
kontejner. Na výhru sice asi nedosáhneme, protože
jsme malá školička ,ale finanční prostředky ze sběru
použijeme opět na naše výlety. Na ten první se chys-
táme 4. 10. do dýňového světa na statek u Pipků 
v Nové Vsi u Leštiny. V prvním týdnu měsíce října
připravujeme setkání s rodiči našich dětí v zahradě
školky s opékáním buřtíků, popř. s pouštěním draků 
a besedu s logopedkami z SPC Velké Meziříčí na té-
ma,, Vývoj řeči v předškolním věku a logopedická
péče“. Tímto zveme ne-
jen rodiče, ale je i pro ve-
řejnost z Vojnova Městce.

p. učitelky z MŠ 
Vojnův Městec

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

Memoriál Ondřeje Valacha 2019

Prázdniny skončily 
a začal nový školní rok
2019/2020. Děti přišly
do školy v pondělí 
2. září. Slavnostního za-
hájení se zúčastnili ro-
diče prvňáčků a zástup-
ci radnice. Školáci ob-
drželi drobné dárečky 
a všichni jim popřáli
úspěšný školní rok.
Mgr. Renata Jirčíková,

učitelka ZŠ

Hola, hola, škola volá!

Loňský výlet dětí ze školní družiny 
k městeckému vodopádu

Dokud nám bude počasí přát, budeme trávit co nejvíce ča-
su venku. V lese stavět stromovým skřítkům domečky 
a na zahradě zlepšovat techniku v badmintonu (naším
cílem je totiž nominace na letní olympijské hry ☺ ). Velké
plány máme se záhonkem u plotu, společně jsme ho zba-
vili plevele, zasázíme tam nové rostlinky a na jaře se 
ukáže, jací zahradníci jsme.

Ve vestibulu školy momentálně vzniká výstava
„Neobvyklé plody podzimu“ a brzy přibyde i další tema-
tická výzdoba. A až odejde babí léto a podzim ukáže, co
umí, půjdeme na kopec pouštět draky. Čím víc bude fou-
kat, tím lépe. V koruně kaštanu na školní zahradě nám to-
tiž uvízl šíp a velký vítr už je naše poslední šance jak ho
znovu dostat do hry.

Mgr. Šárka Lefflerová, vychovatelka školní družiny

Po krásných a odpočinkových letních dnech jsme plní
elánu zahájili nový školní rok. V září se k nám přidaly
4 nové děti, po 1.lednu 2020 nastoupí ještě 2 kama-
rádi. V mateřské škole je zapsáno 28 dětí, z toho 14
předškoláčků. 

Hned v první polovině měsíce září za námi přijelo
divadlo, následující týden jsme navštívili ZŠ, kde děti
shlédly hudební program. Těchto akcí se zúčastnily
děti mateřské  i základní školy. Na konci měsíce září
jsme pozvali děti z mat. školy v Polničce na společné
,,jablíčkování“. Pro kamarády, kteří za námi přijedou
chystáme společné  soutěžení a tvoření. I v letošním
roce se MŠ zapojí do soutěže ve sběru papíru. Tímto
prosíme všechny o pomoc. Papír a hliník můžete kdy-
koli přinést do školky i mimo dny, kdy je přistaven

Co nás ve 
školní družině 
v nejbližší době čeká?

Dne 24.8.2019 se uskutečnil osmnáctý
ročník Memoriálu Ondřeje Valacha.
Turnaj se odehrál na hřišti za sokolo-
vnou, které bylo upraveno na herní sys-
tém 4+1. Během celého tur-
naje bylo příznivé počasí 
a dobrá divácká kulisa,
které přispěli k povedené
atmosféře turnaje. Memo-
riálu se zúčastnilo 5 mužs-
tev, která se utkala systé-
mem každý s každým.
Nováčkem turnaje byl tým
s názvem Nulová Šance, ji-
nak se turnaje účastnily tra-
diční týmy. O vítězi v turna-
ji rozhodl souboj mezi do-
mácí TJ JISKROU a BAS-
KETEM Žďár, kdy BAS-
KET vyhrál vzájemný zápas poměrem
5:2 Nejlepším střelcem se stal Michal
Ročárek z TJ Jiskra s 9 vstřelenými
brankami. Nejlepším brankářem byl
vyhlášen Tomáš Rosecký z BASKE-
TU. Vítězové i poražení byli odměněni

