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Vojnův Městec
Úřad městyse: Vojnův Městec, tel.: 566 659 327, e-mail: obec@vojnuvmestec.cz, web: www.vojnuvmestec.cz

Připravované a probíhající
akce v letošním roce

Uctění
památky
válečných
obětí

Základní škola

Dne 7.5.2021 v 17 hodin
proběhne uctění památky
válečných obětí druhé světové války z roku 1945 tradičním kladením věnce k pomníku padlých na náměstí.
Doporučujeme sledovat aktuální epidemiologickou situaci pro případnou účast na
pietním aktu.
Na stavbě proběhla montáž krovů včetně podezdívky, příprava elektroinstalace
v přízemí školy a příprava prostupů rozvodů ústředního topení. Dále probíhají
práce na montáži oken a pokládce střešní krytiny. Po zastřešení se začnou intenzivně realizovat vnitřní prostory.
Finalizuje se specifikace pro výběr dodavatele nábytku, počítačů, interaktivních
tabulí a dalšího vybavení učeben a kabinetů.

Hřiště
Projekt byl projektantem dokončen včetně všech připomínek a stavba je povolena. Soutěžíme dodavatele stavby a čekáme na vyhodnocení dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj pro možnost financování stavby, která bude, v případě přiznání
dotace, dokončena do 31.10.2021. Následně bude doporučeno zastupitelstvu městyse schválení smlouvy o dílo.

Biocentrum Občiny
Bylo nutné přepracovat projekt na uložení zeminy z deponie, která bude následně
rozhrnuta na sousední pozemky. Jeden z pozemků jsme odkoupili do vlastnictví
městyse. Dále bude následovat opevnění hrází a oprava bezpečnostního přelivu
rybníku V Občinách. Probíhá administrativní proces s předpokladem dokončení
v létě letošního roku.
V rámci akce Biocentum Občiny byl stavebně povolen i rybník Prostřední. Jak již
název napovídá, místo pro vybudování objektu je mezi rybníkem Kejda a rybníkem V Občinách. Na tento rybník Prostřední jsme dostali podmíněný příslib dotace. Nyní pracujeme na přípravě akce a kalkulaci finančních prostředků.

Výměna ciferníků věžních hodin
kostela sv. Ondřeje
Vzhledem k velmi špatnému
stavu původních ciferníků
jsme jako obec z pozice majitele
oslovili
firmu
Elektrozvon s. r. o., která
kostelní hodiny servisuje,
s výměnou. Nové ciferníky
budou z nerezi, aby byla zajištěna
větší
životnost.
Zároveň jsme požádali o spoluúčast z dotačního fondu
kraje Vysočina z programu
Památky 2021, která v případě přidělení dotace bude krýt
50% vynaložených nákladů.
V březnu proběhla za pomoci
autojeřábu demontáž původních ciferníků a rafiček
a koncem dubna je avízována
montáž nových.
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Zúčastněte se sběru nebezpečných
odpadů z vašich domácností
Pojízdná sběrna AVE bude

přistavena dne: 10. 5. 2021
Místo přistavení: dvůr Úřadu městyse
Doba sběru: 16:00 - 16:30
Druhy odebíraných odpadů:
Staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, bateriové monočlánky všech druhů, zářivky,
výbojky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnými produkty, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize atd.
Chraňte své životní prostředí před nebezpečnými látkami!

Nové telefonní číslo rozhlasu
Nestihli nebo neslyšeli jste hlášení místního rozhlasu? Nevadí! Poslední hlášení rozhlasu si nově můžete poslechnout na telefonním čísle 739 890 756. Služba je účtována dle tarifu vašeho operátora.

Vážení občané,
jako každý rok, tak i letos uctíme památku hrdinů, kteří padli za osvobození naší
vlasti ve druhé světové válce. Dne 9.5. ve 14 hod. položíme kytičku u pomníčku
na Nové Huti. Dle situace se těšíme na Vaši účast. z.o. KSČM ve Vojnově Městci

Poděkování
Dále bych chtěla touto cestou poděkovat dětem a všem zaměstnancům v mateřské
škole za pěkné přání k svátkům velikonočním. Myslím, že v dnešní době to potěšilo nejenom mě, ale každého, kdo přání obdržel.
Jana Martinovská

Vyhodnocení dotazníků
pro DPS Škrdlovice
V předchozím měsíci jste se mohli zapojit do vyplňování dotazníků pro DPS Škrdlovice v rámci zkvalitnění nabízených služeb. Ve Vojnově Městci se zapojilo
21,8 % občanů a bylo vyplněno 71 dotazníků. Občané Vojnova Městce nejvíce postrádají sociální a terénní služby.
Zástupci obcí ze Subregionu Velké Dářko společně s ředitelem DPS Škrdlovice budou dále jednat o možnosti posílení těchto služeb do všech obcí celého subregionu.
Děkujeme za Vaši účast při vyplňování dotazníků.
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Škola opět ožila dětskými
úsměvy, je plná pozitivní
energie a všichni si přejeme,
aby už tomu tak zůstalo
do konce června.
12. 4. 2021 se nám do školy vrátilo na 95% dětí. Povinné testování zvládli
všichni perfektně. Díky pravidelnému režimu nastavenému v online výuce se
děti na pracovní tempo ve škole velmi rychle adaptují. Všichni máme radost,
že jsme opět spolu.
Veliké poděkování si právem zaslouží všichni rodiče, kteří svým dětem byli oporou během nekonečné distanční výuky. Nadále poskytují pomoc a tak
potřebnou počáteční psychickou podporu i při testování. Svým střízlivým postojem pomohli dětem překonat ostych nebo obavy, které jsou pochopitelné.
Nyní se některé děti na testování těší, některé z něj mají legraci, jiné k tomu
přistupují s nadhledem svého věku.
Držme si tedy palce, abychom byli v pondělí a ve čtvrtek ráno všichni „negativní“ :-)
Mgr. Jolana Smyčková

Zápis dětí na školní rok
2021/2022 do
Mateřské školy
Vojnův Městec
Podání žádosti o přijetí proběhne ve dnech 3.5.2021 –
14.5.2021 a to následujícími způsoby:
I. Poštou na adresu MŠ Vojnův Městec, příspěvková organizace, Vojnův Městec 240, 591 01 Žďár nad Sázavou (rozhodující je datum podání na poštu)
II. Osobním podáním - zákonným zástupcem v mateřské
škole po telefonicky předem domluvené schůzce s ředitelkou, tel. 566 659 330, 731 274 592
Žádost o přijetí na školní rok 2021/2022, potvrzení
lékaře, postup a pravidla přijímacího řízení najdete
na webu - http://msvojnuvmestec.cz/ nebo
si vyzvedněte osobně v MŠ Vojnův Městec

Dík patří podporujícím rodinám.
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