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Vojnův Městec
Víceúčelové sportovní hřiště
Práce na výstavbě víceúčelového
sportovního hřiště za sokolovnou po-
kračují a dle smluvních podmínek se
blíží k dokončení, které je stanoveno
do 31.10.2021. Proběhla realizace
drenáže, přípravy podkladu pro asfal-
tování, betonáže obrubníků včetně o-
hraničení pískového doskočiště a pa-
tek pro uchycení oplocení. Připravuje
se uložení vsakovací jímky, asfalto-
vání, pokládka finálního povrchu –
dlaždic Stylmat a instalace oplocení.

Po dostavbě proběhnou terénní úpra-
vy okolí hřiště s výsadbou stromků a
keřů. V příštím roce je v plánu opra-
va kabin a oplocení směrem k bytov-
kám. 

Vzhledem k nejistému podzim-
nímu počasí bychom raději posunuli
slavnostní otevření hřiště na jaro
2022, ale sportovci, škola či školka a
veřejnost je budou moci využít dříve,
jakmile bude zkolaudováno. 

Zprávičky z mateřinky
Po letní rekonstrukci sociálního za-
řízení zaměstnanců otevřela školka
svůj provoz 30.8.2021. Po prázdni-
nách jsme mezi sebou přivítali nové
kamarády. V letošním roce nám při-
bylo 9 dětí. Zatím si děti zvykají na
nové prostředí, někdo je statečný a
někdo méně. Pro společné poznávání
a hry využíváme co nejvíce školko-

vou zahradu, jelikož máme krásné
babí léto. 

Pro školní rok 2021/2022 máme
naplánováno více výletů a dalších ak-
tivit se spoustou zážitků. Prozatím
domlouváme a objednáváme termíny
a čekáme jak se vyvine epidemická
situace a co budeme moci uskutečnit.

Noc v knihovně
V pátek 3.9.2021 ve 20:00 hod jsme se
sešli v knihovně, abychom zažili po-
řádné dobrodružství v podobě přes-
pávačky v knihovně. Nejprve si děti
našly svoje místo na spaní, občerstvily
se a pak se mohla rozjet pořádná zába-
va. Ve 22:00 hod. vyrazily děti vyba-
veny baterkami na velké noční straše-

ní rodičů. Ti se teda báli.
Po návratu se všichni uložili do spa-

cáků, a protože akce probíhala v kni-
hovně, bez strašidelného čtení se to
neobešlo.

Doufám, že se dětem akce líbila a
už se moc těším na další pokračování.

Mirka Zvolánková 

Nový školní rok – nové učebny
a zázemí pro děti i učitele
Díky zřizovateli základní školy a
všem partnerům podílejícím se na

rozsáhlé rekonstrukci budovy školy
probíhá výuka od druhého zářijové-
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Nový školní rok – nové učebny a zázemí pro děti i učitele
ho týdne kromě kmenových tříd a školní družiny
i v úplně nových učebnách vzniklých stavebními 

úpravami půdních prostor.   Kompletní rekonstrukcí
prošla i všechna sociální zařízení v 1. nadpodlaží.
Byl vybudován výtah a zázemí pro imobilní osoby.
Dokončují se práce na fasádě školy. Děti se budou
učit i v kompletně vymalovaných kmenových
třídách, doplněných o relaxační koutky. Do II. třídy
ještě přibyla nová keramická tabule, která nahradila
nevyhovující tabuli původní. 

Pro děti jsme upravili i prostor školní družiny. Ze
III. třídy jsme sem přestěhovali školní knihovnu, vy-
tvořili jsme i malý počítačový koutek. Z velké her-
ny jsme udělali příjemné místo pro relaxaci dětí. 
V rámci stavebních prací byla částečně provedena
výměna elektroinstalace, což umožnilo modernizo-
vat zastaralé a nefunkční internetové připojení. 

Velké poděkování patří všem pedagogům a zamě-
stnancům úřadu městyse, kteří pomáhali s finálními
pracemi a úklidem celé školy tak, abychom 1. září
mohli přivítat děti ve školních lavicích. 

Přejeme dětem, aby se jim v novém školním roce
dařilo, a rodičům klidný průběh celého školního 
roku.

Širokou veřejnost zveme na Den otevřených
dveří, který se uskuteční v rámci Vojnoměs-
teckého posvícení v sobotu 16. října 2021 od 10
hodin.  

Mgr. J. Smyčková 
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