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Vojnův Městec
Odpadové hospodářství
Celkové náklady městyse na nakládání s
odpady činily za rok 2021 cca 1.093.258
Kč, celkové příjmy pak 847.850 Kč.
Největší část nákladů patří nakládání se
směsným komunálním odpadem (v roce
2021 částka 591.311 Kč). Městys ze
svého rozpočtu za rok 2021 doplatil
245.408 Kč, za rok 2022 i po zvýšení
sazby poplatku od občanů o 100 Kč o-
čekáváme navýšení příspěvku městyse
z rozpočtu na cca 300.000 Kč. Nejvíce

úspor nákladů lze nalézt u směsného ko-
munálního odpadu, proto je důležité je-
ho třídění. 

I nadále budeme investovat do budo-
vání a rozšiřování sběrných hnízd pro
snadnější a dostupnější třídění odpadů.
Nově jsou posílena některá kontejnero-
vá stání o nádoby na papír a kovy.

Děkujeme všem, kdo třídí jednotlivé
druhy odpadů a šetří tak úspory nás
všech. 

Čas letí jako voda, ani jsme se nenadáli 
a další školní rok se pomalu chýlí ke kon-
ci. Naštěstí je po dvou letech bez omezení,
tak si ho  můžeme užívat jako dřív. Na za-
čátku měsíce jsme navštívili ZD
Krucemburk, kde nás provedl pan Trojan.
Největším zážitkem pro nás bylo čerstvě
narozené telátko, skotačení starších telat 
a v neposlední řadě stroje, které dobytek
krmily a čistily stání. Naše další cesta ved-
la do enviromentálního centra Chaloupky
v Horní Krupé, kde nás čekal pro-
gram,,Včelka Věrka“.Bohužel nám poča-
sí příliš nepřálo,ale i tak se nám vyprávění
o včelce moc líbilo a o životě včel jsme se
toho hodně dozvěděli. Děti si samy za-
hrály na včelky, aby zjistily, že včely ne-

mají život lehký a označení ,,pilná“ jim 
opravdu náleží. Naštěstí při  našem dalším
výletě se počasí umoudřilo a tak jsme si
mohli při programu putování za vydrou
prohlédnout skrytá zákoutí zahrad žďár-
ského zámku, a věřte, nevěřte vydru jsme
opravdu našli, ale pouze plyšovou. Sočástí
projektových dní byla návštěva MUDr.
Trávníčkové. Vyprávěla dětem o zdraví  
a o svém povolání, Děti měli možnost 
osahat si lékařské pomůcky, vyzkoušet si
,,léčit“ kamaráda“. Také jsme se zahradni-
cí zasadili nový strom v naší školní zahra-
dě, chystáme se s rybářem na ryby a pro-
hlédnout si k včelaři včelky a úl. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat ba-
bičkám, které k nám přišli přečíst pohádku

v rámci akce,, babičko, přijď nám
přečíst maličko“. Doufáme, že si
poslední měsíc před prázdninami
užijeme a že nám počasí bude přát
při dalších výletech.           

p. učitelky, MŠ Vojnův Městec

Turnaj o Tabákův pohár

Zprávičky z mateřinky

V sobotu 11.6.2022 proběhl již 6.ročník turnaje v petánque o Tabákův pohár. Turnaje
se zúčastnilo 13 dvojic. Na prvním místě se umístili Libor Machovec st. a Olda Brož
st., na druhém místě skončili Karel a Jakub Malivánkovi a třetí místo obsadili Jan a
Michal Ročárkovi.

Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili, ať už jako hráči, nebo jako diváci. Je
to již tradiční vzpomínka na našeho kamaráda Radka Turinského. 

Autobusová
zastávka
Práce na autobusové zastávce na hor-
ním konci ze směru od Žďáru nad
Sázavou jsou již kompletně dokončeny
a zastávka nyní slouží k bezpečí a po-
hodlí cestujících. 

Zastávka je celoskleněná z důvodu
bezpečnosti při výjezdu na hlavní silnici. 

Městys Vojnův Městec na základě
žádosti obdržel pro tuto akci dotaci 
z Kraje Vysočina z dotačního titulu
Bezpečná silnice 2021 ve výši 86 008
Kč. 

Krásné páteční počasí, dne 3. 6. 2022,
přímo vybízelo k oslavě mezinárod-
ního dne dětí. 

