
Úřad městyse: Vojnův Městec, tel.: 566 659 327, e-mail: obec@vojnuvmestec.cz, web: www.vojnuvmestec.cz

20 |  VOJNŮV MĚSTEC

Vojnův Městec
Slovo starosty
brzy uplynou čtyři roky, pro které jsme
dostali Vaši důvěru, a proto mi dovolte
malé ohlédnutí za realizovanými akce-
mi, které dokládají, jakou práci jsme
odvedli:
● půdní vestavba ZŠ s novými speciali-

zovanými učebnami, výtahem a mo-
dernizací sociálního zařízení v 1. pa-
tře budovy - ideální zázemí pro na-
výšený zájem žáků a stabilizovaný
profesionální pedagogický sbor (ote-
vřené dveře školy, vystoupení pro ro-
diče a přátele školy, kroužek roboti-
ky, využívání moderních informa-
čních technologií při výuce, atd.)

● stavba multifunkčního hřiště s do-
skočištěm za sokolovnou

● nové vyasfaltování povrchu cyklos-
tezky směr Krucemburk

● odbahnění a revitalizace rybníků 
V Občinách a Kejda

● dovybavení dopravního automobilu
pro JSDH

● realizace nových rozvaděčů pro ve-
řejné osvětlení

● modernizace sociálního zařízení pro
personál a rodiče v MŠ

● rekonstrukce autobusové čekárny u
náměstí 

● vybudování nové autobusové za-
stávky na příjezdu od ZR

● rekonstrukce vnějšího pláště budovy
kabin na hřišti

● poskytnutí zahradních kompostérů
domácnostem

Odpadové hospodářství
V návaznosti na končící léto a evidova-
nou vyšší produkci biologického odpa-
du ze zahrad jsme navýšili četnost svo-
zů hnědých kontejnerů na bioodpad.
Nyní bude svozová firma jezdit ve
dvoutýdenních intervalech. V první
polovině sezóny sběru bioodpadů se
podařilo zachovat snížený počet
svozů, a proto se finanční náklady
podařilo udržet v rozumných me-
zích. I tak se ale výrazně zdražil, jak
samotný svoz, tak i poplatek za tunu
uloženého odpadu. Domluvili jsme
také spolupráci se Zemědělskou a.s.
Krucemburk, která bude bioodpad 
z Vojnova Městce odebírat do své
kompostárny. Požádali jsme také 
o dotaci na pořízení techniky pro 
alespoň částečné zajištění vlastního
svozu těchto kontejnerů. Tímto kro-
kem bychom mohli udržet rozpočto-
vané výdaje za odpady i při vyšší
četnosti vývozů a tím pádem nena-
vyšovat roční poplatky domácností
za sběr odpadu.

Žádáme také o dodržování pravi-
del třídění. Jako příklad špatné praxe
přikládáme nádobu na použité oleje
a tuky, kterou někdo bohužel vyu-
žívá jako popelnici na komunální
odpad. Pokud by pracovníci údržby

● rozšíření a revitalizace kontejnero-
vých stání na separovaný sběr odpadů

● revitalizace hřbitova
● výsadba zeleně v intravilánu obce
● zajištění bezpečnosti občanů od-

straněním nevhodných dřevin
● rozšíření herních prvků na dětském

hřišti
● instalace nových nerezových cifer-

níků obecních hodin na věži kostela
● finanční podpora spolků v obci
● obnova tradice pořádání obecního

plesu
● zahájení pestrého programu

Vojnoměsteckého posvícení
● podpora a spolupořádání dalších kul-

turních akcí pro občany (setkávání
seniorů, střelecké závody, jarmarky,
výstavy atd.)

● splacení veškerých úvěrů z minu-
lých let a zlepšení finanční kondice
rozpočtu

Na většinu těchto projektů se podařilo
získat dotace v celkovém objemu cca.
28 mil. Kč!

„Na dveře navíc ťuká:“
● osazení nového dopravního značení

pro zpomalení a zvýšení bezpečnos-
ti provozu v obci

● zaparcelování dvou rodinných domů
v lokalitě zahrádky a příprava da-
lších pozemků k výstavbě 

● zkapacitnění vodovodu

● kolaudace Biocentra Občiny
● nové veřejné osvětlení s úspornými

LED svítidly a podzemní kabeláží
● pokládka datového optického kabelu 
● osázení nové zeleně v lokalitách:

náměstí, u rybníka Šišmák, u zem.
družstva (dotační řízení)

● rozšíření venkovního sportoviště v
areálu za sokolovnou (workout a fit-
ness hřiště, stolní tenis)
…a mnohé další

