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Vojnův Městec

Ze zastupitelstva městyse

Slovo starosty
Vážení občané, už je to rok, co jste zvoli-
li své zástupce do zastupitelstva našeho
městysu. Vám náleží právo bilancovat a
hodnotit, nakolik je náš přístup proaktiv-
ní a konstruktivní. Vzhledem k dění v ob-

ci je nám stále více jasné, jak je soustavné
osočování a rozporování kontraproduk-
tivní se záměrem růstu blaha naší obce.

Rád bych Vás informoval také o per-
sonálních změnách na úřadu městysu.

Vážení občané, městys Vojnův Městec zajistil pro podporu
Vašich zahradnických aktivit a drobného zemědělství komposté-
ry o velké kapacitě 1050 l, které si budete moci bezplatně vy-
zvednout od 4.11. každé pondělí na dvoře za úřadem od 12-16
hodin. Majitelům každého čísla popisného ve Vojnově Městci a
přilehlých osadách bude vydáván 1 kompostér proti podpisu
smlouvy, ve které se zavazujete k udržování kompostéru ve fun-
kčním a použitelném stavu po dobu 5,5 let, poté připadne do
Vašeho soukromého vlastnictví. Předání kompostéru nelze nárokovat, vzhledem k o-
mezenému počtu bude rozhodovat pořadí vyzvednutí. Na odvoz počítejte s váhou roz-
loženého kompostéru cca 20 kg.

Kompostéry byly pořízeny z dotačního projektu Předcházení vzniku biologicky
rozložitelných komunálních odpadů v Dobrovolném svazku obcí Subregion Velké
Dářko, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008388 za účelem vlastního zpracování
biologicky rozložitelného odpadu.

Zpracováním bioodpadu prostřednictvím kompostérů kromě zúrodnění Vaší půdy
razantně ušetříte na výdajích městysu spoje-
ných s vývozem hnědých BIOkontejnerů.

Martin Havlíček, místostarosta

4. Žádost o přezkoumání usnesení rady o zpřístupnění pozemku par. č. 1640 z o-
becního pozemku par. č. 1546/21.
Rada na svém zasedání dne 12.8 2019 nesouhlasila po předchozím místním šetření se
zpřístupněním uvedeného pozemku, jelikož se jedná o urbanisticky hodnotné území.
Odbor územního plánování Žďár nad Sázavou ve svém vyjádření konstatuje, že navr-
hovaný příjezd k novostavbě RD je v rozporu s přípustným a podmíněně přípustným
využitím plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. 
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo prozatím souhlasí s usnesením rady č. 10 – 
Žádost o zpřístupnění k pozemku – p. XXX ze dne 12.8.2019, pokud bude dodáno ne-
souhlasné stanovisko kompetentních orgánů, které vyžaduje přístup ze silnice první
třídy a v případě zamítavého stanoviska Policie České republiky a odpovědných or-
gánů k povolení vjezdu ze silnice první třídy, bude záležitost znovu projednávána.
Hlasování: pro 7, proti 2, zdrželi se 3. Usnesení nebylo přijato.
Pan Malivánek navrhuje usnesení:
Usnesení k bodu č. 4: Zastupitelstvo bere na vědomí a pověřuje pana starostu k da-
lšímu jednání s panem XXX a zařazení tohoto bodu na další jednání schůze zastupi-
telstva. Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
5. Žádost o odkup pozemku par. č. 1546/38
Paní XXX poslala žádost na odkup pozemku před domem, který vlastní. 
Prodejem pozemku a s případným následným zahrazením by se snížila průjezdnost
komunikace a kvalita zimní obsluhy. Rada nesouhlasila se zveřejněním záměru na pro-
dej dne 23. 7. 2019 v bodě 9 z důvodu omezení průjezdnosti na komunikaci a přede-
jití problémů při zimní údržbě. Místostarosta doplnil, že s paní XXX hovořil a bylo by
možné tyto pozemky paní XXX pronajmout.
Usnesení k bodu č.5: Zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru a prodejem
části pozemku par. č. 1546/38 a navrhuje řešit dotčené pozemky smlouvou o pronáj-
mu. Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
6. Kupní smlouva na části pozemků par. č. 1546/21 a 27/1
Kupní smlouva byla vypracována XXX a je po právní stránce v pořádku, jedná se o
směnu pozemků. Pozemky jsou geodeticky zaměřené, před vjezdem pana XXX, kde
je obecní pozemek vznikne nová parcela 1564/75 o výměře 51m2 a z pozemku pana
XXX vznikne parcela 27/7 o výměře 51m2 je to zároveň kupní i prodejní smlouva na
obou stranách, za cenu obvyklou 50 Kč za m2. 
Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo souhlasí s kupní smlouvou uzavřenou mezi
Městysem Vojnův Městec a panem XXX, ve které Městys VM prodává nově vznik-
lý pozemek parc. č. 1546/75 o výměře 51 m2 panu XXX  a zároveň kupuje nově
vzniklý pozemek p. č. 27/7 o totožné výměře 51 m2 ve vlastnictví pana XXX.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
7.Obecně závazná vyhláška Městyse Vojnův Městec č. 1/2019 o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův
Městec
Jedná se o zákonem danou podmínku o celoroční obslužnosti s bioodpadem, v obci
byly doplněny dvě popelnice na sběr jedlých tuků z domácností. Místostarosta dodal,
že na jaře bychom měli obdržet kontejnery na sběr kovů od společnosti EKO – KOM.
Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019
o stanovení systému shromažďování sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Vojnův
Městec. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
10. Různé, diskuze
a) Smlouva o poskytnutí dotace č.5/2019
V sokolovně se projevil havarijní stav kotelny, je nezbytné provést neodkladně rekon-
strukci kotelny s výměnou kotle a nevyhovujících neekonomických rozvodů. TJ Jiskra
je neziskovou organizací a rekonstrukci předpokládá v ceně 125 tis. Kč, přičemž řadu
prací zajistí členové TJ Jiskra svépomocí. Usnesení k bodu č. 10a): Zastupitelstvo
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2019 mezi městysem Vojnův Městec a TJ
Jiskra Vojnův Městec ve výši 70 000 Kč k financování rekonstrukce kotelny v budově
sokolovny. Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.
b) Rozpočtové opatření č. 8/2019
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.8/2019.
Usnesení k bodu č. 10b): Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato.

