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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva městyse

Výpis ze zápisu zastupitelstva č. 5/2021 ze dne 19. října 2021
4. Žádost o odprodej pozemku parc.č.51 a 1546/21
Starosta informoval zastupitele o podaných žádostech na odkup pozemků parc.č.
51 a 1546/21. Rada městyse po projednání nesouhlasila se zveřejněním záměru na
prodej těchto pozemků z důvodu nevhodnosti ke stavebnímu využití a vázanosti
pozemku na aktuální nájemní smlouvu.
Bylo diskutováno o celkové výměře pozemků a o minimálním rozměru stavebního
pozemku. 
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje žádost 
a zveřejnění záměru na prodej částí pozemků parc.č. 51 a par.č.1546/21.
Hlasování: pro 0, proti 10, zdržel se 0. Usnesení nebylo přijato.

Zpráva o průběhu a přípravě akcí
Vybudování kontejnerového stání v lokalitě novostaveb
V lokalitě novostaveb vzniká nové kontejnerové stání pro jeho lepší dostupnost 
a obslužnost. Kontejnery z horní části novostaveb budou přesunuty na nové stano-
viště. Cílem je zvýšit využitelnost kontejnerů v novostavbách a ,,ulevit’’ kontejne-
rovému stání u mostu. Další kontejnerové stání vznikne u nového oplocení u hřiště
naproti bytovkám. Část nákladů na jeho vybudování pokryje dar ve výši 30 000 Kč,
který jsme obdrželi z firmy Asekol za zpětný odběr elektroodpadu. 
Autobusová zastávka 
Z Kraje Vysočina z fondu Bezpečná silnice 2021 jsme obdrželi příslib dotace ve
výši 86 008 Kč na vybudování horní autobusové zastávky ve směru od Žďáru nad
Sázavou. Práce budou započaty na jaře 2022.

Informace

Vánoční osvětlení
Firma Osvětlení a energetické systémy a.s. provede obnovu vánočních dekorů na
sloupech veřejného osvětlení podél hlavní silnice. Stávající dekory budou osazeny
jednobarevným osvětlením v barvě studené bílé.
Současně bylo také pořízeno vánoční osvětlení budovy radnice ve stejném ba-
revném provedení.

Balíkovna
Od 1.11.2021 byla Pošta Partner rozšířena o no-
vou službu zasílání balíků, kterou je Balíkovna.
Poslání balíku je možné na Poště Partner po
předchozím vyplnění údajů na webových strán-
kách www.balikovna.cz Balíček lze vyzved-
nout za pomocí SMS kódu nebo e-mailu.

Kalendáře na rok 2022
Na Poště Partner jsou v prodeji kalendáře
Vojnova Městce a okolí na rok 2022. Kalendář
je nástěnný, měsíční ve formátu A3. Cena ka-
lendáře je 120 Kč. 

Letošní suchý a teplý podzim přeje plánované opravě chodníku kolem kostela ve
Vojnově Městci. Na základě smlouvy o dílo se podařilo zahájit a úspěšně dokončit
předláždění chodníku z žulových kostek, který byl velmi zarostlý a vlivem mnohole-
tého užívání i výrazně nerovný. Realizátorem díla je firma COLAS cz, a.s. s celko-
vou cenou o dílo 163 327,49 Kč s DPH. Financování bylo zajištěno za příspěvku
Městysu Vojnův Městec formou dotace, kterou každoročně dostáváme na zkrášlování
významné kulturní památky. Chodník budou moci využívat návštěvníci kostela již na
letošní Vánoční koncert, Půlnoční mši nebo jen při příležitostní procházce.

Chtěl bych tímto jménem Ř.k. farnosti Krucemburk i jménem svým vyjádřit 
upřímné díky za finanční podporu z vedení Městyse Vojnův Městec. Vstřícnosti pana
starosty, místostarosty a zastupitelů k údržbě kostela sv. Ondřeje a jeho okolí si velmi
vážím. Vřelé díky patří také firmě COLAS cz, a.s. a stavební firmě pana Josefa
Strašila.

