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Vojnův Městec

Ze základní a mateřské školy

Zprávičky z mateřinky

V neděli 19.7. jsme oslavili slavnostní
pouťovou mší patrona kostela ve
Vojnově Městci – sv. Ondřeje.
Bohoslužbu za bohaté účasti místních a
zvláště přespolních poutníků sloužil 
kněz p. Daniel Kolář z Velké Losenice.
Díky jeho promluvě mohli návštěvníci
více pochopit a ocenit Ježíšova učed-
níka, kterému je zdejší kostel zasvěcen.

Po skončení mše byli všichni po-
zváni na posezení s občerstvením a děti
využily chvíle besedování dospělých 
u kafíčka skotačením na skákacím hra-
dě, který byl tradičně připraven v kos-
telní zahradě.

Vojnoměstecká
pouť - výstavy
V rámci Vojnoměstecké pouti proběhly
v prostorách radnice výstava loutek 
z chráněné dílny Království loutek s.r.o.
a výstava fotek kostela na Zelené hoře
ve Žďáře nad Sázavou s názvem Chrám
fotografa Milana Šustra. 

Za 1. pololetí roku 2020 oslavilo kulatiny 5 občanů
Vojnova Městce, pamětníků nelehkých válečných let. 
S oboustrannou vděčností proběhla také ke dni narozenin
14. 7. návštěva nejstaršího občana Vojnova Městce pana
Bohumila Berana.

Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirem
byly některé osobní gratulace zástupců obce přesunuty 
a proběhly v letních měsících.

I když jsme jménem městysu již všem osobně, či
zprostředkovaně (dle přání oslavenců) poblahopřáli, do-
volujeme si ještě touto formou popřát k věnečku let vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a mnoho
krásných okamžiků.                          Karel Rykr, starosta

Uvolnění mimořádných opatření nám umožnilo spo-
lečně oslavit závěr výjimečného školního roku
2019/2020. V pátek 26. června jsme ocenili pokrok,
který za deset měsíců udělali naši prvňáčci. Naučili
se číst, psát a počítat, zvládli vše na samé jedničky.
Jsou skvělý tým a výborní kamarádi. Všichni od nás
obdrželi zlaté medaile Super prvňáček 2020, fotoga-
lerii, která mapuje jejich celý školní rok, a slovní

hodnocení od paní učitelky. 
Slavnostnímu ceremoniálu byli přítomni všichni

starší spolužáci, kteří se upřímně z úspěchů našich pr-
vňáčků těšili. V úterý 30. června si děti odnesly domů
vysvědčení a naše přání, aby se v příštím roce dařilo je-
ště lépe než v tom letošním. Krásné prázdniny ☺

Jolana Smyčková, ředitelka základní školy
www.zsvmestec.cz 

Červnové prožitkové hraní na indiány jsme zakončili
loučením s našimi  předškoláky. V letošním roce nám
odchází 10 dětí, z tohoto počtu do naší školy odchází 
8 prvňáčků. Ve spolupráci s OÚ a  ZŠ jsme se sešli
29.června  u nás v mateřské škole, kde bylo pro děti při-
praveno slavnostní loučení s šerpováním. Po  skončení
odešly děti  s rodiči, paní učitelkou a paní ředitelkou do
školy, aby si ji prohlédly a vyzkoušely školní lavice. 

Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří nám po-
máhali se sběrem starého papíru. V soutěži  se za sběr
papíru na počet žáků  školka umístila na 3.místě. Od
firmy Ave obdržela finanční odměnu, kterou použije-
me pro děti. 

V letošním roce školka přerušuje provoz od 
20.7.- 21.8.2020. 

p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Gratulace jubilantům

Zlaté medaile Super prvňáček 2020
30. června 2020 jsme uzavřeli „rouškový“ školní rok. 
Děti dostaly vysvědčení a začaly jim opravdové prázdniny. 

Pouť ke sv. Ondřeji 2020

Jsme opět vděčni za milou podporu této akce velkou návštěvností a zapojením ochotných dobrovolníků.
farníci z Vojnova Městce
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Zimní střelecká liga
20. 6. 2020 proběhly 
v sokolovně závěrečné
závody ve střelbě ze
vzduchové pušky. 40.
ročník zimní střelecké
ligy byl kvůli koronavi-
ru o jedno kolo zkrácen.
Ligy se zúčastnilo cel-
kem 43 závodníků, 
i když někteří jenom
jednou. Děkuji TJ Jiskře
za možnost pořádat
závody v sokolovně 
a děkuji všem sponzo-
rům, kteří tuto akci pod-
pořili.

Zbyněk Hendl

Konečné výsledky
Kategorie muži střelci:
1. Nedělka František 516 bodů
2. Šlancar Ladislav 461 bodů
3. Hevier Jan 453 bodů
Kategorie muži:
1. Janáček Michal 456 bodů
2. Čermák Roman 452 bodů
3. Hanzlík Luboš 430 bodů
Kategorie ženy:
1. Virglová Markéta 462 bodů
2. Nádvorníková Petra 460 bodů
3. Hanzlíková Dana 445 bodů
Kategorie děti do 15 let
1. Král Jan 451 bodů
2. Uchytil Jiří 422 bodů
3. Virglová Barbora 333 bodů
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