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Vojnův Městec

Informace pro občany

Na tomto pomníčku je vyryt nápis 
v ruském jazyce a podepsán kapitán
N. Chimič. Překlad do českého jazy-
ka, který je zde také vyryt, zní takto: 

Tys padl jako vojín patriot 
v boji za štěstí a svobodu,
za náš národ za naši vlast, 
za mír a budoucnost národu.

Na tyto hrdiny nesmíme zapomínat.
Památku jsme uctili dne 9. 5. 2020
květinou a minutou ticha. Čest jejich
památce.

Jana Martinovská 

Pomníček rudoarmějce 
v partyzánské osadě Nová Huť

Noviny ze sběrného dvora 

Blížící se konec splatnosti 
poplatku ze psů a nájemného 
z pozemku
Upozorňujeme občany, že ke dni 31. 5.
2020 bude končit splatnost místního po-
platku ze psů a nájemného z pozemku.

VeDaFest 2020
VeDaFest, který se v letošním roce měl
konat u nás ve Vojnově Městci, se z bez-
pečnostních důvodů přesouvá na příští
rok. Děkujeme za pochopení.

Od května rozšiřuje městys Vojnův
Městec službu občanům v možnos-
tech uložení odpadu na sběrném dvo-
ře za úřadem městysu. Naši obyva-
telé mohou nově odkládat větve do
vyhrazeného velkoobjemového kon-
tejneru, které budou následně drceny
a materiál použit do záhonů nebo ko-

lem stromků. Využít této služby mů-
žete každé pracovní pondělí od 12 do
16 hodin. Zároveň také doufám, že
tímto zabráníme nežádoucímu hro-
madění větví na hromadách kolem
naší obce, jako jsme tomu byli svěd-
ky v minulosti. Odvoz a drcení větví
odbornými firmami je dnes velmi

Uctění památky dne 7.5.2020 u pomníku padlých

problematický. Z důvodu kůrovcové
kalamity je dřevního odpadu přeby-
tek a firmy o větve nemají zájem.

Štěpkovač byl pořízen s částe-
čným pokrytím z daru od Kraje
Vysočina za první místo ve sběru pla-
stu.

Chtěl bych tímto také poděkovat

za pomoc a rady při výběru technic-
kých parametrů stroje zastupiteli Ing.
Kafkovi a všem radním.

Věřím, že tuto službu oceníte 
a i dále se budeme snažit o zkrášlo-
vání obce.

Martin Havlíček, místostarosta
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Ze základní a mateřské školy

Po mimořádných opatřeních zahájila
školka provoz 18.5.2020. Paní učitel-
ky s radostí přivítaly děti a i protože
mimořádná opatření mají stále své
zvýšené nároky na hygienické před-
pisy trávíme s dětmi dle jejich dopo-
ručení většinu času venku v zahradě.
Po dobu uzavření došlo k výmalbě
třídy, byly vyměněny herní prvky v
zahradě. Ty předešlé již nesplňovaly
normu bezpečnosti, která je pro ma-
teřskou školu předepsaná. P. Janáček
nám doupravil dopadové plochy u

nových prvků a částečně zakryl
zbývající část zahradního altánu, aby
do něj nefoukalo a také je tímto čás-
tečně odhlučněn. Konečně jej může-
me plně využívat jako přírodní učeb-
nu, což se nám v těchto dnech velmi
hodí.

Snažíme se pro tento rok vyjít ro-
dičům dětí vstříc a prodlužujeme pro-
voz o prázdninách v červenci 
o týden.

p. učitelky 
MŠ Vojnův Městec

Pandemie koronaviru komplikuje ži-
vot celé společnosti, výjimkou nejsou
pedagogové ani jejich žáci. 
V pondělí 25. května se k nám do ško-
ly vrátí většina dětí. Zbývající se bu-
dou učit v domácím prostředí. Před
námi tak vyvstává úkol, jak efektivně
zajistit kontinuální vzdělávání. 

Nový nábytek do tříd 
Provedli jsme generální úklid ško-

ly a třídy přizpůsobili návratu dětí.
Na všechny prvňáčky stejně jako na
některé třeťáky a čtvrťáky čekají
nové jednomístné lavice a židle.
Polovinu prostoru třídy 1. a 2. roč-
níku tvoří relaxační část, kde se děti
budou moci věnovat hrám a oblíbe-
ným odpočinkovým aktivitám. 

Nové webové stránky 
– důležitý nástroj 
komunikace 
V březnu jsme dokončili novou

podobu webových stránek, důležité-
ho informačního kanálu pro rodiče 
a veřejnost. Dětem, které zůstaly do-
ma, jsme tak alespoň trochu umožni-
li nahlédnout do domácí práce jejich
spolužáků, které by za běžného reži-
mu viděly okamžitě v průběhu vyu-
čování. 

Základní škola v COVID režimu

Zprávičky z mateřinky

Nové výzvy
Pandemie koro-

naviru vnesla do
školního vzdělávání
řadu mimořádných
změn. Stojí před
námi řada nových
výzev. Nevíme, co
bude na podzim, co
nás čeká v budouc-
nu. Právě na tyto
změny je třeba se
připravit. 

Celý tým pedago-
gů proto absolvoval
první školení od
společnosti Micro-
soft a další vzdě-
lávání učitelů bude
zaměřeno na získání
dovedností pro onli-
ne výuku. Před ve-
dením školy stojí
nyní důležitý úkol, 
a to synchronizovat vzdělávání peda-
gogů a vytvořit jim odpovídající
technické zázemí.

Tato podivná doba nám všem při-
pomněla,  které hodnoty a která po-
volání jsou pro společnost zásadní.
Ukázala postradatelnost dosud ado-
rovaných celebrit. Přestože zakryla

tváře, odkryla charakter mnohých.
Ukázalo se, jak nezbytné je kritické
myšlení. 

I přes počáteční šok, který nám
všem připravila mimořádná situace,
zůstáváme pozitivní. Celý tým se 
v důsledku mimořádné přestávky st-

melil, protože je nám všem společné:
Jsme tu pro děti, které chceme na-
dále kvalitně vzdělávat, ať už přímo
ve škole nebo online. 

Mgr. Jolana Smyčková

Nový nabytek 1. ročníku
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