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Vojnův Městec

Informace pro občany

Splatnost poplatků za psy a pozemky: Dne 31.5.2022 končí splatnost
poplatků za psy a pronajaté pozemky, prosíme o jejich včasné zaplacení.

Slavnostní uvedení nového hřiště do provozu

Uctění památky 
válečných obětí

Ze základní školy

Pocházím z Vojnova Městce, celý život
jsem zde prožila a prožívám.

Když jsem chodila do školky a zá-
kladní školy, jako děti jsme běhaly po
celé dědině a končily na hřišti, které by-

lo v té době pro nás super. Hrály jsme na
něm kopanou, vybíjenou, skákaly do
písku, atd. Od té doby se spousta věcí
změnila. Hřiště potřebovalo úpravu a to-
ho si všimlo vedení městyse a zastupi-

V pátek 6.5.2022 od 17:00 proběhlo uctění památky válečných obětí u pomníku na
náměstí. Tentokrát po dvou letech situace konečně umožnila přizvat i zástupce míst-
ních spolků a sdružení. Děkujeme jim za milou účast a popřejme jejich činnosti jed-
notu a aktivní členy, kteří budou moci fungovat bez dalších omezení.

telstvo a začalo se opravovat. Byla to
doba dlouhá, ale vše dobře dopadlo. 

30.4. bylo slavnostní otevření nového
multifunkčního hřiště. Sešla se spousta
lidí, projev pronesl starosta městyse

p.Rykr, místostarosta p.Havlíček, byl tu
i senátor p.Klement a ostatní, kdo se na
realizaci nějakým způsobem podíleli.
Poté byla přestřižena páska a začal se
hrát nohejbal a fotbal.

Jelikož akce byla 30.4. což jsou čaro-
dějnice, byla postavena velká hranice,
která se večer zapálila. Vedle ní byl menší
ohýnek, kde děti školkové i školní dosta-
ly špekáček, který si opekly, dále dostaly
rohlík, kečup nebo hořčici a pitíčko.
Dospěláci si mohli uzeninu koupit a zapít
pivem či limonádou. Měli jsme velké ště-
stí i na počasí, které vyšlo. Bylo hezky 
a večer u ohně teplíčko. Sešlo se nás
hodně a povídali jsme si do pozdních ve-
černích hodin. Jsem ráda, že hřiště fun-
guje jako za mých školních let. Teď cho-
dí do školky můj vnouček a tak je dobře,
že školička také může hřiště využívat.

Poděkování patří vedení městysu 
a celému zastupitelstvu. Přála bych si,
aby se zastupitelstvu městyse podařilo
opravit další objekty, které to potřebují.

Iveta Hromádková 

Tvořivá dílna

Protože už je venku hezké počasí
a všichni pracují na zahrádkách,
tak jsme letošní dílnu již ukončili.
Scházet se budeme opět v měsíci
říjnu v malé zasedací místnosti
úřadu ve Vojnově Městci.
Děkujeme za možnost využívat
prostory úřadu a doufám, že se
budeme na podzim opět v plném
počtu u tvoření scházet.               

Jitka Brožová

Senátor Ing.
Josef Klement
při návštěvě 
základní školy
30.4. 2022
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Ze základní školy

Čistá Vysočina 2022
V letošním roce proběhl 13. ročník tradiční úklidové akce Čistá Vysočina, která po
celé Vysočině probíhala během měsíce dubna. Ve Vojnově Městci jsme se v letošním
roce připojili v pátek 22. dubna. Úklid probíhal v okolí silnic směrem na Žďár nad
Sázavou, Hlinsko, Krucemburk, Radostín a v neposlední řadě také prostranství obce. 
Všem, kteří se zúčastnili děkujeme a věříme, že se opět sejdeme v hojném počtu v
příštím roce.

Zprávičky z mateřinky
,, HOŘÍ, HOŘÍ!…..“se ozvalo a následovala školková evakuace, která se usku-
tečnila díky ochotě SDH Vojnův Městec . Děkujeme i panu J.Malivánkovi za 
organizaci. Děti se mohly seznámit s technikou a vybavením našich hasičů.
Největším zážitkem však pro nás bylo
zapnutí,,houkačky“  a přímo v autě!
Děti byly nadšené a pro naše hasiče na-
kreslily obrázky, které brzy předáme.

Konec měsíce dubna jsme prožili
čarodějným soutěžením a pálením
ohně v zahradě. Nechybělo opékání
buřtíků.

Začátkem května za námi přijdou
maminky, tentokrát jim jen trošku zaz-
píváme a pak je čeká hodina muzikote-
rapie ve školce s p. Mgr. J.Palcovou.

Také proběhl zápis a na příští rok
bude mateřská škola naplněna na nej-
vyšší možnou kapacitu.                                                                                        

p. učitelky

Vás zve na turnaj 
o Tabákův pohár
Otevřený pohodový turnaj dvojic pro
všechny, kdo mají chuť si zahrát a poba-
vit se s přáteli. Ambiciózní hráče 
upozorňujeme, že turnaj není žebříčkový
a ani nespadá pod ČAPEK a je možné
hrát i s nehomologovanými koulemi.
Datum konání: 11. června 2022

Místo konání: Vojnův Městec - hřiště

za sokolovnou

Přihlášky: na místě nebo Tel.: 601 559
213 | Prezentace: od 8:00 do 8:30, roz-
pis do 9:00 | Zahájení: v 9:30 hod. |
Startovné: 50 Kč za osobu. Systém hry:
dle počtu přihlášených | Občerstvení, al-
ko i nealko nápoje zajištěno.

Čarodějná olympiáda
Tým žáků základní školy organizoval čarodějnou 
olympiádu pro více než sedmdesát dětí při slavnostním
otevření víceúčelového hřiště ve Vojnově Městci dne
30.dubna 2022. 

Pro přípravu olympiády jsme využili hodiny informati-
ky, tělesné a výtvarné výchovy, pomohly i děti z výtvarné-
ho kroužku. Vyrobily olympijské medaile, ty starší stihly
navíc i kartičky se symboly jednotlivých soutěží, plakáty,
a dokonce i čarodějnici. Olympijský tým si připravil jed-
notlivé soutěže. Přetahování lanem, slalom mezi pře-
kážkami, hod koštětem na cíl, střelba z luku nebo ručko-
vání po laně přilákaly na plochu hřiště na sedm desítek
soutěžících dětí. Pro získání olympijské medaile bylo pod-
mínkou absolvovat šest různých soutěží. Při vyhlášení vít-
ězů děti rozdaly všechny medaile, které připravily. Bylo
jich 65. 

A čemu se nakonec všechny děti učily? Vzájemnému
respektu, organizaci práce, komunikaci, týmové spolup-
ráci a zejména sounáležitosti s místem, kde je žijí. 

Čarodějné páteční dopoledne 
na základní škole 29.4.2022
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