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Ze základní a mateřské školy

„Ať už skončí pandemie
Covid-19“ – nejčastější 
přání dětí 
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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva
městyse

O Vánocích 24. a 25.12. byla možnost navštívit kostel sv. Ondřeje ve Vojnově Městci, který okouzlil hned dvěma betlémy –
stálým kostelním s vyřezávanými dřevěnými figurkami  a vytvořeným z biblických tvarovatelných postaviček, který byl u-
místěn před obětním stolem. Atmosféru vánoc samozřejmě podtrhla přítomnost vánočních stromků různých velikostí a pestré
výzdoby. V boční kapli probíhala videoprojekce s nahrávkami dětí z dětského kostelního sboru. 

Tento nový městecký kulturní zážitek vánoc, který byl podnícen aktuálními omezeními, bylo postupně zhlédnout 80 účast-
níků. Všem i organizátorům patří díky za podporu této akce.                                                                             místní farníci

Ze zasedání zastupitelstva 
č. 6/2020 ze dne 8.12.2020
4.  Rozpočet pro rok 2021
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo
schvaluje rozpočet pro rok 2021.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0   
Usnesení bylo přijato.
5. Smlouva o poskytnutí dotace č.
1/2021
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
č. 1/2021 mezi Městysem Vojnův
Městec, Vojnův Městec 27 a
Tělovýchovnou jednotou Jiskra Vojnův
Městec, Vojnův Městec 247 na poskyt-
nutí dotace ve výši 110 000,- Kč k fi-
nancování nutných výdajů na provoz
sokolovny. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
6. Smlouva o poskytnutí dotace č.
2/2021
Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo
schvaluje smlouvu o poskytnutí dota-
ce č. 2/2021 mezi Městysem Vojnův
Městec, Vojnův Městec 27 a Římsko-
katolickou farností Krucemburk,
Náměstí Jana Zrzavého 17,
Krucemburk ve výši 80 000,- Kč na fi-
nancování nutných výdajů na údržbu
kostela sv. Ondřeje ve Vojnově
Městci. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
7. Stanovení ceny vodného a stočného
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje cenu za odběr
pitné vody pro trvale žijící občany, pro
podnikatele i pro majitele rekreačních
objektů za 34,- Kč za 1 m3 a cena sto-
čného za 36,- Kč za 1 m3. Hlasování:
pro 9, proti 0, zdržel se 2. Usnesení by-
lo přijato.
8. Stanovení příspěvků DSO
Subregion Velké Dářko
Usnesení k bodu č.8a): Zastupitelstvo
schvaluje členský příspěvek DSO
Subregion Velké Dářko ve výši 100,-
Kč na obyvatele za rok. Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
bylo přijato. Usnesení k bodu č. 8b):
Zastupitelstvo schvaluje jednorázový
příspěvek pro DPS Škrdlovice na rok
2021 ve výši 80,- Kč na obyvatele za
rok. Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel
se 0. Usnesení bylo přijato.
9. Stanovení ceny odpadů pro pod-
nikatelské subjekty
Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo
schvaluje cenu za odvoz a ukládání
odpadů pro podnikatelské subjekty ve
výši 1700,- Kč + DPH. Hlasování: pro
9, proti 2, zdržel se 0. Usnesení bylo
přijato.
10. Pověření rady ke konečným ú-
pravám rozpočtu k 31.12.2020
Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo
pověřuje radu ke konečným úpravám
rozpočtu k 31.12.2020. Hlasování: pro
11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo
přijato.

Otevřené dveře kostela

o žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů
(nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie,
výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC,
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (moto-
rové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Žlutý kontejner je opatřen oranžovou nálepkou
"nápojový karton", je možné do něj nápojový karton u-
místit. Bude vyseparován na dotřiďovací lince.

Vytříděné druhy odpadů jsou následně slisovány a ka-
miony je odvážejí k jejich využití jako druhotné suroviny.
Některé příklady výrobků:

Z polypropylenu (PP) se vyrábí kelímky, misky, oba-
ly pro potraviny. Je vhodný pro mikrovlnou troubu.

Nízkohustotní polyethylen (LDPE) - obchodním náz-
vem Mikroten (fólie na potraviny).

Vysokohustotní polyethylen (HDPE) se využívá k
výrobě lahví, krabiček. 

Kalendář 2022
Vážení spoluobčané Městys Vojnův Městec připravuje na rok 2022 kalendář s fo-
tografiemi Vojnova Městce, Borků, Radostínských Borků a Nové Huti. Rádi by-
chom Vás touto cestou oslovili a požádali o fotografie z obce, přírodu, budovy ne-
bo jiné zajímavé fotografie, které jste ochotni poskytnout ke zveřejnění v kalen-
dáři. Zašlete je se jménem autora, případně popiskem v co nejlepším rozlišení na
obec@vojnuvmestec.cz nebo doručte osobně do kanceláře Úřadu městyse nej-
později do 15. října 2021. Následně bude probíhat výběr nejhezčích fotografií. 

Počet obyvatel k 31.12.2020
Celkový počet obyvatel 751, z toho Vojnův
Městec 744, Nová Huť 7. 
V roce 2020 se narodilo celkem 5 dětí – 3
holčičky a 2 kluci. Zemřelo celkem 6 obča-
nů. Do Vojnova Městce se přistěhovalo cel-
kem 25 občanů a odstěhovalo se celkem 23
občanů.

Třídíme odpady – žlutý kontejner
PET (polyethylentereftalát) – výroba

PET recyklátu – z něho polyesterová stříž
(náplň bund a spacáků, přídavek do zátěžo-
vých koberců, geotextilie), stavební hmoty
(dlaždice, tašky), vázací pásky, lahve. 

