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Vojnův Městec

Otevření knihovny

Nové 
telefonní číslo 
České pošty ve 
Vojnově Městci
Na poštu ve Vojnově 
Městci se nově dovoláte 
na telefonním čísle 

954 259 222

Dne 10.6.2020 proběhla velká oprava
naší čističky odpadních vod, která za-
hrnovala koordinaci šesti firem. Bylo
nutno vysát celý obsah čističky, od-
vážet ho a zároveň zachytávat přitéka-
jící odpad. Naštěstí nebylo nutné žádné
další omezení a vše se stíhalo dle ča-
sového harmonogramu. Cílená výměna
provzdušňovacího systému, kterému se
blížila ke konci životnost, byla ukonče-
na kolem páté hodiny odpolední. Snad
bude systém fungovat dalších 10 let
bez problémů. 

Pro správné fungování nesplachujte
prosím vlhčené ubrousky, jiné hygienické pomůcky nebo například semínka z chovu domácích mazlíčků, která se musí vybírat ručně.

Děkujeme za spolupráci.                                                                                                                                                    Martin Havlíček, místostarosta

Společně s dalšími téměř dvanácti stovkami kostelů
zazářil i místní chrám sv. Ondřeje v plné kráse 
a s bohatým programem. Velmi si vážíme vyjádřené
podpory velkou účastí návštěvníků, kterých bylo ke
dvěma stovkám a dostatečného množství 15 dobro-
volníků z celé farnosti Krucemburk, kteří se přih-
lásili do pořadatelské služby.

Po úvodní mši svaté sloužené místním panem fa-
rářem Pavlem Seidlem obětované za všechny
návštěvníky a jejich duchovní růst se rozběhly pro-
gramy pro všechny věkové kategorie. Pro dospělé
byl připraven naučný program v interiéru kostela, při
kterém měli možnost se detailně seznámit s vybave-
ním kostela a jejím významem pro liturgii v hlavní
lodi, kněžišti a dokonce i v sakristii, na kazatelně ne-
bo u varhan na kůru. Oblibě se také těšila zastavení
s vůní kadidlových zrnek, zapálením přímluvných 
a děkovných svící, s duchovní literaturou určené k
rozebrání nebo s písařským koutkem, kde se husím
brkem opisovaly citáty z Bible. Na venkovním pro-
stranství kolem kostela měly děti vyžití při aktivitě,
která je hravou formou seznámila s životem, atribu-

ty a zajímavost-
mi o učedníkovi
Ježíše Krista, rybáři a patronovi zdejšího kostela sv.
Ondřeji. Vynaložené velké množství energie obou
skupin bylo odměněno u vstupu do kostela sladkost-
mi a bohatým občerstvením.

Přítomní také především ocenili zajímavý koncert,
jehož program a účinkující perfektně zorganizovala
paní Mgr. Marta Rejšková. Dokonce čtyři varhaníci
nechali zaznít čerstvě zrekonstruované varhany v plné
škále precizně přednesených skladeb. Uchu lahodily
kromě tónů varhan také sladěné hlasy pěveckého kvar-
teta a sólová trubka. Hudební umělci sklidili za svůj
hodinový program mohutný potlesk a jmenovitě velký
dík každému vystupujícímu před stojícími posluchači.

Večer plný zážitků a milých setkání zakončila kou-
zelná atmosféra tichého ztemnělého kostela v záři
svící. 

Skrze tuto akci jsme si mohli uvědomit, jak velko-
lepý a jedinečný stavební unikát můžeme díky všem
generacím, které se o něj s pečlivostí staraly, obdivo-
vat a využívat. 

děkuje všem, kteří jste se zúčastnili ať jako hráči, nebo
diváci, vzpomínky na našeho kamaráda Radka
Turinského. 

V sobotu 13.6.2020 jsme uspořádali již čtvrtý ročník
otevřeného turnaje o Tabákův pohár. Jde vždy hlavně 
o setkání kamarádů, kteří měli Radka rádi, ale hru určitě
nikdo neošidil. Ač bylo dusné, bouřkové počasí, „někdo“
nám to nahoře pohlídal, tak jsme všechny zápasy v po-
hodě odehráli. Putovní pohár po nadvládě rodiny Brožů
z minulých ročníků, zvedli nad hlavu bratři Ročárkové.
Že by nová elita vojnoměsteckého pétanque?

Ještě jednou díky  všem, a těšíme se s Vámi na další
ročník.

Za PK 1293 Pavel Bareš

V pondělí 15.6.2020 byla po celkové rekonstrukci elektroinstalace pro veřejnost otevřena místní knihovna. 

Oprava čističky

Noc kostelů 2020 Pétanque klub 1293
Vojnův Městec
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Ze základní a mateřské školy

30. června si naše děti odnesou vysvědčení se znám-
kami za 2. pololetí školního roku, na který se neza-
pomíná.  Z 25 dětí se nám vrátilo do školy 20, zbýva-
jících pět vzděláváme online prostřednictvím plat-
formy Microsoft Teams nebo distančně, vše dle do-
hody s rodiči.

