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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva
městyse

Výpis z usnesení zastupitelstva ko-
naného dne 19. 2. 2019 
● Návrh na změnu územního plánu
č. 1 – č. 4 | Usnesení: Zastupitelstvo
městyse Vojnův Městec schvaluje po-
řízení změny č. 1 územního plánu
Vojnův Městec a podmiňuje pořízení
změny č. 1 úhradou podílu nákladů u-
vedených v § 45 odst. 4 stavebního
zákona, na jejichž návrhy a z jejichž
výhradní potřeby je změna č. 1 pořizo-
vána. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení: Zastupitelstvo městyse
Vojnův Městec neschvaluje pořízení
změny č. 2 územního plánu Vojnův
Městec. Hlasování: pro 10, proti 1,
zdržel se 2. Usnesení: Zastupitelstvo
městyse Vojnův Městec schvaluje po-
řízení změny č. 3 územního plánu
Vojnův Městec a podmiňuje pořízení
změny č. 3 úhradou podílu nákladů u-
vedených v § 45 odst. 4 stavebního
zákona, na jejichž návrhy a z jejichž
výhradní potřeby je změna č. 3 pořizo-
vána. Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení: Zastupitelstvo městyse
Vojnův Městec schvaluje pořízení
změny č. 4 územního plánu a podmi-
ňuje pořízení změny č. 4 úhradou po-
dílu nákladů uvedených v § 45 odst. 4
stavebního zákona, na jejichž návrhy 
a z jejichž výhradní potřeby je změna 
č. 4 pořizována. Hlasování: pro 13,
proti 0, zdržel se 0
● Veřejnoprávní smlouva na období
2019 – 2022 o odpovědnosti za pře-
stupky a řízení o nich | Usnesení:
Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec
souhlasí se schválením Veřejnoprávní
smlouvy na období 2019 – 2022 o od-
povědnosti za přestupky a řízení o nich
uzavřenou mezi městem Žďár nad
Sázavou, Žižkova 1, 591 01 Žďár nad
Sázavou a městysem Vojnův Městec,
Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad
Sázavou Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 0
● Volba člena finančního výboru |
Usnesení: Zastupitelstvo volí s účin-
ností od 19.2.2019 nového člena finan-
čního výboru Mgr. Jiřího Šikla, který
nahrazuje ve funkci Moniku
Beranovou. Hlasování: pro 11, proti 2,
zdržel se 0
● Různé, diskuze 
a) Žádost na prodej pozemků p.
č.1610/1, 510, 511/4 v majetku městyse
Vojnův Městec. Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje prodej po-
zemku p.č. 1610/1, 510 a 511/4 pro
xxxxxx, bytem xxxxxx, jelikož žádost
není v souladu s územním plánem.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1
b) Žádost na prodej pozemku č. 511/4,
510, 1610/1, 509/1, 508/1 v majetku
městyse Vojnův Městec. Usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje prodej po-
zemku p.č. 511/4, 510, 1610/1, 509/1 a
508/1 pro pana  xxxxxx, bytem

I v letošním roce jsme se při-
pojili k tradiční úklidové akci
Čistá Vysočina, která se kona-
la ve dnech 11. a 12. dubna, 
a vyčistili tak okolí obce od
nahromaděných odpadků.
Okolí silnic do Radostína,
Krucemburku, Hlinska, Žďá-
ru nad Sázavou či cyklostezky
nebo i prostranství obce
uklízel velký počet dospěláků
i dětí. Všem vám za velkou
účast děkujeme a věříme, že se
i v příštím roce opět sejdeme.

Čistá Vysočina 2019

Samotnému zapálení hranice
na hřišti za sokolovnou před-
cházelo několik připravených
soutěží pro děti.  Po splnění
všech úkolů si děti vyzvedly
pití a buřtíka, který si opekly na
ohni, proběhl i čarodějný tanec
a společná hra. Při focení všech
dětí u hranice vybral moderátor
celého večera, DJ David
Hamerský, tři nejkrásnější
masky, které dostaly od organi-
zátorů malou odměnu. Za zho-
tovení čarodějnice patří poděkování dětem a paním učitelkám z místní mateřské školy.
Všem, kteří se na této, velmi povedené, akci podíleli, patří veliké poděkování. 

Čarodějnice

V podvečer dne 12.4.2019
proběhl v místní Sokolovně
turnaj ve Florbale. Turnaje se
zúčastnilo 6 týmů, kde si za-
hráli dvoukolově každý s ka-
ždým. Za dvě a půl hodiny
hráči nastříleli 88 gólů. Po tur-
naji jim paní Alice Hamerská
připravila malé pohoštění. 
Při vyhlášení turnaje dostaly
všechny týmy ceny. Nejlepším
střelcem byl vyhlášen Václav
Daněk. Turnaj vyhrál tým ve složení Václav Daněk, Matěj Moucha a Victoria
Hromádková. Děkuji všem účastníkům za účast a pořadatelům TJ Jiskra za zorgani-
zování hezkého turnaje. Dále děkuji hráčům i rozhodčím Janu Pecinovi a Jiřímu
Janáčkovi za to, že vše proběhlo v rámci Fair play.                              Tomáš Grygar

Miniturnaj ve Florbale

V pátek 19. 4. 2019 uspořádala TJ Jiskra
Vojnův Městec v místní sokolovně poslední le-
tošní fotbálkové utkání pod názvem
„POSLEDNÍ STŘÍDÁNÍ ANEB MIMO-
VA KLIČKA“.