nádhernými poháry a věcnými cenami,
za které patří velký dík Vláďovi
Valachovi. Pro všechny účastníky bylo
připraveno občerstvení.

Konečné pořadí:
1. Basket Žďár
2. TJ Jiskra Vojnův Městec
3. Stavbaři Pardubice
4. Městečtí Sršni
5. Nulová Šance

Zprávičky z mateřinky

PROGRAM
PÁTEK 18.10.2019 - SOKOLOVNA
18:00 Harmonika - Jaroslav Šimek
19:00 Duo Aramis – TV Šlágr
21:30 Harmonika - Jaroslav Šimek
SOBOTA 19.10.2019
9:00 – 14:00 Farmářské a řemeslné trhy
9:00 – 14:00 V tělocvičně ZŠ proběhne soutěžní výstava 

výtvarných děl dětí z MŠ a ZŠ
9:00 – 14:00 Ukázka výcviku dravců - před ZŠ
14:30 Posvícenský fotbálek – Vojnův Městec vs. PERUN Hluboká, 

soutěže pro děti
20:00 Taneční zábava s DJ  D. Hamerským pro všechny věkové kategorie
NEDĚLE 20.10.2019
11:00 Posvícenská mše v kostele sv. Ondřeje
15:00 Loutkové divadlo Oblázek v sokolovně

Vojnoměstské posvícení

Změna programu 
vyhrazena.
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Až zabučí, bude pozdě

Slovo místostarosty

Poklidný život ve Vojnově Městci roz-
vířil v minulých dnech záměr
Zemědělské a.s. Krucemburk postavit
ve Vojnově Městci velkokapacitní kra-
vín. Informační schůzka pro občany by-
la svolána až po dotazech a urgencích
několika lidí téměř ke konci lhůty, ve
které bylo možno podat námitky
k připravovanému záměru. Záměr vý-
stavby odchovny mladého dobytka pro
393 jalovic by totiž pod nadpisem zve-
řejněným na webových stránkách mě-
styse s názvem „OMD – 393 míst,
Vojnův Městec“ nikdo nehledal.  Přitom
se jedná o stavbu, která významných
způsobem zatíží životní prostředí ve
Vojnově Městci a dle mého názoru by
se k jejímu uskutečnění měli mít mo-
žnost vyjádřit všichni obyvatelé. 

Bezprostřední blízkost k zastavěné

oblasti nepřinese občanům nic pozitiv-
ního. Zápach, který  je výrazně ze země-
dělské výroby cítit už teď, nejenom ve
dnech s inverzním charakterem poča-
sím (jak tvrdí zástupci investora), se ně-
kolikanásobně zvětší a přibude obtížné-
ho hmyzu. Významnou ekologickou
zátěží živočišné výroby je také produk-
ce amoniaku, která po zbudování kra-
vína stoupne o desítky procent.
Negativní dopady čpavku na lidský or-
ganizmus si všichni jistě umíme před-
stavit. Zvýšení dopravní zátěže rozměr-
nými zemědělskými stroji je dalším ne-
zanedbatelným faktem, ale ten největší
problém představuje enormní zvýšení
spotřeby pitné vody. Investor sice vybu-
doval nový hydrogeologický vrt, ale ten
zdaleka spotřebu kravína nepokryje a
zbývající potřebnou vodu bude kravín

Turnaj ve stolním tenise
„O pohár Františka Urbana“
TJ Jiskra Vás zve na turnaj ve stolním tenise „O pohár Františka Urbana“,
který se uskuteční v sobotu 26.10.2019 v sokolovně ve Vojnově Městci
Program: 8.00-8.30 prezentace, losování

8.45-15.30 zápasy
15.45 vyhlášení vítězů, předání cen

Přihláška + startovné: Turnaj je určen pro rekreační
hráče a registrované hráče, kteří nastupují v okresních
soutěžích. Systém 
turnaje bude upřesněn dle počtu hráčů. Startovné 100 Kč.