Do 26. června se učíme. Děti zvládají matematiku, 
v hodinách českého jazyka čtou, ti menší se učí psát, sta-
rší dokonce psát správně podle obtížných pravopisných
pravidel. V angličtině zkouší tvořit první věty,  zpívají
písničky a vedou první  rozhovory. Nejoblíbenější di-
daktickou pomůckou se staly loutky,  bez nichž se neo-
bejde téměř žádná z našich hodin angličtiny. 

A hlavně  - jsme opět spolu. Děti jsou ve svých ko-
lektivech, ve svých třídách se svými paními učitelkami
a se svými spolužáky. Společně se učí, společně si po-
vídají, společně se věnují odpočinkovým aktivitám.

Setkání s budoucími prvňáčky
29. června odpoledne přivítáme ve škole poprvé na-

še budoucí prvňáčky. Šest holčiček a tři kluci se za námi
přijdou společně se svými rodiči podívat. Uvidí svoji
budoucí třídu, prohlédnou si školní družinu, tělocvičnu

Díváme se do budoucna 

Zprávičky z mateřinky

a zahradu  a setkají se s novou paní učitelkou, která je
od září bude provázet jejich prvními školními dny. Moc
se na ně těšíme ☺

Zahradní slavnost v září
Odkládáme vše, co jsme chtěli zorganizovat tento

školní rok, např. zahradní slavnost původně naplánova-
nou na červen. Děti dovedou nejenom číst, psát a počítat,
ale i vytvářet krásné věci. Společně s nimi připravíme
program a rukodělné výrobky pro jarmark. Jejich prode-
jem chceme získat finanční příspěvek na nákup dresů pro
školní florbalový tým. Přijďte se za námi podívat ☺

Festival dětského divadla 2021
Divadlo je úžasná věc! Tvořit divadelní hru s dět-

skými herci je náročná a nádherná práce.
A my budeme hrát. Máme nadané děti a plnou školu
krásných loutek. Byla bych velmi ráda, kdyby se nám
podařilo oslovit i další školy z regionu. Společně by-
chom mohli představit veřejnosti, co dětští herci do-
kážou  a mohli tak založit tradici Festivalu dětského di-
vadla. První jednání s našimi potenciálními partnery už
proběhla, tak tedy uvidíme v roce 2021 ☺

Mgr. Jolana Smyčková | www.zsvmestec.cz

Jsme rádi,že se dění ve školce,ale i kolem vrací k normálu. I přes malé výjimky,jako jsou akce konající se mimo
náš prostor, nám nic nebrání věnovat se aktivitám ve školce. V současné době se zde ozývá bubnování, zpěv in-
diánských písniček, hrajeme hry,ale také objevujeme svět přírody, poznáváme způsob života jiných kultur. V nej-
bližších dnech nás čeká šerpování našich předškoláků před odchodem do ZŠ. Letos proběhne poprvé v zahradě
mateřské školy 29.6.2020 v 15.15.hod.

Vojnoměstecká
pouť 
17. -19. 7. 2020

PÁTEK 17.7.2020
HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU

Pouťový fotbálek –
POUŤOVÝ SRANDAMAČ
Začátek v 18:00.
Občerstvení zajištěno.
SOKOLOVNA

Taneční zábava pořádaná TJ Jiskra.
Začátek ve 21:00 hod.
Hrají Radostínští kanci.

SOBOTA 18.7.2020
HASIČSKÁ ZBROJNICE

Živé hudební vystoupení pro všechny generace: 
od 14:00 vystoupí Bohuslav Šiler, 
od 18:00 big beat Zakopanej pes.
Hasičský gyros, točené pivo a ostatní nápoje.
RADNICE

Malá zasedací místnost – výstava loutek 
s tvořivou dílničkou pro děti.
Velká zasedací místnost – výstava fotografií 
s názvem CHRÁM Poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
fotografa Milana Šustra.
Obě výstavy budou otevřeny 
9:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00.
NÁMĚSTÍ

Pouťové atrakce, prodejní stánky.

NEDĚLE 19.7.2020
KOSTEL SV. ONDŘEJE

9:30 mše svatá, požehnání občanům 
a návštěvníkům Vojnova Městce

po mši jsou všichni zváni na posezení u kos-
tela s malým občerstvením. Pro děti je u kos-
tela připraveno bezplatné využití na skákacím
hradě.
RADNICE

Malá zasedací místnost – výstava loutek 
s tvořivou dílničkou pro děti
Velká zasedací místnost – výstava fotografií 
s názvem CHRÁM Poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
fotografa Milana Šustra.
Obě výstavy budou otevřeny:
9:00 -11:30 a 13:00 – 15:00
NÁMĚSTÍ

Pouťové atrakce, prodejní stánky.
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