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

Ze zastupitelstva
městyse
Výpis ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25.6.2019
4. Žádost o prodej pozemků 1546/31,
110, 664/50,1546/38
Pan xxxxxx podal žádost na odkoupení
pozemků přilehlých k domu č.p. xxx, jehož je vlastníkem.
Místostarosta Martin Havlíček sdělil, že
není úplně dobře v současné době pozemky prodávat, protože přes tento pozemek bude vést důležitá větev vodovodu,
tuto poznámku doplnil i Ing. Josef
Macek. V případě neodsouhlasení prodeje pozemků bude pan xxxxxx žádat
o dlouhodobý pronájem těchto pozemků.
Usnesení k bodu č.4: Zastupitelstvo nesouhlasí se zveřejněním záměru a prodejem pozemků parcelní číslo 1546/31,
110, 664/50, 1546/38. Hlasování: pro 14,
proti 0, zdržel se 0
5. Kupní smlouva – Pořízení specializované techniky pro JSDH Vojnův
Městec – nové vyhlášení
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma
PROGRES SERVIS SIBŘINA spol.
s r.o. Městys Vojnův Městec obdržel od
firmy PROGRES SERVIS SIBŘINA
spol. s r.o. kupní smlouvu na dodávku
nového dopravního automobilu pro
JSDH Vojnův Městec.
Usnesení k bodu č.5: Zastupitelstvo
schvaluje kupní smlouvu „Pořízení specializované techniky pro JSDH Vojnův
Městec – nové vyhlášení“.
Na straně kupující Městys Vojnův
Městec a na straně prodávající firma
PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s
r.o. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0
8. Různé, diskuze
a) Odstoupení pana Ing. Josefa Macka
na funkci starosty Městyse Vojnův Městec
Ing. Josef Macek oznámil odstoupení
z funkce starosty Městyse Vojnův
Městec ze zdravotních důvodů.
b) Volba nového starosty Městyse Vojnův
Městec
1. návrh - Na funkci starosty Městyse
Vojnův Městec navrhl Ing. Josef Macek
pana Mgr. Karla Rykra, který kandidaturu přijal.
2. návrh - Zastupitel Jan Marek navrhl na
funkci starosty zastupitele Karla
Malivánka, který kandidaturu přijal.
Usnesení k bodu č. 8 b) Zastupitelstvo
Městyse Vojnův Městec volí starostu pana Mgr. Karla Rykra. Hlasování: pro 8
proti 3 zdržel se 3
c) Volba člena rady
Předsedající nově zvolený startosta Mgr.
Karel Rykr konstatoval, že dle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, tvoří radu starosta, místostarosta
a další 3 členové rady. Na zbývající 1
mandát byl předsedajícím navržen Ing.
Josef Macek, který kandidaturu přijal.
Usnesení k bodu č. 8 c) Zastupitelstvo
Městyse Vojnův Městec volí člena rady
pana Ing. Josefa Macka..

Slovo starosty
Vážení občané, z usnesení červnového
zastupitelstva jsem nahradil ve funkci
starosty městysu Vojnův Městec pana
Ing. Josefa Macka, který odvedl i díky
svým cenným zkušenostem velký kus
práce a jsem rád, že je i nadále ochoten
s vedením obce spolupracovat a tuto
skutečnost už mohu také potvrdit – ať už
se to týká nových publikací Vojnův
Městec včera a dnes, pořádání pouťových výstav, navštěvování našich jubilantů, nebo třeba plánování blížících se
kulturních akcí či projektů.
Vážím si toho, že na úřadě nadále na

plný úvazek pokračuje místostarosta
Martin Havlíček, který ve spolupráci se
zaměstnanci úřadu vyřizuje většinu provozních záležitostí – nájemní smlouvy,
záměry, odpadové hospodářství, úklid
a údržbu v obci atd.
Vaše důvěra je pro mě velkým závazkem. Stojí před námi velké cíle a příležitosti, kterých bychom rádi postupně dosahovali tak, jak jsme avizovali v našem
volebním programu. Zasadím se o to,
aby život v naší obci byl spokojenější.
Ztotožňujeme se s vaším míněním, že je
potřeba preferovat kvalitní školství, ro-