Pavel Seidl, farář v Krucemburku

Vojnoměstecké 
posvícení 2021

Oprava chodníku 
u kostela sv. Ondřeje

Třetí říjnový víkend patřil Vojnoměs-
teckému posvícení. Letošní ročník se
po loňské výluce jsme opět mohli 
uspořádat. Na páteční večer přijala po-
zvání Venkovská kapela, která zahrála
k poslechu i k tanci v sokolovně. 

V sobotu proběhlo stříhání pásky 
a slavnostní otevření půdní vestavby ZŠ.
Při příležitosti slavnostního otevření by-
la možnost prohlédnout si stávající 
i nové prostory základní školy a vy-
zkoušet si výuku na inter-
aktivních tabulích. Pro
hosty bylo připravené o-
bčerstvení, které zajistila
Restaurace a penzion
Tisůvka. Na náměstí se ko-
naly farmářské a řemeslné
trhy, pro děti byl 
k dispozici dřevěný kolo-
toč na kliku a střelnice. 
V parku byla k vidění 
ukázka vyřezávání sochy
ze dřeva motorovou pilou.
V malé zasedací místnosti
budovy radnice probíhala
prodejní výstava vysoko-
vibračních obrazů a autor-
ských reprodukcí Marcely
Němcové a dřevořezbářs-
kých výrobků Winci.
Večerní zábavu uspořádala
TJ Jiskra, k tanci a k posle-
chu zahráli Radostínští
kanci.

V neděli dopoledne

proběhla tradiční posvícenská mše v
kostele sv. Ondřeje. Odpolední program
si připravily děti z mateřské a základní
školy, který pro početné publikum před-
stavily v sokolovně.  Po vystoupení dětí
následovalo dřevěné divadlo Honzy
Hrubce s pohádkou o Princi z knížky. 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na
přípravách, pořádání a zajišťování slu-
žeb celého posvícenského víkendu.

Zelená pro všestranné 
sportovní vyžití ve Vojnově Městci
Příznivci sportu, malé ko-
pané, volejbalu, tenisu, no-
hejbalu, basketbalu, flor-
balu či atletické disciplíny
skoku dalekého se v naší
obci po dlouholeté absenci
kvalitního oficiálního hři-
ště dočkali. Multifunkční
sportoviště vyrostlo bě-
hem léta a prvních pod-
zimních měsíců na obec-
ním prostoru za sokolo-
vnou. Ideální prostory ke
sportování ocení nejen místní tělo-
výchovná jednota Jiskra, ale také mě-
stecká škola či školka a samozřejmě
dveře budou otevřené i vám občanům. 

Stavba již byla dle smlouvy o dílo
zhotovena a předána. V zimních mě-
sících proběhne ještě kolaudace a jak-
mile bude zima na ústupu, hřiště slav-
nostně otevřeme a bude volně k dispo-
zici.

Zatím nepředpokládáme rezervační
systém. Přednost budou mít samo-

zřejmě pravidelné cvičební hodiny žáků
našich škol a TJ Jiskra, plánované tur-
naje a zápasy a mimo ně bude hřiště 
v denní době volně dostupné. U pov-
ěřené osoby bude možné si půjčit klíče
k využití kůlů a sítě. Zájemci k této slu-
žbě správcovství, hlaste se prosím 
v kanceláři úřadu městysu. 

Ještě nutno podotknout, že se obci
podařilo vysoutěžit dodavatele na jaře
2021 s výhodnou nabídkou zhotovitele
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Jak si užíváme podzimní
dny? Sběrem přírodnin a je-
jich využití k poznávání,
hrám, tvoření staveb. V za-
hradě nám vznikají rozmani-
té výtvory, které nám větši-
nou rozfouká neposedný vítr,
ale rádi si je opravíme. A tak
také vznikl domeček pro
mravenečky, které jsme 
uspávali.

