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Vojnův Městec

Ze zastupitelstva městyse

Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Vojnův Městec č. 5/2022 konaného
dne 19. října 2022
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu MUDr. Bohdanu Trávníčkovou a Petru Jarošovou 
a zapisovatelem zápisu Moniku Beranovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení k bodu č. 1: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec určuje ověřovateli zápisu MUDr.
Bohdanu Trávníčkovou a Petru Jarošovou a zapisovatelem zápisu Moniku Beranovou.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
2. Schválení programu | Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s po-
zvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající mo-
žnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, 2. Schválení pro-
gramu, 3. Volba starosty a místostarosty: a) určení počtu místostarostů, b) určení funkcí, pro které
budou členové zastupitelstva městyse uvolněni (§ 71 odst. 1 písm, a) zákona o obcích), c) urče-
ní způsobu volby starosty a místostarosty, d) volba starosty, e) volba místostarosty
4. Volba členů rady 
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů finančního a kontrol-
ního výboru | a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, b) volba předsedy fina-
nčního výboru, c) volba předsedy kontrolního výboru, d) volba členů finančního výboru, e) volba
členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva | Usnesení
k bodu č. 2: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje program zasedání dle návrhu.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
3. Volba starosty a místostarosty | a) určení počtu místostarostů, Předsedající navrhl, aby za-
stupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu
č. 3a): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. b) určení funkcí, pro které budou
členové zastupitelstva městyse uvolněni. Předsedající navrhl, aby funkce starosty městyse
Vojnův Městec byla vykonávána jako uvolněná dle § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích.  Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu č. 3b): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec v sou-
ladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude
člen zastupitelstva uvolněn. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. c) 
určení způsobu volby starosty a místostarosty. Předsedající navrhl, aby volba starosty a místos-
tarosty proběhla veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Usnesení k bodu č. 3c): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje způsob volby starosty
a místostarosty veřejným hlasováním. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3. Usnesení bylo při-
jato. d) volba starosty. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci sta-
rosty a navrhl na funkci starosty Martina Havlíčka, který kandidaturu přijal. Jiné návrhy nebyly
vzneseny. Usnesení k bodu č. 3d): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí starostou Martina
Havlíčka. Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 1 Usnesení bylo přijato. 
Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako ,,předse-
dající''). e) volba místostarosty. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci místosta¬rosty a navrhl na funkci místostarosty MUDr. Petra Machalu, který kandidaturu

Vážení spoluobčané,
chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří přišli k volbám a vyjádřili tak svůj názor na naši práci a sa-
mozřejmě i všem, kteří získali dostatek odvahy a kandidovali. Nově budu vykonávat funkci starosty
já a pan doktor Petr Machala bude vykonávat funkci místostarosty. Rada bude složena následovně:
Martin Havlíček, MUDr. Petr Machala, Mgr. Karel Rykr, Tomáš Grygar a Mgr. Jiří Šikl. 

Pevně věřím, že všichni zmínění budou i nadále pokračovat v efektivní práci pro náš městys.
Již jsme zprocesovali pořízení traktoru (o tom se dozvíte v příštím měsíčníku). 
Brzy nás čeká výběr zhotovitele na zasíťování dvou parcel na zahrádkách, kde již probíhá soutěž.
Na jaře budeme vyčkávat dotace na vodovod, které se pro letošní rok, navzdory očekávání a od-

kladům, vůbec nevypsaly. Do té doby bude jasné, s kým bude uzavřena smlouva o dílo na celou ak-
ci. 

Pracujeme také na elektronizaci a zvýšení informovanosti formou výběru elektronické úřední des-
ky, kompletní aktualizace webových stránek a přípravy mobilního informačního rozhlasu MUNI-
POLIS. Tyto prvky by měly být plně realizované v průběhu příštího roku.

Dále probíhá příprava projektu opravy vnitřních prostor kaple sv. Antonína a další péče o hroby 
a majetek na místním hřbitově. Každý rok jsme investovali do prostor hřbitova nemalé částky a bu-
deme investovat určitě i dále. 

Dalších projektů a příprav je mnoho. Budu snažit pravidelně přispívat články o dalším postupu na
všech akcích.

Dovolte mi poděkovat všem, se kterými jsem měl tu čest spolupracovat. Jmenovitě si dovolím
zmínit Mgr. Karla Rykra a Ing. Josefa Macka, kteří se mnou spolupracovali přímo na úřadu.

