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Vojnův Městec

Ze zastupitelstva
městyse

Ze základní a mateřské školy

Vážení občané,
v souvislosti s krizovými usneseními
vlády ČR reagoval Úřad Městysu
Vojnův Městec preventivními a podpůr-
nými opatřeními na ochranu a pomoc
ohrožených spoluobčanů. Starší a ne-
mocní lidé mají možnost nechat si na-
koupit nebo dovézt oběd až do domu.
Vzhledem k nedostatku roušek na trhu
jsme přistoupili k samovýrobě. Díky
skvělé komunikaci a součinnosti míst-
ních firem a ochotných dobrovolníků se
podařilo z dobře zásobeného místního
skladu látek obstarat dostatečné množst-
ví 100% bavlny, která se pod manufak-

Výpis z usnesení ze zápisu jednání
zastupitelstva ze dne 18.2.2020
4. Projekt Pošta Partner Vojnův
Městec a Smlouva o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. 
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo
schvaluje Smlouvu o zajištění služeb
pro Českou poštu, s.p. číslo
2020/01488. Hlasování: pro 4, proti 2,
zdržel se 8. Usnesení nebylo přijato.
5. Návrh na změnu územního plánu
č.2. 
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo
Městyse Vojnův Městec
I. schvaluje
a) pořízení změny č. 2 územního
plánu Vojnův Městec,
b) obsah změny č. 2 územního plánu
Vojnův Městec, uvedený v příloze č. 1
tohoto usnesení; „zeleň soukromá“
bude převedena na využití „bydlení v
rodinných domech – venkovské BV“
II. stanoví, že
a) změna č. 2 bude pořízena zkráce-
ným postupem podle § 55 a) staveb-
ního zákona
b) určeným zastupitelem pro pořízení
změny č. 2 bude Martin Havlíček,
místostarosta městyse
III. podmiňuje
pořízení změny č. 2 částečnou úhra-
dou nákladů uvedených v § 55 a) odst.
2 písm. f) stavebního zákona pana
XXX, na jehož návrh a z jehož vý-
hradní potřeby je změna č. 2 pořizo-
vána.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.
6. Kupní smlouva na prodej pozem-
ku parc. č. 566/18 o výměře 1280 m2

Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo
schvaluje Kupní smlouvu na prodej
pozemku parc. č. 566/18 o výměře
1280 m2 mezi Městysem Vojnův
Městec a paní XXX bytem XXX  ja-
ko kupující. Hlasování: pro 13, proti 0,
zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
8. MAS Havlíčkův kraj – příprava

Řešení a opatření Městysu Vojnův Městec 
v souvislosti s prevencí šíření koronaviru

Společně to zvládneme

turou šikovných rukou proměnila ve fi-
nální ochrannou roušku, která mohla být
doručena s průvodním letákem správné-
ho použití do každé domácnosti. Také
byla dojednána na zavolání duchovní
služba kněze. Předpokládám, že občané
vzhledem k nařízenému uzavření místní
knihovny ocenili i možnost bezkontakt-
ního doručení knih až ke dveřím paní
knihovnicí. Z důvodu ochrany zdraví
školkových dětí i zaměstnankyň
Mateřské školy rada městysu schválila
její uzavření. Jsem rád, že paní ředitelka
tuto alternativu předem vykomunikova-
la s rodiči, kteří byli schopni zajistit dě-

tem domácí pečování, takže to nezpůso-
bilo větší komplikace. V rámci zájmu
zachování funkčního personálu úřadu
městysu jsme přistoupili k omezení ote-
vírací doby pro fyzickou návštěvu veřej-
nosti na nezbytné minimum, přičemž 
občané měli možnost vykomunikovat
potřebné záležitosti na dálku prostřed-
nictvím e-mailu nebo telefonicky, jak
byli i dříve zvyklí. Jsme vděčni za pod-
poru dobrovolníků, organizací a firem,
kteří byli ochotni pomoci. Rád bych 
uvedl Pečovatelskou službu
Krucemburk, Sbor dobrovolných hasičů
Vojnův Městec, Jackův ranč Ždírec 

Únor a začátek března plynul na
škole v pohodové a klidné pracovní
atmosféře.  Nové paní učitelky, které
doplnily kolektiv zaměstnanců školy,
se staly našimi vítanými kolegyněmi
a v plném počtu se tak můžeme
věnovat krásné pedagogické práci. 