Kontakt: Petr Machovec, 720 987 150, 
petrmachovecvm@seznam.cz
Hodnotné ceny a občerstvení je zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé.

VIDA! EXPOZICE Na ploše 6200 m² na vás čeká
přes 175 interaktivních exponátů, díky kterým můžete
objevovat, jak funguje svět kolem nás. Unikátní stálá
expozice je rozdělena do šesti tematických celků:
Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět, Dětské science
centrum pro děti od 2 do 6 let a Venkovní expozice.

Odjezd z náměstí ve Vojnově Městci dne 9. 11. 2019 v 8:15 
Cena zájezdu: dospělý – 330,-Kč|dítě – 280,- Kč
Součástí ceny je vstup na 3D film Oceány od 12:00

ZÁVÁZNÉ REZERVACE DO 15. 10. 2019
Závazné přihlášky a platby: Petr Machovec, tel. č. 720 987 150

petrmachovecvm@seznam.cz
Číslo účtu 204263558/0600
V ceně zájezdu je zahrnuta doprava, parkovné, vstup do VIDA! a lístek na
3D film. Více informaci na www.vida.cz

čerpat z obecního vodovodu. Letos 
v létě,  i přes dva spuštěné hydrogeolo-
gické vrty, opět neměli obyvatelé výše
položených domů dostatek vody.   Proto
se mi  záměr dalšího zatížení  obecního
vodovodu téměř 400 kusy dobytka zdá
přinejmenším přitažený za vlasy. 

Modernizace živočišné výroby je ji-
stě potřebná a samotná výstavba nové-
ho kravína mi nevadí. Jen by měl inves-
tor i obec vzít rozum do hrsti a záměr
předělat tak, aby neškodil lidem ve
Vojnově Městci. Základem by mělo být
umístění samotné odchovny jalovic
v dostatečné vzdálenosti od našich o-
bydlí a minimálně zajištění plné sobě-
stačnosti v zásobování vodou. 

Na můj dotaz, co přinese výstavba
kravína Vojnovu Městci, mi bohužel ni-
kdo ze zástupců Zemědělské a.s.

Krucemburk nebyl schopen odpovědět.
Dlužno podotknout, že společnost
Zemědělská a.s. se snažila stejný záměr
stavby před několika lety prosadit 
v sousedním Krucemburku. Neuspěla.
Od vedení městyse bych býval v ka-
ždém případě očekával hlavně zájem
informovat své občany v plném rozsa-
hu, bez snahy něco zakamuflovat a stra-
nit investorovi. Zveřejnění záměru bylo
přinejmenším podivné, na webu městy-
se by ho pod zavádějícím názvem bez
komentáře hledal málokdo a na fyzické
úřední desce informace chyběla úplně... 

Statutární zástupci městyse Vojnův
Městec by se nad sebou měli zamyslet,
jsou tu pro lidi, kteří je volili, ne pro
krávy.                           

Karel Malivánek

Vážení spoluobčané, 
Považuji za důležité sdělit Vám svůj
názor jako místostarosty, ale hlavně jako
občana naší obce. 

Na základě schůze ze dne 11.9. od
16:00, kdy jsme spolu s občany městysu
Vojnův Městec a zástupci Zemědělské a.s.
Krucemburk jednali ohledně záměru stav-
by OMD – 393 míst Vojnův Městec, po-
važuji za vhodné reagovat na stížnosti
některých občanů a svůj názor předat dále.