zšíření možností sportovního vyžití (připravujeme projekt multifunkčního hřiště
u sokolovny), zapojení a spolupráci
obecních sdružení a spolků. Nejen zde
vidím rezervy, na kterých chci s vaším
přispěním pracovat. Proto budu vděčný
za vaše konstruktivní podněty a náměty
na vylepšení života ve Vojnově Městci.
Kéž by se dařilo také budovat
příjemné klima pro vzájemné soužití
v naší obci. To už záleží na každém
z nás, vždyť podmínky tohoto malebného místa jsou k tomu více než příhodné.
Karel Rykr, starosta

Nové lavičky
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám oznámil, že pro milovníky výhledů
a procházek nad naším městysem byly po dohodě
s majiteli pozemků instalovány dvě nové lavičky. První
je u nově posvěceného křížku nad Janáčkovými a další
na kraji lesa směrem k přírodní památce Suché kopce
u staré střelnice. Rád bych poděkoval lidem, kteří mi s
umístěním laviček pomáhali (Ing. Josef Macek, Martin
Moucha, Michal Janáček a Jiří Kohlman ) a Vám popřál „krásná panoramata“ při sezení.
Petr Machala

Městecký potok III – Vojnův Městec
Městys Vojnův Městec se nachází přibližně 8 km jižně od města Hlinska, mezi
Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad
Dobravou. Městecký potok je pravostranným přítokem Doubravy, plocha jeho povodí činí bezmála 11,4 km2.
Koryto Městeckého potoka bylo v minulých letech nevhodně upraveno pomístným srubovým opevněním a příčnými
prahy z odkorněné kulatiny. Tato úprava
byla již dožilá, docházelo k silné břehové

i dnové erozi a sedimentaci splavenin, která v řešené trase toku výrazně omezovala
jeho kapacitu. Nedostatečná kapacita koryta způsobovala při zvýšených srážkách
následující povodně a záplavy.
Z těchto důvodů Lesy ČR – Správa toků – oblast povodí Labe zajistili ve třech etapách celkové rozšíření a stabilizaci břehů kamennou rovnaninou Městeckého
potoka přes celou zastavěnou část
Vojnova Městce s kapacitou na 20
letou až 50 letou vodu.
V roce 2016 byl horní úsek toku
vyčištěn od splavenin a sedimentů
za cenu 250 000 Kč bez DPH.
Následně probíhal výkup pozemků
od městyse Vojnova Městce a projekční práce na závěrečné třetí
etapě rozšíření a opevnění toku,
kterou jsme nyní dokončili.
Řešený úsek v délce 214 m navazuje na již upravené části z roku

2008 a 2012. Jelikož potok vede mezi zahradami jednotlivých pobřežníků a jeho
maximální kapacita činila pouze 3 m3/s
(Q2- Q5), bylo nutné koryto zkapacitnit na
větší průtoky, které by snížily riziko ohrožení přilehlých nemovitostí. Koryto bylo
zkapacitněno minimálně na Q20 (8,2
m3/s) a stabilizováno příčnými kamennými pasy ve vzdálenosti 8-10m a kamennými prahy hydrologické výšky
0,2m. Podélné opevnění koryta je řešeno
kamennou rovnaninou. Akce byla financována z dotací z programu Podpory prevence před povodněmi a částečně z vlastních zdrojů. Dodavatel byl vybrán na základě výběrového řízení a stala se jím firma POPR spol. s.r.o., Stavební 1148, 500
03 Hradec Králové, za cenu 2 684 000 Kč
bez DPH. V září až říjnu proběhne výsadba náhradních dřevin na levém břehu mezi silničním mostem a lávkou.
LESY ČR, s.p.

