který se konal v neděli
16. září, už dopadl podstatně lépe. Do cíle
jsem dorazil na 10. místě. Nepodařilo se
tedy dojet do 6. místa, které jsem potřeboval. Ale snad příště. Jestli tedy ještě nějaké
příště bude.
Zbyněk Charvát

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME I NAŠI OBEC
21. září jsme se sešli již potřetí na úklid obce. Tentokrát jsme se zaměřili
především na Vojice.

Rodiny s dětmi obdrželi svačinu na cestu
a prošly vytipovaná místa v lese, cestu do
Konecchlumí a zpět. My ostatní jsme se
zaměřili na nejpalčivější místa v obci, což
byly podle nás poházené pneumatiky vedle
bývalého kravína a zaneřáděná strž vedle
pomníku Mistra Jana Husa, kde byly jak
čerstvé, tak i řádně uleželé odpadky. Před
polednem jsme již měli hotovo. Většinu
posbíraného odpadu jsme roztřídili do
kontejnerů v obci. Počasí nám přálo a akce
se povedla na výbornou. Odpoledne jsme
sběr zhodnotili při opékaní buřtů u hasičské nádrže. Tímto děkuji všem účastníkům
za pomoc při zkrášlení obce a teším se na
další setkání na jaře 2020.
Za SDH Vojice Petr Bílek.
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SPOLEK MAXINEC
Spolek MAXINEC uspořádal 12.10. tradiční
pouštění draků na louce pod koupalištěm.
Počasí nám letos velice přálo. Dostavilo se
mnoho dětí a dospěláků, kteří si rádi vypustili svého dráčka do vzduchu. V jednom
okamžiku se nad naší obcí vznášelo přes
dvacet krásných létajících draků. Jako odměnu dostaly děti balíčky, které jsme udělali
z darů našich sponzorů Jednoty Nová Paka
a Ronal Jičín. Děkujeme též Obci Podhorní
Újezd a Vojice za zapůjčení areálu na koupališti, který jsme využili jako zázemí pro tuto
akci a děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Cestou jsme zastavili v Brně na výstavišti,
kde jsme navštívili výstavu Poklad Inků.
Tato výstava vůbec poprvé opustila jihoamerický kontinent, respektive Peru.
Z původně plánované hodinové prohlídky
jsme rázem měli dvě hodiny. I tak je to málo
na množství vystavených exponátů. Ty byly
doplněny podrobnými popisky, co se kdy
dělo ve slavném období zaniklé říše Inků.
Bořek Novotný

V listopadu jsme si vyhradili jeden víkend
na tradiční zájezd do vinného sklípku na
Moravě. Tentokrát jsme navštívili vinný
sklípek Kovacs v Novosedlech. Tento sklep
v tuto chvíli vlastní Chateau Valtice, ale ponechalo si původní název tohoto vinařství.
Zažili jsme krásný večer s cimbálovkou,
skvělou degustací s vynikajícími lahůdkami podávanými formou rautu.
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ZPRÁVY Z VOJICKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY
Výlet do Prahy
4. prosince jsme jeli vlakem do Prahy. Už samotná cesta byla pro některé z nás velkým
zážitkem, protože vlakem moc nejezdíme.
Vystoupili jsme na Hlavním nádraží, kde na
nás čekala průvodkyně. Naše první kroky
vedly na Václavské náměstí, kde jsme viděli

svatého Václava na koni. Další zastávkou
bylo Staroměstské náměstí. Těšili jsme se,
že si prohlédneme vánoční strom. Celé
náměstí bylo krásně vyzdobeno. Měli jsme
štěstí, že jsme k Pražskému orloji přišli v celou hodinu a mohli jsme ho sledovat v chodu. Pak jsme se vydali na Karlův most, kde

vojicko — újezdecký
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utopili Jana Nepomuckého, a všichni jsme
si přáli jedno přání. Metrem jsme dojeli do
České televize, kde nás čekala exkurze. Bylo
to velmi zajímavé a všem se nám to líbilo.
Z Kavčích hor jsme se vrátili na Hlavní nádraží a odjeli zpět domů.
Žáci 5. ročníku
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4. prosince jsme navštívili naše hlavní město.
Moc jsme se už těšili. Čekala nás procházka
vánoční Prahou. Byli jsme zvědaví hlavně
na veliký vánoční strom na Staroměstském
náměstí, jehož cestu do Prahy jsme mohli
vidět v televizi. Líbilo se nám i na Karlově
mostě, kde jsme krmili racky. A samozřejmě
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metro, kterým nejezdíme každý den. Naším
cílem byla ale Česká televize, kde jsme měli
domluvenou exkurzi. Nejdříve jsme zhlédli
film o České televizi. Mohli jsme si prohlédnout studia. V jednom jsme dokonce viděli,
jak se natáčí Kouzelná školka. Setkali jsme
se s Michalem Nesvadbou, s kterým jsme se

