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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Srdečně Vás všechny zdravím těsně před Vánocemi a letos poprvé prostřednictvím 
zpravodaje.

Konec roku bývá prostorem pro bilancování, zamyšlení se nad tím, co vše se událo 
a co se zrealizovat nepodařilo. Pokaždé se ale jedná o subjektivní pocity každého 
z nás, které záleží na tom, jaké si na sebe klademe nároky.

Já o nárocích na sebe kladených pomlčím a v kostce se zmíním o tom, co čeká 
naši obec v roce 2013, samozřejmě pokud se nenaplní „Mayské proroctví o konci  
světa“.

V červenci t.r. získala obec v rámci OPŽP dotaci na akci s názvem „Protipovodňo-
vé opatření obce Vojkovice“. Stavba je členěna následně:

1.  Pořízení digitálního povodňového plánu (povodňové komise, ohrožené objekty, 
evakuační místa, důležité organizace, subjekty, hlásné profily, místa omezující 
odtokové poměry apod.). Digitální povodňový plán slouží pro celé území obce 
Vojkovice (bude k dispozici na webových stránkách obce). 

2.  Zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování 
a vyrozumění s možností dálkového ovládání z Operačního a informačního stře-
diska HZS Jihomoravského kraje. Rozhlas a napojení na jednotný systém varo-
vání a vyrozumění slouží pro celé území obce Vojkovice.

3.  Vybudování hlásného profilu skupiny C (hladinový snímač 1 kus, vodočetná lať 
1 kus) na toku řeky Svratky u mostu (měřená data budou zpřístupněna na webo-
vých stránkách obce).

4.  Vybudování srážkoměrné stanice – 1 kus (měřená data budou zpřístupněna na 
webových stránkách obce).

V současné době probíhá příprava smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP. Realizace 
stavby proběhne do konce měsíce srpna 2013. Realizační náklady činí 1 567 458 Kč.  
Z toho dotace 1 364 706 Kč a vlastní zdroje 202 752 Kč. Zhotovitelem stav-
by je na základě výběrového řízení společnost Bártek rozhlasy, s.r.o., Valašské  
Meziříčí.

Naplno běží příprava akce „Výměna zdroje vytápění a snížení energetické ná-
ročnosti základní školy v obci Vojkovice“. Jedná se o výměnu venkovních výplní 
otvorů budovy (okna, dveře), zateplení fasády a střechy, ale zejména změny vytápě-
ní budovy tepelným čerpadlem. K těmto technickým opatřením, na která obdržela 
obec podporu v rámci OPŽP, budou provedena další technická opatření v interiéru, 
jako např. utěsnění stropních podhledů kolem zdí, opravy a výměny sanitární tech-
niky, sanace vlhkého zdiva ve sklepních prostorách a.j. Součástí stavebních činností 
bude i úprava venkovních chodníků. Zahájení stavebních prací je naplánováno na 
začátek měsíce června r.2013, samozřejmě pokud se do této doby podaří dotáhnout 
do finále administrativní kroky vedoucí k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory  
se SFŽP.
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„Vojkovická vrbovna – jižní mokřad“
V rámci 42. výzvy OPŽP podala obec žádost o poskytnutí dotace na shora uvedený 

záměr. 
Projekt, jehož autorem je Ing. František Marcián, je jedním z dalších kroků vedou-

cích k revitalizaci krajiny, a to v lokalitě s výskytem vrb hlavatých, v blízkosti odleh-
čovacího ramene Mlýnského náhonu.

Návrh předpokládá vytvoření dvou mokřadů s nízkou hloubkou vody. Mokřady 
vzniknou zahloubením pod stávající terén. Zahloubení bude provedeno tak, aby 
vznikly různé hloubky vody. V omezené části bude hloubka 0,8 až 1,5 m. V rozsáh-
lejší části pak budou hloubky 30 až 60 cm a 0–20 cm. Velká část mokřadů bude mít 
dno nad hladinou vody a bude pouze zamokřená. Dno mokřadů bude v celé ploše 
zvlněné. Předpokládá se kolísání hladiny vody dle množství dešťových srážek. Břehy 
a okolí mokřadů budou ohumusovány a zatravněny. Sklony břehů budou proměnné od  
1 : 3 po sklon 1 : 10. 

Pomístně budou v mokřadech a okolí vyskládány kamenné valy pro vytvoření 
úkrytů živočichů. Valy budou provedeny z volně loženého lomového kamene tak, 
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aby mezi kameny byl vytvořen dostatek mezer. Povrch valů bude pouze upraven do 
stabilního tvaru, to znamená, že horní kameny budou urovnány, aby se samovolně  
nesesouvaly. 

Zemina vytěžená z mokřadů bude použita k modelaci stávajícího terénu a násypu. 
Násyp bude doplněn zeminou z dolních úrovní výkopu a povrch násypu bude ohu-
musován.

Břehy mokřadů a celá plocha biocentra včetně terénních úprav budou zatrav- 
něny. 

Výsadby budou sestávat z liniových, skupinových a plošných výsadeb listnatých 
stromů a keřů. 

Za tři až pět let by měly být porosty keřů plně zapojené. Zapojené stromořadí by 
mělo vzniknout do pěti až deseti let.

Předpokládané celkové náklady na projekt činí 3 650 000 Kč.
Předpokládaný termín zahájení prací v případě získání podpory se předpokládá na 

podzim 2013, eventuálně jaro 2014.
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Rekonstrukce místní komunikace v ulici Mlýnská.
Rozhodně tato místní komunikace patří mezi nejhorší v obci a přejít jí v deštivém 

počasí bez holínek je takřka nemožné. Obec učinila již desítky pokusů o získání fi-
nanční injekce v podobě dotace z různých zdrojů na její rekonstrukci, vždy marně. 
V letošním roce se blýskla naděje, že prostředky by bylo možné získat v roce 2013. 
Tuto informaci prosím brát s rezervou.

To byl výčet těch největších akcí, které má obec před sebou v roce 2013.

Samozřejmě život na obci není pouze o investicích. Chci připomenout i jiné oblasti 
jako například zajištění kvalitního školství, podporu místní dobrovolných zájmových 
sdružení, péče o kulturní památky, zajištění likvidace odpadů, péče o veřejný pořádek, 
péče o veřejnou zeleň, zajištění zimní údržby místních komunikací a.p. Tyto činnosti 
jsou většinou vnímány jako samozřejmost.

Musím objektivně ocenit velice dobrou komunikaci s místními sdruženími. K dneš-
nímu dni je jich na území obce registrováno celkem 9 a všechna jsou aktivní.

