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

Pouťová výstava obrazů
a křest knihy Vojnův Městec
včera a dnes
Samotnému zahájení výstavy obrazů
Zdeňka Kopeckého o pouťové sobotě
20. 7. 2019 předcházel slavnostní křest
knihy o Vojnově Městci s názvem
Vojnův Městec včera a dnes. Knihu, která poukazuje na dobu dřívější a dnešní
ve fotografiích, pokřtili autoři knihy fotograf pan Milan Šustr a autor textu pan
Jiří Marek, Ing. Josef Macek, starosta
Mgr. Karel Rykr, místostarosta Martin
Havlíček a malíř pan Zdeněk Kopecký.
Sudičky knize popřáli, aby se líbila a aby

si našla místo doma v našich knihovnách.
Kniha se těší velké oblibě, už máme
prodáno přes sto kusů. Kniha je nadále
v prodeji v kanceláři Úřadu městyse a na
poště.
Hned první den výstavy si lidé ve
velkém rezervovali obrazy, kterých se
nakonec prodalo 14 kusů. Ke slavnostní
atmosféře přispěla svou skvěle přednesenou recitací básně Jaroslava Seiferta
manželka malíře paní Kopecká.

Životní jubileum
Jménem našeho městysu i jménem
svým jsme s předstihem gratulovali
dne 16.8. k životnímu jubileu panu
Stanislavu Rosickému. Přejeme mu
pevné zdraví a radost z tepla rodinného krbu.
I nadále rádi osobně pozdravíme

při kulatinách naše občany – pamětníky válečných let a první republiky, kteří společně s námi žijí v naší
obci. Zasluhují naši pozornost
a ocenění.
starosta K. Rykr,
místostarosta M. Havlíček

Výzva SDH Vojnův Městec
SDH Vojnův Městec slaví výročí 130
od svého vzniku. Na oslavy bychom
rádi pozvali všechny bývalé členy,
popřípadě příbuzné zemřelých hasičů, přátele a podporovatele sboru.
Bohužel na celou řadu z nich se nám
nedochovaly kontakty. Prosíme obyvatele Vojnova Městce i okolních obcí o pomoc a poskytnutí kontaktů na

Pouť u svatého Ondřeje
Kostel sv. Ondřeje byl v neděli 21. 7.
2019 do posledního místečka zaplněn,
neboť se v něm konala poutní mše sv. za
bohaté účasti místních i přespolních. Při
ní mimo jiné požehnal otec Pavel Seidl
naší obci. Po té byli všichni účastníci pozváni na venkovní posezení v areálu
kostela, kde se v milé atmosféře podávala káva a zákusky. A aby děti mohly vy-

užít čas po svém, byl pro ně připraven
tradičně ve spolupráci s KDU-ČSL
skákací hrad.
Máme radost, že se účastí nejen na této pouti lidé napříč farnostmi vzájemně
podporují. Také děkujeme Petanque klubu 1293 za zapůjčení posezení.
místní farníci

osoby, které by měly být pozvány na
oslavy našeho významného výročí.
Kontakty předávejte prosím na: tel.:
728 367 021, 775 076 199
nebo na e-mail:
hasicivojnuvmestec@seznam.cz,
marekhana@seznam.cz
Předem děkujeme za vaši pomoc
Hana Marková

Zahájení školního roku
v základní škole
Všichni žáci a rodiče žáků 1. ročníku jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení
školního roku 2019-2020, které se uskuteční v pondělí 2. září v 8.00 hodin v budově školy. Ukončení předpokládáme v 9.00 – 9.30 hodin. Dohled nad žáky je
ráno zajištěn od 6.30 h. Tento den není v provozu školní družina, škola nezajišťuje
stravování.
S sebou vezměte slavnostní náladu, tašku na obdržené věci, žáci 2. - 5. ročníku
též psací potřeby. Od úterý 3. září se již učíme dle rozvrhu od 7.30 h.
Těšíme se na vás.
Mgr. Šárka Stejskalová, řed. školy