Slunečné odpoledne si děti mohly
zpestřit pohybem. Velmi oblíbenými
sportovními disciplínami byly střelba
ze vzduchové pušky, airsoftových
zbraní a luku. Děti se taktéž vyřádily
při skoku do písku a při různých
míčových hrách. 

Jejich výkony byly odměněny
sladkostmi a drobným občerstvením.
Na své si mohl přijít i dospělí dopro-
vod dětí, pro který bylo připraveno 
občerstvení v podobě grilované krůty. 

Organizátoři akce děkují všem zúčast-
něným za příjemně strávené odpoledne 
a těší se na další společné vydařené akce. 

Velké poděkování patří již zmiňova-
ným organizátorům, ale též jednotliv-
cům, kteří s realizací akce pomáhali 
a v neposlední řadě střeleckému klubu
Vojnův Městec a airsoftovému klubu
Impact, díky kterým si děti mohly vy-
zkoušet netradiční sportovní aktivity.

Sportovní odpoledne pro děti
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Zahradní slavnost – tančíme, hrajeme divadlo, zpíváme
V pátek 3.6.2022 odpoledne proběhla
naše první zahradní slavnost, na níž jsme
odměnili všechny děti, které školu repre-
zentovaly na soutěžích nebo na veřej-
ných akcích, a navíc jsme početnému
publiku, rodičům a prarodičům předved-
li vše, co umíme … a že toho rozhodně
není málo. 

Všechny děti ze školy vytvořily

výrobky na školní jarmark, spousta 
z nich se spontánně zapojila do  organi-
zace akce nebo pomáhala s výzdobou.
Školní zahradu jsme tak společně přet-
vořili v jeviště s kulisami pro divadlo,
pohodlné hlediště, zázemí pro výrobu
cukrové vaty i jarmark dětských výrob-
ků.  V pestrém program zahrály děti na
pianino, housle, flétnu, kytaru nebo na u-

a zazpíval písničky, které skládá úplně
sám. 

Do celé akce se s nadšením zapojily
všechny děti; každé z nich přispělo tím,
co umí, a předvedlo to, v čem je dobré.
A my dospělí jsme si užívali každičký 
okamžik a citlivě vnímali radost v dět-
ských očích. 

Mgr. Jolana Smyčková

kulele, krásně zazpívaly lidové i popu-
lární písničky. Sehráli jsme tři divadelní
představení – každé originální.
Nejmenší ztvárnili přečtenou knížku,
větší děti zahrály českou pověst o state-
čném Bivoji. S maňásky zvládly i dvě
pohádky v angličtině. Nejmladší děti
zazpívaly anglickou písničku a s chutí si
ji zatančily. Šimon ze 4.třídy zahrál 

Sláva nazdar, výletu, výletu, výletu, nezmokli jsme a jsme tu, už jsme tady... 
Ve čtvrtek 9.6.2022 jsme společně s dět-
mi podnikli cestu plnou dobrodružství.
Od hřebčína ve Slatiňanech, přes oboru
plnou zvířátek v podhradí Kunětické

hory, směřovala naše výprava do
Perníkové chaloupky.

Poté, co jsme si změřili tloušťku na-
šich prstíků, jsme byli vyzkoušeni ze

byla v planetáriu v Hradci Králové, od-
kud jsme se plni dojmů a krásných
zážitků vydali na cestu domů. Výletu
ZDAR!

znalosti pohádky, prošli strašidelným
lesem a zaťukali na pravou ježibabu.
Každý výletník dostal pardubický per-
ník ke svačince. Poslední naše zastávka

Lesy, stromy, řemesla...
V tomto duchu se odehrával pátek 10.6.2022, jelikož proběhl na naší škole projektový den a my jsme se vydali do přírody. Děti si vyzkoušely svoje znalosti v poznávání rost-
lin, zasoutěžily si v hodu do dálky a v hodu na cíl, postavily domečky v lese. V závěru dne se ve škole děti rozdělily do týmů a vypracovaly velké mapy. Na nich vyznačily
cestu do lesa a vše, co tam viděly.                             Mgr. Tereza Červená

knihovnice Mirka zve všechny registrované
čtenáře na pouťové posezení do knihovny
14. 7. 2022 od 18:00 hod.

Vstupné dobrovolné

mutace ZDAR:_SVRATKA.QXD 20.6.2022 18:39 Stránka 13


