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Vojnův Městec
Ze zastupitelstva
městyse

Výpis z usnesení jednání zastupi-
telstva ze dne 26.10.2020

Usnesení k bodu č. 4:
Zastupitelstvo městyse ruší své pů-
vodní usnesení ze zasedání zastupi-
telstva č. 2/2020 konaného dne
18.2.2020 v bodě č. 5 ve věci 
schválení pořízení změny č. 2 územ-
ního plánu Vojnův Městec zkráce-
ným postupem. Obsah změny bude
řešit návrh změny č. 1 územního
plánu. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 13/2020. Hlasování: pro
11, proti 0, zdržel se 0. Usnesení by-
lo přijato.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje Středně-
dobý výhled rozpočtu na období
2021 – 2024. Hlasování: pro 12,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo
přijato.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo městyse pověřuje ra-
du ke schvalování na každém svém
zasedání nejvýše jednoho rozpo-
čtového opatření s limitem na straně
výdajů do 500 000 Kč bez DPH a na
straně příjmů neomezeně. Tímto se
ruší usnesení ze zápisu zastupitel-
stva č.4b) ze dne 3.12.2014,
Pověření rady k provádění rozpo-
čtových opatření. Hlasování: pro
12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení by-
lo přijato.
Usnesení k bodu č. 10a):
Zastupitelstvo městyse schvaluje
podání žádosti o dotaci a spolufi-
nancování projektu “Výstavba více-
účelového sportovního hřiště na po-
zemcích parc.č. 1150/2, 1150/3,
1153 a 1158, k.ú. Vojnův Městec” 
v rámci projektu MMR Podpora ob-
novy a rozvoje venkova 2021 – pod-
program Podpora budování a obno-
vy míst aktivního a pasivního odpo-
činku. Hlasování: pro 11, proti 0,
zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.

Zpráva o průběhu a přípravě 
akcí v roce 2020

Pošta Partner Vojnův Městec

Biocentrum Občiny
Pokračujeme na projekčních úpra-

vách při dokončování projektu. Řešíme
opevnění hrází, bezpečnostní přeliv
rybníku V Občinách a propojení tůní
pro jejich správnou funkci.

Zkapacitnění vodovodu
Projekční práce pokračují a brzy bu-

de požádáno o stavební povolení.
Následně budeme vyčkávat na vyhod-
nocení dotace. V souvislosti s tím jed-
náme se společností E-ON, která by
měla začít projekčně pracovat na po-
kládce sítě elektrické energie do země.
Zároveň s tím by se řešilo zemí veřejné
osvětlení a pokládka datové optické
sítě.

Autobusová zastávka
Stavební práce na autobusové za-

stávce jsou dokončeny. V interiéru bu-
de ještě mimo mobiliáře umístěno svět-
lo a kamera. Proběhlo umělecké 
ztvárnění dominant obce v částce 
23 000,- Kč. Celková výše poskytnuté
dotace z Kraje Vysočina z titulu

S účinností od 1.10.2020 byla pobočka České pošty s. p. ve Vojnově Městci nahrazena provozovnou Pošta Partner. Z hle-
diska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou České pošty a Poštou Partner žádný zásadní rozdíl.
Hlavní výhodou je otevírací doba, která je nyní výrazně delší než dříve. Otevřeno je denně od 8:00 – 10:00, v pondělí 
a ve středu 13:30 – 16:30  a  v pátek  15:30 – 16:30 hodin.

Nově otevřená Pošta Partner nabízí kromě kompletních poštovních služeb např.  dobíjení mobilních telefonů, prodej ce-
nin, novin, časopisů, dálničních kuponů, pohlednic, přání,  losů, knih a  reklamních předmětů městyse Vojnův Městec. Nově
se na Poštu Partner dovoláte na telefonním čísle 771 174 284.

Bezpečná silnice 2020 bude činit 
64 263,- Kč z celkových nákladů na
stavební práce 128 526,- Kč.