Rybářské sdružení Vojkovice, o.s.
SK Vojkovice, o.s.
TJ Sokol Vojkovice, o.s
Sdružení aktivních seniorů Vojkovice, o.s.
Myslivecké sdružení Vojkovice, a.s.
Tazík, o.s.
Občanské sdružení Šimlochy
Tenisový klub Vojkovice, o.s.
Český svaz chovatelů poštovních holubů, ZO Vojkovice

Nelze opomenout velice kvalitní úroveň školství v naší obci. Měl jsem možnost na-
vštívit několik škol v okolí a troufám si s naprostou jistotou tvrdit, že kvalita školství 
v naší obci se řadí na čelní místa.

Samozřejmě čas od času se menší či větší problém vyskytne, ale rozhodně je vede-
ním školy velice operativně a citlivě řešen. Je k veliké škodě, když se problémy řeší 
formou davového nátlaku na vedení školy ze strany rodičů. S naprostou jistotou opět 
tvrdím, že personální obsazení ať již školy nebo školky a zejména vedení, je natolik 
kvalitní, že je schopno bez jakýchkoliv intervencí zvenčí školskou problematiku zvlá-
dat.

S vazbou na novelu zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích, jsou v sou-
časné době připravovány dvě obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška 
Obce Vojkovice č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a Obecně závazná vyhláška Obce Vojkovice č. 2/2012 o místních poplatcích v obci 
Vojkovice. Obě vyhlášky by měly nabít účinnosti od 1. 1. 2013.

Budou na programu zasedání Zastupitelstva obce Vojkovice dne 13. 12. 2012.

Další aktuality o dění v obci budeme nadále zveřejňovat na internetových stránkách 
obce www.vojkovice.info a na regionálním infokanále.
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Vážení spoluobčané. 
S blížícími vánočními svátky chci poděkovat všem, kdo se aktivně zapojují do ži-

vota v obci. Moje poděkování nemůže být cílené, protože mám obavy z toho, že bych 
na někoho zapomněl.

Chci Vám popřát klidné Vánoce plné příjemných prožitků. Klidné Vánoce v kruhu 
Vašich nejbližších.

Vánoce oproštěné od starostí a chmurných myšlenek. Zkrátka a dobře Vánoce ta-
kové, jaké mají být.

V roce 2013 Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí a jen samé úspěchy. 

Karel Klein – starosta

Tradiční IV. Svatohubertská mše ve Vojkovicích
V sobotu 27. října se obec Vojkovice probudila do slavnostního rána. Po velkých 

a náročných přípravách se v historii obce již po čtvrté zásluhou pana Benedikta Čupy 
uskutečnila Svatohubertská mše. Ze všech akcí konaných na území obce patří tato 
bezesporu na první místo, a to zejména s ohledem na její kvalitu a množství účastníků.

Letošní Svatohubertská mše byla výjimečná tím, že se jí zúčastnil první muž české 
církve svaté, mons. kardinál Dominik Duka, který ji sám celebroval.

Jako tradičně byla mše zahájena vystavením uloveného jelena dvanácteráka před 
obecním úřadem, vystoupením dechové hudby Amatéři z Dobšic a slavnostním vy-
stoupením trubačů, studentů Mendelovy univerzity v Brně.

Po půl desáté se slavnostní průvod vydal od obecního úřadu k chrámu sv. Vavřin-
ce.V průvodu nechyběli zástupci církve, rytíři různých rytířských řádů, starostové 
okolních obcí a dalších vesnic, které jsou součástí židlochovické farnosti, členové 
místního mysliveckého sdružení, hosté z řad myslivců a příznivců lovu. Koňské dvoj-
spřeží s kočím panem Janem Čupou vezlo symbol Svatohubertské mše, jelena dva-
nácteráka. Slavnostní ráz dodali celému průvodu jak trubači a zpěváci z Mendelovy 
univerzity v Brně, tak především krásný kočár tažený čtyřspřežím černých koní s ha-
vraním leskem, který vezl mons. kardinála Dominika Duku.

Kostel sv. Vavřince, který má kapacitu cca 250 lidí, se během krátké chvíle zaplnil 
do posledního místa a ani na stání nezůstal téměř žádný prostor. Před svatostánkem 
byla umístěna velkoplošná audiovizuální technika, která průběh celé mše přenášela. 

I přes velkou nepřízeň počasí se před kostelem sešlo přinejmenším 200 účastníků, 
kteří zcela prochladlí sledovali průběh mše svaté na velkoplošných obrazovkách a ob-
čerstvovali se teplými nápoji ze stánku v ulici Hlavní.

Samotná mše svatá sloužená panem kardinálem, jemuž asistoval pan farář Pawel 
Cebula, včetně účasti zástupců církve svaté, mezi kterými nechyběl ani vojkovický 
rodák pan farář Jiří Prokop, se stala pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zá-
žitkem.

Samotná osobnost pana kardinála, jeho schopnost zaujmout všechny účastníky ať 
již z řad věřících nebo těch, kdo na mši přišli z pouhé zvědavosti, byla obdivuhodná 
a určitě zanechala v každém z nás hluboký dojem.
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Zkrátka a dobře troufám si tvrdit, že IV. Svatohubertská mše byla událostí, která 
v novodobé a rodící se historii obce Vojkovice bude zapsána zlatým písmem. 

Kolik je vůbec obcí a měst v České republice, které měly tu čest, že je navštívil 
český kardinál? Kolik je vůbec míst v ČR, kde se akce podobného významu konají?

Tak jak jsem svůj příspěvek zahájil, tak ho i končím. Jsou v našich životech momen-
ty, kdy je třeba úsilí stovky lidí, aby uvedli do pohybu jednoho protagonistu. V našem 
případě to byl jeden autor vznešené myšlenky, který rozhýbal davy kolem sebe.

Čest a uznání patří panu Benediktu Čupovi.
Karel Klein – starosta obce Vojkovice

Dominik Jaroslav kardinál Duka OP
ŽIVOTOPIS

Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka z povolání. 
Jaroslav Duka v roce 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu bylo 
z kádrových důvodů znemožněno. Vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1965 byl 
přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

5. ledna 1968 vstoupil tajně do dominikán-
ského řádu, který byl v té době zakázán, a přijal 
řádové jméno Dominik. 22. června 1970 přijal 
kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána Tro-
chty a pět let působil v duchovní správě v po-
hraničních oblastech. V roce 1975 mu byl odňat 
„státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak 
patnáct let jako rýsovač v továrně Škoda-Plzeň. 
V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské 
teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě.