Záměrem nás, jako vedení obce, bylo
zrealizovat schůzi pro občany, kde by
mohli přímo s investory stavby konzulto-
vat přebudování kravína ve Vojnově
Městci. Bohužel ihned po začátku debaty
proběhla vyhrocená diskuze vedená ze
strany bývalého starosty p. Karla
Malivánka, který se spolu s některými 
občany ohradil na obec. Jeho tvrzením
bylo, že jsme nesplnili podmínku zve-
řejnění záměru stavby. Toto je lživá in-

Reakce na článek pana Malivánka
Při schůzce zástupců městysu, investora 
a občanů byly zodpovězeny v této proble-
matice odborně dotazy, aby si zúčastnění
mohli udělat úsudek. I přesto vznikl článek,
ve kterém se nadále objevují zavádějící či
nepravdivé informace, a proto jsem povi-
nen znovu uvést alespoň skutečnosti týka-
jící se postupu městysu v této záležitosti.

Městys je povinen zveřejnit záměr ve
smyslu zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí na úřední desce, a to nepro-
dleně poté, co mu je tento záměr doručen
z Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Městys se rozhodně ohrazuje proti údaji 
o stranění investorovi, protože musí konat
svoji zákonnou povinnost, která vyplývá

formace a záměr byl zveřejněn na fyzické
úřední desce i na umožňující vzdálený
přístup dne 12.8. 2019 a sejmut z fyzické
úřední desky byl 29.8.2019. V elektro-
nické verzi je k nahlédnutí stále.

Záměr stavby chápu a považuji ho za
vhodný pro růst podnikatelských aktivit 
v obci. Nová stavba by byla mnohem
kvalitnější pro chov i prostředí kolem 
areálu než nynější stará stavba na místě
plánované realizace. Úřad městyse

Vojnův Městec se bude nadále vyjadřo-
vat ve stavebním řízení, kde bude možné
požadovat řešení hluku, napájení zvířat 
z vlastních zdrojů vody a tak dále.

Je s podivem, že žádný z občanů, kteří
záměr nejvíce rozporovali, se následné
prohlídky obdobné stavby ve Ždírci nad
Doubravou nezúčastnil. Zhlédnutí této
stavby bylo pro mě osobně důležitým a-
spektem pro rozhodování v této záležitosti.

Martin Havlíček

se shora citovaného zákona. Zveřejnění
prostřednictvím „fyzické“ i elektronické
úřední desky našeho městysu bylo učině-
no dokonce o 2 dny dříve než na kraji 
a o datu vyvěšení záměru jsme neprodleně
informovali krajský úřad, jak je naší po-
vinností. Už samotná účast mnoha občanů
na projednání potvrzuje fakt zveřejnění.   

Pro předcházení dalším dezinforma-
cím ohledně projektu samotného doporu-
čuji obrátit se přímo na kompetentní zá-
stupce Zemědělské a. s. Krucemburk ne-
bo na úřad městysu, kde Vám schůzku 
s investorem rádi zprostředkujeme. 

Karel Rykr, starosta

Dne 16. srpna v 19:00 jsme se sešli před knihovnou v celkovém počtu 7 dětí vybavených spacáky, plyšáky a oblíbenými pol-
štářky. V knihovně jsme si četly, hráli hry, jedli bábovku a pili čaj s malinovou šťávou a čekali, až se setmí. Po setmění jsme
vyrazili vyzbrojeni baterkami na výpravu po obci. U každého rodiče zúčastněných dětí jsme na jejich domeček pořádně svíti-
li a dělali veliká strašidla. Po návratu do knihovny jsme si v kolečku četli, trochu zlobili a následovalo zavrtání se do spacáku.

Noc v knihovně – návrat

Paní Mirka dětem přečetla po-
hádku na dobrou noc o Zlobivém
čertíkovi, až všichni usnuli hlubo-
kým spánkem. Doufám, že dětem
se spaní v knihovně líbilo a věřím
v tradici každoročního prázdni-
nového spaní v knihovně. 

Mirka Zvolánková
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