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Vojnův Městec
Lyžařské 
trasy

Lyžařské tratě v okolí Velkého Dářka jsou rozdělené do 5 okruhů v okolí jednotlivých obcí
Subregionu. V letošním roce došlo k propojení běžkařských tras z Vojnova Městce směr Krucemburk
a po několika letech byl opět najet okruh z Vojnova Městce na Novou Huť. Úprava okruhů se někdy
může odchýlit o značené trasy z důvodu nedostatečné vrstvy sněhu a okolního terénu. 

Nabídka brigády
Městys Vojnův Městec přijme brigád-
níka staršího 18 let na údržbu zeleně a
další práce.
Období: červen – září
Pracovní nápní bude:
●  sekání trávy, 
●  úklid v obci, 
●  údržbu obecního majetku 
● a jinou výpomoc podle 

aktuální potřeby.

Podmínkou je zodpovědnost a samo-
statnost. 
Schopnost práce se zahradní techni-
kou.

Nádoby 
na jedlé tuky

Uzavřeli jsme smlouvu na sběr pou-
žitých jedlých tuků s výhodnějšími
podmínkami s firmou Fritex s.r.o. Po
obci byly nainstalovány nové nádo-
by na jedlé tuky. Místo zelených
nádob teď můžete vhazovat použité
jedlé tuky do černých nádob. 

Zpětný odběr 
elektrospotřebičů
Ve spolupráci s firmou Elektrowin
jsme zajistili možnost zpětného
odběru všech elektrospotřebičů a
chladících zařízení.
Elektrospotřebiče můžete odkládat
vždy v pondělí od 12:00 do 16:00 na
dvoře za úřadem městyse na vyzna-
čená místa.

Tak jako všude jinde, byl rok 2021 
i u vojnoměsteckých hasičů pozname-
nám pandemií koronaviru COVID 19,
sbor ale přesto pokračoval ve své čin-
nosti a zajišťoval nejen pomoc občanům
v různých životních situacích, ale i spo-
lečenský život v městysu. 

Hned začátkem roku 2021 jsme byli
dvakrát povoláni k technické pomoci při
odstranění spadlých stromů na košinov-
ské silnici. Stromy popadaly pod tíhou
sněhu a bránily průjezdu automobilů.
Velkým úspěchem skončilo pro náš sbor
březnové Setkání starostů sborů dobro-
volných hasičů, na kterém byly prezen-
továny nové prapory sborů. Slavnostní
vlajka Sboru dobrovolných hasičů
Vojnův  Městec, která byla žehnána 
v září 2019 při příležitosti oslav výročí
založení sboru, byla oceněna jako jedna
z nejzajímavějších a nejhezčích. Samo-
zřejmě jsme na takový úspěch patřičně
hrdí! První společnou veřejnou akcí sbo-
ru byl tradiční dubnový veřejný úklid 
okolí silnic Čistá Vysočina. Uklízeli jsme
okolí silnice třetí třídy směřující na
Radostín. Úklidem jsme pokračovali 
i v květnu, a to každoročním sběrem že-
lezného šrotu z domácností. Měsíc byl
zakončen zásahem při požáru budovy,
bytu v domě č.p. 260. Zasahovali jsme 
v dýchacích přístrojích. 

Začátek léta byl poznamenám tor-
nádem, které se prohnalo částí Moravy a

Ohlédnutí za uplynulým rokem u hasičů
v zasažených obcích zničilo vše, co mu
stálo v cestě.  Během několika hodin
jsme se sešli a vybrali mezi členy SDH
finanční obnos, který byl zaslán na trans-
parentní účet jedné z postižených obcí.
Do Moravské Nové vsi jsme darovali
částku 10 300 Kč. Špatné počasí začát-
kem července, bouřky, vichry a lijáky, si
vybralo svou daň i ve Vojnově Městci.
Vyjížděli jsme ke třem zásahům, tech-
nickým pomocem k odstranění spadlých
stromů. Odstraňovali jsme stromy na ko-
šinovské silnici a také spadlý strom na
náměstí, který poškodil zaparkovaný ka-
mion. Každoroční milou červencovou
povinností našeho sboru je účast na bez-
pečnostním zajištění závodu ORKA
Triatlon, jehož trasa vede přes Vojnův
Městec. Ani letos tomu nebylo jinak, za-
jišťovali jsme bezpečnost účastníků
závodu na křižovatce silnic I. a III. třídy
Radostín – Vojnův Městec. Červenec po-
kračoval v ryze společenském duchu,
pro širokou veřejnost jsme uspořádali 
u hasičské zbrojnice tradiční a oblíbenou
pouť u hasičů s občerstvením a hudbou.
I přes počáteční obavy z nestálého poča-
sí se akce vydařila a naši hosté se dobře
bavili. Během pouťových oslav byla 
u stánku s občerstvením také k dispozici
pokladnička, do které každý, kdo chtěl,
mohl přispět drobným obnosem na obce
zasažené červnovým tornádem. Vybralo
se celkem 1091 Kč, které byly opět za-