V roce 1981 byl odsouzen za trestný čin maře-
ní státního dozoru nad církvemi a patnáct měsíců 
byl vězněn v Plzni-Borech za řádovou činnost, 
organizování studia dominikánských kleriků, sa-
mizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 
byl Magistrem Řádu dominikánů jmenován pro-
vinciálem Československé dominikánské pro-
vincie a byl jím až do roku 1998. Po listopadu 

1989 byl předsedou Konference vyšších řeholních představených v ČR a viceprezi-
dentem Unie evropských KVŘP (1992–1996). Jako odborný asistent přednášel bib-
listiku na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v letech 1990 -1998 
byl členem Akreditační komise při vládě ČR.

Papežem Janem Pavlem II. byl 6. června 1998 jmenován 24. sídelním biskupem 
v Hradci Králové. 6. listopadu 2004 byl jmenován apoštolským administrátorem 
diecéze litoměřické. Tuto funkci vykonával do 22. listopadu 2008. 

Svatý otec Benedikt XVI. jej 13. února 2010 jmenoval 36. arcibiskupem pražským 
a 6. ledna 2012 byl jmenován kardinálem Církve svaté.
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Poděkování
za pomoc při organizování IV. Svatohubertské mše ve Vojkovicích.

Na přípravách a samotném průběhu akce se podílelo mnoho lidí, kteří si zaslouží 
toto připomenutí a poděkování:

– pan farář R. D. Mgr. Pawel Cebula
– starostové a zástupci obcí, které jsou součástí židlochovické farnosti
– Město Židlochovice
– Obec Hrušovany u Brna
– Obec Unkovice
– Rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
– Policie ČR v Židlochovicích pod vedením Bc. Libora Dofka
– Obecní policie pod vedením pana Milana Šebka
– kočí dvojspřeží pan Jan Čupa
– dechová hudba „Amatéři z Dobšic“
– trubači a zpěváci z Mendelovi univerzity v Brně
–  jednotka sboru dobrovolných hasičů v Židlochovicích pod vedením pana Petra 

Svobody a jednotky SDH z Unkovic a Blučiny
– dva hlavní režiséři akce pan Dušan Spáčil a Jaroslav Mahovský
–  pan Jan Kryšpín s rodinou a paní Jaroslava Štaudová, kteří se podíleli na výzdobě 

kostela
– desítky dobrovolníků z Vojkovic a okolních obcí
– sdružení aktivních seniorů Vojkovic (vynikající koláčky)
Přededevším bych rád poděkoval autoru této myšlenky a hlavnímu organizátorovi 

panu Benediktu Čupovi.
Celá slavnost proběhla díky mnoha ochotným lidem velmi dobře, všichni zúčast-

nění se svých úkolů zhostili beze zbytku. Proto ještě jednou děkujeme a těšíme se na 
příští spolupráci.

 Leoš Janíček

Základní škola
Vážení občané,

 s blížícím se koncem roku mi dovolte krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím. 
Letos navštěvuje základní školu 48 žáků, z toho jedenáct prvňáčků. Po vyučování 

mohou děti docházet do sportovního, dyslektického, keramického kroužku a kroužku 
stolních her. Kromě toho poskytujeme prostory pro zájmovou výuku angličtiny, pro 
taneční kroužek (Starlet) a nově pro bojové sporty (agentura Rytmik). 

Stejně jako v minulých letech probíhá v naší škole cvičení žen a zumba.
V měsíci říjnu se uskutečnila na školní zahradě podzimní brigáda, které se zúčastni-

lo na 40 rodičů a dětí. Firma SDS zajistila zorání části pozemku.
Z dalších akcí, které ve škole proběhly, bych ještě ráda zmínila slavnostní pasová-

ní prvňáčků, besedu s policistkou o dopravní výchově, návštěvu Mahenova divadla 
a ekologický výukový program Strom. Dětem se také velmi líbil projektový den ba-
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revný podzim a tvůrčí odpoledne, kdy pod vedením jedné z maminek připravovaly 
drobné dárečky na Vánoce. Žáci naší školy též vystoupili na podzimním vítání občán-
ků a rozsvěcení vánočního stromu.

Za zmínku také jistě stojí, že kromě moderní počítačové učebny jsme letos pořídili 
z prostředků EU také interaktivní tabuli. A díky štědré sponzorské pomoci jsme moh-
li začít s postupnou výměnou letitého a již velmi opotřebovaného nábytku v základní 
škole. Na zakoupení žákovských lavic využijeme finančních darů od rodičů a sponzorů. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří jakkoliv přispěli ke zlepšení podmínek 
výuky a prostředí na naší škole. Velmi si vážíme všech darů i ochoty pomoci. 

Současně děkuji představitelům obce za vstřícný přístup a všem zaměstnancům Zá-
kladní školy a Mateřské školy Vojkovice za jejich obětavou práci a přeji jim i vám 
mnoho zdraví a úspěchů v příštím roce.  Mgr. Libuše Matyášová, ředitelka školy

Mateřská škola
 
V tomto školním roce navštěvuje naši školu 46 dětí, dalších 7 dětí nastoupí ve  

2. pololetí. Celkem je zapsaných 53 dětí. Pracovní kolektiv rozšířila paní Lenka 
Komínková, která působí jako učitelka na částečný úvazek ve třídě Žabiček. 

Každoročně se podmínky pro pobyt dětí v mateřské škole díky zřizovateli a spon-
zorům zlepšují. V obou třídách máme výškově stavitelné stolky pro děti, třída Slu-
níček je vybavena i novými barevnými židličkami; do třídy Žabiček jsou nové žid-
ličky tří výšek objednané. Z konzultačních hodin s rodiči v loňském školním roce 
vzešel požadavek na celodenní uzavírání mateřské školy. Toto se podařilo vyřešit 
místními telefony s otevíráním vstupních dveří u obou tříd. Sponzorsky zajistil pan 
Tischler. Ještě jednou moc děkujeme. 
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Kromě tradičních akcí, které pořádáme každým rokem, se díky nabídce rodičů na-
šich dětí uskutečnily další akce pro děti, které jsme v ročním plánu zařazené neměli.