Od 1.11. se budete potkávat s novým za-
městnancem na pozici technických slu-
žeb panem Jiřím Janáčkem, který byl vy-
brán radou městysu ve vyhlášeném výbě-
rovém řízení. Důvodem této změny byla
podaná výpověď předchozím zamě-
stnancem.

Aby toho nebylo málo, jsme vystave-
ni dalšímu oříšku. K 30.11. končí na
vlastní žádost ředitelka ZŠ a paní úředni-
ce – účetní. I když jsme obratem vyhlási-
li veřejnou výzvu a vypsali konkurz,
máme vzhledem k těmto náhlým rozhod-
nutím malý časový prostor a bude v této
době historicky nejnižší nezaměstnanosti
velké štěstí, když se takto na rychlo kom-
petentní zaměstnanci najdou. Pevně dou-
fáme, že se toto nelehké období, kdy rada
zasedá takřka každý týden, aby řešila ne-

jen s těmito řízeními související náleži-
tosti, podaří překonat. Učiníme vše pro
to, aby byly vybrány takové nové síly,
které díky své nestrannosti budou spolu-
pracovat ve prospěch chodu obce a k ma-
ximální spokojenosti občanů. Vám všem,
kteří k tomuto dílu už nyní aktivně přis-
píváte, jménem obce upřímně děkuji, 
a že vás není málo! 

Ve schránkách se vám v půli října ob-
jevily nevyžádané zásilky – letáky 
ohledně odchovny mladého dobytka.
Jedná se o nekalou praktiku autora, který
se pokouší takto jednostranně ovlivnit ve-
řejnost, přičemž pro své závěry nemůže
být kvůli své anonymitě konfrontován.
Každý nechť si o takovém počinu udělá
svůj úsudek. 

Karel Rykr, starosta

Příjemné slunečné počasí a dobrá nála-
da provázely Oslavy výročí 130 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů ve
Vojnově Městci. 

V sobotu 21. září jsme na prostranství
u hasičské zbrojnice přivítali významné

hosty z  hasičských sborů z okolí i z ve-
dení SHČMS. Zavítal mezi nás i staros-
ta SHČMS Jan Slámečka, za žďárské 
okresní sdružení jsme přivítali starostu
Milana Gamboše a velitele Jiřího Vališe 
a pozvání přijal i předseda Bezpečnost-

ního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České Republiky Radek
Koten. 

Ke 130 narozeninám
jsme dostali dva krásné
dárky. Tím prvním, je-
hož pořízení bylo k tak
významnému výročí
více než nutné, je slav-
nostní vyšívaná vlajka
SDH Vojnův Městec. 
V motivech zobraze-
ných na praporu se pro-
líná historie se součas-

Podpora občanům na ukládání 
a zpracování bioodpadu

130. narozeniny 
vojnoměsteckých hasičů

mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD 21.10.2019 16:30 Stránka 12



21VOJNŮV MĚSTEC  |

Za mlhou hustou tak, že
by se dala krájet a dost
možná ještě dál…..přesně
tak to vypadalo v den, kdy
jsme se s celou školou vy-
pravili pouštět draky.
Draci létali, děti běhaly, 
ochotní rodiče pomáhali.
Nakonec se mlha vytratila
a bylo to krásné dopoled-
ne. Na úplně promočené
boty a kalhoty snad brzy
zapomeneme.

Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
kraj Vysočina

K O N K U R Z
Rada městysu Vojnův Městec ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředite-
le/ředitelky .
Základní školy Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organi-
zace, Vojnův Městec 95, 591 01 Žďár nad Sózavou

Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle záko-

na č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání / ma-
turitní vysvědčení),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního za-
řazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),

3) strukturovaný profesní životopis,
4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5

normostran,
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pra-

covního místa ředitele (ne starší 2 měsíců),
7) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění po-
zdějších předpisů.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.12. 2019
Obálku označte slovy: "Konkurz - neotvírat".
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do středy 6.11. 2019 do 12:00 hod. 
na adresu: Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou

130. narozeniny 
vojnoměsteckých hasičů

Zprávičky z mateřinky

V neděli 29.9. se na hřišti za sokolovnou konaly závody v jízdě na kole, kterých se
zúčastnilo bezmála 30 dětí soutěžilo se ve dvou dovednostních disciplínách a jedné
rychlostní. Děti byly rozděleny podle věkových kategorií. Během soutěžních disciplín
mohly děti navštívit bezpečnostní stánek BESIP, kde si vytočily otázku a po jejím 
správném zodpovězení dostaly odměnu v podobě bezpečnostní pásky a omalovánek,
po ukončení disciplín následovala ukázka policejního vozu s přednáškou pana policis-
ty o bezpečném provozu cyklistů na silnici. Po ukončení závodů byly spočítány vý-
sledky a následovalo
vyhlášení vždy prv-
ních třech nejrychle-
jších v každé katego-
rii na stupních vítězů.
Všechny zúčastněné
děti obdržely odmě-
nu. Podě-kování patří
všem dospělákům 
a dětem, kteří přišli 
a v neposlední řadě
všem, kteří se podíle-
li na přípravách.   

Za TJ Jiskra 
David Hamerský

Cyklozávody

ností, je zde vyjádřena příslušnost k
České Republice 
a k Vojnovu Městci, souznění 
s přírodou i hrdost na hasičskou jednotu. 

Druhým dárkem bylo dovybavení
zásahové jednotky vojnoměsteckých
hasičů dopravním automobilem
Volkswagen Transporter, který dosud v
jednotce chyběl.  Devítimístné vozidlo
bylo zakoupeno z dotace městysem
Vojnův Městec z programu IROP, jedná
se o verzi  4x4 a je plně vybaveno pro
zásahovou činnost dle vyhlášky. Jeho
pořizovací cena je cca 1 200 000,- Kč. 

Po slavnostním nástupu, projevech

hostů i představitelů našeho sboru byly
oba nové symboly vojnoměsteckého ha-
sičstva slavnostně požehnány a volná
zábava mohla začít. 

K poslechu i tanci hrála kapela Hroši
a Půlrock ze Škrdlovic, o občerstvení se
postarali městečtí hasiči a tak jak to má
být, slavilo se do pozdních nočních ho-
din. Nálada byla opravdu skvělá!

Všem, kteří se podíleli na přípravě 
oslav, patří upřímný dík. 

Děkujeme všem, kteří přišli na naše 
oslavy a podpořili nás. Vždyť bez vás by
to nebylo ono! 

Hana Marková, jednatelka sboru

Měsíc září nám přinesl krásné babí léto
a my jsme toho plně využívali a trávili
co nejvíce času pozorováním přírody.
Přijali jsme pozvání pana hajného  do le-
sa , kde jsme pozorovali práci dřevorub-
ců, práci koně v lese. Také jsme zasadili
s panem hajným  dva nové stromečky,
když nám ty  starší, již vzrostlé ničí ků-
rovec.

Přijeli za námi kamarádi z MŠ 
v Polničce. Společně jsme si užili prima
dopoledne soutěžením  v naší zahradě,
ukázali jsme jim svou školku. Také jsme
pozvali rodiče k opékání buřtíků 

a pouštění draků na poli za školkou.
Bylo sice krásné slunečné odpoledne,
ale větru se foukat nechtělo a většině
drakům také ne. Velikou radost nám 
udělali naši tatínci, protože nám místo
posezení u buřtíku zadělali naši větrnou
přírodní učebnu připravenými palubka-
mi. Všem ještě jednou tímto moc děku-
jeme.

Začátkem října  jsme odjeli do
Dýňového světa na statek u Pipků 
v Nové Vsi u Leštiny. Počasí nám opět
přálo, tak i tentokrát  jsme si užili krásné
dopoledne s objevováním tajemství na

staré půdě, pozoro-
váním hospodářských
zvířat, her  a běhání 
v dýňových bludištích.
Několik dýní jsme při-
vezli i  k nám do škol-
ky. Zatím nám zdobí
školku před vchodem,
ale brzy je vydlabeme
a vyrobíme z nich svě-
týlka pro naši ,,brouč-
kiádu“.

p.učitelky, MŠ
Vojnův Městec

Pouštění draků
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