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Slovo starosty
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ZASTUPITELSTVO OBCE VOJKOVICE
Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání ZO Vojkovice
konaného dne 25. 5. 2011 v 17.30 hod. na OÚ ve Vojkovicích
1) ZO BERE NA VĚDOMÍ:
1.1. Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání ZO.
1.2. Informaci starosty o schopnosti usnášení ZO.
1.3. Informaci starosty o přípravě stavby „Oprava a odbahnění rybníka Šejba“.
1.4. Informaci starosty obce o nově vzniklém občanském sdružení „Rybářské sdružení Vojkovice“.
1.5. Informaci starosty o neúspěšné žádosti obce na zateplení objektu ZŠ Vojkovice
v rámci programu „Zelená úsporám“.
2) ZO SCHVALUJE:
2.1 Zapisovatelka:
pí Eva Dofková
Návrhová komise:
p. Leoš Janíček, p. Ing. Dušan Kašpárek
Ověřovatelé zápisu:
pí Eva Šulcová, pí Eva Vitulová
2.2. Program jednání ZO č. 2/2011.
2.3. Závěrečný účet obce Vojkovice za rok 2010 bez výhrad včetně zprávy auditora
o přezkoumání hospodaření obce Vojkovice za rok 2010.
2.4. Rozpočtové opatření č. 1/2011.
2.5. Obecně závaznou vyhlášku obce Vojkovice č. 1/2011 „O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vojkovice“.
2.6. Smlouvu o spolupráci a financování akce „Oprava a odbahnění rybníka
ŠEJBA“ mezi stranami: obec Hrušovany u Brna a obcí Vojkovice.
2.7. Investiční transfer mezi obcemi Hrušovany u Brna a obcí Vojkovice ve výši
500 tis. Kč na akci „Oprava a odbahnění rybníka ŠEJBA“.
2.8. Odprodej obecních pozemků: par. č. 514/4, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 23 m2, par. č. 1440 část (nově vzniklá par. č. 1440/2), ostatní plocha
o výměře 68 m2, par. č. 666/63, orná půda o výměře 50 m2, par. č. 666/39, orná
půda o výměře 261 m2, par. č. 799/29, ostatní plocha o výměře 137 m2, par. č.
799/33, ostatní plocha o výměře 100 m2, všechny zapsané na LV 10 001 pro
obec a k. ú. Vojkovice u Židlochovic. Záměr obce odprodat shora uvedené pozemky byl zveřejněn v souladu s § 39 zákona o obcích v platném znění.
2.9. Směnu pozemků par. č. 523/4, orná půda o výměře 228 m2 a par. č. 523/5, orná
půda o výměře 72 m2, oba jsou zapsány na LV 10 001 pro obec a k. ú. Vojkovice u Židlochovic, za pozemky par. č. 647/61, ostatní plocha o výměře 52 m2,
par. č. 647/62, ostatní plocha o výměře 10 m2 a par. č. 646/17, ostatní plocha
o výměře 7 m2, které jsou zapsány na LV 98 pro obec a k. ú. Vojkovice u Židlochovic. Rozdíl výměr pozemků při směně bude doplacen částkou 100 Kč/m2.
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2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

O náklady spojené se směnou pozemků se obě strany budou podílet stejným
dílem. Záměr obce směnit shora uvedené pozemky byl zveřejněn v souladu
s § 39 zákona o obcích v platném znění.
Přijetí finančního daru od paní Lenky Hučíkové ve výši 80 000 Kč.
Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP – prioritní osa 3, provedení opatření 3.1
výměna zdroje vytápění a 3.2 zateplení.
Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP – projekt „Protipovodňová ochrana obce
Vojkovice“. (MR)
Úpravu rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Vojkovice, okres Brno –
venkov, příspěvkové organizace, ze dne 5. 5. 2011. Jedná se pouze o přesuny
mezi účty.
Opravu čl. 2.7. usnesení č. 1/2011 ZO ze dne 24. 2. 2011, a to následovně:
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele se mění z částky 799 873 Kč na
800 000 Kč.