Závěrem děkuji mé manželce za podporu a toleranci při časově náročné práci.
Martin Havlíček, starosta Vojnova Městce

Čtvrteční odpoledne s dětmi z přírodovědného kroužku pravidelně vy-
rážíme ven za poznáním a objevováním. Ani 3. listopadu sluníčko ne-
zklamalo a připravilo nám krásný den. Po sladké svačině jsme se vy-
dali do obecního lesa. Čekala nás totiž spousta práce. V lese jsme za-
sadili společnými silami dva stromky. Občerstveni čajem jsme pokra-
čovali k pomníku Sv. Jana Nepomuckého, kde jsme přesazovali 
a upravovali stávající květinovou výsadbu. Kluci se nebáli práce s
rýčem, hloubili díry a děvčata připravovala zeminu a vysazovala tuli-
pány. Pomocníci byli nadšení, byla s nimi radost pracovat. Pomáhali se
zaléváním, mulčováním, hra-
báním, další úpravou a úkli-
dem. Náš dík patří také dvěma
maminkám, které nám pomoh-
ly s prací i organizací. Velkou
odměnou za vynaložené úsilí
bylo rozsvícení světel u po-
mníku. A myslím, že odměna
další ještě přijde. Těšíme se, že
až jaro zavolá a ze země se bu-
dou tlačit první špičky tulipánů,
až propuknou do své krásy a na květy šanty a na ostatní květiny přiletí
včelky, uvidíme, že naše práce nebyla marná. 

Slovo starosty Vojnoměšští 
průzkumníci z přírodovědného
kroužku

přijal. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu č. 3e): Zastupitelstvo městyse Vojnův
Městec volí místostarostou MUDr. Petra Machalu. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 
1. Usnesení bylo přijato.
4. Volba členů rady | Předsedající konstatoval, že dle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, že radu tvoří starosta, místostarosta a další tři členové rady a vyzval členy za-
stupitelstva k podávání návrhů na zbývající 3 mandáty členů rady a navrhl na zbývající mandáty
Mgr. Karla Rykra, Mgr. Jiřího Šikla a Tomáše Grygara. Všichni navržení kandidaturu přijali. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu č. 4): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí
zbývající členy rady Mgr. Karla Rykra, Mgr. Jiřího Šikla a Tomáše Grygara. Hlasování: pro 10,
proti 0, zdržel se 5. Usnesení bylo přijato.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů finančního a kontrol-
ního výboru | a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru. Předsedající navrhl, aby
zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. Jiné ná-
vrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu č. 5a): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec zřizuje fi-
nanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato. b) volba předsedy finančního výboru. Předsedající vyzval členy zastupi-
telstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru a navrhl na funkci předsedy fi-
nančního výboru Petru Jarošovou, která kandidaturu přijala. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení k bodu č. 5b): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí předsedkyní finančního výbo-
ru Petru Jarošovou. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3. Usnesení bylo přijato. c) volba před-
sedy kontrolního výboru. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru a navrhl na tuto funkci MUDr. Bohdanu Trávníčkovou, která kandi-
daturu přijala. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu č. 5c):
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí předsedkyní kontrolního výboru MUDr. Bohdanu
Trávníčkovou. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3. Usnesení bylo přijato. d) volba členů fina-
nčního výboru. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů fina-
nčního výboru a navrhl jako členy finančního výboru Janu Losenickou Ondráčkovou a Ing.
Josefa Macka, kteří kandidaturu přijali. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu č. 5d):
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí členy kontrolního výboru Janu Losenickou
Ondráčkovou a Ing. Josefa Macka. Hlasování: pro 10, proti 2, zdržel se 3. Usnesení bylo přijato.
e) volba členů kontrolního výboru. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na
funkci členů kontrolního výboru a navrhl jako členy kontrolního výboru MUDr. Martinu
Machalovou a Petra Kohouta, kteří kandidaturu přijali. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k
bodu č. 5e): Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí členy kontrolního výboru MUDr. Martinu
Machalovou a Petra Kohouta. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva |
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s platnými právními
předpisy poskytována měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva, a to ode dne 19.říj-
na 2022. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Usnesení k bodu č.6: Zastupitelstvo městyse Vojnův
Městec v souladu platnými právními předpisy stanoví měsíční odměny za výkon funkcí neu-
volněných členů zastupitelstva takto: Místostarosta 10 000,- Kč | Člen rady 3 000,- Kč | Předseda
výboru 1 600,- Kč | Člen výboru 1 300,- Kč | Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 800,- Kč |
Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bude poskytována ode dne přijetí
tohoto usnesení. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2, Usnesení bylo přijato.
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Měsíc říjen jsme ve školce prožili zážitkově. Pouštěli jsme draky na poli za školkou, opé-
kaly brambory v ohni,šikovné maminky -zubní dentistky nás učily správné technice 
a péči o zoubky. Dostaly jsme každý svůj školkový kartáček a již jako dříve pečujeme 
o zuby po obědě. Před ,, uspáváním broučků“ za námi přišly paní cukrářky a společně
jsme chystaly voňavé muffiny k občerstvení po broučkiádě. Pomocí světýlek jsme našli
správnou cestičku a za plnění úkolů dostal každý školkáček broučka. Toho si děti done-
sly na zahradu a za zpěvu ukolébavky uložily k zimnímu spánku do připraveného do-
mečku na školkové zahradě. A zima může začít…           p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zprávičky z mateřinky Desková hra Jak dobře
to u nás znáš?
Vědomostně strategická rodinná hra
pro 2 - 4 hráče. Na jejím vývoji spolu-
pracovalo přes 90 měst, obcí a organi-
zací z okresu Žďár nad Sázavou. V této
hře se dozvíte nejen informace obecně
známé, ale i spoustu perliček vyňatých
z obecních kronik. Hra obsahuje 300 
otázek a 100 zajímavostí z okresu Žďár