Koncert s mezinárodní účastí u městeckých hasičů
V pátek 12. července pořádali vojnoměstečtí hasiči ve spolupráci se
společností Amika koro s.r.o. koncert pěveckých sborů. Při koncertu pod
širým nebem u hasičské zbrojnice vystoupili zpěváci z pěveckého sboru Choeur tutti canti z francouzského Saint – Cyprien a členové pěveckého sboru Doubravan z Chotěboře. Příjemnou podvečerní atmosféru skvěle doplnila ochutnávka moravských vín zajištěná
Vinotékou v Klášteře ze Žďáru nad Sázavou. Byla to opravdu zdařilá
akce na vysoké úrovni, ale přitom lidsky milá. A soudě dle vašich reakcí, byli jste vy, diváci koncertu, opravdu spokojeni. Za úspěchem celku
stojí však vždy pěkná řada jednotlivců, a proto všem, kteří se podíleli na
organizaci pátečního pěveckého koncertu upřímně děkuji! Připravujeme
mnoho dalších kulturních akcí, o termínech jejich konání vám dáme
včas vědět.
Karel Malivánek
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Ze základní školy
Jak to ve školách bývá, i náš konec školního roku byl nabitý událostmi.
Nenudili jsme se celý rok, ale červen
svou pestrostí a množstvím akcí byl
pověstnou třešničkou na dortu.
Sportovali jsme při „Olympijském běhu“ a „Škole v pohybu“. Jeli jsme na výstavu spojenou s ekologickým vzdělávacím programem do Humpolce.
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Ve škole to žije ☺

Připravili veselé vystoupení pro veřejnost spojené s naší tradiční soutěží v hodu dvojic vlaštovkou (dospělý + dítě),
pochutnali si na občerstvení, které děti
pro všechny připravily a napekly.
Slavnostně jsme na úřadu městyse vyřadili páťáky, v knihovně vznešená královna pasovala prvňáky na čtenáře. Hasiči
předvedli zásah a evakuovali žáky i per-

sonál ze zakouřené školy. Vyhodnotili
jsme soutěže a vyhlásili vítěze ve sběru i
tipovacího klání, kolik se letos vylíhne
čápat. Poslední školní den jsme se divili,
jak jsme to všechno stihli.
Rozloučili jsme se s úsměvem, těšením se na odpočinek a radostným očekáváním, co nás bude čekat v září.
Mgr. Šárka Stejskalová

Ze zastupitelstva
městyse
Hlasování: pro 11 proti 1 zdržel se 1
d) Žádost o odkoupení pozemku
Pan Jiří Slavík žádá o prodej pozemku
k výstavbě rodinného domu v lokalitě zahrádek, p.č. 460/1. V lokalitě zahrádek
jsou v plánu 2 stavební parcely ve spodní
části, v územním plánu je to už dlouhodobě zanesené, parcely nejsou zatím rozkreslené, není vypovězena smlouva se zahrádkáři. V současné době by nebylo
dobré prodávat pozemek, který není rozparcelovaný.
Usnesení k bodu č. 8 d) Zastupitelstvo
Městyse Vojnův Městec nesouhlasí se
zveřejněním záměru a prodejem pozemku p.č. 460/1, který je v majetku Městyse
Vojnův Městec. Hlasování: pro 12 proti 0
zdržel se 1

Jubileum
V neděli 14.7. oslavil své narozeniny
nejstarší občan Vojnova Městce pan
B. B. Jménem městysu Vojnův Městec
mu k významnému výročí gratulujeme
a těšíme se, že se budeme nadále ve
zdraví setkávat.
J. Macek, K. Rykr

Zprávičky z mateřinky
Co všechno jsme prožili v květnových dnech?
V měsíci červnu jsme se vypravili s dětmi za historií města
Žďáru. Historickou částí města
nás provedla p. Kamila
Dvořáková z Regionálního muzea. Byl to pro nás zajímavý
zážitek s přiblížením historie
města. V následujícím týdnu
jsme si také prošli stezku kolem
Konventského rybníka, podívali
jsme
se
za
včelkami
u Kameničků a rozloučili jsme
se s našimi budoucími prvňáčky
šerpováním v zasedací místnosti na radnici. Skončil nám další školní rok, byl to
pro nás rok plný získávání nových poznatků, zajímavých setkání a nových
zkušeností.
I v následujícím školním roce bude
MŠ plně obsazena do maximálně možného počtu dětí. Je náročné pracovat s 28
dětmi v jedné třídě, a proto jsme rádi, že
můžeme využít finanční prostředky z dotace EU a použít je na financování školního asistenta. Školní asistent není pedagog, ale pomáhá dětem při sebeobsluze
a dozoruje pod vedením pedagoga. Tuto
dotaci vyčerpáme v červnu příštího roku.

