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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva
městyse

Zápis a usnesení z jednání zastupi-
telstva č. 1/2022 konaného dne 
9. března 2022

4. Smlouva o spolupráci mezi ob-
cemi při poskytování pečovatelské
služby
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo
Městyse Vojnův Městec schvaluje u-
zavření smlouvy o spolupráci na za-
bezpečení pečovatelské služby mezi
Městysem Vojnův Městec, Vojnův
Městec 27 a Městysem Krucemburk,
Nám. Jana Zrzavého 13. Hlasování:
pro 10, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
bylo přijato.
5. Volba přísedícího u soudu na ob-
dobí 2022 - 2026
Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo
městyse Vojnův Městec volí paní
Miroslavu Zvolánkovou jako příse-
dící Okresního soudu ve Žďáře nad
Sázavou na období 2022-2026.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se
0. Usnesení bylo přijato.
6. Smlouva o budoucí smlouvě -
skladovací hala PRESSINGME-
CHANIC s.r.o. naproti sokolovně
Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo
městyse Vojnův Městec schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě mezi
Městysem Vojnův Městec, Vojnův
Městec 27, a investorem PRES-
SINGMECHANIC s.r.o., Škrdlovice
266, na odkoupení pozemku par. č.
1554/14 a nově vzniklého pozemku
par. č. 1160/2 k.ú. Vojnův Městec 
o celkové výměře 442 m2 včetně vy-
budovaného sjezdu za cenu 500 000
Kč vč. DPH. Hlasování: pro 10, pro-
ti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přija-
to.
7. Kupní smlouva na část pozemku
parc. č.1149/2 
Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo
městyse Vojnův Městec schvaluje
Kupní smlouvu na část pozemku
1149/2 o celkové výměře 130 m2 me-
zi Městysem Vojnův Městec, Vojnův
Městec 27 a vlastníky pozemku paní
xxx, a paní xxx za cenu 28 600 Kč.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se
0. Usnesení bylo přijato.

Městys poskytl prostory uprchlíkům z Ukrajiny
Městys poskytl do registru Správy 
uprchlických zařízení, Centru na pod-
poru integrace cizinců pro Kraj
Vysočina válečným uprchlíkům z
Ukrajiny prostory v 1. patře hasičárny. 

Od 6. 3. tyto prostory využije ukra-
jinská matka s dvěma dcerami 4 a 6

let. Díky zaměstnancům úřadu a míst-
ním dárcům a dobrovolníkům se po-
dařilo sehnat ložní vybavení, zařízení
kuchyně, potraviny, oblečení a hygie-
nické potřeby.

Průběžně budeme zjišťovat potřeby
rodiny a informovat Vás o možnosti

zapojení se do materiální pomoci.
Poděkování patří také sboru dobro-

volných hasičů Vojnův Městec za vy-
klizení prostor a Charitě Žďár nad
Sázavou za poskytnutí věcí z humani-
tární sbírky.

Informace o zefektivnění poskytovávané 
pečovatelské služby Subregionu Velké Dářko 
V minulosti jsem Vás informoval o no-
vince pořízení auta pro terénní služby,
která byla od 1.1. 2022 uvedena do
provozu. Nyní bych vám chtěl nastínit
další vývoj, na kterém v součinnosti 
s ostatními zástupci členských obcí
pilně pracujeme, abychom udrželi pro-
voz DPS v nejvyšším možném standar-
tu a možností podílnických obcí.

Po schválení na valné hromadě
svazku obcí bude od 1.7.2022 zrušen
noční provoz služeb v rámci budovy
DPS (dům s pečovatelskou službou) ve
Škrdlovicích. Tento provoz byl posled-
ní dobou nadstandardní a bohužel 

Nabídka dřeva
Městys Vojnův Městec nabízí obča-
nům samovýrobu dřeva v obecních
lesích nebo odkup palivového dřeva
(smrk, lípa).
Bližší informace poskytneme na Úřa-
du městyse Vojnův Městec nebo na
telefonním čísle 566 659 327. 

i výrazně finančně náročný. I v rámci
Kraje Vysočina je 24 hodinový provoz
pečovatelských služeb pouze v mini-
málním měřítku a změny ve financo-
vání sociálních služeb, ze strany státu,
nám nedávají jiné možnosti. Pro před-
stavu vytíženosti nočního provozu uve-
du, že využíván je do maximálně dese-
ti úkonů dohledu. To představuje cca
půl hodiny práce a zároveň příjmů za
vykonanou službu. Tyto dohledy bu-
dou vykonávány před ukončením od-
polední směny.

S letošním rokem také končí udrži-
telnost dotace projektu stavby DPS

Škrdlovice. Proto probíhají revize
smluv mezi obcemi a začínáme řešit
plán na projekční přípravu rekonstruk-
ce stávající budovy.

