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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva
městyse Po pár letech odmlky se ve Vojnově Městci 8. 2. 2020 ko-

nal Obecní ples, který měl vždy hojnou návštěvnost míst-
ních i přespolních. I tentokrát se těšil velké účasti. Naše
pozvání přijala hudební skupina GARDE, která se bě-
hem večera postarala o zábavu, tanec a příjemný poslech.
Předtančení si pro nás připravila taneční skupina Smyk
ze Žďáru nad Sázavou a předvedla své vystoupení. Všem
sponzorům děkujeme za krásné ceny do tomboly, kte-
rých bylo bezmála 400 a v hlavním slosování se losova-
lo 12 krásných cen. Děkujeme také všem, kteří se podíleli
na přípravách plesu a všem, kteří po celý dlouhý večer
postarali o návštěvníky plesu v podobě služeb. Výtěžkem
z plesu plánujeme podpořit vzdělávací a sportovní aktivi-
ty dětí místní mateřské a základní školy.

Výpis ze zasedání zastupitelstva
konaného dne 11. 2. 2020

Žádost o dotaci na multifunkční
hřiště
Starosta Mgr. Karel Rykr seznámil
zastupitele s možností dotace na
multifunkční hřiště. V současné
době bude požádáno o stavební po-
volení, které je nezbytné pro podání
žádosti o dotaci. Dotační titul, o kte-
rý budeme žádat je Podpora budo-
vání a obnovy míst aktivního a pa-
sivního odpočinku z MMR.

Usnesení k bodu č. 2: 
Zastupitelstvo schvaluje podání
žádosti o dotaci z MMR dotační titul
Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku, 
z kterého by se v případě přidělení
dotace realizovalo multifunkční hři-
ště se zázemím.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se
0. Usnesení bylo přijato

Obecní ples

Letošní doposud mírná a na sníh skoupá zima nám v led-
nu nedopřála mnoho aktivit. Stihly jsme si párkrát zabo-
bovat, postavit sněhuláka. Ten se nám již za pár dní táním
klaněl k zemi. Ach, paní zimo, co nám to provádíš?
Některé děti jezdí na lyžařský kurz , tam je sníh v přípa-
dě potřeby i umělý,ale  my ostatní ani nestihneme lyže
vytáhnout . A za chvíli je jaro. Tak si místo zimních rado-
vánek užíváme kulturní akce. V lednu za námi přijelo di-
vadlo Úsměv s pohádkou a  11.2. se chystáme společněně
s  naší školou odjet na divadlo do  Velkého Meziříčí na
Příběhy včelích medvídků.

Zprávičky z mateřinky

Návraty – vánoční 
posezení v knihovně

Čísla pro nahlášení poruch
pro občany městyse
Vojnův Městec

Elektřina-E.ON: 
+420 800 22 55 77

Voda Velké dářko s.r.o.:
+420 566 659 186 v pracovní době,
+420 724 843 587 mimo prac. dobu 

Veřejné osvětlení
Osvětlení a energetické systémy a.s. 
+420 800 101 109 
(nahlášení čísla sloupu VM xxxx)

Dne 19. 12. 2019 v 17:00 hod. se konalo v knihovně malé posezení re-
gistrovaných dospělých čtenářů. Atmosféra byla super, vánoční punč 
a dobrůtky, které čtenářky přinesly, moc chutnaly. Moc zvu na další po-
sezení a to velikonoční, jak jinak než U mazance.                           Mirka
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Ze základní školy
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30. ledna si za své půlroční snažení ve
škole odnesly děti ze základních 
a středních škol vysvědčení. Nejinak to-
mu bylo i u nás. 

Téměř všechny děti s pochvalou
Slavnostní okamžik předání prvního

vysvědčení si prožili zejména prvňáčci.
Našli samé jedničky, protože jejich po-
krok byl v posledních týdnech markant-
ní. Máme z nich opravdovou radost.
Stejně jako ze starších dětí. Ty si prožily
okamžiky předávání vysvědčení už se
zkušeností a radostí. 98% našich dětí
jsme ocenili pochvalou třídního učitele. 
A právem… 

Leden se ve škole nesl v duchu pilné
práce. Nasazení v hodinách českého ja-
zyka, matematiky i angličtiny bylo znát.
Zato v hodinách tělocviku i výtvarné
výchovy jsme využili každičké možnos-
ti k zimním radovánkám. Vzácná sněho-
vá nadílka se stala ideálním výtvarným
materiálem, stejně jako ideálním sporto-
vištěm.  