Výměna rozvaděčů 
veřejného osvětlení
Byly vyměněny zbývající 3 rozva-

děče veřejného osvětlení. Dosud byl je-
jich stav havarijní, osvětlení často vy-
padávalo a rozvaděče nevyhovovaly
požadavkům revizí. Akce je realizo-
vána za finanční podpory Kraje
Vysočina, který nám přispěje částkou
127 000,- Kč z celkové částky za pro-
jekt 269 500,-Kč. 

Základní škola
Stavba byla již předána a v první fázi

projektu bude započato s výstavbou
výtahové šachty. Stavbou bude částe-
čně dotčeno i náměstí, kde bude vybu-
dována příjezdová cesta ke stavbě.
Dodavatel přislíbil, že provoz školy ne-
bude omezen. 

Rekonstrukce sociálního zařízení 
v budově ZŠ
Ze získané dotace od Kraje

Vysočina z dotačního titulu Naše škola
2020 budeme v rámci rekonstrukce
Základní školy taktéž rekonstruovat so-
ciální zařízení v 1. patře. Zahájení prací
je závislé na hlavní stavbě na ZŠ.

Dotace na oplocenky
Získali jsme dotaci z Kraje Vysočina

ve výši 12 000,- Kč z dotačního titulu
Hospodaření v lesích 2020 z celkové
částky 17 303,- Kč, která byla použita
na vybudování oplocenky při zalesnění
po mýtní těžbě. 

Vybudování rybníka Prostřední
V současné době byly vyhlášeny

nové dotační tituly z Ministerstva
zemědělství až do výše 70 %, komuni-
kujeme s projektantem ohledně přípra-
vy žádosti o dotaci.

Akceschopnost jednotek 
požární ochrany obcí 2020
Kraj Vysočina poskytl dotaci ve výši

30 000,-Kč,z celkové částky 31 191,-
Kč, ze které byla nakoupena zásahová
obuv, kompresor a další potřebné vyba-
vení.

Šok, který způsobilo plošné uzavře-
ní škol na jaře, vystřídala jejich při-
pravenost na eventuální opakující
se podzimní scénář. Uvědomujeme
si závažný dopad tohoto opatření na
úroveň vzdělávání celé generace dě-
tí a mladých lidí,  od prvňáčků až po
studenty specializovaných  oborů na
vysokých školách. 

Technická podpora 
dětí a pedagogů
Notebooky pro prezenční či, jak se

dalo očekávat,  distanční vzdělávání
dětí, jsme zakoupili po dohodě se zři-
zovatelem v posledním srpnovém týd-
nu. Všechny technické problémy, s ni-
miž jsme se potýkali od zimních mě-
síců, jsme postupně odstranili. Tým
pedagogických pracovníků měl tak
zajištěno fungující technické zázemí.

Dětem jsme mohli nabídnout dosta-
tečný počet notebooků k zapůjčení pro
potřeby distančního vzdělávání. 

Mezigenerační spolupráce, výměna
zkušeností a dovedností je základem
fungování našeho věkově rozmanité-
ho pedagogického sboru. Vnáší do di-
stančního vzdělávání tolik potřebnou
jistotu. Zkušené paní učitelky, které se
musely velmi rychle naučit pracovat 
s platformou MS Teams, se tak mohou
spolehnout na podporu mladší kole-
gyně a studenta IT, který nám s nasta-
vením online platformy pomáhal.
Poskytujeme okamžitou technickou
pomoc a podporu všem dětem a rodi-
čům, kteří se na nás obracejí. 

Online rozvrh na každý den 
pro všechny ročníky
Malý počet žáků, dostatečný počet

TV signál
Vážení občané, v posledních dnech se
na nás obracíte se stížnostmi na špat-
nou kvalitu televizního signálu. Pokud
tyto potíže přetrvávají prosíme Vás 
o nahlášení Vaší adresy a telefonního
čísla buďto na emailovou adresu: 
obec@vojnuvmestec.cz, nebo na tele-
fonní číslo 566 659 327 do 7.12.2020.
Vaše kontaktní údaje budou dále pře-
dány poskytovateli televizního sig-
nálu, který Vás bude následně kontak-
tovat a řešit tento problém.
Děkujeme.