Využili jsme například nabídku k návštěvě Lamacentra Hády v Brně. 
Krásné prostředí jámového lomu Džungle, vápencových skal a zeleně spolu se 

skupinou lam alpak nabízí jedinečné prostředí, které jinde v Brně nenajdete. Chov 
lam přispívá k údržbě travních porostů, environmentální výuce a je pojítkem mezi 
ochranou přírody a citlivým využíváním tohoto území. S dětmi jsme uspořádali 
výlet se zážitkovým programem, ve kterém se blíže seznamovaly s „velkým zvíře-
tem“. Díky okouzlujícím očím, příjemné srsti a mírné povaze lam pominul prvotní 
strach z neznámého tvora a děti za pomoci lektorů hladily a krmily zvířata. Také se 
seznámily s tím, jak se mají chovat mezi zvířaty a čeho se vyvarovat. Ve školce si 
potom z lamí vlny vyrobily obrázek lamy. 
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V říjnu se také uskutečnila další z nových akcí pro rodiče s dětmi, kterou zorga-
nizovali ve školce rodiče – Dýňování. Děti si za pomoci rodičů na školním dvoře 
vyráběly různé strašáky z dýní, zdobily přírodninami a v závěru je společně umís-
tily v prostoru školního dvora. 

Obdobou jarního probouzení broučků byla akce Uspávání broučků s večerním 
průvodem s lampiony, uspáváním broučků ukolébavkou a schováním „broučků“ 
pod listy.

Z divadelních představení, kterých se děti zúčastnily ve školce nebo v divadle 
Radost v Brně, bylo novinkou zhlédnutí představení Tři pohádky pro rošťáky 
v Muzeu loutek. Na této scéně v komornějším prostředí jsme pohádky zhlédli popr-
vé, děti se do představení mohly aktivně zapojit a pohádky se jim líbily.

V naší mateřské škole i letošním školním roce máme taneční kroužek Starlet 
a angličtinu Rytmik. Od ledna přibudou edukativně –stimulační skupinky pro před-
školní děti s rodiči. 

Od března budeme s dětmi jezdit na plavecký výcvik do Hustopečí.
Tolik informace o některých našich aktivitách, více na www.skolavojkovice.cz.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce.
 Věra Kopčáková

Sdružení aktivních seniorů
Blíží se konec roku a tedy čas seznámit vás s naší letošní činností. Začali jsme po-

mocí při pořádání dětského maškarního plesu. Divadelní představení „Někdo to rád 
horké“ nás všechny pobavilo.

V březnu nám pan starosta domluvil prohlídku našeho vojkovického mlýna. S jeho 
modernizací a výrobou nás seznámil pan ředitel Ing. Faika. Dále to byla rovněž zají-
mavá prohlídka místní keramické dílny pana Kovarčíka. 

Konec března byl ve znamení jarního úklidu veřejných prostranství naší obce, při 
kterém také aktivně pomáhaly naše seniorky. 

V dubnu jsme jeli na výstavu květin Flora, tentokrát do Bratislavy. Na poměrně 
malém prostoru se bylo opravdu na co dívat. Protože byl krásný slunečný den, stihli 
jsme ještě navštívit hrad Děvín, který ční nad soutokem řeky Moravy a Dunaje. Byla 
to tečka za příjemně stráveným dnem. 

Květnová oslava Svátku matek s občerstvením, kterou nám zpestřili žáci základní 
školy svým vystoupením, se všem líbila. Děti dostaly malou sladkost a jejich učitelky 
velké poděkování za přípravu vystoupení.

Pro velký zájem jsme po roce zopakovali prohlídku zámku v Židlochovicích. 
Zájezd na Baťův kanál, to nebyla jen projížďka lodí, prohlídka krásného milotické-

ho zámku, ale také prohlídka dnes již nefungujícího mlýna ve Strážnici. Pan správce 
nás svým vtipným vyprávěním neskutečných historek velice pobavil. 

Další naplánovaný zájezd byl do Znojma. V září na nás v 9.00 hodin ráno u Louckého 
kláštera čekal vláček, kterým jsem se pohodlně projeli historickou částí tohoto města. 

Odtud jsme odjeli do vojenského bunkru u Šatova. Z důvodu časové rezervy jsme 
si mohli prohlédnout vodní mlýn v nedalekém Slupu. Měli jsme možnost mimo jiné 
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vidět v provozu mohutná dřevěná lopatková kola – úžasná podívaná. Potom jsme se 
vrátili zpět do Šatova navštívit ručně malovaný sklep a ochutnat místní značková vína 
– tomu se nedalo odolat. 

Zmíním se ještě o exkurzi do židlochovické mucholapkárny. S panem Moudrým 
jsme si domluvili prohlídku na září.

Nemohu vynechat ani pečení koláčků na zatím největší pořádanou slavnost „Svato-
hubertskou mši“. Čtyři skupinky našich seniorů obětavě napekly spousty výborných 
koláčků, které rozdávaly mezi zúčastněné. Patří jim velké poděkování!

A poslední přednáškou tento rok skoro uzavíráme. Zajímáme se jako důchodci, co 
nás čeká a jaké máme šance na klidné stáří. Zajímavou besedu na toto téma si pro nás 
připravila Mgr. Iva Tycová.

Pro letošek jsme toho zvládli celkem dost a můžeme se těšit na rok 2013.

Za seniory vám všem přeji do nového roku hlavně štěstí a zdraví.
 Radoslava Kubátová 

Vítání občánků.
V sobotu 10. listopadu byli na obecním úřadě slavnostně uvítání do života tito  

občánci:
Erik Sobotka Štěpán Remeš
Natálie Iránková Filip Hanzlík
Ondřej Karásek Adam Valnoha

Slavnostní událost byla zpestřena vystoupením dětí z mateřské a základní školy. 
Malí občánkové si na památku odnesli oranžového vojkovického soba a pamětní  
knihu, maminky kromě kytičky obdržely také finanční příspěvek na pleny. 
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Moto:  „Ať chceš nebo nechceš, někam patříš. 
Jak hodně však někam patříš,  
to už záleží jen na tobě.“

Letošní příspěvek do zpravodaje začínám asi trošku neobvyk-
le, ale myslím si, že nás toto heslo také trošku charakterizuje. 
My, Tazíci, se cítíme býti občany naší vesničky a širému světu 
sdělujeme, že tu jsme. A že existuje i ona krásná dědinka Vojkovice, 
odkud pocházíme a kterou reprezentujeme. Kde? Přece na poli soutěží v požárním 
sportu, ve společenstvu hasičů nejen na Moravě. V oblasti práce s dětmi. V kulturně 
společenském prostředí při pořádání akcí zábavných i poučných. Jako patroni školy 
a školky. A v neposlední řadě jako čestní a pracovití kamarádi.

