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

Zprávičky z mateřinky
,,Listopad, listopad, lísteček mi na
dlaň spad, zlatý lístek z javora, zima
už jde do dvora“
Takto se zpívá v dětské písničce
a s prvními listopadovými dny,
cítíme jak se opravdu každým dnem
zima přibližuje. Spěchali jsme s

,,uspáváním broučků“. Naše papírové broučky, které jsme pronesli
cestou plnou nástrah, jsme dali spát
do hmyzího domečku v zahradě školky. Pochutnali jsme si na malém občerstvení od broučků a nynín už jen
pac a pusu a uvidíme se až na jaře. Ve

školce tento měsíc také uklízíme
a třídíme odpad s dráčkem
Odpaďáčkem a koncem měsíce připravujeme výtvarnou dílnu pro maminky s malováním vánočních
skleněných ozdob.
p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zprávy z Úřadu
městyse Vojnův
Městec
Samovýroba dřeva
Městys Vojnův Městec nabízí občanům samovýrobu dřeva v obecních
lesích. Zároveň je možnost odkoupení pokáceného a narovnaného
dřeva ve dvou nebo tří metrových
délkách.
Bližší informace poskytneme na
úřadu městyse Vojnův Městec
v úředních hodinách.
Martin Havlíček, místostarosta

TJ Jiskra informuje
Turnaj ve stolním tenise o pohár Františka Urbana
Po dlouhé době opět sokolovna ve
Vojnově Městci ožila stolním tenisem.TJ Jiskra uspořádala turnaj ve stolním tenise na počest památky dlouholetého trenéra a funkcionáře Františka
Urbana.
Turnaj proběhl v sobotu 26. října
2019 a zúčastnilo se ho celkem 24
hráčů – jeden dokonce ze Slovenska,
kteří byli rozděleni na „registrované“ a
„neregistrované“. Registrovaných bylo
osm a utkali se systémem každý s každým. O celkovém vítězi rozhodly, při
stejném bodovém zisku, lepší
vzájemné zápasy. Vítězem se stal vojnoměstecký Jiří Janáček, který porazil
jak druhého Milana Kubicu z Hradce
Králové, tak třetího Vladimíra Škarva-

du z Hlinska (dříve hráč TJ Jiskra).
Neregistrovaných bylo celkem 14,
vznikly dvě skupiny po sedmi hráčích.
Ve skupinách hrál každý s každým. Po
odehraní zápasů ve skupině postoupili
první dva do semifinále. První semifinálovou dvojici tvořili hráči z Hlinska
Milan Cempírek a Jaromír Novotný,
druhou dvojici dřívější hráči TJ Jiskra
Vojnův Městec Janové Ročárek a
Trávníček. První semifinále ovládl
Jaromír Novotný a druhé Jan
Trávníček. Poražení semifinalisté se utkali o třetí místo. Zápas ovládl více rozehraný Milan Cempírek, který porazil
Jana Ročárka. Finále vyhrál Jaromír
Novotný, který porazil Jana Trávnička
2:0 na sety.

Po skončení finálového boje byl rozehrán ještě neplánovaný turnaj ve čtyřhrách. Celkem vzniklo spontánně
devět dvojic. Vítězem se stal tým ve
složení Jiří Janáček s Tomášem
Kytličkou. Poté následovalo vyhlášení
výsledků. Ceny darovali Pavel Urban,
Cecho Bohumil Cempírek a pořádající
TJ, za což patří velký dík. Turnaj provázela přátelská atmosféra, která byla
podpořena dobrým pivem Bernard, pečeným masem a klobásou na grilu.

Za TJ Jiskra Vojnův Městec
Petr Machovec

Rozvrh cvičebních a tréninkových hodin
TJ Jiskra Vojnův Městec 2019 - 2020
Úterý

Pátek

16:00 - 17:00

předškolní děti

17:00 - 18:00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.30

mladší žáci
starší žáci
muži

17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
19.30 - 21.00

mladší žáci
starší žáci
muži

Virgl A., Hamerský D.
Janáček M., Janáček J. ml.
Virgl A., Joska M.st.,
Machovec P.

florbal
volejbal

Machovec P.
Rykr K.

