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

Ze zastupitelstva
městyse
Výpis z usnesení zastupitelstva konaného dne 16. 4. 2019
●● Projednání zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. Usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze zasedání
zastupitelstva dne 19. 2. 2019. Hlasování:
pro 9, proti 4, zdržel se 2 ●● Závěrečný
účet Městyse Vojnův Městec za rok 2018.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Městyse Vojnův Městec za rok
2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 s výrokem
s výhradou. Zastupitelstvo schvaluje opatření k nápravě chyby (záměr obce propachtovat nemovité věci – pozemky,
záměr nebyl zveřejněn na úřední desce po
dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím
orgánu obce.). Vykonané opatření. Záměr
propachtovat pozemky zveřejněn
29.1.2019 na úřední desce. Schválená
smlouva o propachtování pozemků v radě
obce 18.2.2019. Hlasování: pro 15, proti 0,
zdržel se 0 ●● Schválení účetní závěrky
Městyse Vojnův Městec za rok 2018.
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje účetní
závěrku Městyse Vojnův Městec za rok
2018. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se
0 ●● Zpráva o uplatňování územního
plánu Vojnův Městec v uplynulém období. Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje
Zprávu o uplatňování územního plánu
Vojnův Městec v uplynulém období za
použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel
se 0 ●● Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne
17. 5 2019. Smlouva o výkonu funkce. a)
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském
pachtu mezi podílnickými obcemi
Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne
17.5.2018. Usnesení: Zastupitelstvo
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a
Lesním družstvem obcí se sídlem v
Přibyslavi ze dne 17.5.2018. Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0. b) Smlouva o
výkonu funkce. Usnesení: Zastupitelstvo
schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi
Lesním družtvem obcí a Městysem
Vojnův Městec. Hlasování: pro 15, proti 0,
zdržel se 0 ●● Zpráva kontrolního a finančního výboru. Usnesení: Zastupitelstvo
pověřuje kontrolní výbor o provedení kontroly nájemních a pachtovních smluv uzavřených mezi jednotlivými subjekty
a Městysem Vojnův Městec. Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0 ●● Různé, diskuze. Usnesení: Zastupitelstvo pověřuje
finanční výbor o provedení kontroly odměňování zaměstnanců Úřadu městyse v letech 2017 a 2018. Hlasování: pro 11, proti 3, zdržel se 1

Vzpomínkový akt v květnu
V neděli 5. května jsme se sešli
na Nové Huti u pomníku uctít
památku sovětského vojína,
který padl za osvobození nás
všech ve druhé světové válce.
Počasí nám přálo a děkujeme
všem, kteří se zůčastnili této
akce. Sešlo se nás poměrně
dost.
I v naší obci byl položen
věnec k pomníku padlých. Je
však smutné, že na tyto akce
chodí jen pár stálých jedinců.
Tyto události by si měli připomínat všichni občané této země a neměli by zapomínat na hrdiny, kteří bojovali za osvobození od
fašistického Německa.
Jana Martinovská

Co se děje u hasičů?
Sbor dobrovolných hasičů ve Vojnově
Městci slaví v letošním roce 130 let od
svého založení. Dobrovolní hasiči jsou
největším a nejdéle soustavně fungujícím spolkem v České Republice.
A vojnoměstecký sbor s datem založení roku 1889 je rovněž nejstarším
spolkem našeho městyse.
Vstoupit k hasičům nemohl před sto
třiceti lety každý, prověřovala se fyzická zdatnost, hasiči poměrně vysokými
částkami přispívali na provoz jednotky
a nákup zařízení. Každý z členů měl
stanoven rozpis služeb na požární dohled a při neplnění svých povinnosti
odváděl pokuty do hasičské pokladny.
Požáry byly nejčastějším typem zásahu
a nebylo jich málo. V současné době je,
i díky prevenci, nejčastějším typem akce, do které jsme povoláváni, takzvaná

technická pomoc. Jedná se většinou
o odstranění stromů padlých na vozovkách, popřípadě čerpání vody. Bohužel,
letos často vyjíždíme také k požárům.
Někdy zahoření způsobí lidská neopatrnost a nedbalost, jindy technická
závada nebo blesk. Od začátku letošního roku byla zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Vojnově
Městci povolána „ku pomoci“ už 21
krát.
Hasiči vždy byli a stále jsou také
kulturní hybnou silou v obcích. Nejinak
je tomu i u nás.
Už 22. 6. se s občerstvením účastníme festivalu Vedafest, který se letos
koná ve Škrdlovicích. Za necelé tři týdny po Vedafestu, přesně 12. července,
spoluorganizujeme u hasičské zbrojnice koncert pěveckého sboru Doubravan

z Chotěboře a francouzského pěveckého sboru Choeur tutti canti z francouzského Saint – Cyprien. A protože ke
zpěvu a Francii výborně ladí víno, bude
ozvláštněním koncertu ochutnávka
moravských vín, kterou zajistí žďárská
Vinotéka v Kláštěře.
Další kulturní akcí u vojnoměstecké
hasičárny bude již tradiční hasičská
pouť se živou hudbou a bohatým
občerstvením. Na tu vás pozveme v sobotu 20. července.
A to ještě není všechno. Na měsíc
září připravujeme pro širokou veřejnost
oslavy našeho významného hasičského
jubilea 130 let od založení sboru.
Těšíme se vás!
Hana Marková,
SDH Vojnův Městec

