
Vánoce v kostele 
sv. Ondřeje
Úterý 24.12. ve 20 hod.: Půlnoční mše svatá
Další vánoční mše:  čtvrtek  26.12. v 11 hod. – 2. svátek vánoční

neděle 29.12. v 11 hod.
středa 1.1. v 11 hod. – novoroční mše
neděle 5.1. v 11 hod. – slavnost 

Zjevení Páně – Tři králové
V době před začátkem a po skončení 
bohoslužeb bude možnost prohlídky 
vystaveného betlému.

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

Vítání občánků

Okénko našich jubilantů

Otevírací 
doba úřadu 
o vánočních 
svátcích

23.12.2019 zavřeno
24.12.2019 zavřeno
25.12.2019 zavřeno
26.12.2019 zavřeno
27.12.2019 8:00 – 13:00
30.12.2019 8:00 – 16:00
31.12.2019 zavřeno
1.1.2020 zavřeno

Svoz komunálního
odpadu v době
vánočních svátků: 
Úterý 31. 12. 2019 se nepojede a
bude se nahrazovat v neděli 29. 12.
2019.
Od 6. ledna 2020 dojde ke změně
svozů: svoz bude probíhat vždy 1x
14 dní v sudé úterý.
První svoz po novém roce proběhne
7. 1. 2020 a poté vždy za každé dva
týdny.

V sobotu 30.11.2019 v 10 hod.
se ve velké zasedací místnosti
Úřadu městyse konala slavnost
Vítání nových občánků do ži-
vota Městyse Vojnův Městec.
Vítáno bylo 6 dětí, 4 holčičky 
a 2 klučíčci. O kulturní pro-
gram se postaraly děti z MŠ,
pod vedením paní ředitelky.
Rodiče održeli finanční hoto-
vost, maminky kytičku a děti
plyšového mazlíka. Vítáni byli
– Lilianka Kolářová, Lucinka
Benešová, Radim Tunka,
Daniel Kudrna, Sárinka
Machovcová a Michelle
Flídrová. Děkujeme všem za
účast.

Mirka Z.

Ve druhé části tohoto roku jsme gratulovali k dalším kulatinám našich o-
bčanů – pamětníků válečných let, kteří společně s námi žijí v naší obci: pa-
nu Františku Procházkovi, paní Danuši Bouškové a paní Vlastě Rodové.
Všem jmenovaným i neuvedeným oslavencům ještě jednou přejeme hodně
zdraví a budeme se těšit na další setkávání.  

K. Rykr, M. Havlíček
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Ze základní 
a mateřské školy
Cesta do včelího království
Na zámku ve Žďáře nad Sázavou pro-
bíhá až do Velikonoc nádherná výstava
o včelách a my jsme ji na konci listopa-
du navštívili. Zážitek to byl obrovský,
dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
informací. Děti se proměnily ve včely,
plnily v úlu svoje povinnosti a nakonec

navštívily samotnou včelí královnu. 
V pátek 29. 11. 2019 se s námi roz-

loučila paní ředitelka Šárka Stejskalová.
Děkujeme jí za vykonanou práci a pře-
jeme hodně úspěchů v novém působišti. 

Žáci a zaměstnanci ZŠ 

Zprávičky z mateřinky
Doba adventní se přiblížila, a proto se
naše školka přestrojila do svátečního.
Nejdřív byla trochu strašidelná, protože
jsme si proměnili školku na čertovskou,
kde malí čertíci očekávali malou návště-
vu z pekla. Jelikož jsme zase až tak ne-
zlobili, objevil se tady i Mikuláš 
s Andělem a přinesli nám spoustu slad-
kostí. Děkujeme! Ale ještě před tím
jsme se jedno odpoledne sešli s mamin-
kami a pod vedením malířky ozdob 
z Dolního Bradla jsme si ozdobili vlast-
ní skleněné koule. Třpytek bylo všude
tolik, že nám vydrží asi až do vánoc.
Také jsme navštívili sklářskou dílnu na
Karlově, kde nám sklářští mistři ukáza-
li,jak se ze skle vyrábí čerti, andělé,nebo

TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Prodej proběhne dne 22. 12. 2019 (8:00–13:00)      
Místo prodeje: Vojnův Městec u domu čp. 35 
(u hlavní silnice naproti semaforu). 
Prodej ryb bez objednávky!
Ryby jsou před prodejem řádně sádkovány.
V RÁMCI PRODEJE SI BUDE MOŽNÉ 
NECHAT RYBY ZPRACOVAT!
Jiří Čermák ml., tel. 777 694 405,

email:  rybycermak@email.cz

i Mikuláš. Starší děti absolvovaly a če-
kají je hodiny muzikoterapie. Teď už
čertovská školka zmizela, vyzdobili
jsme ji vánočně a v klidné pohodě oče-
káváme příchod Ježíška a nejkrásnější
svátky v roce.

Dovolte nám, abychom Všem čte-
nářům těchto řádků popřáli krásné, po-
hodové vánoce, hodně zdraví a spokoje-
nosti v následujícím roce.

p. učitelky MŠ Vojnův Městec
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