3) UKLÁDÁ:
3.1. Radě obce Vojkovice připravit konkrétní seznam staveb na katastru obce Vojkovice u Židlochovic, které jsou postaveny v rozporu s územním plánem obce.
Termín: do příštího zasedání ZO.
3.2. Starostovi obce pozvat na příští zasedání ZO Vojkovice tajemníka MěÚ v Židlochovicích a vedoucího Odboru územního plánování a stavebního úřadu za
účelem objasnění a zaujmutí společného postupu při povolování staveb na území obce a postupu při řešení tzv. černých staveb.

Mateřská škola
Školní rok pomalu končí a s ním i pobyt v mateřské škole pro16 předškoláků.
Rozloučíme se s nimi v pátek 24. června zahradní slavností na našem školním dvoře. Děti vystoupí se svým programem, zatančíme si, zazpíváme, opečeme špekáčky
a společně s rodiči ukončíme školní rok.
Co se změnilo kolem školky
Díky paní Lvovské máme před vstupem do obou tříd novou výsadbu okrasných
rostlin, které sponzorsky dodala a vysadila. Záhonky upravila kůrou. Pan Kolísek nám
zpracoval plán na výsadbu okrasných keřů a stromů na plochu po vykácené zeleni
v zadní části areálu. Keře a stromky jsme vysázeli a během tří let by měly zaplnit
volné plochy. Děkujeme zřizovateli a místostarostovi p. Janíčkovi, že si našel čas a
zeleň zakoupil.
Výběr z akcí MŠ ve 2. pololetí školního roku
Plavecký výcvik v plavecké škole v Hustopečích úspěšně absolvovalo 23 dětí.
Výcvik probíhal v malém i velkém bazénu, děti využívaly i ohřívárnu.
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Výstavu Kamarádi z pohádek malíře a ilustrátora Miloše Nesvadby zhlédly děti na
Špilberku, pobavily se při veselém doprovodném programu.
Zajímavou akcí, které se zúčastnily starší děti, byla návštěva interaktivní výstavy
IQparku Liberec s názvem Poznávej se, která se konala v prostorách Staré radnice
v Brně. Na více než 60 exponátech si děti hravou a zábavnou formou procvičily svoje
smysly a dověděly se spoustu zajímavých informací. Každý exponát v sobě skrýval
prvek pobavení, hry a objevitelského vzrušení v duchu Komenského „Škola hrou“.
Tradičními akcemi byly barevné dny ve školce, dětský karneval, divadelní představení , návštěva knihovny, večerní akce s lampiony Probouzení broučků.
Besídku ke Dni matek jsme museli den před jejím konáním zrušit přesto, že nás to
moc mrzelo. Vyskytlo se infekční onemocnění spála, a proto byla tato akce zrušena.
Onemocnělo celkem 14 dětí.
Další akcí byl výlet dětí do zoo v Jihlavě, kde nám dokonce zaměstnanci z terárií
vydělali některé druhy plazů. Děti si je pohladily a zblízka prohlédly, poslechly si
zajímavé informace ze života těchto živočichů.
Počasí nám přálo i při výletu do židlochovického parku a bažantí líhně.
Předškolní děti navštěvovaly se svými rodiči edukativně stimulační skupinky pro
přípravu dětí na bezproblémový vstup do základní školy.
Uzavření mateřské školy
Mateřská škola bude v době od 25. července do konce srpna uzavřena. Zaměstnanci
budou čerpat dovolenou.
Na příští školní rok máme celkem přijato 55 dětí.
Pěkné prázdniny a mnoho společných zážitků přeje
Věra Kopčáková.
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Základní škola
Vážení občané,
s blížícími se prázdninami mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým školním rokem.
Naši školu navštěvovalo v tomto školním roce 40 žáků, školní družinu 25 žáků.
Kromě běžné výuky mohly děti docházet do počítačového, sportovního a dyslektického kroužku, do kroužku stolních her a keramiky.
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V souladu se ŠVP jsme realizovali řadu školních výukových projektů, např. Den
Země a Den vody, výukové programy v ekologickém centru Lipka Brno, besedu se
zdravotníkem, výukový program s Hasíkem (požární prevence), besedy Etiketa do
škol a Důstojnost lidské osoby, návštěvy divadel a mnohé další. Všichni žáci se též
zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokánek, žáci 5. ročníku pak absolvovali národní srovnávací testy Kalibro.
Žáci naší školy pravidelně vystupují na rozsvěcení vánočního stromu, na vítání malých občánků. Tradičně pořádáme vánoční divadelní představení a jarmark.
Naše škola je zapojena do projektu EVVO (ekologická výchova), Recyklohraní
(sběr baterií, drobného elektrozařízení, monitorů, TV a mobilních telefonů) a do sběru
starého papíru.
Daří se nám plnit náš dlouhodobý záměr vybudovat v areálu školy přírodní učebnu,
kde bychom mohli realizovat ekologickou a environmentální výchovu, a tím současně
v dětech pěstovat kladný vztah k životnímu prostředí.
Naše škola byla úspěšná v žádosti o dotaci EU Peníze školám. Poskytnutou částku
jsme využili k vybudování moderní počítačové učebny a zavedení internetu do tříd.
Do budoucna plánujeme také pořízení interaktivní tabule.
Mnohé aktivity, které v naší škole realizujeme, by se nemohly uskutečnit bez pomoci a podpory rodičů, firem, sdružení a sponzorů (SDS – stavební společnost, s.r.o.,
Létal transport, sdružení Tazík). Všem touto cestou děkuji za projevenou přízeň.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům ZŠ a MŠ Vojkovice za vykonanou práci a v neposlední řadě též Obecnímu úřadu Vojkovice za vstřícný přístup.
Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené plné zážitků.
Mgr. Libuše Matyášová
ředitelka ZŠ a MŠ Vojkovice
Další informace o činnosti školy včetně fotografií najdete na
www.zsvojkovice.skolniweb.cz

