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Vojnův Městec

Ze základní a mateřské školy

V budově radnice, na zdravotním stře-
disku a v obchodech byly nainstalovány
dávkovače s dezinfekcí Anti-COVID na

Dezinfekce Anti-COVID 
ruce. Prosíme o využívání při vstupu 
a před opuštěním budov. Náplň bude
pravidelně doplňována.

Dnes jsme znovu ve válce s neviditel-
ným a nebezpečným virem COVID-19,
který řádí po celém světě. Nebezpečný
je hlavně pro starší občany. Doufejme,
že tato situace brzo pomine. Letos se asi
kvůli viru na Nové Huti u pomníčku
padlého vojína nesejdeme. To ale nezna-
mená, že jsme na hrdiny, kteří padli za

Druhá světová 
válka skončila před 75 lety

osvobození naší vlasti zapomněli.
Kytičku můžeme přinést kdykoliv.
Pokud se ale situace zlepší a budeme se
moci sejít, tak to bude v sobotu 9.5. ve
14. hod. na Nové Huti. 

Srdečně zveme občany, kteří se
chtějí zúčastnit této akce.

Za z.o. KSČM Martinovská Jana

Školy zůstávají zavřené. Další měsíc
probíhá distanční vzdělávání.  Děti se
učí v domácím prostředí a pod dohle-
dem rodičů.  Učitelé se učí pracovat ji-
nak.  Všichni se učíme…  

Vzdělávání na dálku zaměřeno 
na jazyky a matematiku
Ještě během jarních prázdnin jsme

se s každým z rodičů domluvili na
vzájemné spolupráci v době trvání mi-
mořádného opatření vydaného
Ministerstvem zdravotnictví České re-
publiky dne 10. března 2020.  S rodiči
našich žáků jsme každodenně v kon-
taktu a získáváme tak rychle zpětnou
vazbu. Práci dětí neznámkujeme, po-
síláme smajlíky a slovní hodnocení.  

Zvolili jsme cestu fixace učiva 
v českém jazyce a v matematice. Pro
děti jsme vybrali vhodné knížky ze

Těšíme se na naše děti ☺

Městys Vojnův Městec nabízí stále kom-
postéry o velké kapacitě 1050 l, které si
můžete bezplatně vyzvednout každé
pondělí na dvoře za úřadem od 12-16 ho-
din. Majitelům každého čísla popisného
ve Vojnově Městci a přilehlých osadách
bude vydáván 1 kompostér proti podpisu
smlouvy, ve které se zavazujete k udržo-
vání kompostéru ve funkčním a použi-
telném stavu po dobu 5,5 let, poté při-

Kompostéry

Na hřbitov byly nainstalovány dva
stojany na konve a stojan na vodu.
V letošním roce proběhne 1. etapa

Hřbitov

padne do Vašeho soukromého vlastnic-
tví. Na odvoz počítejte s váhou rozlo-
ženého kompostéru cca 20kg.

Kompostéry byly pořízeny z dota-
čního projektu Předcházení vzniku bio-
logicky rozložitelných komunálních od-
padů v Dobrovolném svazku obcí
Subregion Velké Dářko, reg. č. CZ.
05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008388 za
účelem vlastního zpracování biologicky
rozložitelného odpadu.

Zpracováním bioodpadu prostřednic-
tvím kompostérů kromě zúrodnění Vaší
půdy razantně ušetříte na výdajích mě-
stysu spojených s vývozem hnědých
BIOkontejnerů.

V naší obci byly rozmístěny dva nové
kontejnery na ukládání kovů. Umístěny
byly jeden na horním konci na kontejne-
rovém stání u mostu pod hřištěm, druhý
za náměstím směr Košinov.  
Co do kontejneru patří:
• kovové obaly, například konzervy od

potravin
• plechovky od piva nebo nealkoholic-

kých nápojů
• kovové obaly od kosmetiky
• víčka od jogurtů a 

podobně
• ostatní kovové před-

měty

Co do kontejneru ne-
patří:

• plechovky od barev 
a ředidel

• nádoby od pesticidů,
insekticidů a dalších
chemikálií

• zařízení složené z ví-
ce materiálů

Pokud budou kontejnery plné, neu-
kládejte odpad vedle kontejneru, ale vy-
čkejte na jeho vyprázdnění a uložte od-
pad později. Buďte prosím ohleduplní ke
svému okolí, udržujte místo okolo kon-
tejnerů v čistotě. Toto platí obecně pro
všechny odpady a kontejnery.

Prosíme o vhazování zmáčknutých
plechovek z důvodu úspory místa.

Kontejnery na kovy

odstraňování starých hrobů, spolu
se srovnáním terénu a zatravně-
ním.

protože letošní Velikonoce probíhaly
v režimu mimořádných opatření, a-
lespoň na dálku Vás mohli školkové
a školní děti povzbudit a potěšit pro-
střednictvím rozhlasu Úřadu městy-
su. Děti si pro Vás připravily své ve-
likonoční básně a koledy. Snad Vás

Vážení občané, 
alespoň jejich hlas potěšil a přispěl 
k prožití Velikonočních svátků s opti-
mismem a v dobré náladě.

Velké díky patří Mateřské 
a Základní škole, ochotným dětem 
a jejich rodičům za velkou podporu
této dobrovolnické iniciativy.
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Spolu s oceněním naše obec obdrží
peněžitou výhru 20.000 Kč od Kraje
Vysočina, tato částka bude použita
na částečné uhrazení pořízení štěp-
kovače větví.

Děkujeme všem, kteří svým třídě-
ním přispěli k tomuto ocenění.

Těšíme se na naše děti ☺
školní knihovny, aby co nejvíce četly.
V angličtině využíváme online kanály
na rozšiřování slovní zásoby. Vše ostat-
ní se doučíme společně po návratu do
školy. Děti nám tu moc chybí. Velmi se
těšíme na konec května, kdy by se mě-
ly vrátit. Přestože budeme učit za
zvýšených bezpečnostních opatření,
víme, že to společně zvládneme ☺

Zápis do 1. ročníku
6. dubna 2020 proběhl zápis do 

1. ročníku.  S rodiči našich budoucích
prvňáčků jsme měli dostatek času si
popovídat, seznámit je s plány na další
školní rok i s paní učitelkou třídní.  Pro
všechny zúčastněné velmi příjemná
setkání. Těšíme se na začátek nového
školního roku, kdy u nás společně 
s ostatními dětmi přivítáme devět no-
vých školáků. 

Jolana Smyčková, ředitelka školy

„My třídíme
nejlépe 2019“Zápis dětí na školní rok 2020/2021

do MŠ Vojnův Městec, příspěvkové
organizace se bude konat 4.5.2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením Covid 19 
a přerušením provozu škol postupujte takto:

1. Osobním podáním – 4.5.2020 v budově školy 
výhradně v čase předem sjednané schůzky 
s ředitelkou školy (tel. 731 274 592),
bez přítomnosti dětí. S dětmi Vás pozveme, 
jakmile to bude možné.

2. Poštou do 4.5.2020
(MŠ Vojnův Městec, příspěvková organizace,
59101,Vojnův  Městec 240 )

Žádost o přijetí s postupem a pravidly 
přijímacího řízení na webu 
msvojnuvmestec.cz
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