Angličtina a čeština – učíme se 
s loutkami
Jednou týdně se výuka čtení ve 2.

ročníku odehrává v „malé třídě“ a část
hodiny věnujeme dramatické
výchově. Děti si vezmou umně vyro-
bené loutky, kterých je naše škola pl-
ná, a tvoří vlastní příběhy. Stejně tak
využíváme loutky při výuce angličti-
ny ve 3. a 4. ročníku. Děti vytvářejí
krátké dialogy nebo loutky popisují.
Rozvíjejí si tak slovní zásobu, aktivně
používají mateřský nebo anglický ja-
zyk, učí se spolu vzájemně spolupra-
covat a komunikovat. Vytvářejí
drobné příběhy a učení je najednou 
o tolik zajímavější. Učení s loutkami
tak dává neomezený prostor dětské
fantazii a kreativitě.

Škola v pohybu
Naši florbalisté dvakrát týdně pilně

trénovali v sokolovně. Navíc jsme

všichni stihli ukázkovou hodinu tělesné
výchovy s profesionálním trenérem
FAČRu panem Zdeňkem Veselým.
Přijel za námi v pátek 6. března. Cílem
projektu FAČRu navaného Škola v po-
hybu je představit učitelům tělesné
výchovy metody práce zaměřené na
všeobecnou pohybovou průpravu dětí 
a zajímavou organizaci hodin tělesné
výchovy. Vše je zaměřeno na to, aby
děti pohyb a sport bavil.  

Kouzelná škola pro předškoláky
Od začátku března jsme se  těšili na

náš společný projekt pro předškoláky
nazvaný Kouzelná škola, který jsme
měli naplánovaný na 27. března.
Všichni zaměstnanci školy  společně 
s dětmi jsme začali přemýšlet, jak při-
pravit kouzelné dopoledne, abychom
školkáčkům co nejlépe přiblížili pro-
středí školy a zároveň všechny naše
děti předvedly, co se naučily a co
umějí. Také jsme začali vybírat, jaké
dárečky vyrobíme pro naše budoucí
prvňáčky.  Necháme si všechny naše
nápady na dobu, kdy se školy opět 
otevřou. Už se moc těšíme. 

Společně to zvládneme
Prožíváme nyní zvláštní období, na

které jsme nemohli nijak připravit 
a které nás všechny zastihlo velmi
rychle. Děti všechny informace citlivě
vnímají, proto uvádím deset doporuče-
ní pro dospělé od PhDr. Štěpána
Vymětala. 

1. Zklidněte se sami a udělejte si pří-
pravu.

2. Podpořte pocit bezpečí, buďte 
emoční oporou.

3. Zjistěte, co dítě ví a jaké používá
zdroje informací.

4. Identifikujte obavy dítěte.
5. Vysvětlujte a komunikujte s dítě-

tem. Přiměřeně informujte o zá-
kladních faktech a možnostech 
ochrany. 
Limitujte mediální zátěž.

6. Vytvořte si plán.
7. Zaměřte se na aktivitu.
8. Udržujte sociální kontakty s dru-

hými.
9. Nezapomínejte na tělesný pohyb.
10. Buďte sami dobrým příkladem.

Podrobnější informace naleznete 
na webových stránkách školy 
www. zsvmestec.cz

n. D., KPT potahové látky, Království
loutek, MarLen s.r.o., Římskokatolic-
kou farnost Krucemburk a mnohé další.
Promiňte mi, pokud jsem na někoho za-
pomněl, nebo jej nestihl uvést, protože
ještě v době uzávěrky Novinek se hlási-
li s pomocí další.
Velmi nám všem přeji, abychom toto
nelehké období přečkali ve zdraví, navíc
s dobrým pocitem občanské sounáleži-
tosti a ohleduplnosti a budu se těšit, že
se společenský život v naší obci co ne-
vidět v plné síle a pokud možno bez ná-
sledků obnoví.  