Důležitá je pro nás i spolupráce se zřizovatelem Úřadem městyse Vojnův
Městec. Každoročně se dovybavuje zařízení školky i zahrady, vždy podle stáří
a opotřebovanosti. Úřad městyse vždy
měl a má zájem, podporoval nás a podporuje nás stále.
Velmi důležitou součástí chodu mateřské školy je pro nás spolupráce s rodiči dětí. Mimo každodenní potkávání
se společně setkáváme na akcích školy,
několikrát ročně. V následujícím školním roce plánujeme pro rodiče, ale i širší veřejnost setkávání s odborníky předškolní pedagogiky a diagnostiky. Ale

Zemědělská a.s. Krucemburk,
akciová společnost
Vážení spoluobčané, spotřebitelé, nakupující ve všech typech prodejen s potravinami!
Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost vyrábí pro Vysočinu obvyklý sortiment
surovin pro potravinářský průmysl. Na maloobchodní trh dodáváme jako regionální
výrobci uzeniny a masné výrobky.
Společné Prohlášení zemědělců Kraje Vysočina doplňujeme o následující:
Žádáme Vás při nákupech potravin o maximální a stálé upřednostňování výrobků českých zemědělců a potravinářů.
Za Zemědělskou a.s. Krucemburk, akciovou společnost
Ing. Milan Stránský - předseda představenstva, Ing. Jiří Uchytil - ředitel

to vše až po prázdninách.
Všem rodičům a našim spoluobčanům přejeme krásné a slunečné dny
plné pohody.
Jana Losenická Ondráčková,
ředitelka

Prázdninová noc
v knihovně pro
naše malé
čtenáře
kdy: 16. 8. 2019
čas: v 19:00 se sejdeme v knihovně
s sebou: baterku, spacák, poštářek
Náhlasit se můžete u paní Mirky
Zvolánkové.

Ozvěny zastupitelstva
Vyjádření k článku zastupitele pana Malivánka:
Jsme povinni zveřejnit níže uvedený text, který je subjektivním dojmem a sleduje
osobní zájmy. Odborníci na tuto problematiku se s níže uvedeným tvrzením o krácení dotací či úvěrů neztotožňují.
Karel Rykr, starosta
Vážení přátelé,
Tento článek měl být zveřejněn už
v červnových Novinkách, bohužel díky
rozhodnutí „vyšší moci“ se tak nestalo.
Původně jsem se už nechtěl na stránkách Novinek vyjadřovat k současné situaci, ale po přečtení zápisu z posledního
jednání zastupitelstva, mi to nedá. To, že
zápis, i přes pořizovaný zvukový záznam,
opět neodpovídá skutečnosti, se holt u nás
stalo evergreenem. Chápu, že vedení městyse chce dát zapsat jen to, co je dobré pro
ně, ale občan by podle mého měl být informován o všem. Třeba i o skutečnosti,

že přezkoumání hospodaření, které provádí krajský úřad dvakrát ročně, letos rozhodně nebylo bez závad. Také třeba o tom,
že důsledkem pochybení, které je uvedeno
v zákoně o přezkoumávání hospodaření
v § 10 odst. 3 písm. c), je také to, že městys má velmi nízkou šanci na získání dotací anebo úvěrů….
Chápu, že tato informace není pro nové
vedení zrovna to, čím by se chtělo pochlubit. Co naplat, co se stalo, stalo se a nejde
odestát. Bohužel.
Karel Malivánek
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