Sdružení aktivních seniorů Vojkovice
Už je tomu více než rok, co jsme se v zasedací místnosti OÚ poprvé sešli.
Čím se zabýváme?
Kromě toho, že si každých 14 dní chodíme popovídat, účastníme se různých akcí.
Letos jsme začali burzou zimního oblečení a sportovních potřeb. Také jsme pomáhali
na dětském maškarním plese.
V únoru 40 seniorů navštívilo divadelní představení „Škola základ života“. Dobře
jsme se pobavili.
O přednášku Policie ČR „Trestná činnost páchaná na seniorech“, uspořádanou pod
záštitou OÚ, byl velký zájem. Bylo to pro nás velice poučné a zajímavé.
Abychom získali inspiraci na velikonoční výzdobu, byli jsme se podívat v zahradnictví Brabec v Modřicích a malá výstavka byla na světě.
Nechyběli jsme ani 16. 4. 2011 na Dni pro Vojkovice a 9. 5. 2011 na oslavě Dne
matek.
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Příjemné odpoledne nám zpestřili žáci Základní školy Vojkovice se svým programem, který s nimi nacvičily paní učitelky. Ještě jednou jim tímto velice děkujeme.
Jednou z posledních akcí byla návštěva Městského divadla v Brně na představení
„Marry Poppins“.
Dále jsme přislíbili pomoc při pořádání dne pro děti.
Není toho mnoho, ale přesto patří všem seniorům velké díky.
Věra Navrátilová, Radoslava Kubátová

