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Vojnův Městec
Novinky z obce
Parkování u hřbitova
Na parkovišti před hřbitovem byly vyznačeny pruhy pro šikmé parkovací stání.
Vznikl tak větší prostor pro parkování. 

Biocentrum Občiny
Závěrečné práce na obou rybnících jsou dokončeny, 5.9.2022 byla hotová stav-
ba předána zpět obci a zároveň byla podána žádost o kolaudaci. V původním
projektu nebylo rozpočtováno opevnění hrází a utěsnění bezpečnostního přeli-
vu na rybníku V Občinách, propojení tůní a finální úpravy terénu, které muse-
ly být řešeny formou dodatků. Projekt také neřešil havarijní stav 3 betonových
rozdělovacích objektů, bez jejichž opravy bychom nemohli přijmout
Manipulační a provozní řád, který je podmínkou kolaudace.  

Zkapacitnění vodovodu
Na projektu zkapacitnění vodovodu proběhlo soutěžení dodavatele, kteří se
mohli přihlásit a probíhá přípravná fáze zasmluvněnou firmou pro rozpočto-
vání. Možné zahájení stavby bude záviset na vypsání a následném přiznání do-
tačního titulu.

NSA - Kabina 2021
Po dvou letech vyhodnotila NSA naši žádost o dotaci v rámci program Rozvoj
místních sportovišť a zázemí - Kabina 2021, naše žádost byla schválena k fi-
nancování, za splnění doložení nezbytných dokladů pro vydání Registrace ak-
ce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Nyní očekáváme vyjádření. Výše dotace
je 800 000 Kč.

Traktor
Podali jsme žádost o dotaci na traktor v rámci program Investiční úvěry
Lesnictví č.j. PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond). 
Čekáme na vyhodnocení žádosti, zahájíme soutěž dodavatele a následně bude
vše předáno k projednání v zastupitelstvu.

2RD v lokalitě zahrádky
Na projektu 2 rodinných domů na zahrádkách je připravena dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby sítí a komunikace. Po vysoutěžení bude jasné na ko-
lik vyjdou celkové náklady a budeme moci v zastupitelstvu rozhodnout 
o smlouvě o dílo a o podmínkách sout-
ěže pro zájemce dvou nových parcel.
Předpokládáme, že stavba sítí by se mo-
hla zahájit na jaře příštího roku.

Zvýšení bezpečnosti 
provozu na místních 
komunikacích
Dle schváleného pasportu proběhla in-
stalace dopravních značek a značení
úsekových komunikací v obci. Na ka-
ždém vjezdu na místní komunikaci je
vjezd do zóny, kde je omezená rychlost
na 30 km v hodině a daná přednost 
z prava. 

Posezení s písničkou
Další Posezení s písničkou, na které Vás srdečně zveme proběhne v pátek 30. září
2022 od 18 hod. ve Vojnově Městci, v prvním patře obchodu COOP.
Občerstvení a příjemná hudba zajištěna.

Noc v knihovně
Sraz dětí, kterých se sešlo 18, byl v podvečer 2. září. Nejprve jsme se ubytovali, uva-
řili malinový čaj, zakrojili bábovku a perník a přečetli pár příběhů nebo pohádek… Po
setmění následovala večerní výprava s baterkami. 
Doufám, že se účastníkům noc v knihovně líbila a budu se moc těšit na další setkání.
A také moc děkuji domácím strašidýlkům za skvělou atmosféru.     knihovnice Mirka

Výsadba zeleně
Prostřednictvím společnosti Natura Verde jsme podali žádost o dotaci na
Státním fondu životního prostředí na výsadbu dřevin se 100% dotační spolu-
účastí ve 3 lokalitách. Lokalita 1 je okolí rybníku Šišmák, lokalita 2 je námě-
stí, kde budou nahrazeny pokácené lípy
a lokalita 3 je svah pod zemědělským a-
reálem.

Oprava lávky 
u hasičské zbrojnice
Z důvodu špatného technického stavu 
a proboření betonového povrchu byla
provedena oprava formou demolice ve-
škeré betonové výplně, navařením no-
vých kovových výstužných konstrukcí
a vylitím nového betonového monolitu.
Dále byl proveden kompletní nátěr láv-
ky a doplnění plynulého nájezdu.
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Zprávičky z mateřinky
Je to chvilka co jsme se rozloučili 
s našimi předškoláky a už je tu nový
školní rok a ten nám přivedl do škol-
ky nové malé kamarády. V letošním
roce je mateřská škola plně obsaze-
na do možné kapacity 28 dětí.
Probíhající adaptace nových dětí
probíhá bez slziček.

Začátek roku nám zpříjemnila po-
hádka Honzy Hrubce ,,O zvířátkách
a loupežnících“. Pohádka se dětem
líbila  i nové děti vydržely koukat.

Se staršími dětmi jsme vyrazili na
sportovní dopoledne do Ždírce nad
Doubravou. Děti tam čekala na hři-
šti spousta soutěží.

Těšíme se, že i když podzim kle-

pe na dveře a s ním jeho nevyzpyta-
telné počasí, užijeme si ještě hodně
krásných chvil při vycházkách. Če-

ká nás pouštění draků, pečení bram-
bor v ohni, shrabovávání listí a pro-
zkoumávání podzimní přírody.

p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zazvonil školní zvonek a prázdninám byl konec...
... na slavnostním zahájení nového
školního roku 2022/2023 jsme se 
1. září sešli v hojném počtu. Přivítali
jsme sedm prvňáčků, šest z Vojnova
Městce a Radostína a jednu holčičku
z Ukrajiny. Žáčkům přišli popřát sta-
rosta a místostarosta městysu Vojnův
Městec a předali dětem krásné dárky. 

Na děti ve škole čekalo překvape-
ní v podobě nově upravené a vyba-
vené třídy. 

Všem dětem přejeme chuť učit se
a objevovat nové a radost z poznané-
ho a úspěšné zvládnutí celého škol-
ního roku. 

Mgr. Lenka Ježová
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