Když začnu od konce sportovní sezóny, můžeme se pochlubit nedávným pohárovým 
umístěním dětí z oddílu na branném závodě pořádaném 17. 11. 2012 Prezidiem Mo-
ravské hasičské jednoty v Zastávce. Zde v konkurenci 80 soutěžních družstev získala 
naše družstva mladších žáků (Vítek Blatný, Ondra Spáčil, Terezka Blatná) 32. místo, 
starších žáků (Roman Svoboda, Andrejka Svobodová, Rostík Krejčí) 23. místo a do-
rost (Martin Spáčil, Jakub Spáčil, Kamila Bartončíková) 2. místo. Gratulujeme. 

Ale není to jen o požárním sportu, je to i o vzdělávání a setkávání se na různých ji-
ných akcích pořádaných hasiči, kde naše děti sbírají vědomosti a zkušenosti, zároveň 
však také samy mají co nabídnout. Když se řekne v hasičských kruzích „tazík“, není 
to jen slovo. Spousta lidí si to okamžitě spojí: „Jo jo, Tazík Vojkovice, ty znám…“ 
Nakonec i při oficiálním ukončení letošní sportovní sezony zaznělo: „ Všem sborům 
Moravské hasičské jednoty, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a občanskému 
sdružení Tazík – třikrát nazdar !!!“ „ Zdar! Zdar! Zdar!“ Velmi si u hasičstva cením 
otevřenosti a vřelosti lidí, kteří tuto činnost vykonávají, jejich obětavosti a odhodlání. 
Není třeba mít drahou techniku, zásahovou jednotku nebo nejmodernější hasičskou 
stanici, stačí mít srdce hasiče a patříte k nim. I my k nim patříme!

Kdo nás zná, ten dobře ví, jaké akce Tazík pořádal či spolupořádal s jinými spol-
ky nebo s obcí v uplynulém roce. Vzpomenu jen některé: Dětský maškarní ples  
s KUNG-FU pandou, zimní tábor Po stopách Roalda Amundsena, Den pro Vojkovice, 
Velikonoční pletení s Tazíkem, jarní a podzimní brigáda na školní zahradě, prázdnino-
vé putování s Asterixem po Jeseníkách, vítání zimy na Opatově, pomoc při pořádání 
Hubertské mše, Halloweenská párty a ještě Mikuláš. K tomu pravidelné schůzky, tré-
ninky,závody a desítky hodin při opravě oddílového autobusku. Všem, kteří se podílí 
na aktivitách, pomáhají nám na brigádách, chodí na naše akce nebo s námi jen sym-
patizují, všem těmto lidičkám moc a moc děkujeme. 

Zmínil jsem tu brigády na školní zahradě. Kdo to ještě nevíte, tak pozemek mezi 
školkou a školou se díky naším paním učitelkám, za pomoci rodičů, dětí a kamarádů 
postupně přetváří na přírodní učebnu. Podařilo se vybudovat jezírko, které už si vy-
tváří vlastní ekosystém. Bude-li sníh, mají děti možnost zajezdit si tu na sáňkovacím 
kopečku nebo nadělat koule a postavit sněhuláky. V teplých měsících obdivovat zá-
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hony květin, pozorovat broučky a ještěrky, žáby v jezírku. Mohou jako správní hos-
podáři pečovat o své záhony s hráškem, mrkví a jinými plodinami. Naučí se tu vrátit 
k přírodě, od které nás civilizace oddaluje. Díky takové přírodní učebně děti spoustu 
věcí snáz a lépe pochopí. To vše vzniká díky Vám, vy sami svým přispěním dokážete 
obrovské věci. Tazík jen nese myšlenku a bude rád, rozšíří-li se řady kamarádů a ro-
dičů, kteří přicházejí na brigády pravidelně. Čekají nás nové projekty, nové výzvy, 
ale i opakované práce na školní zahradě. Rádi bychom dokončili atrium a vybudovali 
malou farmičku… Těšíme se na vás na jarní brigádě. Jak už jsem psal výše o tom, že 
Tazík je srdcem hasič, tak si také dovolím říct, že Tazík už neodmyslitelně patří k naší 
škole a školce a že má své pevné místo mezi vojkovickými spolky.

Rád bych ještě sdělil, že dveře do našeho spolku jsou pro slušné lidi vždy otevřené 
a vaši pomoc jistě neodmítneme. Pokud hledáte víc informací, stačí juknout na interneto-
vou stránku www.tazik.eu nebo za námi prostě přijďte. Ukončil bych vše jedním citátem:

„Někdy jsme jenom loutky a život si s námi pohrává. Lepší je být osobností 
a s životem si hrát…“ Váš Tazík

Knihovna 
Toto období je jak stvořené k tomu, sednout si do teplíčka, uva-

řit si čaj a přečíst si pěknou knihu. Teplo doma máte, čaj určitě 
taky a knihy si můžete půjčit v naší knihovně.

Obecní knihovna Vojkovice je otevřena  
každou středu od 15 do 18 hodin.
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V současné době se v knihovně dokončuje automatizace a aktualizace knihovního 
fondu. To znamená, že se při vkládání knih do počítače vyřazují „ležáky“ a nahrazují 
se novými knihami. Takže je opravdu z čeho vybírat. V brzké době se o tom budete 
moci přesvědčit na on-line katalogu.

Stále probíhá celorepubliková akce pro děti ČTENÍ POMÁHÁ. Děti se mohou za-
registrovat na stránkách www.ctenipomaha.cz, vyberou si knihu z nabídky, po přečte-
ní odpoví na pár kontrolních otázek a získají 50 Kč, které mohou ihned věnovat na 
charitu – někomu, kdo potřebuje naši pomoc. Třeba na výcvik psa pro postiženého 
člověka, na speciální kolo pro někoho, kdo nemůže chodit nebo na nějakou potřebnou 
operaci. Myslím, že je to zajímavá motivace, zvláště před Vánocemi…

Bohužel, dětem se číst nechce. Pohodlnější je nechat se bavit televizí nebo sedět 
u počítače. Přitom čtení učí děti morálním hodnotám, rozvíjí jazyk, paměť a předsta-
vivost, rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení … Proto je důležité 
vést děti ke čtení. A proto už několik let probíhá u nás krásná akce CELÉ ČESKO 
ČTE DĚTEM – www.celeceskoctedetem.cz. 