Probíhá také práce na studii na pří-
stavbu DPS Škrdlovice. Zde je po-
čítáno s dostavbou levého křídla budo-
vy a navýšení kapacity o 6 bytů.

V letošním roce chceme podnítit ve-
dení DPS, aby zvýšilo četnost kurzů,
besed a jiných společenských akcí.  

Veškeré další služby budou dále
probíhat dle standardů a kvality, na
které jsou všichni obyvatele zvyklí.

Martin Havlíček, místostarosta

Dění okolo kostela sv. Ondřeje za uplynulý rok
Rok 2021 byl pro kostel sv. Ondřeje 
v duchu velmi častých mší. Z důvodu re-
konstrukce farního kostela sv. Mikuláše
v Krucemburku a vládních opatření pro-
ti koronavirové nákaze zde byly do květ-
na slouženy čtyři nedělní mše svaté a po
květnu byl velmi navštěvovaný.

Nejvýznamnější událostí byla poutní

mše svatá, po které proběhlo žehnání no-
vých ciferníků hodin na věži kostela.
Nově jsou v opačném provedení s čer-
ným polem a bílými číslicemi. Tuto 
opravu zafinancoval majitel hodin
Městys Vojnův Městec. Po mši se kona-
lo posezení u kostela se skákacím hra-
dem pro děti.

Další významnou akcí byla posvícen-
ská mše, po které se světil dřevěný kříž
do zpovědní místnosti.

Na sklonku roku bylo provedeno
předláždění kostkového chodníku u
brány až k hlavnímu vstupu do kostela.

V r. 2021 proběhlo v kostele sv. Ondřeje
11 křtů malých dětí, 2 svatby a 5 pohřbů.

Víceúčelové sportovní hřiště
Nově zbudované multifunkční hřiště

za sokolovnou se otevírá s okamžitou
platností veřejnosti. Za jeho užívání ne-
bude Městys vybírat žádný poplatek.
Vstupem na hřiště se účastníci zavazu-
jí dodržovat Provozní řád, který je vyv-
ěšen u vchodu na hřiště. 

Sportovci TJ Jiskra Vojnův Městec 
a místní školská zařízení budou mít 

v době organizovaných tréninků či ho-
din tělesné výchovy zajištěn přednostní
vstup. 

Proti občanskému průkazu je možné
domluvit u kontaktní osoby na tel. 
č. 773 236 004 zájemcům starších 15
let zapůjčení kůlů a sítě. 

Prostor bude nepřetržitě monitoro-
ván kamerovým systémem a uzavřen

při sněhové pokrývce, v zimním obdo-
bí a vždy po setmění do ranních hodin.

Slavnostní přestřižení pásky nového
hřiště proběhne s bohatým doprovod-
ným programem na čarodějnice 30. 4.
2022. Všichni jste srdečně zváni.
Program bude vyvěšen na nástěnkách.

Sportu ve Vojnově Městci zdar!

Zpráva o průběhu a přípravě akcí 2022
Biocentrum Občiny
Dokončení je stavebně povoleno, po-

žadavky a doplnění ze strany OPŽP, kte-
rý je poskytovatelem dotace byly vyře-
šeny, AOPK vydala souhlasná stanovis-
ka. V nejbližších dnech očekáváme sch-
válení upraveného projektu, na které bu-
de navazovat žádost o platbu dotace za
část vyfakturovaného díla. Na kontrol-
ním dni dne 7.3. byl dodavatel – firma
Hydro & Kov vyzván k zahájení prací 
a sdělení termínu nástupu. Dílo má být
dokončeno dle harmonogramu 30.9.
2022.  

Zkapacitnění vodovodu
Rada městyse vybrala firmu a sch-

válila cenovou nabídku na administraci

dotaci na akci ,,Zkapacitnění vodovodu
Vojnův Městec’’ v rámci dotačního říze-
ní MZe. Bude zahájeno výběrové řízení
na dodavatele stavby s podmínkou za-
hájení stavby při získání dotace.

2 rodinné domy - lokalita 
zahrádky
Po urgování a dlouhém zdržení ply-

nárenské společnosti jsme obdrželi
smlouvy pro připojení parcel. Byla po-
dána žádost o dotaci na zasíťování po-
zemků. Po schválení ze strany staveb-
ního úřadu budeme vypisovat výběrové
řízení na dodavatele stavby. Podklady
pro stanovení kritérií pro žadatele o sta-
vební pozemky budou předloženy v za-
stupitelstvu v 2. polovině letošního roku.

Oprava kabin na hřišti
Z dotace Program obnovy venkova

Vysočiny od Kraje Vysočina opravíme 
v letošním roce vnější část kabin na hři-
šti za sokolovnou. Měla by proběhnout
oprava venkovního pláště celé budovy
včetně natření střechy a výměny dveří 
a oken.