BESEDA S POLICIÍ ČR
V pondělí dne 28. 2. 2011 proběhla ve spolupráci obce Vojkovice a Sdružení aktivních seniorů beseda s Policií ČR na téma „Trestná činnost páchaná na seniorech“.
Pozvání přijali zástupci Policie ČR z Brna nprap. Bc. Miroslava Šimoníková a nprap.
Milan Gruška, Obvodní oddělení Židlochovice zastoupil npor. Bc. Libor Dofek.
V zasedací místnosti Obecního úřadu Vojkovice se sešlo bezmála 30 občanů, kteří
měli zájem o informace z oblasti kriminality a trestné činnosti. Jelikož pan starosta
byl omluven a z časových důvodů se nemohl zúčastnit, přivítala přítomné hosty předsedkyně uvedeného sdružení paní Kubátová. Beseda se nesla v rodinné atmosféře,
byly zodpovězeny konkrétní dotazy ke spokojenosti přítomných občanů. Policisté
varovali seniory a nabádali je k opatrnosti nejen v rodinných domech, ale i v obcích
a městech. Beseda proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných a rozhodně byla
akcí prospěšnou.
Eva Dofková

6

Den pro Vojkovice
V sobotu 16. 4. 2011 se uskutečnil již po osmé „Den pro Vojkovice“.
Organizátorem bylo již tradičně občanské sdružení TAZÍK pod taktovkou manželů
Dušana a Martiny Spáčilových. Dominantní roli v celé akci však sehráli děti ze základní školy, rodiče a zastánci pořádku.
Cílem každoročního „Dne pro Vojkovice“ je úklid veřejných prostranství v obci. Je
to až neuvěřitelné, obdivuhodné a v dnešní době, kdy jakékoliv společenské zájmy
a aktivity nemají podporu ani zastání v nejvyšších politických kruzích, zaslouží jakákoliv taková činnost přinejmenším poděkování a úctu.
Končím slovy: „Děti a rodiče, děkujeme“. A vy všichni, co se bezohledně zbavujete
svinčíku mimo místa k tomu účelu určená, „Ať vás vezme čert“.
Karel Klein, starosta obce
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Obecní knihovna
www.knihovnavojkovice.wz.cz
O letních prázdninách bude knihovna otevřena jako vždy
každou STŘEDU v 15.00–18.00 hodin.
NOVÉ KNIHY:
Larsson, S. – Milénium 1, 2, 3 – napínavý švédský detektivní román, který (i když
má 1815 stran) budete číst jedním dechem!!
Monyová, S. – Blonďatá stíhačka
Citová divočina
Dvacet deka lásky – romány ze života, při jejichž čtení máte pocit,
že spisovatelka píše o vás...
Cristenová, M. – Flanderská sága 1, 2, 3 – historický román ze 14.–15. stol. Poutavý
příběh mladé ženy v boji o lásku a svobodu uprostřed neklidného
evropského dění.
Brown, S. – Kouřová clona – reportérka Brit se probudí vedle mrtvého muže a vůbec
na nic si nevzpomíná...
Cole, Martina – Těla na prodej – napínavý detektivní román. Zaživa to musela být
krásná dívka. Teď tam ale ležela zmasakrovaná k nepoznání, sexuálně
zneužitá a mrtvá...
Robertsová, Nora – Temné noci – napětí, tajemno a láska...
PRO DĚTI:

Babička
Staré pověsti české
Robinson Crusoe
Gulliverovy cesty – krásné ilustrované knihy, přepracované pro malé
čtenáře

Brezina T. – Klub Tygrů: Bezhlavý jezdec, Palác stříbrných panterů
Brána času: Boj černého rytíře, Výprava za dinosaury
Ségry a hromada malérů
Osborne, M.P. – Dobrodružství s tajemným rytířem
Dobrodružství v pralese
Dobrodružství v době ledové
Dobrodružství mezi piráty
Dobrodružství v říši pyramid – děti se pomocí kouzelného domečku
dostávají do jiné doby...
a mnoho dalších.