 Přeji vám, abyste měli čas udělat si teploučko, uvařit si dobrý čaj a přečíst si pěk-
nou knihu.  Jarmila Kresová

Fotbalová mládež SK Vojkovice
Předpřípravka

Mezi mládežnická družstva SK Vojkovice patří fotbalová předpřípravka pro fotbalis-
ty do 6 let. Na tréninku se zaměřujeme formou her na pohyb a seznámení se s míčem.
Trénink probíhá v uvolněném režimu a jednotlivé činnosti si vybírají často děti. Od-
měnou za jejich tréninkovou aktivitu jsou přátelské zápasy, které nejčastěji probíhají 
s předpřípravkou Měnína. Výsledek zápasu rozhodně není znám a pravidla jsou hodně 
uvolněná. Hráči často sledují místo hry letadla nebo si jednoduše odskočí k mamince.

Mladší přípravka
Kategorie hráčů do 8 let. Fotbalové přípravky trénují společně 3x týdně a kro-

mě mistrovských zápasů odehrály spoustu zápasů přátelských. Herní plochou je 
necelá čtvrtina hřiště a hraje se s čtyřmi hráči v poli a brankářem. Díky malým 
rozměrům hřiště jsou všichni hráči neustále ve hře a padá spousta gólů. Střídá se 
hokejovým způsobem, aby dostalo prostor co nejvíce hráčů. V letní části mladší 
přípravka vyhrála dva turnaje, z toho jeden pořádala na domácím hřišti. Ve své 
soutěži si vedla v podzimní části skvěle a v tabulce je první. Na úspěšnou pod-
zimní sezónu navazuje zimní aktivita. Mladší přípravka odehraje několik turnajů 
a část zimní přípravy stráví ve sportovní hale Žabčice.

Starší přípravka
Kategorie hráčů do 10 let. Herní systém na hřišti o velikosti 25x40 m je 5 hrá-

čů v poli a brankář. Střídá se opět hokejovým způsobem. Díky komfortu v po-
době dvou travnatých hřišť a podpoře SK měla možnost starší přípravka sehrát 
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spoustu přátelských utkání a mini-turnajů na domácím hřišti. Také podzimní se-
zóna byla úspěšná, kdy nám patří krásné druhé místo v naší soutěži. Zimní část 
trávíme v místní sokolovně a organizujeme přátelská utkání ve sportovní hale 
Žabčice. Plánujeme uspořádání zimního turnaje pro starší přípravky okolních  
obcí.

Trenéři: Radim Hanzlík, Luboš Konečný, Richard Večeřa

Mladší žáci
Hráči ve věku do 12 let. V krajské soutěži to nemají mladší žáci lehké. Před sezónou 

odešla spousta hráčů do starších žáků a nově vytvořený tým se sehrává. Mladší žáky 
trénuje Zdeněk Valnoha, fotbalista s ligovou zkušeností. Také tyto zkušenosti a jeho 
nadšení pro fotbalovou mládež nesou své ovoce. Všichni hráči fotbalově rostou a hra 
celého mužstva se zlepšuje. Rovněž žáci téměř plynule začali zimní sezónu turnajem 
a přípravou v sokolovně.

Trenér: Zdeněk Valnoha

Starší žáci – Černá lokomotiva
Starší žáci odehráli poslední utkání podzimní části krajské soutěže a vítězstvím 

v Rosicích 4 : 0 dokončili famózní tažení touto soutěží, kdy v jedenácti utkáních 
neztratili jediný bod, nastříleli svým soupeřům 51 branek a dostali pouhé 4 góly. 
S 33 body a náskokem 9ti bodů před nejbližšími pronásledovateli vedou suverénně 
svoji skupinu a mají tak skvěle nakročeno k postupu do žákovského krajského pře-
boru, což by byl pro naše kluky a klub velký úspěch. Hoši celou podzimní sezonu 
ve všech utkáních své soupeře výrazně herně převyšovali a hráli líbivý kombinační 
fotbal, v mnohých utkáních jen zřídka pouštěli protihráče na svoji polovinu hři-
ště, čímž dělali radost všem, kteří se o ně starají, ale hlavně sami sobě. Důleži-
té je, že tvoří skvělou partu, což je jeden z důvodů jejich úspěchu. Klukům patří  
velký dík. 

Trenér: František Furch

Z dalších našich aktivit mohu zmínit uspořádání zájezdu na fotbalovou reprezen-
taci, což zejména pro nejmenší hráče byl velký zážitek. Společně jsme trénovali 
s Petrem Švancarou a dalšími hráči ligové FC Zbrojovky Brno. Jsme rádi, že více 
než 50 chlapců a dívek nesedí doma u televize nebo počítače a běhá s námi po hřišti. 
Ne ve všech obcích či městech tomu tak je. Je obecně velký nedostatek dětí, které 
se chtějí věnovat sportu, a to často i tam, kde je vybudováno nové zázemí i hřiště. 
Vojkovice naštěstí však fotbalovou mládež mají a jak jsem uvedl, nevede si špatně. 
Je to samozřejmě i díky podmínkám, které nám poskytuje SK, díky podpoře obce 
Vojkovice a fotbalových příznivců a nedílnou součástí motivace mládeže je také 
úroveň soutěže A mužstva mužů. Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomáhají a za 
podporu a přízeň.

Richard Večeřa.
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Oprava a odbahnění rybníka Šejba  
v k.ú. Vojkovice u Židlochovic

Rybník Šejba, nazývaný též Hrušovanský rybník, leží od zastavěné části obce  
Hrušovany cca 350 m, zatímco od prvního obydlí ve Vojkovicích 1,2 km, a to vzduš-
nou čarou. Nachází se v k.ú. Vojkovice u Židlochovic a od k.ú. Hrušovany u Brna ho 
dělí řeka Šatava.

Historie rybníka v posledních několika letech nebyla zrovna nejrůžovější. Pamatuji 
si velice dobře dobu, kdy rybník soužil jako centrum letní rekreace pro široké okolí. 
Ještě v sedmdesátých letech byly v letních měsících pláže plné rekreantů a vysloužilá 
tramvaj sloužila na tehdejší dobu jako slušný bufet.

Postupně však důsledkem 
intenzivního chovu ryb, bez 
potřebné údržby a důsled-
kem vodních abrazí a děr od 
vodních živočichů v hrázi, 
která ho odděluje od Šatavy, 
dospěl do stádia, kdy ho už 
nebylo možné řádně napus-
tit na obvyklou hladinu. To-
muto stavu se říká havarijní. 
V roce 2008 musel být z dů-
vodu výstavby tzv. obchvatu 
Hrušovan zcela vypuštěn, 
neboť část zátopy byla zabrána k vybudování nové opěrné hráze.

