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Vojnův Městec
Vážení občané,
kalendářní rok 2021 se co nevidět přek-
lopí a odstartujeme nový maraton 
a nové příležitosti dalších 365 dnů.
Proto určitě oceníte malou rekapitulaci
toho, co uplynulý rok naší obci přinesl.

Určitě nejen finančně velkoformáto-
vým projektem byla akce Stavební 
úpravy ZŠ, při které bylo vybudováno
nové podkroví se specializovanými 
učebnami, výtahem a zázemím a vše
bylo vybaveno moderní technikou a no-
vým nábytkem. Myslím, že zdařilost
díla byla dostatečně viditelná v rámci
Dne otevřených dveří školy při příleži-
tosti Vojnoměsteckého posvícení.
Věříme, že zvláště naši žáci a jejich ná-
sledovníci ocení přínos nových prostor
také díky profesionálnímu vedení peda-
gogů školy.

Dalším podstatným počinem pro
rozvoj společenského a zejména spor-
tovního dění v obci byla výstavba nové-
ho multifunkčního hřiště za sokolo-
vnou. Díky zdařilé spolupráci autorské-
ho, technického dozoru, zhotovitele pa-
na Petra Sobotky a investora se podaři-
lo během léta a části podzimu dokončit
dílo, kterému zastupitelstvo dalo zele-
nou až v květnu tohoto roku. Těšíme se,
že tento novotou zářící prostor bude od
nové sezóny plnohodnotně sloužit spor-
tovcům širokého zaměření a našim
školským zařízením. Na jaře se také bu-
deme těšit na slavnostní otevření více-
účelového hřiště.

Řádově menší, ale také důležitou ak-
cí související se sportovním a rekrea-
čně-turistickým vyžitím, je obnova po-
vrchu cyklostezky Vojnův Městec –

Krucemburk, kterou se po vzájemné
dohodě obou městysů a 50%ní podpoře
Kraje Vysočina podařilo zrealizovat.
Nový kvalitní povrch láká k cyklistice,
in-line jízdě či procházkám v malebné
krajině lesů, luk a rybníků.

V budoucnu se také můžeme těšit
na rozvoj bydlení a souvisejících sta-
vebních příležitostí, kterému se zá-
kladní stavební kámen položil napří-
klad koupí pozemku u cyklostezky,
kde by podle studie zastavitelnosti
mohlo vyrůst 7 rodinných domů.
Pracujeme také na dalších vytipova-
ných lokalitách, které by bylo možné
využít pro výstavbu. V nejbližší době
zaparcelujeme lokalitu na zahrádkách,

nerová stání, vyměnil se nový plot za
sokolovnou, opravily se kanalizační
šachty na silnici I. třídy, obecní hodiny
na kostele dostaly nové ciferníky, po-
řídil se objekt autobusové zastávky 
u ZD, který bude v příštím roce instalo-
ván na místo a další. 

Za uplynulými řádky se skrývá řada
tvrdé práce, vyjednávání a administro-
vání, za které bych rád poděkoval celé-
mu týmu Úřadu městysu. A Vám, milí
čtenáři městeckých Novinek, a Vašim
rodinám, přeji po náročném roce za-
sloužené radostné Vánoce a v novém
roce příjemný a spokojený život v naší
obci.

Mgr. Karel Rykr, starosta

u které probíhá stavební povolování.
Také Biocentrum Občiny má nový

stavebně povolený projekt, který řeší
rozrovnání vytěženého sedimentu na
přilehlých pozemcích. Jakmile zhotovi-
tel nastoupí k realizaci, proběhnou záro-
veň finální práce na obou rybníkách tak,
aby akce mohla být zkolaudována 
a vodní dílo plnilo správně svoji funkci. 