Blížící se splatnost poplatku
za svoz a likvidaci odpadu
Upozorňujeme na blížící se splatnost poplatku za svoz a likvidaci odpadu.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dle platné vyhlášky č.1/2018 sazba poplatku činí 600,- Kč za každou fyzickou osobu na rok a 600,- Kč za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci.
Splatnost poplatku: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný nejpozději do 30. 9. 2019 a je možno ho uhradit v hotovosti v kanceláři úřadu městyse,
případně převodem na účet u ČSOB ve Žďáře nad Sázavou – č. účtu
123125081/0300 s variabilním symbolem čísla domu.
Poplatek je možné po domluvě uhradit v několika splátkách.
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Pouťový srandamač
V pátek 19. 7. 2019 se při konání pouti ve Vojnově Městci, odehrál
již tradiční SRANDAMAČ ve fotbale na hřišti za sokolovnou.
Fotbalového utkání se zúčastnilo celkem 18 hráčů, kteří se rozdělili do dvou tymů Ženatí/Svobodní. Celé fotbalové utkání provázela
přátelská atmosféra a bylo vidět mnoho pohledných fotbalových akcí na obou stranách, které ocenilo početné publikum potleskem. O
výsledku utkaní rozhodla větší fyzická připravenost Svobodných,
kteří celé utkaní ovládli vysokým rozdílem. Konečný výsledek byl
10:5.
Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení v podobě grilovaných cigár, dobře vychlazeného piva a ostatních nápojů, za což děkujeme výboru TJ.

Hasičská zbrojnice známá i neznámá
Na prvním zasedání zastupitelstva
v novém volebním období informoval
tehdejší bývalý starosta Ing. Macek
o usnesení rady městyse, ve kterém rada schválila zhotovení knihy o Vojnově
Městci. Už tenkrát jsem chtěl, aby se
k obsahu i vzhledu takové publikace
mohli vyjádřit všichni zastupitelé. Můj
požadavek nebyl vyslyšen. Kniha je
hezká, líbivé zpracování však lecos kazí. Nevím, zda skutečnost, že v knize
není ani zmínka o hasičské zbrojnici, je
způsobena nevolí současného vedení

městyse vůči Sboru dobrovolných hasičů ve Vojnově Městci, nebo jenom neprofesionalitou autorů knihy. Jedna
z nejstarších budov ve Vojnově Městci
zřejmě nestojí za zmínku. Přitom má
tak bohatou historii. Původně obecní
šatlava, posléze pastouška pro nejchudší
obyvatele městečka se v roce 1911
proměnila v hasičskou zbrojnici. Ani
počátkem 20. století však neměl náš
sbor na růžích ustláno. V Pamětní knize
v zápise z roku 1908 je psáno: „Dne 24.
července vypukl v sousední obci

Hluboké požár, hned po jeho vzniku se
chtěl náš sbor též zúčastniti, ale od pánů
občanů nemohl dostati přípřež, žádný
nechtěl koně propůjčiti. Členové se rozzlobili a téměř všichni hasičské obleky
a náčiní složili. Na to byla svolána mimořádná valná hromada a členové počtem 22ti dávají 14ti denní výpověď
a členy, že budou tenkrát, až bude zřízena hasičská zbrojnice a v čas přespolního požáru postaráno o řádnou
přípřež.“ Ze zápisů v Pamětní knize
sboru se následně dozvídáme, že hasičs-

ký sbor bezchybně fungoval dál a hasičská zbrojnice, že byla obcí sboru předána v roce 1911. Není to jenom historie, která je na naší „hasičárně“ zajímavá. Ani současnost si v ničem nezadá.
Hasičská zbrojnice prošla kompletní rekonstrukcí, je plně v majetku městyse,
který se za ni rozhodně nemusí stydět.
Proč tedy nebylo pro budovu místo
v publikaci Vojnův Městec včera
a dnes? Není to škoda?
Karel Malivánek

Odezva ke článku:
Uvědomujeme si, že některá místa v publikaci Vojnův Městec
včera a dnes chybí. Je to způsobeno tím, že při sestavování byly
použity aktuálně dostupné historické fotografie. Všichni zastupitelé navíc na schůzi byli vyzváni k dodání dobových fotografií
a měli tak možnost do knihy přispět. Kniha je hojně prodávána
a pokud proběhne pro velký zájem dotisk, budeme pamatovat na
rozšíření.
Také zopakuji, co již zaznělo na zastupitelstvu 25.6. a nadále
platí, že městys Vojnův Městec má zájem na konstruktivní
vzájemné spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů.
Karel Rykr, starosta
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