Po celou dobu výstavby obchvatu se z vodního díla stal suchý poldr se dnem zaple-
veleným vodními rostlinami, ale hlavně porostlým náletovými dřevinami.

V roce 2010 byl rybník pod nátlakem veřejnosti, zejména zahrádkářů, se souhlasem 
Odboru životního prostředí MěÚ v Židlochovicích částečně napuštěn.

Existence rybníka byla předmětem několika bouřlivých diskuzí na úrovni Rady 
obce Vojkovice, komisí i občanských sdružení.

Jelikož vše začíná a končí u peněz, učinila obec Vojkovice několik pokusů o získání 
dotace na jeho opravu ať již z rozpočtu JmK nebo přímo ze státního rozpočtu, vždy 
neúspěšně. Odprodej rybníka, který se rovněž jevil jako jedna z variant „vyřešení 
problému“, byl alespoň z pohledu mého, naprosto nepřijatelný. 

Nadešla doba, kdy namísto spekulací a sáhodlouhých úvah bylo třeba začít naprosto 
zodpovědně jednat.

V roce 2009 byla vyhotovena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 
na stavbu „Oprava a odbahnění rybníka Šimlochy“ a v měsíci listopadu téhož roku 
bylo vydáno stavební povolení a právo k nakládání s vodami. V měsíci prosinci 2009 
v rámci 14. výzvy OPŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, požádala 
obec o dotaci. V měsíci únoru 2010 jsme obdrželi informaci ze SFŽP o tom, že nám 
dotace nebyla poskytnuta. Hlavním důvodem bylo velice nízké bodové hodnocení 
žádosti. Zásadní byla skutečnost, že projekt nesplňoval ekologické aspekty a tzv. izo-
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lovaný litorál (území bez zásahu, které slouží k reprodukci obojživelníků) netvořil 
alespoň 1/3 plochy zátopy rybníka.

Následovalo nezbytně nutné přepracování projektové dokumentace, která tuto sku-
tečnost zohledňovala. Do projektu byla zakomponována tzv. dělící hráz s průcezný-
mi segmenty, která odděluje klidovou zónu od klasické zátopy. Průcezné kamenité 
segmenty jednak umožňují dotování klidové zóny vodou ze zátopy, čili i v klidové 
zóně (litorálu) bude vodní hladina ve stejné úrovni jako v zátopě, a to na tzv. hladině 
stálého nadržení. Druhou funkci, kterou kamenivo plní, je zabránění kontaktu obojži-
velníků s jejich predátory (rybami).

Takto upravený projekt s dalšími dílčími úpravami byl podán společně se žádostí na 
Státní fond ŽP v rámci 21. mimořádné výzvy. V březnu 2011 obdržela obec Vojkovice 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Po další velmi složité administrativní přípravě byla 
stavba 31. 10. 2011 zahájena v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby 
a dokončena 27. 8. 2012.

Následovalo vypracování provozně manipulačního řádu, jeho schválení vodopráv-
ním úřadem a zkolaudování stavby. Na stavbu vydal kolaudační souhlas OŽP MěÚ 
v Židlochovicích dne 8. 10. 2012. Následně 15. 10. 2012 obec požádala OŽP MěÚ 
v Židlochovicích o souhlas k napuštění, který obdržela dne 22. 10. 2012. 

Od tohoto data bylo napouštění rybníka zahájeno a doposud probíhá. Na první po-
hled se může zdát, že proces napouštění trvá příliš dlouho, ale jednak se napouští vod-
ní dílo, které má po rekonstrukci kapacitu 160 000 m3 vody a současně je nutné zajistit 
minimální průtok vody do řeky Šatavy stanovený provozním a manipulačním řádem.

Další technické údaje o stavbě:
Kapacita vodního díla:   160 000 m3

Plocha zátopy rybníka ( vodní plocha ):  67 000 m2

Plocha mokřadního biotopu:  36 000 m2

Průměrná výška vodního sloupce v ose rybníka: 2,75 m
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Celkové náklady na realizaci díla včetně přípravných prací, inženýrských činností 
a nákladů na projektové dokumentace činily 17 480 364,18 Kč.

 Přímé realizační náklady ze smlouvy  
o dílo se zhotovitelem stavby:  16 184 400,00 Kč
Dotace z evropských fondů: 80 %
Dotace ze SFŽP: 5 %
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:  5 %
Vlastní zdroje: 10 %
V závěru příspěvku bych chtěl jménem obce Vojkovice poděkovat panu starostovi, 

místostarostovi a celému zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna, kteří se na úspěš-
ném průběhu díla aktivně podíleli. Od prvopočátku byli myšlence opravy a odbahnění 
rybníka nakloněni. Zástupci obce byli účastníky konzultačních setkání s projektanty 
a Agenturou ochrany přírody a krajiny a v neposlední řadě autory myšlenky využití 
retenčních možností rybníka při řešení povodňových situací.

Bezesporu největší poděkování patří obci Hrušovany u Brna za investiční příspě-
vek, který na stavbu poskytla ze svého rozpočtu.

Jsem přesvědčen o tom, že dílo si zaslouží nemalou pozornost. Žijeme v aglome-
raci, která je historickými necitlivými zásahy do krajiny (těžby písků, kácení lužních 
lesů, likvidací vodních toků a rybníků a.p.) územím s velkým deficitem vody, což se 
naprosto logicky negativně projevilo na místním mikroklimatu. Jakákoliv vodní plo-
cha, tůňka, mokřad, výsadba vegetace vhodné pro místní poměry, protierozní opat-
ření zabraňující rychlému odtoku povrchových vod bez možnosti zadržení v krajině 
během dešťových srážek a.j., jsou jedinou možnou cestou k nápravě historických 
škod.

Jedná se o dlouhodobý proces, ale možná právě skoro desetihektarová vodní plocha 
s názvem „Šejba“, je tím prvním krokem správným směrem. Karel Klein
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Tazíkovo vánoční přání
Dobrý den milí sousedé,
Dovolte, abych Vás všechny pozdravil prostřednictvím vojkovického zpravodaje i já, 

Váš kamarád Tazík. Pomalu se schází rok s rokem, blíží se Vánoce a to je čas klidu, 
lásky a odpuštění. Ve všech dobách, za všech režimů, v letech chudých i tučných, za 
válek i v míru si lidé vždy našli čas na setkání s blízkými, na „besedu“ se sousedy či 
přispěli potřebným - byť často sami měli nouzi. Tedy i my, v dnešní uspěchané době si 
najděme tu chvilku (či několik chvil), abychom si i my užili kouzlo Vánoc. Uvědomuji 
si, že je dnes draho a všichni máme méně korunek. Nejde však přeci o hromadu různých 
předmětů z reklamních letáků pod vánočním stromem. Vánoce vznikají především v na-
ších srdcích, tak jako láska, přátelství a odpuštění. Vánoce jsou o čase prožitém s dětmi, 
vnoučaty či synovčaty při společné hře. Vánoce, to jsou letmá pohlazení od dítěte do-
provázená slovy: „Mám tě ráda, babičko…“ nebo „Ty jsi ten nejlepší táta na světě…“. 