Za uvedenými akcemi stojí mnoho
úsilí a vyřizování, za které bych rád po-

děkoval především kolegovi Martinovi
Havlíčkovi, který pro obec pracuje více
než „na plný úvazek“. Dále vděčím vy-
datné pomoci radních a zaměstnanců
úřadu za vstřícný a proaktivní přístup.
Mnohé by se neobešlo bez součinného
a konstruktivního přístupu zastupitelů 
a členů místních spolků a sdružení, kte-
ří dle svých možností k lepšímu životu
v naší obci přispěli. Do budoucna
Vojnovu Městci přeji opět tým lidí, kte-
ří se postarají o Vaší spokojenost 
a o celkový rozvoj městysu. 

Mgr. Karel Rykr, starosta

takový počin nechali bez povšimnutí,
naúčtovala by svozová firma obci poku-
tu, kterou bychom museli uhradit.

Martin Havlíček

Oprava kabin na hřišti
Oprava vnější části budovy kabin na hři-
šti za sokolovnou je dokončena.
Proběhla výměna oken, dveří a podbití,
byl proveden nátěr střechy a svodů a o-
prava vnějších zdí s natažením nové fa-
sády.

V příštím roce bychom chtěli pokra-
čovat na opravě vnitřní části. 

Uvnitř by měla vzniknout kuchyňka
se zázemím pro pořádání kulturních a
společenských akcí, dále šatna, pánské a
dámské sociální zařízení a sprchy. V
druhé části bude technická místnost.

Jsme v kontaktu s projektantem, kte-
rý bude zpracovávat projektovou doku-
mentaci pro obnovu a úpravy zbylých
částí původního hřiště a jeho přilehlých
prostor. V plánu je řešit umístění wor-
kout/fitness prvků, venkovní pingpon-
gový stůl, přístupové chodníčky ke ka-
binám a hřišti, příjezdové cesty a parko-
viště.

Opravu kabin na hřišti podpořil Kraj
Vysočina s částkou 127 000 Kč z dota-
čního titulu Obnova venkova Vysočiny
2022.

Děkujeme, že třídíte.

mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD 22.8.2022 11:12 Stránka 12



21VOJNŮV MĚSTEC  |

k č á í

Kniha Čarovné Žďárské vrchy
Městys Vojnův Městec se ve spolu-
práci s CBS Nakladatelstvím a dal-
šími obcemi v regionu Žďárských 
vrchů připojil do tvorby knihy Ča-
rovné Žďárské vrchy. Naleznete v ní
vedle detailních turistických infor-
mací o naší obci a okolí kouzelné
snímky zachycují malebnou krajinu,
přírodní úkazy a stavby Žďárských
vrchů.

Knihu si můžete zakoupit na Poště
Partner.

Opravy 
výtluků 
místních 
komunikací

Upozornění na blížící se splatnost poplatku za svoz a likvidaci odpadu

TJ Jiskra Vojnův Městec 
ve spolupráci se Střeleckým klubem pořádá

Místo konání: sokolovna Vojnův Městec
Zahájení: 8:00 hod

Startovné: dospělí 50 Kč

Zúčastnit se mohou dospělí a děti od 15 let.

STŘELECKÝ ZÁVOD 

ZE VZDUCHOVÉ PISTOLE
V SOBOTU 10. 9. 2022

Začátkem měsíce srpna jsme ve spo-
lupráci s Krajskou správou a údržbou
silnic nechali opravit výtluky v uli-
cích Vojnova Městce. Kompletní o-
pravy povrchů komunikací budeme
řešit po stavbách vodovodu, nízkého
napětí, veřejného osvětlení a optické-
ho kabelu.

Upozorňujeme na blížící se konec
splatnosti poplatku za svoz a likvi-
daci odpadu. Dle platné vyhlášky
č. 2/2021 sazba poplatku činí 700
Kč za každou fyzickou osobu na
rok a 700 Kč za fyzickou osobu,

s variabilním symbolem čísla domu.
Také je možné poplatek uhradit v ho-
tovosti na Poště Partner.

Zároveň plánujeme zřízení plateb-
ního terminálu na Poště Partner pro 
úhrady poplatků bezhotovostně.

provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů je
splatný nejpozději do 30.9.2022.
Preferujeme platbu převodem na ban-
kovní účet u ČSOB 123125081/0300 

která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci.
Od poplatku je osvobozeno každé
3 a další dítě do 18 let žijící ve spo-
lečné domácnosti.

Splatnost poplatku: poplatek za
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