Jarmila Kresová
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Noc kostelů
Už podruhé se letos 27. května uskutečnila ve vojkovickém kostele Noc kostelů. Na
sto zájemců z řad místních i z okolí se přišlo i přes nepříznivé počasí podívat do místního kostela. Kromě výstavky starých biblí, misálů a kancionálů se návštěvníci mohli
pokochat i nevšedním pohledem na zvony ve věži. Po setmění následovala pobožnost
Korunky pod vedením pátera Pawla Cebuly a varhaník Jaromír Konvica svou hrou
dotvářel v kostele příjemnou atmosféru. Bohužel výpadek elektrického proudu zmařil
plánovaný varhanní koncert pouze při svíčkách.
Mgr. Iva Tycová
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Tenisový turnaj 2011
V neděli 5. 6. 2011 proběhl 2. ročník tenisového turnaje Starosta Cup. Turnaj se odehrál na tenisových kurtech ve Velkých Němčicích. V těžké konkurenci
dvojic z osmi okolních obcí zvítězila vojkovická dvojice ve složení M. Zámečník
a D. Vaculík.
Leoš Janíček

JUBILEA 1. 12. 2010 – 30. 6. 2011
Příjmení

Jméno

Věk

Ulice

Číslo popisné

Zitterbart
Vít
Růžička
Čermáková
Hanzlíček
Malá
Brezaniová
Vašíček
Klein
Svobodová
Vyskočilová
Navrátil
Krišpín
Šormová
Kolaříková
Smejkal
Tichá

Jiří
Zdeněk
František
Alžběta
Milan
Růžena
Stanislava
Vladimír
Pavel
Jana
Marie
Jiří
Jiří
Libuše
Marta
Josef
Věra

60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Blatná
Družstevní
Hlavní
Družstevní
Mlýnská
Vodní
Nádražní
Družstevní
Mácova
Hlavní
Nádražní
Blatná
Brněnská
Hlavní
Rajhradská
Rajhradská
Nádražní

283
266
16
282
57
104
229
290
230
121
188
206
270
197
110
184
123
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Příjmení

Jméno

Věk

Ulice

Číslo popisné

Veselý
Hubený
Nováková
Kleinová
Kryšpín
Kučerová
Divácká
Hamzová
Sosnarová
Papoušek
Burešová
Janíčková
Egerlová
Tuháčková
Macková
Macková
Černá
Dohnalová
Macka
Flodr
Iránková
Hrdá
Lemonová
Šindelář
Němec
NAROZENÍ
Klouparová
Floriánová
Blatný
Tischler
Tomášková
Kopřiva
Vaněk
Mašková
Jansa
Mašková
Karabec

Zdeněk
Josef
Blanka
Gertruda
Zdeněk
Hana
Zdenka
Eliška
Marie
Radislav
Josefa
Miluše
Marie
Jiřina
Marie
Věra
Františka
Marie
Ladislav
Bohuslav
Marta
Pavla
Anežka
Jan
Vladimír

70
70
70
70
70
70
75
75
80
80
80
81
81
81
84
84
85
85
85
87
87
89
90
90
91

Hlavní
Vodní
Nádražní
Mlýnská
Nádražní
Rajhradská
Hlavní
Rajhradská
Hrušovanská
Nádražní
Vodní
Hlavní
Blatná
Hlavní
Nádražní
Nádražní
Rajhradská
Mácova
Nádražní
Rajhradská
Hlavní
Hlavní
Hlavní
Rajhradská
Mlýnská

242
108
223
61
228
119
8
164
23
124
95
325
172
37
122
165
109
235
165
159
69
88
39
128
59

Melánie
Zuzana
Daniel
Karel
Táňa
Dominik
Kristián Tadeáš
Barbora
Josef
Laura
Tomáš

7. 12. 2010
26. 12. 2010
30. 12. 2010
7. 2. 2011
13. 2. 2011
24. 2. 2011
28. 2. 2011
23. 3. 2011
24. 4. 2011
1. 5. 2011
6. 5. 2011

Hlavní
Hlavní
Blatná
Družstevní
Sportovní
Mlýnská
Rajhradská
Družstevní
Družstevní
Prátna
Blatná