strana

i vyfotili. Na památku jsme si koupili malé
suvenýry a odjeli zpět na nádraží. Celkem
jsme nachodili 8 kilometrů, a tak jsme se
už těšili do vlaku, kde někteří z nás ihned
usnuli. Výlet se nám moc líbil.
Žáci 4. ročníku

Je to krásné a nechci to vyhodit.
Je to užitečné a mohlo by se to hodit.
Odnesu to na bleší trh…
V sobotu 18.1. 2020 Vás srdečně zveme na

v tělocvičně základní školy od 13 do 17 hodin
přijďte prodat/přijďte koupit
oblečení, obuv, hračky, knihy, domácí a sportovní potřeby,
hudební nástroje, atd.

prodávající se registrují na emailu
makovcova.tera@seznam.cz
nebo na tel.: 773 092 550, počet míst je omezen
těšíme se na Vaši účast
vojicko — újezdecký
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AKCE KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ KOMISE OBECNÍHO ÚŘADU
24. října proběhla ve skále u myslivců akce
Dýně. Děti společně se svými rodiči vydlabávaly dýně. Bylo připraveno občerstvení,
již tradičně dýňová polévka, dýňové sušenky a dýňové bagety. Na zahřátí se mohli
rodiče posilnit svařeným vínem a děti horkým čajem.
9. listopadu proběhlo na obecním úřadě
vítání nových občánků naší obce. Žáci základní školy si připravili krátké vystoupení,
starosta obce připomněl důležitost výchovy a popřál malým dětem hodně radosti a
lásky v jejich životě. Přivítali jsme Viktorii

Zachařovou, Briannu Bojka Vasilevu, Nikolu Soukupovou, Viktorii Šormovou a Matea
Poliščujka.
16. listopadu se uskutečnil zájezd do Prahy do divadla. Tentokrát do Divadla Radka
Brzobohatého na představení Ženu, nebo
život!
21. listopadu se v obecním hostinci konala
vánoční vazba s paní Šárkou Taláckovou.
Přítomné ženy si mohly vyrobit vánoční
dekorace dle svých představ a přání.
30. listopadu jsme rozsvítili vánoční strom
u základní školy. Jako každoročně byl do-

provázen programem básní, říkanek, koled
a písniček, které si připravily děti z obou
místních škol. Vystoupení skvěle navodilo
tu správnou vánoční atmosféru a připomnělo nám začínající advent. I letos proběhla prodejní výstava výrobků žáků základní
školy. A tak si mohli přítomní koupit ozdobné svíčky, vánoční stromečky, vánoční
bedýnky a svícny. A samozřejmě nechyběl
Mikuláš se svým doprovodem, který obdaroval přítomné děti mikulášskými balíčky.
Za kulturní komisi Mgr. Jitka Jenčovská

JUBILANTI
leden

• 70. narozeniny oslaví paní Kokyová
Irena z Vojic
• 83. narozeniny oslaví paní Machytková
Jaruška z Vojic
• 87. narozeniny oslaví pan Bryknar Ivan
z Podhorního Újezdu

únor

• 70. narozeniny oslaví paní Jedličková
Zdeňka z Podhorního Újezdu

březen

• 70. narozeniny oslaví pan Koky Rudolf
z Vojic
• 70. narozeniny oslaví pan Valenta
Stanislav z Podhorního Újezdu
• 81. narozeniny oslaví paní Patolánová
Helena z Vojic
• 82. narozeniny oslaví pan Soukup
Josef z Podhorního Újezdu
• 85. narozeniny oslaví pan Smolař Josef
z Podhorního Újezdu

informační bulletin vydává obec

PODHORNÍ ÚJEZD A VOJICE

Příspěvky do dalšího čísla Vojicko – Újezdeckého zpravodaje zasílejte prosím na e-mail kalvodova.daniela@gmail.com
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