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Vojnův Městec

Diakonie Broumov, 
sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz

Seznam věcí, které můžete dát do sbírky
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH

● Veškeré letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské)

● Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
● Látky (minimálně 1m2, prosíme, 

nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
● Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) 

zabalené v krabici 
● Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
● Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
● Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
● Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
● Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
● ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů
● nábytek
● znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech 25.10. – 5.11.2021
v pracovní době Úřadu městyse Vojnův Městec
v přízemí radnice.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.:
491 524 342, 739 999 112

Nový povrch na cyklostezce
Vojnův Městec – Krucemburk

Poslední svoz bioodpadů

Dne 20. září zakončil finišér zhotovite-
le Strabag a. s. přípravné práce na cyk-
lostezce položením finálního asfaltové-
ho povrchu, který je jako stvořený ne-
jen pro pěší, běžce a cyklisty, ale určitě
jej také oceníte pro inline jízdu, skate-
boardy, koloběžky či případné běžko-
vání na vypluženém zpevněném povr-
chu. Komfortního svezení si můžete 
užívat v délce 825 m až k prvním za-
hrádkám u Krucemburku. 

Pro Vaši bezpečnost byl také z obou
stran namontován sloupek. Ten zabrání
neoprávněnému vjezdu motorových
vozidel, která by navíc mohla nový po-
vrch poškodit.

Samotnému finišéru a válcování
předcházelo odstranění nánosů na kraj-
nicích a spojovací živičný postřik. V re-
žii obcí bylo také nutné provést proříz-
ku větví zasahujících do stezky.
Následně ještě zaměstnanci údržby 
obou obcí doplnili zeminu v místech,
kde byl povrch neúměrně vyvýšen nad

Svozová firma AVE CZ ke dni 28.10.2021 pozastaví pravidelný svoz kontejnerů 
s bioodpadem ve Vojnově Městci. Během zimy tyto kontejnery nebudou sváženy.
Svoz bioodpadu bude opět obnoven od 7.4.2022.

Množství vytříděných odpadů postupně roste. Kapacita sběrných nádob na sběrných
sítích na tříděný odpad je však omezená a na několika sítích je nedostatečná. Pro zle-
pšení efektivity tříděného sběru je však důležité objem vhazovaných odpadů před
vhozením do kontejneru co možná nejvíce ,,zmenšit‘‘. Plastové lahve sešlápnout, pa-
pírové krabice rozložit, plechovky od nápojů zmáčknout či sešlápnout. Do kontejne-
rů se pak vejde mnohem více odpadů a nebudou neustále
plné a bude se do nich odpad lépe vkládat. Děkujeme.

okolním terénem. 
Věříme, že díky této investici bude

podpořeno sportovní a volnočasové vy-
žití občanů nejen naší obce, ale že bude
mimo jiné umožněna pohodlnější do-
prava za prací či do školy v Krucem-
burku, a že ti, kteří bezmotorově vyu-
žívají souběžnou silnici I. třídy, přehod-
notí své nebezpečné počínání a využijí
klidnou kvalitní komunikaci v pěkné
přírodě.

Obnova cyklostezky proběhla díky
finanční podpoře Kraje Vysočina a do-
hodě o vzájemné spolupráci obcí
Vojnův Městec a Krucemburk, kterou
schválila obě zastupitelstva. Zhotovitel
byl vysoutěžen v souladu se směrnicí.
Kraj Vysočina nám poskytl dotaci ve
výši 426 764 Kč což je 50% z celko-
vých nákladů. Náš městys spolufinan-
cuje akci po odečtení 50%ní dotace 
a příspěvku městysu Krucemburk  část-
kou 222 tis. Kč.

Karel Rykr, starosta

Sešlápněte odpad před vhozením do kontejnerů!

Výsledky voleb 2021 ve Vojnově Městci
Volební účast: 72,46 %

Žádáme majitelé psů, aby při venčení svých čtyřnohých přátel respektovali své okolí
a používali vodítko v obci i mimo ní.

Výzva majitelům psů
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Víceúčelové sportovní hřiště
Na stavbě víceúčelového hřiště probíhá kompletace
oplocení v kombinaci dřevěného obložení a sítí a je
vybudováno schodiště pro snadný přístup z asfal-
tového kurtu. U obou vstupů do hřiště bude instalo-
ván rošt pro očištění obuvi. Dále proběhla specifi-
kace vybavení hřiště formou nastavitelných sloupků
včetně sítí a plachty pro zakrytí pískového doskoči-
ště. Na závěr stavby bude položen finální povrch
Stilmat a proběhne nástřik „lajnování“ hřišť pro vo-
lejbal, nohejbal, tenis, malou kopanou a další.
Zhotovitel stavby bude po dokončení stavby hřiště
opravovat oplocení směrem k bytovkám.
Dosavadní plechový plot bude nahrazen drátěným
plotem a novou brankou pro vstup. Oprava kabin je
naplánována na příští rok. 

Zprávičky z mateřinky
Léto skončilo a podzim je tu v plné síle. Užíváme si podzimních dnů, všímáme si změn v přírodě, sbíráme přírodniny, plody z naší zahrady, opékáme v ohni brambory 
a pouštíme draky na poli za školkou. 

Ke konci měsíce října připravujeme pro rodiče a děti  ,,broučkiádu“, také pojedeme do enviromentálního centra v Horní Krupé na výukový program ,,Ovečka a její ka-
marádi“. S novým školním rokem se nám otevírají i staronové aktivity- předplavecká výuka v bazénu v Hlinsku (navštěvují předškoláci) a v odpoledních hodinách pro-
bíhá ve školce 1x týdně taneční kroužek.                                                                                                                                                          p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Od října 2021 organizujeme pro děti ze 3. až 5.ro-
čníku ICT klub zábavné robotiky. Zakoupili jsme
speciální stavebnice Lego WeDo a děti se učí, jak
postavit vlastního robota a jak jej naprogramovat.  

„Lego WeDO není "obyčejná" LEGO stavebnice,
tato ukrývá něco navíc. Kombinuje v sobě kostečky
LEGO, výukový software a projekty, do nichž se mo-
hou děti zapojit. Respektive sestaví si vlastního LEGO
robota a toho se potom učí programovat. Cílem je
přimět děti  k objevování a probudit v nich touhu po
zkoumání, vše poutavým a zábavným způsobem,“ 
uvádí oficiální web LEGO education.  

Děti se postupně učí pracovat s LEGO aplikací, kte-
rá je v angličtině. Musejí aktivně zapojit své jazykové
znalosti. Pracují v malých týmech a ve dvojicích, což je
vede ke spolupráci, vzájemnému sdílení informací,
nápadů a společnému řešení problémů. Chyba je přiro-
zenou součástí procesu.  Děti jsou z robotiky nadšené ☺

Mgr. Jolana Smyčková, 
www. education.lego.com

Programujeme vlastní roboty 
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