91
2
355
373
343
157
249
367
273
309
219

Václav
Marie
Regina
Jiří
Bohuslav

27. 1. 2011
18. 2. 2011
16. 4. 2011
5. 6. 2011
10. 6. 2011

Mlýnská
Brněnská
Rajhradská
Hlavní
Blatná

66
216
128
41
219

ÚMRTÍ
Šorma
Prašivková
Šindelářová
Fabiánek
Karabec
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Osud ibišků na návsi
Ibišek syrský (Hibiscus syriacus) je druh keřů z čeledě slézovité, ibišky patří
mezi opadavé dřeviny.
Ibišek je keř široce oblíbený pro své květy. Bylo vyšlechtěno mnoho odrůd
ve škále tvarů a barev květu, od modré přes růžovou a bílou do fialové, a také
mnoho plnokvětých kultivarů. Ibišek můžeme vysazovat jako větší soliteru nebo
jej můžeme kombinovat ve skupinách, také z něj můžeme vytvářet živé ploty.
Ibišky jsou teplomilné a mohou namrzat, proto je raději řežeme až na jaře.
Je poměrně nenáročný, vyžaduje slunce, propustnou výživnou půdu, ale snese
i horší podmínky. Ve stínu ovšem méně kvete. Rozmnožujeme jej snadno výsevem semen nebo řízkováním, odrůdy množíme roubováním.
Čerpáno z odborné literatury.
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Ibišky byly na návsi zasázeny v roce 2006 v souvislosti s kompletní rekonstrukcí
centra obce. Až do roku 2009 byly v naprosto vitálním stavu, po celé léto tvořily
úžasný dekorativní prvek.
Na jaře roku 2010 se však jejich stav začal výrazným způsobem zhoršovat. Na jaře
letošního roku, s výjimkou jednoho keře, zůstalo na návsi 12 ks uschlých jedinců.
Co mohlo být příčinou jejich hromadného zániku, lze v této fázi jen velice složitě
objektivně vyhodnotit. Pravdou zůstává skutečnost, že byly poškozeny náročnou rekonstrukcí silnice II. třídy, během níž zhotovitel používal i herbicidy na ničení plevelů
v nově budovaných travnatých plochách kolem silnice, a v neposlední řadě i houževnatou zimou 2010 – 2011.
Jelikož stísněné podmínky mezi dvěmi silnicemi, na kterých se provádí zimní chemická údržba, jsou pro jakoukoliv vegetaci velice náročné, byly na základě doporučení Ing. arch. Renaty Žižlavské k výsadbě vybrány opět ibišky syrské, a to na podzim
v měsících září až říjnu.
Karel Klein

Sbírka
pro Diakonii
Broumov
V pátek 13. května t. r.
se již tradičně uskutečnila humanitární sbírka
ošacení pro Diakonii
Broumov.
Pomalu přemýšlejme
a chystejme, co vyřadíme z našich šatníků na
podzimní sběr.

Kabelová televize, televize bez obav…
Vážení diváci,
Vaše kabelová televize Moravianet zachovává i nadále analogové televizní vysílání,
a to i po vypnutí analogového vysíláni 30. 6. 2011 z vysílače Kojál!
Všechny současné i starší přístroje (televize, videa, apod.), které umí zpracovávat
pouze analogové vysílání, budou s námi i nadále správně fungovat.
Děkujeme Vám za přízeň.
SELF servis
Více informací na Zákaznickém centru, tel.: 533 383 335 nebo na www.moravianet.cz
Tomáš Žondra
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www.xdream.cz

ZUMBU
s Martinem
Kdy?
Pravidelně v pátek od 10. 6.
Kde?
Sokolovna Vojkovice
Čas?
Od 20.30 hod. do 21.30 hod.
facebook ZUMBA s Martinem /www.xdream.cz/tel.603216060

HLEDÁM RODINNÝ DŮM se zahradou v obci
Vojkovice a okolí. Děkuji za nabídky.
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Tel.: 732 876 194

První kabiny 1961

Rekonstrukce 2006

Nové kabiny 2007

Výcvik dětí z MŠ v plavecké škole v Hustopečích

Výlet dětí ZŠ do Prahy
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