Zároveň se podařilo využít dotační
spolufinancování na podporu provozu
našich školských zařízení – sociálky 
v 1. n. p. školy, zázemí kuchyně a za-
městnanců MŠ. Díky úspěšnému dota-
čnímu hospodaření se navíc mohlo in-
vestovat do obnovy a údržby obecních
prostranství, např. vznikla nová kontej-

Nahlášení stavu vodoměrů
Společnost Velké Dářko s.r.o. žádá o nahlášení 
stavu vodoměrů. Stav vodoměru zašlete 
nejpozději do 23.12.2021.

e-mailem - info@velkedarkosro.cz
SMS - 724 315 178
www.velkedarkosro.cz - formulář pro samoodečet
telefonicky v době 10–16 hod. 724 315 178

TRADIČNÍ PRODEJ 
VÁNOČNÍCH KAPRŮ
Prodej proběhne dne 22. 12. 2021 (13:00–17:00)      
Místo prodeje: Vojnův Městec u domu čp. 35 
(u hlavní silnice naproti semaforu). 
Cena 95 Kč/kg. Prodej ryb bez objednávky!
Ryby jsou před prodejem řádně sádkovány.

PROVÁDÍME ZPRACOVÁNÍ RYB.
Jiří Čermák ml., tel. 777 694 405, 
email:rybycermak@email.cz

Otevírací doba 
Úřadu o vánočních
svátcích 
20.12.2021 8:00–16:00 
21.12.2021 8:00–14:00 
22.12.2021 8:00–14:00 
23.12.2021 zavřeno 
24.12.2021 zavřeno 
27.12.2021 8:00–14:00 
28.12.2021 8:00–14:00 
29.12.2021 8:00–14:00 
30.12.2021 8:00–14:00 
31.12.2021 zavřeno

Otevírací doba 
Pošty Partner 
o vánočních svátcích 
20.12.2021 8:00–10:00 13:30–16:30 
21.12.2021 8:00–10:00 
22.12.2021 8:00–10:00 13:30–16:30 
23.12.2021 8:00–10:00 
24.12.2021 zavřeno 
27.12.2021 8:00–10:00 13:30–15:00 
28.12.2021 8:00–10:00 
29.12.2021 8:00–10:00 13:30–15:00 
30.12.2021 8:00–10:00 
31.12.2021 8:00–10:00
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Chtěli bychom využít těchto řádků k pochvale rodičů našich dětí za přístup v této době, protože když se jim v rodině objeví covid, nechávají zodpovědně děti
doma do výsledků testů. Tak byla školka doposud chráněna a nemusela do karantény. Zasáhla nás však jiná epidemie – a to neštovice, infekční dětské one-
mocnění, které si prodělaly téměř všechny děti. Nyní se nám naši ,,pupínkáčci“ již zase pomalu vrací do kolektivu, a tak si společně užíváme adventní čas zdo-
bením školky, pečením cukroví, posloucháme koledy a těšíme se na vánoční svátky.

Všem čtenářům Novinek přejeme krásné pohodové vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví.
p. učitelky MŠ Vojnův Městec

Zprávičky z mateřinky

Začátek prosince začal na základní škole ve znamení štědré nadílky. S vlastní iniciativou převléci se do kostýmů Mikuláše, čerta a anděla přišli žáci 5.ročníku.
V pátek 3.prosince se čtveřice z nich  vydala s pečlivě připraveným průvodním slovem do jednotlivých tříd a vytvořila mladším spolužákům velmi milé a bez-
prostřední setkání s Mikulášem, andělem a čerty. Nechybělo ani důkladné přezkoušení hříšníků z matematiky a čtení. Andělskou přísnou zkouškou nakonec
všichni úspěšně prošli a Mikuláši i čertům slíbili, že se polepší. Všichni si společně nakonec na mikulášském balíčku pochutnali. Dětem zbyl příjemný zážitek
a páťáci si zaslouží velikou pochvalu. 

Ještě jeden dárek jsme na Mikuláše dostali. Ve škole se nám nečekaně objevil v pátek ráno.  Od vedení obce jsme obdrželi nádhernou vyřezávanou sovu ja-
ko upomínku na Den otevřených dveří základní školy pořádaný v rámci Vojnoměsteckého posvícení dne 16. října 2021. Velké překvapení bylo o to příjemnější,
když jsme společně s dětmi zjistili, že sovička, které říkáme Josefína, je velká čtenářka. Nechali jsme se jí inspirovat a hned v pondělí jsme navštívili školní kni-
hovnu, vybrali vhodné knížky a zahájili pravidelná Čtení s Josefínou. Děkujeme. ☺

Mgr. Jolana Smyčková

Moudrá sova Josefína 
a mikulášská nadílka v základní škole 
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