Pátek se Superákem
Děti z 1. a 2. ročníku si také vyzkou-

Prezentace koncepce 
rozvoje školy 
28. ledna proběhla schůzka nové ředi-

telky školy s rodiči. Cílem setkání bylo
představit koncepci rozvoje školy 
v příštích šesti letech. Ve speciálně při-
pravené prezentaci byly představeny nej-
bližší cíle, k nimž patří mj. stabilizace
pedagogického sboru,  navázání partner-
ství s MŠ Vojnův Městec,  jinými zá-
kladními školami regionu a TJ Sokol
Jiskra Vojnův Městec. 

K dlouhodobým záměrům patří mj.
zaměření školy na jazykové vzdělávání,
čtenářskou gramotnost, naučit děti pra-
covat s informacemi. Klíčový je všest-
ranný rozvoj dětí,  jejich měkkých do-
vedností (týmová práce, aktivní naslou-
chání,  empatie apod.) a objevování nebo
rozvíjení jejich sportovního, výtvarného
či hudebního nadání.  

Stabilní pedagogický sbor 
Druhé pololetí jsme začali  v kom-

pletním pedagogickém  týmu, v němž se
vzácně prolínají dlouholeté zkušenosti,
nadhled a profesionalita s energií mládí.

šely první projektové dny.  Společnými
silami zvítězily nad paní Chybou, s níž
se učí pracovat jako s přirozenou součás-
tí učení a příležitostí ke zlepšení.
Všechny nejvíce bavil „Pátek se
Superákem“, druhý z projektových dnů,
kdy děti musely prokázat týmového du-
cha, učily se spolupracovat, vzájemně si
naslouchat a rozdělit práci. K tomu vše-
mu  museli všichni hlídat čas, aby všech-
ny zadané úkoly stihli.  Bylo skvělé po-
zorovat děti, jak se zaujetím čtou texty 
o zvířatech, o lese, vyhledávají důležité
informace a pracují na zadaných úko-
lech, zatímco starší děti se naplno věno-
valy záludnostem české gramatiky a ma-
tematických postupů. 

Florbalový tým
Během dvou týdnů se ve školní dru-

žině podařilo založit  florbalový tým slo-
žený z hráčů od 1. do  4. ročníku. Koupili
jsme rozlišovací dresy,  základní vybave-
ní pro brankáře, domluvili si spolupráci 
s TJ Sokol Jiskra Vojnův Městec a dvak-
rát týdně chodíme trénovat do sokolov-
ny. Tak nám fanděte ☺

Všechny naše děti si zaslouží obrovskou pochvalu 

Bez nich by to asi nebylo

Svoz komunálních 
odpadů
Od nového roku došlo ke změně svo-
zů komunálního odpadu, svoz probíhá
vždy 1 x 14 dní vždy v sudé úterý v
brzkých ranních hodinách,
prosíme občany, aby
předcházely nesvezení
odpadů a připravovaly
popelnice ke svozu
vždy den předem.

Spolupráce mezi všemi zaměstnanci
školy je založena na otevřené komunika-
ci a vzájemném respektu.  

Kouzlo fungujících malotřídních škol
spočívá v harmonickém, téměř ro-
dinném  prostředí, v němž se děti vzdě-
lávají.  Příjemné klima školy působí na
děti vysoce pozitivně a malý počet dětí
ve třídě vytváří ideální podmínky pro 
jejich vzdělávání. Jsem přesvědčena 
tom, že se nám to  společně v Základní
škole Vojnův Městec daří ☺

Jolana Smyčková, ředitelka školy

Každý měsíc, vyjma přestávky o letních
prázdninách se schází senioři na
„Posezení s písničkou“ v patře obchodu
COOPU ve Vojnově Městci.

Rádi přijdeme, posedíme, zazpíváme
si a také zatancujeme za hudebního 
doprovodu Bohuslava Šilera. Příjemný
večer nám několikrát zpříjemnil mladý
nadaný hudebník František Trávníček, 
a tentokrát nás vybízel k tanci při produk-
ci známých valčíků.

K celému večeru, jak píšu v nadpisu je
několik schopných organizátorů s úkolem
zajistit dovoz stolů,  židlí a  přípravu
„sálu“ včetně úklidu. 

Všichni podílející se na této velmi
pěkné akci jsou jenom nadšeni Vaší účas-
tí a Vaší spokojeností při příjemně
stráveném večeru.

Další  „Posezení s písni-
čkou“ se bude konat v pátek
13. března 2020 od 18 hodin.

Tentokrát to nebude jen posezení,
ale ples, a to maškarní s bohatou
tombolou a domácí kuchy-
ní.Organizátoři, naši kolegové –
senioři, se těší na Vaši účast.
Přijďte včas, ať nejste „napo-
mínáni“ za pozdní příchod.

Klub seniorů Vojnův Městec
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