Zprávičky z mateřinky
Co všechno jsme prožili v květnových dnech?
Začátkem měsíce jsme s dětmi navštívili sklárnu na Karlově, kde měly
možnost zjistit více o překrásné práci
skláře. Počasí nám ten den moc nepřálo, foukal studený vítr a my jsme
rádi přijali pozvání od p. Haluzové do
penzionu Galerie na malé občerstvení
pro děti při čekání na autobusový spoj.
Děkujeme tímto za vstřícnost a pomoc.
V následujícím týdnu jsme se vypravili
do knihovny M.J.Sychry ve Žďáře na
besedu, jejímž tématem bylo ,,za
zvířátky kolem světa“. Rovněž jsme
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v tomto týdnu navštívili dopravní
hřište, kde si děti vyzkoušely jízdu na
koloběžkách s dodržováním dopravního značení. Po celý měsíc jsme poznávali okolí obce dlouhými procházkami, hledali vojnoměstecký poklad.
Společnými silami se staráme o naši
krásnou školkovou zahradu, pozorujeme, jak se nám celá proměňuje. Chtěli
bychom pozvat naše maminky na společný piknik v trávě a tak trpělivě čekáme na lepší a teplejší počasí. Na
zážitky bohatý měsíc květen jsme za-

končili celodenním výletem do Obory s
bílými jeleny ve Žlebech a odpolední
prohlídkou tamního zámku. Počasí
nám přálo a výlet se nám vydařil.
Chceme tímto také poděkovat všem, co
nám celoročně pomáhali při sběru papíru. Z finančních prostředků za sběr
papíru byl dětem uhrazen autobus na
výlet! I v měsíci červnu nás čekají další
zajímavé akce, ale o tom až příště!
p. učitelky z MŠ Vojnův Městec
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Ze základní školy
Recept
na „Výlet“
Když smícháte hezké místo, jako je
Veselý Kopec, rozverné děti, učitelky
a batůžky se svačinami, tak máte základ
hotový. Pak přidáte autobus, který Vás
odveze až na místo a nádherné počasí.
Tím ozdobíte korpus a „Výlet“ je hotový.
Mgr. Jaroslava Chmelařová

Dětský den v naší škole
V pátek 31. května děti přišly do školy bez učení, protože bylo pro ně připraveno zábavné dopoledne k Mezinárodnímu dni dětí. Po zhlédnutí animovaného filmu „ Jak vycvičit draka “ se
děti nasvačily, pak odešly na hřiště, kde sportovaly a soutěžily. Počasí přálo, sluníčko krásně
svítilo, a tak se tento dětský den vydařil.
Mgr. Renata Jirčíková, ZŠ Vojnův Městec

TJ Jiskra – Dětský den

Mezinárodní den dětí byl ve Vojnově Městci letos oslaven předčasně 25. 5. 2019, během krásného
slunečného sobotního odpoledne. Díky nápadu jednoho z pořadatelů a pomoci místních řemeslníků
a osob se zajímavým povoláním, probíhal tento den jinak než předešlé roky. Děti neprocházely tradičním pohádkovým lesem, ale mohly se se zaměstnáními a řemesly seznámit a vyzkoušet si je.
Odpoledne plné her
se tak stalo odpolednem naučným a poznávacím. Velké poděkování patří již
zmiňovaným pořadatelům, ale též
zúčastněným, bez nichž by se dětský den
neuskutečnil.

Posvěcení obnoveného křížku
nad Vojnovým Městcem
Skupina místních dobrodinců
obnovila u modřínového lesíka
nad strání nedaleko staré větrné
elektrárny křížek na pískovcovém podstavci cenný svou
historickou hodnotou. Tento zajímavě umístěný krajinný prvek
vybízí k vycházce do krásné městecké přírody a poskytuje úžasný výhled na naši obec.
Zrenovovaný křížek byl slavnostně posvěcen knězem Pavlem Seidlem
v neděli 19. května za doprovodu představitelů obce, místních farníků a zdejšího dětského kostelního sborečku. Procesí vedené křížem, ministranty
a akordeonistou, který doprovázel zpěv průvodu, bylo zahájeno od kostela
sv. Ondřeje. Účastníci se po svěcení za příjemného slunného jarního počasí
zdrželi u křížku na piknik a zazpívali si s harmonikou. Velké poděkování si
zaslouží všichni lidé dobré vůle, kteří se podíleli na opravě křížku a též těm,
kteří přispěli k zorganizování jeho svěcení.
Celou fotodokumentaci akce můžete shlédnout na webu:
www.facebook.com/pg/vojnuvmestec/photos
Karel Rykr
Vojnův Městec
u hasičské zbrojnice
12. července
v 18 hodin
vstupné dobrovolné