Polystyren (PS) - využíván ve stavebnictví (při výrobě spe-
ciálních cihel).

Polyvinylchlorid (PVC) – problematický materiál z hlediska
vlivů na ŽP a zdraví lidí. Nepatří do kontejneru na plast.

Směsný plast je zpracováván např. na desky, lavičky, pelety,
nářadí, stavební profily, patníky, kompostéry, odpadkové koše,
protihlukové stěny, zatravňovací dlažbu.

Z nápojového kartonu se vyrábí papír, protože má velmi
kvalitní a dlouhé celulózové vlákno, které se dá několikrát re-
cyklovat. Recyklací nápojových kartonů se také vyrábí staveb-
ní desky, ze kterých se staví rodinné domky. Další vytříděné
odpady jsou předávány do cementárny k použití v technologii
výroby cementu. 

Na závěr loňského roku jsme s dětmi vytvořili audio-
nahrávku vánočních básniček a říkanek, starší děti při-
pojily i svá osobní a novoroční přání.  Chtěli jsme tak
poslat kousek radosti rodičům a prarodičům alespoň
prostřednictvím webových stránek. Děti přednášely v
rouškách, jejich starší spolužáci zahráli na pianino a
příčnou flétnu filmové melodie i vánoční koledy.
Povedlo se ☺

Alespoň na pár hodin jsme prožili předvánoční at-
mosféru podivuhodného roku. Ne všichni společně, ale
každá třída zvlášť. Bez koled, bez vánočních písniček.
Se zájmem jsme naslouchali přáním dětí ze 4. a 5. ro-
čníku, aby se podařila přestavba půdních prostor na
nové třídy, aby se škole dařilo, a „Ať už skončí pande-
mie Covid.“  Děti přesně vyjádřily, co si přeje řada nás,
dospělých. Touhu po návratu k normálnímu životu, ke
své práci, ke kultuře, ke sportu. K životu beze strachu,
zato s respektem k druhým a možností svobodného
rozhodování.

mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD 19.1.2021 8:09 Stránka 12



„Ať už skončí pandemie Covid-19“ – nejčastější přání dětí 

Jak probíhají stavební 
úpravy základní školy

Zprávičky 
z mateřinky
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Pro naši školu byl rok 2020 ro-
kem stabilizace a nastavení nových
mechanismů jejího fungování. Stále
je před námi spousta úkolů a nových
výzev. 

Do nového roku 2021 si přejeme,
aby se nám společně práce dařila,
protože víme, že to, co je ve škole
nejdůležitější, je spokojenost dětí. 

Vám všem přejeme pevné zdraví

Mgr. Jolana Smyčková

Vysoutěžený dodavatel firma Stylstav Křižanov po přípravných
terénních pracech v závěru roku 2020 provedla montáž betonové
výtahové šachty. 

Aktuálně pokračují práce v půdních prostorách školy, kde byl
odstraněn stávající cihelný záklop a probíhají přípravné práce pro
montáž nové stropní konstrukce. 

Zhotovitel následně provede provizorní zakrytí proti zatečení do
objektu školy a poté se uskuteční výměna celé střešní konstrukce
včetně nové krytiny z pálených tašek. Nad pultovými částmi stře-
chy, které jsou nad sociálním zázemím a nad výtahem bude insta-
lována plechová krytina. 

Postupnými kroky směřujeme k vybudování nových dvou uče-
ben včetně odpovídajícího zázemí a bezbariérového přístupu. 

Akce probíhá za finanční podpory IROP, který na ni vyčlenil do-
taci ve výši 11 242 tis. Kč.

Doba adventní se přiblížila, a proto
se naše školka přestrojila do sváte-
čního. Nejdřív byla trochu strašidel-
ná, protože jsme si proměnili školku
na čertovskou, kde malí čertíci oče-
kávali malou návštěvu z pekla.
Jelikož jsme zase až tak nezlobili,
objevil se tady i Mikuláš s Andělem
a přinesli nám spoustu sladkostí.
Děkujeme! Ale ještě před tím jsme
se jedno odpoledne sešli s maminka-
mi a pod vedením malířky ozdob 
z Dolního Bradla jsme si ozdobili
vlastní skleněné koule. Třpytek bylo
všude tolik, že nám vydrží skoro až
do Vánoc. Také jsme navštívili sk-
lářskou dílnu na Karlově, kde nám
sklářští mistři ukázali, jak se ze skla
vyrábí čerti, andělé nebo i Mikuláš.
Starší děti absolvovaly a dále je če-
kají hodiny muzikoterapie. Teď už
čertovská školka zmizela, vyzdobili
jsme ji vánočně a v klidné pohodě 
očekáváme příchod Ježíška a nej-
krásnější svátky v roce.

Dovolte nám, abychom všem
čtenářům těchto řádků popřáli
krásné, pohodové Vánoce, hodně
zdraví a spokojenosti v následu-
jícím roce.

p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Základní škola Vojnův Městec
● Vytváříme pohodovou atmosféru pro učení. 
● Známe naše děti.
● Učíme rádi. 
● Všechny vyučovací předměty učíme kvalifikovaně. 
● Jsme vybaveni IT technikou. Dokážeme se rychle přizpůsobit změnám. 
● Angličtinu učíme od 2. třídy, vyšší ročníky nespojujeme.
● Při konverzaci v angličtině používáme krásné loutky vyrobené ve Vojnově Městci. 
● Vedeme děti ke zdravému pohybu. Rozšířili jsme výuku tělesné výchovy a sportovní aktivity ve školní družině.
● Kroužky mají smysl. Každé dítě si najde to, co ho baví nebo v čem se chce rozvíjet               

(ve sportu, technice, poznávání přírody, hraní divadla, výtvarné činnosti)
www.zsvmestec.cz
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