Od září loňského roku až po letošní
Velikonoce jsme se pravidelně scházeli každé
úterý a pátek. Za přispění přespolních se nám
dařilo hrát pravidelně, je škoda, že se k nám ne-
připojí i mladší hráči, často nejmladšímu hráči
bylo 33 let. „Posledního střídaní“ se zúčastnilo pouze 11 hráčů, což je velký pokles
oproti minulým ročníkům, ale přesto jsme odehráli krásné 3 hodiny kvalitního fotbál-
ku. Doufáme, že v příští sezoně se k nám přidají i mladší hráči a fotbalisti, kteří více pa-
matují se s námi nerozloučí a budou pokračovat.

Celou akci jsme ukončili v místním hostinci, již tradičními řízky, za což děkujeme
panu Hostinskému.  Za kolektiv Petr Machovec

Ukončení fotbálkové sezony 2018/2019

který se uskuteční
25.5.2019 od 14:00 
na hřišti za sokolovnou.

TJ Jiskra Vojnův Městec
zve všechny na

Dětský den 
s tématem 

POVOLÁNÍ 
A ŘEMESLA,

Od června zahajujeme cy-
klus lékařských přednášek
pro veřejnost. Budou se za-
bývat tématy z oboru dia-
betologie, neurologie, aler-
gologie a akutní medicíny. 

Téma 1. přednášky bude
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL,
ŽIVOT S DIABETEM.
Přednáška se bude konat
v pátek dne 7. června
2019 v 17 hodin ve velké
zasedací místnosti Úřadu
městyse Vojnův Městec.

Odborné
besedy s lékaři 
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Informace úřadu
městyse

Ze zastupitelstva
městyse

xxxxxx, pozemky jsou v dlouhodobém
pronájmu s roční výpovědní lhůtou.
Hlasování: pro: 10, proti: 0, zdržel se: 1 
c) Vlajka pro Tibet Usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s účastí na akci
Vlajka pro Tibet pořízením tibetské
vlajky a jejím vyvěšením na budově
městysu dne 10. března.- Usnesení ne-
bylo přijato. Hlasování: pro: 5, proti: 2,
zdržel se: 6. Usnesení nebylo přijato.

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne
16. 4. bude zveřejněn v příštím vydání
Novinek.

Sběrný dvůr
Od května byl pro občany Vojnova
Městce pravidelně zpřístupněn sběrný
dvůr za budovou úřadu. Dvůr bude o-
tevřen vždy každé pondělí od 12:00 do
16:00. V jiném čase bude zpřístupněn
po dohodě.
Popelnice na sběr 
jedlých olejů a tuků
Na sběrných místech v obci budou v
nejbližší době umístěny dvě zelené po-
pelnice na sběr jedlých olejů a tuků. Do
těchto popelnic vhazujte pouze olej v u-
zavřených plastových nádobách. Tyto
popelnice nahrazují nádobu na olej,
která byla umístěna v budově úřadu. 
Kontejnery na BIOODPAD
Prosíme občany, aby nevhazovali větve
do kontejnerů na BIOODPAD.

Od ledna do dubna proběhla v klubovně
střeleckého klubu 4 kola střelecké sou-
těže ze vzduchové pušky. Soutěže se
zúčastnilo 35 střelců ve 4 kategoriích.

Kultura ve Vojnově
Městci pokračuje
Vážení přátelé, slíbil jsem vám, že kultura ve Vojnově Městci bude
pokračovat a tak se také děje. 
- Zahájili jsme dubnovým koncertem kapely Starší časy s přátel-

ským posezením v Hostinci u Malivánků. Váš zájem o tuto akci
nás příjemně překvapil a zároveň nabudil k větší aktivitě a čin-
nosti na poli kulturním. 

- Už v pátek 17. května v podvečer se budete moci zúčastnit diva-
delního představení pro děti v místní základní škole. Jsem pře-
svědčen, že si hru ochotníků z Prahy plnou legrace a překvapení 
užijí nejen vaše ratolesti, ale i vy. 

- V červnu přivítáme ve Vojnově Městci
další zajímavou osobnost, tentokrát
opět ze světa hereckého. V páteční pod-
večer 21. 6. navštíví náš městys here-
čka, kterou můžete znát nejen z divadel,
ale i z televize, Jitka Smutná. Milé po-
vídání, proložené hudebním vystoupe-
ním, ocení jistě nejen fandové televiz-
ního seriálu Ulice. 