V sokolovně se tančilo
V pondělí 20. 5. 2019 se uskutečnila již 17. nepostupová taneční soutěž v sokolovně ve Vojnově
Městci,
která
je
pořádána
organizací
POHYBOVÁCH AKTIVIT SPV KRUCEMBURK. Tato odpolední zájmová činnost působí na
některých školách již od roku 1996, kde v této době
patřila pod taneční středisko KAPARA Havlíčkův
Brod.
Soutěže se zúčastnilo celkem 33 základních
a mateřských škol a soutěžilo 34 tanečních skupin.
Celkem bylo k vidění 450 mladých nadějeplných tanečníků. Celá soutěž byla rozdělena do šesti soutěžních skupin: mini
žáčci, kategorie smíšená, mini žáci,
mladší žáci, starší žáci a nejstarší
žáci.
Místní děti z mateřské školy se
umístily na krásném třetím místě,
o stupínek výše, tedy na druhém
místě, se umístily děti ze základní
školy. Moderování se jako již tradičně ujala Dáša Kubíková a zvučení
sálu zajistil pan David Hamerský
z Vojnova Městce. Občerstvení pro

děti obstarala TJ Jiskra Vojnův Městec, které touto
cestou děkujeme za vstřícnost a obětavost, kterou
při plánování této akce projevila.
Taktéž tomu bylo i v neděli 14.4.2019 na
TANEČNÍ AKADEMII. Celkem zde vystoupilo
300 dětí z okolních vesnic, účast rodičů, prarodičů,
kamarádů a známých byla veliká – odhadem asi
600 lidí. Nedělní odpoledne se opravdu vydařilo
a my se budeme těšit zase v příštím roce na další
spolupráci s místní tělovýchovnou jednotou.
Kolektiv zaměstnanců SPV Krucemburk

Červen – měsíc myslivosti

Proč právě červen? V tomto měsíci přichází na svět většina mláďat, laně a srny kladou (rodí) své kolouchy a srnčata do vysoké trávy, zaječky malé zajíčky do mezí,
bažantům a koroptvím se líhnou malá kuřátka. Je to období, kdy člověk může této
zvěři hlavně z nevědomosti ublížit nebo ji dokonce odsoudit k smrti. Mláďata jsou
od přírody vybavena k přežití tím, že nevydávají žádný pach a i když se může zdát,
že jsou opuštěna, matka je vždy na blízku. Zdánlivě banální pohlazení malého
srnčátka znamená to, že matka cítí pouze pach člověka nebo psa a už se k němu nevrátí. Dalším nebezpečím pro mláďata je sečení luk, proto myslivci a dobrovolníci
v této době instalují zradidla a plašiče. Zároveň louky procházejí, aby svým pachem
zvěř odradili od těchto nebezpečných míst. Naštěstí v současné době spousta
návštěvníků přírody a pejskařů tyto zásady dodržuje a za to jim i jménem zvěře děkujeme.
myslivci Vojnův Městec

Městecká pouť

Během kulturní
akce budou pořizovány fotografie, které
mohou být zveřejněny
v tisku a sociálních
sítích pořadatele.
pořadatelé:
amika koro s.r.o.
SDH Vojnův Městec

19. – 21. 7. 2019 PROGRAM

PÁTEK 19.7.2019
Hřiště za sokolovnou
Pouťový fotbálek – Pouťový srandamač
Začátek v 18:00 hod.
Občerstvení zajištěno.

Sokolovna
Taneční zábava pořádaná TJ Jiskra
Hraje DJ David Hamerský.
Začátek ve 21:00 hodin.

SOBOTA 20.7.2019
Hasičská zbrojnice | 13:30 – Hasičský gyros, točené pivo a ostatní nápoje. Živé hudební vystoupení pro všechny generace – harmonika Bohuslav Šiler a big beat
Zakopanej pes. Od 14:00 do 16:00 probíhá v budově hasičské zbrojnice komentovaná výstava o historii hasičstva ve Vojnově Městci s ukázkou kronik.
Radnice | Malá zasedací místnost - výstava loutek s tvořivou dílničkou pro děti.
Velká zasedací místnost – prodejní výstava obrazů Zdeňka Kopeckého. Obě výstavy budou otevřeny od 10:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00.
Náměstí | Pouťové atrakce, prodejní stánky – po celý den.
NEDĚLE 21.7.2019
Kostel sv. Ondřeje | 9:30 – mše svatá, požehnání občanům a návštěvníkům
Vojnova Městce. Po mši jsou všichni zváni na posezení u kostela s malým občerstvením a pro děti je u kostela připraveno bezplatné využití na skákacím hradě.
Radnice | Malá zasedací místnost - výstava loutek s tvořivou dílničkou pro děti.
Velká zasedací místnost – prodejní výstava obrazů Zdeňka Kopeckého. Obě výstavy budou otevřeny od 10:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:00. Výstava obrazů bude otevřena také v týdnu od 22.-26.7. v době úředních hodin.
Náměstí | Pouťové atrakce, prodejní stánky – po celý den.
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