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

Slavnostní otevření zrekonstruovaného
přízemí radnice a Pošty Partner
Vážení občané,
Městys Vojnův Městec za milé účasti
místních i přespolních včetně zástupců
okolních obcí, zástupkyně České pošty,
našich radních a zaměstnanců úřadu
slavnostně otevřel obnovené prostory
přízemí radnice.
Páska byla přestřihnuta 1.10. krátce
po 13:30 a tím jsme vstoupili do prostoru, kde své služby občanům začala poskytovat Pošta Partner nově pod záštitou
našeho městysu.
Cesta k realizaci tohoto projektu byla
náročná a komplikovaná, vedla přes
dlouhá a opakovaná jednání zastupitelstva, objednání a koordinaci zabezpečovacích, elektrikářských, zednických,
malířských, truhlářských a obkladačských prací, dočasné stěhování pošty do
náhradních prostor až po výběrové řízení na obsazení pozice obsluhy Pošty
Partner a úřednice úřadu městyse. Co
však považuji za chvályhodné je fakt, že
většina zmíněného se uskutečnila za
pouhý 1 měsíc – během září. Zásluhu na
tom mají místní realizátorské firmy a je-

jich řemeslníci, kteří zkoordinovali ve
spolupráci s vedením městysu své práce
tak, aby bylo možné otevřít přesně ve
stanovený den. Největším dodavatelem
byla místní firma Elov.
A jak jste sami mohli návštěvou těchto prostor posoudit, stála všechna ta
námaha za to. Otevřeli jsme důstojné
prostory s rozšířenými službami občanům. Nejedná se jen o poštovní služby s
prodlouženou odpolední otevírací dobou, ale v budoucnu též o úřední

Gratulace
jubilantům

Novinky z našeho městyse

V srpnu a v září oslavili krásné kulatiny 3 občané Vojnova Městce, pamětníci nelehkých válečných let.
I když jsme jménem městysu již
všem osobně, či zprostředkovaně (dle
přání oslavenců) poblahopřáli, dovolujeme si ještě touto formou popřát
k věnečku let vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti, pohody a mnoho
krásných okamžiků.
Karel Rykr, starosta

Sběrný dvůr

Autobusová zastávka

Sběrný dvůr za úřadem byl v minulých týdnech nově oplocen,
vznikl tak větší prostor pro rozmístění kontejnerů a umístění
materiálu pro zimní údržbu.

Stavební práce autobusové zastávky u bývalé Rasty jsou téměř
dokončeny, v následujících týdnech bude realizováno osvícení
zastávky, instalace kamery, umělecké dílo ztvárňující stavební
dominanty naší obce a usazení
nového mobiliáře. Akce je
realizována s dotační
spoluúčastí.

Kontejnery
na kovy
Na sběrná místa ve Vojnově
Městci přibudou v nejbližších
dnech 2 nové kontejnery na
drobné kovy.
Prosíme o vhazování zmáčknutých plechovek z důvodu úspory místa a nevhazování větších kusů kovových
odpadů, na které můžete využít velkoobjemový kontejner na kovy, který je
umístěný na sběrném dvoře
za úřadem.
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a zprostředkovatelské služby jako je
výběr místních poplatků, prodej loutek,
turistické informační centrum a určitě
vás překvapí něco dalšího.
Ve druhé části přízemí provozuje
Městys knihovnu, která letošního jara
byla také na náklady obce rekonstruována a jak se to povedlo můžete individuálně posoudit při otevírací době knihovny, která vám je k dispozici i navzdory přísným pandemickým opatřením.

Ještě mi dovolte údaj ekonomického
charakteru. Do zhodnocení tohoto prostoru investovala obec 150.000 Kč bez
DPH. Vybavení přepážky včetně nábytku zajistila Česká pošta.
Přeji všem, aby zdejší prostory navštěvovali rádi, o což se s profesionální
péčí postará nová síla úřadu a Pošty
Partner paní Nepovímová.
Karel Rykr, starosta
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Třídíme
odpady – modrý
kontejner
Odpady bychom měli třídit přímo
doma, pozdější roztřídění odpadu
není často možné – smícháním se
odpad znečistí nebo slepí.
Do modrých nádob můžete odhodit noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón,
papírové obaly (např. sáčky).
Papír je možné také vhazovat
do kontejnerů, které jsou několikrát ročně přistaveny k základní
nebo mateřské škole.
Prosíme, nevhazujte mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.
Papír se po vytřídění přidává,
v papírnách po předzpracování,
zpět do směsi na výrobu nového papíru. Např. u novinového papíru
tvoří starý papír až 80 %. Papír je
možné takto recyklovat asi pětkrát
až sedmkrát.
Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod. Z lepenky se vyrábí také tepelné izolace nebo zatravňovací koberce,
které se používají kolem dálnic
jako nástřik na zpevnění svahů.

Hřbitov
Na základě výzvy k převzetí věci, která byla uveřejněna v loňském roce, byla hrobová místa, která nemají platnou nájemní
smlouvu nebo nebyla majiteli odstraněna,
označena. Následně budou tato hrobová
místa odstraněna. Poté dojde k terénním
úpravám hřbitova.

Chceme vést děti tak, aby dokázaly
vnímat krásu přírody
EVVO, tedy environmentální
výchova, vzdělávání a osvěta, mají
vést takovému myšlení a jednání,
které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí
odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě ke všemu
živému i k neživé přírodě.
EVVO je součástí školního vzdělávacího programu, realizuje se zejména v hodinách prvouky a přírodovědy, ale nechybí ani v ostatních
předmětech. Škola má zpracovaný
plán EVVO na tento školní rok.
A na co se mohou naši žáci v tomto školním roce těšit? Kromě vycházek do blízkého i vzdálenějšího
okolí školy (např. na bledule ke
Starému Ransku, na rašeliniště do
Radostína) také na exkurze do muzeí
ve Hlinsku a ve Žďáře nad Sázavou.
Připravujeme besedu s pracovníky Chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. Zahájíme spolupráci
s o. p. s. Chaloupky, která se zabývá
vzděláváním žáků. Lektorky přijedou se vzdělávacími programy do
naší školy. Další programy čekají
naše žáky v chaloupeckém pracovi-

šti v Krátké u Sněžného v nedávno
otevřeném Domě přírody Žďárských vrchů.
Samozřejmostí je učit děti šetrně zacházet s věcmi, které používají, šetřit papírem, vodou i energiemi, předcházet vzniku odpadů
a třídit ty, kterým se nevyhneme.
Od října pracuje ve škole přírodovědný kroužek. V něm se věnujeme praktickému poznávání přírody.

Protože jsou naše děti velmi šikovné, těšíme se, že znalosti získané v kroužku a při výuce uplatní
v přírodovědných soutěžích, kterých
se chceme zúčastnit na jaře.
Našim cílem je vést děti tak, aby
dokázaly vnímat krásu přírody, aby
je naplňovala radostí a aby k ní byly
citlivé a ohleduplné.
Mgr. Dagmar Losenická

Výsledky střeleckého závodu
ze vzduchové
pistole konaného
dne 19. 9. 2020
Muži střelci
Nedělka František
Šlancar Ladislav
Hendl Zbyněk

131
127
127

Muži
Janáček Jiří
Čermák Roman
Janáček Michal

112
93
90

Ženy
Virglová Markéta
Janáčková Veronika
Veselská Barbora

86
82
80

Pořadatel děkuje za účast.
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