100% dětí v online výuce – skvělý společný
úspěch školy a podporujících rodin
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kvalifikovaných pedagogů, úzký kon-
takt s rodiči a velmi dobré materiální
zázemí školy nám umožňují rychle re-
agovat na změny, které současná pro-
tiepidemická opatření vnášejí do sys-
tému vzdělávání. Situace, naprosto
výjimečná i v evropském kontextu,
kdy čeští žáci 1. stupně základních
škol zůstali v domácím vzdělávání,
klade vysoké nároky na přípravu vyu-
čovacích hodin. Na rozdíl od jara
2020, kdy jsme učivo opakovali a pro-
cvičovali, je distanční výuka v tomto
školním roce zaměřena na probírání
nové látky a je pro děti povinná. 

Učíme online každý den po celé
dopoledne, podle speciálního rozvr-
hu, který jsme změnili tak, jak bylo
třeba. Přidali jsme vyučovací hodiny
starším dětem, přizpůsobujeme se dě-
tem mladším. Online výuku doplňu-
jeme zadáváním samostatné práce 
a domácího procvičování, které by
děti měly zvládnout bez výraznější
pomoci rodičů. 

Děti z nižších ročníků vydrží sledo-

vat online výuku 20 až 30 minut, sta-
rší udrží pozornost maximálně 40 mi-
nut. Také potřebují pomoc dospělých
či zkušenějších starších sourozenců. 
I když se velmi rychle s technikou
naučí zacházet, online výuka je velmi
náročná, protože na rozdíl od možnos-
ti střídání rozličných aktivit během
prezenční výuky tyto možnosti zdale-
ka nenabízí.

Prvňáčci - online hodina 
Face to Face 
Po počátečním nadšení z pot-

kávání přes MS Teams a sdělování
nových zážitků rozdělila paní učitel-
ka prvňáčky na dvojice tak, aby uče-
ní online bylo účinné. Další týden
nabídla všem dětem učení Face to
Face. Někteří zůstali ve dvojici se
svým spolužákem, jiní strávili vyu-

100% dětí v online výuce – skvělý společný
úspěch školy a podporujících rodin

Zprávičky z mateřinky

čovací hodinu jenom s paní učitel-
kou. 

Individuální přístup a dokonalá
podpora ze strany rodin umožnily
jednodušší návrat dětí zpět do
školních lavic. A prvňáčkům rov-
nou ke slabikářům ☺

Mgr. Jolana Smyčková

Po ,,uplakaném“měsíci září, kdy jsme
se snažili pomáhat nově nastoupeným
dětem s adaptací, přišel měsíc říjen 
a s ním nová nařízení týkající se pan-
demie. Snažíme se proto, co nejvíce
aktivit převádět do venkovních pro-
stor. Sklidili jsme zeleninu z pokus-
ných záhonů, nasušili křížaly, pou-

štíme draky na poli za zahradou. Už
víme jak chutnají v  ohni pečené bram-
bory a kaštany. Využíváme podzim-
ních listů a přírodnin k stavění dome-
čků. Z našich dalších aktivit - každý
týden zařazujeme cvičení a zdravý po-
hyb k projektu, „Cvičíme se zvířátky“,
na kterém spolupracujeme ČOS.

Protože v letošním roce nemůžeme u-
skutečnit společně s rodiči ,,uspávání
broučků“, zrealizovali jsme  tuto akti-
vitu během prvních listopadových dní
při odpoledním provozu mateřské
školy. Během podzimních dnů také
dojde k zavření severní stěny přírodní
učebny v zahradě polykarbonátem.

Velmi oceňujeme prostor, který se dě-
tem nabízí kolem školky. 

Nabízí nám spoustu možností, jak
zde trávit čas a jsme  venku na čer-
stvém vzduchu. 

p. učitelky MŠ Vojnův Městec
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