V podvečer 4.11. jsme se
sešli na náměstí. Cestou děti
plnily s mravenečky různé úkoly. Za
zpěvu mravenčí ukolébavky je děti daly
spát do připraveného domečku v zahra-
dě. Bylo to pro nás velmi milé 
a příjemné setkání. Děkujeme všem,
kteří se s námi této akce zúčastnili. 

Ještě jedno poděkování patří všem,
kdo nám pomohli naplnit kontejner na
papír. Finanční odměna, kterou školka
za sběr obdržela bude použita pro děti.

Ve spolupráci se ZŠ jsme odjeli na
malý výlet do enviromentálního centra 
v Horní Krupé, kde se děti zúčastnily
výukového programu,, Ovečka
Krupička”

Nyní už netrpělivě očekáváme
příchod zimy a když nám ten Martin ne-
přinesl sněhovou nadílku, přichystali
jsme si ji sami s paní učitelkou. Stačila
nám k tomu pěna na holení a panečku,
to se nám to krásné malovalo prstíkem
do sněhu na stole v teple třídy. Jen to vů-
bec nestudilo!

Snad se brzy dočkáme!
paní učitelky MŠ Vojnův Městec

Zelená pro všestranné 
sportovní vyžití ve Vojnově Městci

Zprávičky z mateřinky

V sobotu 16. října 2021 byla slavnostně otevřena půdní vestavba základní školy. Čestní hosté v úvod-
ních projevech popřáli škole mnoho úspěchů, spokojených dětí a učitelů. Děkujeme za povzbudivá
slova p. Marku Výbornému, poslanci Parlamentu ČR a místopředsedovi odboru regionálního škol-
ství, p. Radku Kotenovi, poslanci Parlamentu ČR, starostovi městyse p. Karlu Rykrovi a místosta-
rostovi p. Martinu Havlíčkovi. Uznání a poděkování si oprávněně zaslouží dodavatelská firma
Stylstav Křižanov, technický a stavební dozor Ing. L.Petříček a mnoho dalších, kteří se na stavbě po-
díleli. 

Citlivou rekonstrukcí půdních prostor vznikly dvě nové prostorné třídy – odborná učebna ang-
lického jazyka a přírodovědných předmětů, velký kabinet a ředitelna. Nové učebny jsou nadstan-
dardně vybaveny technikou i nábytkem. Veřejnost si mohla prohlédnout také kmenové třídy, školní
družinu, tělocvičnu a vkusně vyzdobené chodby. 

Prostory základní školy si prohlédlo na čtyři sta  návštěvníků. Nesmírně nás potěšil zájem veřej-
nosti, povzbudivá slova zástupců vedení okolních obcí a škol, vstřícnost bývalých pedagogů a žáků
základní školy a veliké množství pozitivních reakcí na rekonstruované prostory půdní vestavby. 

V rámci Vojnoměsteckého posvícení jsme v neděli 17. října 2021 připravili malou školní akade-
mii. Tance i písničky před oponou (i za ní) si
děti opravdu užily. Děkujeme laskavému
publiku za zájem a podporu. 

Mgr. Jolana Smyčková

Slavnostní otevření půdní 
vestavby ZŠ Vojnův Městec

Petra Sobotky před skokovým nárůstem
cen. Dnes bychom si již o takovém hři-
šti za necelé 4 mil. Kč vč. DPH mohli
nechat jenom zdát. Městys akci investu-
je ze svého rozpočtu a máme také za-
žádáno o dotaci u Národní sportovní 
agentury, která může být čerpána zpětně
po zhotovení díla. Stavební a technický

dozor pečlivě zajišťovala společnost PL
Building zastoupená panem Ing.
Petříčkem a Řádkem a projekčně na
dílo dohlížel pan Ing. Zelinka ze spole-
čnosti FRAZPET. 

Sportu v naší obci se světovým re-
nomé, kterému vévodí slavný hokejový
reprezentant Jaroslav Jiřík a mnoho da-
lších úspěšných následovníků – ZDAR!  

Mgr. Karel Rykr, starosta
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