- Další akcí potěšíme především sportovní a fotbalovové nadšen-
ce. Zavítají mezi nás fotbaloví reprezentanti Slavie Praha pánové
Pavel Kuka a Stanislav Tecl. Termín besedy nejen o fotbalovém
světe bude upřesněn. 
Místem konání besed a povídání se známými osobnostmi bude 

i nadále převážně vojnoměstecký Hostinec u Malivánků.
Zajímavých akcí máme připraveno více, chceme kulturu z velkých
měst přiblížit k vám a učinit ji tak dostupnou pro obyčejné lidi.
Záleží jen na vašem zájmu.

Těšíme se na setkání s vámi!                              Karel Malivánek

Kategorie členové střeleckého klubu 
1. Nedělka František 500 b.
2. Šlancar Ladislav 488 b.
3. Hendl Michal 485 b.

Kategorie neregistrovaných 
Muži
1. Grygar Tomáš 478 b.
2. Čermák Roman 473 b.
3. Hanzlík Luboš 472 b.
Ženy
1. Hanzlíková Dana 488 b.
2. Machovcová Andrea 484 b.
3. Virglová Markéta 463 b.
Děti do 15 let
1. Král Jan 483 b.
2. Grygar Tomáš ml. 411 b.
3. Kršňáková Marie 310 b.
Na závěr soutěží proběhlo vyhodnocení
a předání cen od sponzorů, kterým pořa-
datel soutěže děkuje a těší se na další 
ročník.                                Zbyněk Hendl

12. dubna zavítal na naši školu pan Mareček z Velkých Janovic a uspořádal besedu „STROMY‘‘.  Děti  se dozvěděly některé zajímavosti
o stromech.  Například, že trnka je nazývána ďáblův strom, buk je strom sólista, třešeň pořád někam spěchá, dub má ohromnou sílu a je
to strom bojovník. Stromy mají i mozek, kořeny tvoří centrální nervovou soustavu. Pan Mareček dětem vysvětlil, k čemu se stromy da-
jí využít a jaké výrobky se z jejich dřeva vyrábějí. Na závěr poutavého povídání si děti vyrobily dřevěný přívěšek.  Mgr. Renata Jirčíková

Zimní střelecká liga 2019

Ze základní a mateřské školy | Stromy

V březnu, ještě před prázdninami, jsme se jeli do Žďáru n. S. seznámit s životem a dílem slavného vynálezce, spisovatele, fyzika, … Leonarda
da Vinci. Na interaktivní výstavě jsme měli možnost si prohlédnout nejen obrazy, ale i vynálezy, nákresy, poznámky a spoustu dalšího. Na
výstavu spojenou s prohlídkou zámku jsme navázali výtvarným projektem „Mona Lisa“. Díla našich žáků jsou vyvěšena ve škole.

Škola a Leonardo da Vinci

V naší škole proběhly před Velikonoce-
mi hned dvě akce, které byly pořádány
nejen pro naše žáky, ale i pro jejich rodi-
če a veřejnost.

10. dubna si mohli žáci vyrobit a při-
pravit velikonoční výzdobu na
„Velikonočním chystání“. Kdo chtěl, od-
nesl si domů papírového beránka, zápich
do květináče s motivem vajíčka, stojánek
na vajíčko a v neposlední řadě pomlázku.

O týden později, 16. dubna, jsme se
sešli na „Velikonočním nicnedělání“. 
Žáci si pro své rodiče a také sami pro se-
be připravili občerstvení ze studené ku-

Přišel měsíc duben a s ním svátky jara Velikonoce. Letos jsme přizvali k oslavě jara babičky a dědeč-
ky našich dětí a k našemu překvapení se nás sešlo opravdu mnoho. Bylo to pro nás krásné a poho-
dové odpoledne, při kterém si prarodiče mohli prohlédnout prostředí školky, uplést pomlázku, ozdo-

bit s dětmi vajíčko, společně si s dětmi pohrát, ale
i popovídat si vzájemně mezi sebou. Pro rodiče 
a děti jsme přichystali v předvelikonočním čase
hru,, Hledání velikonočního zajíčka“, kde děti pl-
nily různé úkoly s odměnou na konci. Koncem
měsíce jsme pro děti nachystaly ,,Čarodějnickou
školu“ s plněním různě obtížných čarodějných
úkolů a nechybělo ani čarodějnické občerstvení.
Jaro je již v plné kráse a my doufáme, že počasí
bude přát i našim dalším aktivitám, které pro děti
připravujeme. p. uč. z MŠ Vojnův Městec

chyně a upekli i něco sladkého.
Obě akce se povedly a byly pro nás, 

a doufám, že i pro děti a jejich rodiče,
příjemným zpestřením nastávajících veli-

konočních svátků.

Mgr. Jaroslava
Chmelařová

Velikonoční chystání a nicnedělání ve škole

Zprávičky z mateřinky
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