Víceúčelové sportovní hřiště
8.3. proběhla kolaudace. Organizo-

vaní sportovci v TJ Jiskra a místní škol-
ská zařízení budou mít v době organizo-
vaných tréninků přednostní vstup.
Prostor bude zabezpečen časovým zám-
kem, aby byl v nočních hodinách uza-
vřen. Plánujeme dodat zamykatelnou
nepromokavou bednu na kůly a síť.
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Zprávičky z mateřinky

Zní to jako pohádka… Jednoho zimního
lednového dne zazvonila na dveře zá-
kladní školy kouzelná babička a nabídla
p. ředitelce spolupráci. Díky dobrým
vztahům se ZŠ byla následně dohodnu-
ta spolupráce i s mateřskou školou.
Kouzelnou babičkou je PaeDr. Vlasta
Gregorová, která svými odbornými a le-
titými zkušenostmi při práci s dětmi, bu-
de ve škole vést  čtenářský kroužek, 
v mateřince povede děti v době admi-
nistrativy p. ředitelky. My pedagogové jí
vnímáme jako velkou podporu a vážíme
si této  pomoci. Společně se školou při-
pravujeme ,,vynášení Morany“ ze vsi.
Hlavním záměrem tohoto projektu je,
přiblížit tradice.

Ve školce jsme novou p. učitelku při-
vítali karnevalem, na který se děti už po
vánocích ptají a těší se kdy bude.
Počátkem měsíce března jsme vyjeli do

k č á í

V pondělí 7.3.2022 jsme navštívili o-
becní úřad. Od vedení obce totiž dostal
školní parlament zajímavý úkol. Měli
jsme si vybrat, jakou novou atrakci by-
chom chtěli na dětském hřišti. Dalo to
chvilku práce, obešli jsme všechny děti
ze školy, každý se mohl vyjádřit. Dnes
jsme byli pozváni na obecní úřad, aby-
chom svůj návrh přednesli. A ne-
jen to...  Od pana starosty a mís-
tostarosty jsme se dozvěděli, jak
vlastně obecní úřad funguje 
a mnoho zajímavostí z historie
Vojnova Městce. Mohli jsme si
prohlédnout kanceláře, archiv,
účtárnu, poštu Partner a sběrný
dvůr. Vyzkoušeli jsme si hlášení
do obecního rozhlasu nebo razít-
kovat, prohlédli jsme si kroniku.
Seznámili jsme se s technikou,
která pomáhá p. Janáčkovi, když
se stará o pořádek v obci. Všichni

zaměstnanci obecního úřadu se nám
věnovali a řekli nám mnoho dalších za-
jímavých informací. Vyzkoušeli jsme si
i zasedání zastupitelstva, kde jsme si
odsouhlasili vybranou atrakci na dětské
hřiště. Na památku jsme si odnesli po-
hlednice, tužky a hlavně příjemné a ne-
tradiční zážitky. 

Slavnostní otevření víceúčelového
sportovního hřiště a pálení čarodějnic
30. dubna 2022 

Můžete se těšit na bohatý doprovodný program: 
• slavnostní stříhání pásky
• dětská olympiáda ZŠ Vojnův Městec
• fotbálek TJ Jiskra 
• ukázka hasičské techniky SDH 
• pálení čarodějnic

Občerstvení zajištěno.
Konkrétní časy bodů programu budou upřesněny.

Městys Vojnův Městec
pořádá 13. ročník úklidu veřejného 

prostranství v Kraji Vysočina s názvem

ČISTÁ VYSOČINA 2022
Ve Vojnově Městci se k úklidu připojíme 

22. dubna 2022

Uklízet budeme tyto lokality: Lokalita 1 – Vojnův Městec – Žďár nad
Sázavou - I/37 k lesu u rybníku V Občinách. Lokalita 2 – Vojnův Městec –
Krucemburk - I/37 na hranice okresu. Lokalita 3 – Vojnův Městec –
Košinov - III/03426 k lesu na hranice okresu
Sejdeme se v 17 hodin před budovou radnice. Všichni účastníci obdrží pytle
na odpadky. Doporučujeme vzít si pracovní rukavice. Děkujeme všem, kteří
se do akce zapojí a pomohou nám zlepšit životní prostředí.

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Knihovnice Mirka Zvolánková zve všechny 
dospělé registrované čtenáře na velikonoční

„Posezení u mazance“
Těším se na Vás 13. 4. 2022 v 18:00 hodin.

zámku Žďár nad Sázavou na program
pro mateřské školy s názvem,,Za obyva-
teli kláštera“ Po delší odmlce začalo do

školky jezdit divadlo.
Pro letošní rok jsme
vybrali divadélko 
U dvou sluncí. Děti i
my pedagogové jsme
nadšeni a doufáme,
že  po dvou letech
pandemie budeme
moci uskutečnit více
zajímavých setkání,
akcí a více se rozběh-
nout do okolí.

p. učitelky MŠ
Vojnův Městec

Školní parlament si vyzkoušel
jednání zastupitelstva 
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