Karel Rykr, starosta
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Ze zastupitelstva
městyse

Společně to zvládneme

Únor je měsícem karnevalů,proto ani 
u nás nemohl chybět. Od rána se ve
školce tančilo, soutěžilo, losovala se
tombola a na závěr nás čekaly sladké
koblížky od p. kuchařky. Skončil nám
lyžařský výcvik a začal nám nový, před-
plavecký. Předplavecké výuky se účast-

rodiče přinesou vyplněné žádosti bude
4.5.2020. Přijďte si za námi v tento den
společně pohrát v době provozu mate-
řské školy, již se těšíme na nové kama-
rády. Kritéria a pravidla přijímacího
řízení budou  zveřejněna v MŠ a na in-
formační desce OÚ.        p. učitelky MŠ

ní nejstarší předškolní děti.
Blíží se čas zápisů a proto i my zve-

me rodiče dětí, kteří mají zájem o přije-
tí do školky, aby si od 14. dubna, kdy-
koli během provozu vyzvedli  přihlášku.
Žádost o přijetí je i na webových strán-
kách školky. Samotný zápis, den, kdy

Zprávičky z mateřinky

Vzhledem k nepřiznivým podmín-
kám pro vytvoření ledové plochy na
hřišti za sokolovnou, TJ Jiskra uspo-
řádala 23.2.2020 veřejné bruslení na
zimním stadionu v Hlinsku. Hřiště
jsme rozdělili na dvě části, kdy polo-

s celou akcí velice spokojeni 
a pokud i v příští zimě nám podmín-
ky nedovolí připravit led, uspo-
řádáme bruslení opět.

Za TJ Petr Machovec

vina byla určena pouze pro bruslící 
a na druhé polovině došlo k odehrání
hokejového utkaní. Celkem se sešlo
42 bruslařů od nejmenším až po vy-
sloužilé hokejisty. Vzhledem k po-
měrně vysoké ceně ledu, jsme byli 

Bruslení s TJ Jiskra

Standardizace a Strategie nového
období CLLD 2021 – 2027
Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo
souhlasí s realizací Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje úze-
mí místní akční skupiny Havlíčkův
kraj na období 2021 – 2027 na svém
správním území a se seznamem
Projektových záměrů městyse Vojnův
Městec na období 2021 – 2027.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Usnesení bylo přijato.
11. Různé, diskuze
a) Rozdělení výtěžku z Obecního ple-
su 2020
Usnesení k bodu č. 11 a):
Zastupitelstvo scvhaluje rozdělení
výtěžku z Obecního plesu 2020 ve
výši 38.346,- Kč následnově: 19 173,-
Kč  pro Základní školu Vojnův Městec
a 19 173,- Kč pro Mateřskou školu
Vojnův Městec. Hlasování: pro 14,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo při-
jato.
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 11.12.2018 Biocentrum Občiny
Usnesení k bodu č. 11 b):
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11.12.2018
Biocentrum Občiny mezi Městysem
Vojnův Městec a Hydro & Kov s.r.o.
se sídlem Pražská 1333, 379 01
Třeboň. Hlasování: pro 14, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Městys Vojnův Městec 
informuje:
Městys Vojnův Městec nabízí obča-
nům samovýrobu dřeva v obecních le-
sích. Cena za m3 je 100 - 150,- Kč.
Bližší informace poskytneme na Úřa-
du městyse Vojnův Městec nebo na te-
lefonním čísle 566 659 327.

Hlášení rozhlasu 
Vážení občané,
v případě, že nestihnete nebo neusly-
šíte hlášení místního rozhlasu, můžete
zavolat na telefonní číslo 733 306 886
a automat vám přehraje poslední hláše-
ní. Služba je zpoplatněna jako běžný
telefonní hovor.
Dále nabízíme možnost informování
obyvatel prostřednictvím SMS zpráv
zasílaných na váš mobilní telefon.
Tato služba je zdarma, ale je třeba se 
k ní zaregistrovat v kanceláři Úřadu
městyse.

Přeji nám všem, abychom v této
zkoušce obstáli. Dává nám totiž mo-
žnost trávit čas se svými nejbližšími,
možnost starat se o ně a o ty, kteří to
nejvíce potřebují a jsou zranitelní.
Dostali jsme čas zastavit se a přemýšlet
nad tím, co je opravdu v životě důleži-
té, kdo opravdu tvoří základní hodnoty
naší společnosti. 

Přeji nám všem, abychom to zvlád-
li.  Přeji našim dětem, abychom jim 
ukázali, že to společně zvládneme. 

Jolana Smyčková, ředitelka školy
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