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Pro údržbu byl pořízen nový traktor značky Kioti za necelé 2 mil. Kč, který bude zajisté všestranným pomocníkem 
v letních i zimních měsících. 
S traktorem jsme v rámci dotace pořídili čelní nakladač a nosič velkoobjemových kontejnerů.  Průběžně budeme do-
kupovat další příslušenství, které ulehčí práci a čas pracovníkům údržby. 
V rámci plánované akci při výročí založení obce plánujeme vystavit veškerou komunální techniku veřejnosti. 

Traktor pro údržbu

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka bude ve Vojnově Městci 

probíhat v sobotu 7. ledna 2023 
v dopoledních hodinách. 

Pokud by Vaše dítko mělo zájem chodit 
za Tři krále, můžete ho přihlásit u pana Havlíčka

na tel. čísle 773 897 333.

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Prodej proběhne dne 22. 12. 2022 (13:00 - 18:00). 

Místo prodeje: Vojnův Městec u domu čp. 35 (u hlavní silnice naproti semaforu).

Prodej ryb bez objednávky! Provádíme zpracování ryb.
Jiří Čermák ml., tel. 777 694 405, email: rybycermak@email.cz

Sobota 24.12.2022 15:30, 
mše svatá ze Slavnosti Narození Páně
Pondělí 26.12.2022 11:00
Neděle 1.1.2023 11:00
Neděle 8.1.2023 11:00

Bohoslužby o Vánocích v kostele 
sv. Ondřeje ve Vojnově Městci
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Po dvouleté pauze se ve středu 7.12. konal dva-
náctý ročník akce Česko zpívá koledy. U nás jsme
se sešli tradičně u kostela sv. Ondřeje a úderem 18
hodiny se rozezněl zpěv koled za hudebního do-
provodu Františka Trávníčka ml. a MUDr. Petra
Machaly, kteří zahráli na akordeony. Během pro-
gramu vystoupily děti ze základní a mateřské ško-
ly a zazpívaly koledy. Pro zahřátí byl připraven
svařák a čaj a drobné občerstvení. Po ukončení ak-
ce byl otevřen kostel při svitu svíček.

Česko zpívá koledy

,,Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad…“
Začátkem tohoto měsíce jsme s dětmi a jejich rodiči uspávali broučky a začali se připravovat na příchod zimy. Povídali jsme si, pozorovali změny v přírodě, s lektorkami 
z ekocentra Chaloupky proběhl výukový program s názvem,,Ptáčci“. Přišel za námi také pan Kamenička, člen mysliveckého spolku. Dozvěděli jsme se od něj spoustu za-
jímavostí ze života lesní zvěře a už také víme, čím zvířátkům přilepšit v zimním období.

Nastala zima, adventní čas a s ním přišel čert a Mikuláš. Vše se obešlo bez slziček a čert odešel s prázdnou. Společně si s Mikulášem vyslechli říkanky a písničky od dě-
tí, odměnili je dobrotou. Pozvali
jsme rodiče, aby se přišli podívat na
naše malé čertíky. Jejich zpívání 
a brblání se ozývalo školkou 6.12. 
v odpoledních hodinách.

……. A po čertovském strašení
začíná vánoční těšení.

Všem rodičům a těm, kteří čtou
tyto řádky, přejeme krásné a poho-
dové prožití vánočních svátků, do
nového roku pevné zdraví se spous-
tou radostí.

p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zprávičky z mateřinky

Ze základní školy
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