Sobota 16:00 - 18:00
18:00 - 20:00
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Konečné pořadí
Registrovaní
1. Janáček Jiří
2. Kubica Milan
3. Škarvada Vladimír
Neregistrovaní
1.Novotný Jaromír
2. Jan Trávníček
3. Cempírek Milan

Pecinová J., Losenická,
Ondráčková J.
Virgl A., Hamerský D.
Janáček J. ml.,Janáček M.
Virgl A., Joska M.st.,
Machovec P.
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TJ JISKRA Vojnův Městec
x PERUN Hluboká 6:2

Výlet do VIDA! science
centrum BRNO

Při příležitosti posvícení dne 19.10.2019 uspořádala TJ Jiskra Vojnův Městec
přátelský zápas mezi domácí TJ a Perunem Hluboká. Utkaní se uskutečnilo na
hřišti ta sokolovnou.
Souboj se odehrál za pěkného podzimního počasí. Během průběhu zápasu se
ukázala větší zkušenost s terénem u domácích a Ti ovládli utkaní poměrem 6:2.
Přestávkový program vyplnila soutěž pro děti ve fotbalových dovednostech.
Děti od pořadatelů obdržely malou odměnu v podobě sladkosti.
Po utkaní následovalo přátelské posezení u dobrého piva Bernard a krucemburských klobás. Všem divákům a zúčastněným děkujeme.
TJ Jiskra Vojnův Městec

TJ JISKRA za podpory Městyse Vojnův Městec uspořádala výlet do zábavného
vědeckého parku VIDA v Brně.
Zájezd se konal 9.11.2019 a zúčastnilo se ho celkem 41 výletníků. Odjezd byl naplánován na sobotu ráno z náměstí, na cestě nás čekala malá pauza na dálnici D1, kde
jsme se dostali do půlhodinové kolony. Po trochu kodrcavé cestě, nás čekalo 170 zajímavých a názorných exponátů z oblasti Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. V
průběhu návštěvy VIDA centra jsme zhlédly 3D film s názvem Oceány, který nás
provedl podmořským světem.
Dle ohlasů účastníků zájezdu, se výlet podařil. Velký dík patří Městysy Vojnův
Městec za poskytnutí finančního příspěvku na dopravu.
Za TJ Petr Machovec

Vyrazili jsme za kulturou
Rozhodně nikdo nelitoval, když do našeho městysu přijeli hoši ze Šlágru,
a řádně to zde v sokolovně roztočili
a zároveň rozproudili publikum. Na začátku vystoupení zahrál pan Jaroslav Šimek na harmoniku k poslechu a tanci.
Pak ho vystřídali umělci Duo Aramis a
byl to opravdu kulturní zážitek.
Zazpívali jsme si společně staré pecky
a také zatančili. Po jejich ukončení se losovala tombola. Každá vstupenka byla
slosovatelná ceny byly náramné a sponzoři štědří. Losovalo se jak o život,

nicméně náš stůl vyhrál jen jednu cenu.
Bereme to ale sportovně, my máme totiž štěstí v lásce. A že jsme nevyhráli?
Nevadí třeba příště. Po vylosování cen
pokračoval pan Šimek do pozdních hodin a stále se tančilo a zpívalo. Nesmíme
zapomenout na vzorné pohoštění a vůbec celá příprava pořadatelů byla vynikající, na úrovni. A co dodat? Tak ať zde
kultura vzkvétá a lidé se v dnešní době
plné stresu potřebují bavit. Děkujeme
Vám všem.
J. Hendlová, S. Procházková

Posezení s písničkou
Vážení senioři a všichni, kteří si rádi poslechnete
příjemnou hudbu. Klub seniorů ve Vojnově Městci vás
srdečně zve na další pokračování Posezení s písničkou.
Po měsíci se sejdeme na tradičním předvánočním posezení, které se bude konat 13. prosince od 18 hodin v patře prodejny COOP ve Vojnově Městci. Můžete se těšit
na velmi příjemnou a přátelskou atmosféru po celá večer našeho posezení za hudebního doprovodu pana
Bohuslava Šilera a velmi dobrého občerstvení kolektivu pana Milana Drdly. Na vaši návštěvu, plánovanou
příjemnou náladu se těší pořadatelé, klub
Vojnoměsteckých seniorů.
Ing. Josef Macek, senior
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