slány do Moravské Nové Vsi. 
Měsíc září se ve vojnoměsteckém

sboru dobrovolných hasičů nesl v duchu
společenských i ceremoniálních povin-
ností. Zúčastnili jsme se oslav výročí za-
ložení spřáteleného sboru z Radostína 
a žehnání jejich nového dopravního au-
tomobilu. Na základě rozkazu generál-
ního ředitele HZS jsme pak 19. září ucti-
li památku dvou zesnulých členů SDH
Koryčany, kteří zahynuli při výbuchu ro-
dinného domu v Koryčanech.  Listopad
byl svým průběhem pro náš sbor jiný
než ostatní měsíce, a to jak v zásahové,
tak i ceremoniální činnosti.  Byli jsme
povolání k pomoci Zdravotnické
záchranné službě ZZS při transportu pa-
cienta a účastí na pohřbu s hasičskou
poctou jsme uctili památku našeho dlou-
holetého člena Jaroslava Marka.  

Během uplynulých období bylo vy-
bavení zásahové jednotky rozšířeno 
o proudnice na střední a těžkou pěnu 
a zásahový žebřík.  Sbor dobrovolných
hasičů ve Vojnově Městci má v současné
době 33 členů, z nichž dvě třetiny jsou
zároveň členy zásahové jednotky SDH.
Rádi bychom své řady rozšířili o další
zájemce o hasičskou práci, hlavně děti 
a mladé hasiče. A právě dětem bychom
se v následujícím období rádi věnovali
více.  Hasičina je totiž nejen koníčkem,
ale i životním stylem nás všech!

Hana Marková 
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Tvořivá
dílna
Po delším čase jsme se
opět začali scházet 
v tvořivé dílně, a to 
vždy každý druhý čtvr-
tek v podvečer v hasič-
ské zbrojnici. Tvoříme
z různých materiálů, 
učíme se různé techni-
ky a vyrábíme sezónní
dekorace.

Zprávičky z mateřinky

Představení dramatického 
kroužku jako dárek k vysvědčení
a Den se Superstar

Naše školka je zapojena do tělovýchovného projektu ,,Se sokolem do života“ a celý rok cvi-
číme a s radostí plníme nejrůznější pohybové úkoly a aktivity. Ani v zimě nezahálíme a rovnou
jsme si troufli na olympiádu. Děti pomáhaly s přípravou, kreslily vlajky a olympijské kruhy,
nesměla chybět ani pořádná rozcvička. Školkovské olympijské hry s krtkem byly zahájeny
hymnou, následovalo ,,zapálení“ olympijského ohně a průvod olympioniků. Naši malí olym-
pionici soutěžili v několika disciplínách - lyžování, hraní hokeje, bobování, běh s hodem sně-
hovou koulí a skok do dálky
pomocí trampolíny .

Za celý týden jsme zjistili,
jak je svět veliký, co jsou olym-
pijské kruhy nebo jaké můžeme
získat medaile. Také už víme,
jaké zimní sporty existují a něk-
teré jsme si i trošku vyzkoušeli.
Možná z nás jednou bude Ester
Ledecká nebo Martina
Sáblíková, kdo ví…?

Tak nám držte palce
za MŠ Vojnův Městec 

p. učitelky

k č á í

31. ledna nás navštívil 
Bivoj i Přemysl Oráč 
V krásných prostorách nových uče-

ben zahrály děti z dramatického krou-
žku pověsti z legendárních počátků čes-
kých zemí. Skvělé herecké výkony,
výborný hudební doprovod si vyslouži-
ly velký potlesk od malých i velkých
spolužáků. Milé divadelní představení 
dostaly děti i paní učitelky jako dárek k
pololetnímu vysvědčení. A musíme říci,
že se opravdu povedl :-)

V dramatickém kroužku jsme na-
cvičili tři české pověsti z dávných
časů osidlování našich zemí. Účin-
kující děti, které podaly výborné 
herecké výkony, připomněly svým
spolužákům legendární příchod
Slovanů do našich zemí, spravedlivá
rozhodnutí kněžny Libuše a  moud-
rost Přemysla Oráče. Diváci ocenili
velkým potleskem statečné skutky
siláka Bivoje.  

Den se Superstar
Ve čtvrtek 3.února 2022 k nám se-

stoupily hvězdy našeho hudebního a ta-

nečního nebe. Dvacet jedna dětí se
zúčastnilo Dne se Superstar. Účinkující
si připravili písničky, hudební skladby,

taneční vystoupení, vtipná
vyprávění. Diváci i paní 
učitelky si společně zata-
nčili i zazpívali. V nových
učebnách zazněly písničky
od Mirai, Karla Gotta 
i známé lidovky, klavírní
skladby. Děti ze školní dru-
žiny vytvořily vlastní cho-
reografii na anglickou pís-
ničku Walking in the jung-
le, ke spolupráci pozvaly 
i prvňáčky a společně
všechny zatančily a zaz-
pívaly. Vysoké ocenění po-
roty a diváků si vysloužil
absolutní vítěz Superstar,
který všem zazpíval nejen
písničku od Mirai, ale do-
plnil i vlastní skladbou 
a doprovodem na kytaru.
Den před pololetními
prázdninami si děti oprav-
du užily radostí z výkonů
svých spolužáků:-) 

Mgr. Jolana Smyčková
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