nad Sázavou.
Hru si můžete
zakoupit na
Poště Partner za
cenu 590 Kč.

Vojnoměstecké
posvícení 2022
Letošní ročník Vojnoměsteckého po-
svícení zahájily se svojí talk show herečka
a spisovatelka Ivanka Devátá a spisova-
telka a novinářka Marie Formáčková,
které na harmoniku doprovodil Libor Ši-
můnek.

Sobotní venkovní program se nesl 
v komornější atmosféře z důvodu deštivé-
ho počasí, ale i přesto k nám zavítalo pár
prodejců se svými stánky. Děti mohly vy-
užít dřevěného kolotoče na kliku, střelby
z kuše nebo házení myší, a ukázku ko-
vářského řemesla předvedl místní kovář
pan Karel Ondráček. Mnozí také zavítali
na den otevřených dveří s výstavou foto-
grafií do mateřské školy a vzpomínkami
se vrátili do dětských let.

V neděli proběhla tradiční posvícenská
mše v kostele sv. Ondřeje a víkendové po-
svícení ukončily děti ze základní a mate-
řské školy, které si pro početné publikum
připravily vystoupení v sokolovně.

Poděkování patří všem, kteří se podíle-
li na přípravách, pořádání a zajišťování
služeb po celý posvícenský víkend.Podzim na základní škole

Pozvánka na
Posezení s písničkou
Klub seniorů, zastupitelé a TJ Jiskra
Vojnův Městec zve všechny přízniv-
ce na předvánoční a zároveň posled-
ní letošní Posezení s písničkou, které
se bude konat v pátek 16. prosince
od 18 hodin v prvním patře obcho-
du COOP.
Můžete se těšit na příkemnou at-
mosféru posezení po celý večer za
hudebního doprovodu pana
Bohuslava Šilera a výborného o-
bčerstvení zajištěného TJ Jiskra
Vojnův Městec.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Nenudili jsme se ani chviličku – stihli jsme toho opravdu dost…
Divadlo, kolo, kaštany a posvícení | Prvňáčci se naučili další písmenka, číslice, slabiky a mnoho a mnoho dalšího, ostatní děti pilně pro-
cvičovaly čtení, psaní a počítání … Co jsme zvládli navíc? Prvňáci a druháci navštívili žďárské městské divadlo, namalovali jsme spou-
stu krásných obrázků, vyrobili draky, deštníčky a podzimní sluníčka, začali jsme sbírat kaštany pro zvířátka na zimu, všichni jsme se 
učili dopravní značky, předpisy a zajezdili si na kole na dopravním hřišti ve Žďáru nad Sázavou. Společně jsme nacvičili program plný
veselých písniček, básniček, říkadel a tanečků, s nímž jsme v neděli 16.října 2022 vystoupili v sokolovně ve Vojnově Městci na
Vojnoměsteckém posvícení. A posvícenské koláče, které zdobily pódium, jsme „napekli“ ve výtvarné výchově a pracovních činnostech. 
Kroužky, kluby – každý den je zábava | Od pondělí do pátku mohou děti využívat nabídku volnočasových aktivit – čtenářského,
výtvarného či přírodovědného kroužku. Největší zájem je tradičně o sportovní kroužek doplněný sebeobranou či speciálním flor-
balovým kroužkem. 
Školní družina – radost, hra a kontakt s kamarády | Do školní družiny přibyly nové hračky, některé podle přání dětí, jiné doplnily
stávající vybavení. Hitem se staly česací panenky a nový dřevěný vláček s kolejemi a nádražím. Nejoblíbenějšími činností je stavění 
z velkých molitanových kostek, které se pod rukama dětí mění v útulné domečky, ve starobylý hrad nebo moderní hotel. Podzimní ob-
dobí nabídlo řadu prosluněných dnů, které děti strávily na školní zahradě. Ve školní družině si našly své místo radost ze hry, zpívání, po-
vídání, čtení, sdílení a vzájemné prožívání společných chvil.                                                                                            Jolana Smyčková

Kalendář pro rok 2023
Poslední kalendář z rukou Ludvíka
Plašila je k prodeji na Poště Partner za
cenu 80 Kč.
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