Pokusme se letos dát našim blízkým kromě dárků i něco víc, nějaký zážitek či vzpo-
mínku. Zážitek však musí být silný, abychom si ho navždy pamatovali. Dárek je totiž 
předmět, který se schovává, kdežto vzpomínka je to, co zůstává. Dovolím si v této 
souvislosti použít jeden citát:

 „Vzpomínky se vrací a tak zavírám oči, vzpomínky se vrací a z očí tečou slzy…“
Přeji nám všem, ať jsou to co nejčastěji slzy štěstí. Ať je ve všech našich srdcích 

dost místa pro naše blízké, sousedy známé i neznámé, ale také pro ostatní obyvatele 
naší modré planety. Ať naše srdce opět okřejí a mohou vnímat krásy tohoto světa i je-
den druhého. Ať vše co činíme, činíme z lásky a s láskou.

                                                  Krásné Vánoce Vám všem

Klidné svátky a všechno nejlepší
do roku 2013 
             přeje
                    TJ Sokol Vojkovice
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Řidiči a chodci pozor! 
 Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a s ním spojené změny 

počasí, teplot a také zkrácení dne. V ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní 
rozednívání či mlhy a se změnou času krácení dne, kdy odpoledne kolem šestnácté 
hodiny bude šero.

Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické 
podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních 
nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou 
důležitost nebo si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého počasí a suchých 
silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou nebo nepatrně 
větší brzdnou dráhu jako na suché. Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí 
nebo zastaví před přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost), je ohrožen nebo 
sražen vozidlem jedoucím za ním. 

Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené viditelnosti jsou hůře 
vidět. V letním období nosí více pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale 
v zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidi-
či vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají povinnosti svítit, chodci takovou povinnost 
nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na svoji 
bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na bundě, tašce…), kterými na sebe 
při osvětlení upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední 
chvíli.
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Narození

Úmrtí

Chodci a cyklisté:
Jste na silnicích nejzranitelnější. 
Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost v silničním 

provozu. 
„VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené 

viditelnosti a v noci platí dvojnásob.
Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli dobře 

vidět za světla i tmy.

NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ ČASTO 
PŘÍČINOU DOPRAVNÍCH NEHOD

Řidiči:
Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních nehod 

(delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku). 
Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky. 
Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné viditel-

nosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte. 
Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál 

spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant. 
Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a přes mosty nebo 

nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost, 
ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi. 

 nprap. Petra Hrazdírová, 
Krajské ředitelství policie JmK, Preventivně informační oddělení

Šacherová Valérie 26, 11. 2012
Sobotka Erik 21. 2. 2012
Zemanová Viktorie 6. 3. 2012
Iránková Natálie 7. 3. 2012
Bittmanová Nicol 17. 4. 2012
Karásek Ondřej 13. 6. 2012

Remeš  Štěpán 11. 7. 2012
Hanzlík Filip 28. 7. 2012
Kilianová Vanda 12. 8. 2012
Valnoha Adam 18. 8. 2012
Březinová Veronika 28. 9. 2012
  

Bohatý Vladimír 21. 1. 2012
Kučerová Marie 5. 3. 2012
Vitula  Ivan 9. 3. 2012
Burianová Marie 23. 3. 2012

Klimešová Věra 22. 5. 2012
Krbálková Milada 22. 8. 2012
Němec Vladimír 26. 8. 2012
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Jubilea od 1. 11. 2011–30. 11. 2012
Dostál Jaroslav 60
Zittrerbartová Libuše 60
Šormová Pavla 60
Korbičková Marie 60
Skalská Libuše 60
Štaudová Jaroslava 60
Poláková Stanislava 60
Horáčková Marie 60
Pištěk Zbyněk 60
Drabálková Olga 60
Drábek Pavel 60
Janíčková Eva 60
Pavlík  Ivan 60
Kadlec Václav 60
Polzer  Jiří 60
Wágner Zdeněk 60
Kadlecová Marie 65
Vích Petr 65
Iránek Ladislav 65
Novák Jiří 65
Domesová Anna 65
Jelínková Eva 65
Uher Pavel 65
Laštuvková Věra 65
Šindelář  Petr 65
Nováková Františka 65
Zámečníková Jarmila 65
Stříž  Miroslav 65
Vitulová Eva 65
Krejčí Bohuslav 65
Valder Jaroslav 65
Kučera František 65
Weissová Eleonora 65
Mazalová Květoslava 65
Dohnal Jaroslav 65
Kubát Jaromír 70
Bárta  Jan 70
Kosina Leopold 70
Kovarčíková Květoslava 70
Kryšpínová Libuše 70
Wagner Václav 70
Pár Vratislav 75

Šulcová Marie 75
Furchová Lydie 75
Fraňková Anežka 75
Liberdová Alžběta 75
Papoušková Hildegarda 80
Drobílek Jan 80
Sosnarová Marie 81
Papoušek Radislav 81
Burešová Josefa 81
Čupová Ludmila 81
Franěk Václav 81
Kolegar Antonín 81
Janíčková Miluše 82
Egerlová Marie 82
Tuháčková Jiřina 82
Gazdová Amalie 83
Sehnalová Marie 83
Čupová Anděla 84
Saitlová Božena 84
Suchánková KVětoslava 84
Macková Marie 85
Macková Věra 85
Černá Františka 86
Dohnalová Marie 86
Macka  Ladislav 86
Janíčková Darie 86
Skalská Antonie 86
Vondráková Olga 86
Čadílková Anna 87
Flodr  Bohuslav 88
Iránková Marta 88
Broskvová Jiřina 88
Hrdá Pavla 90
Šindelář Jan 91
Lukášek  Rastislav 93
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KRAJSKÁ HYGIENICKÉ STANICE 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VARUJE

METANOL 
STÁLE HROZÍ

Po opakovaných zprávách z posledních dní je patrné, že i v našem kraji začala po 
asi měsíční přestávce očekávaná druhá vlna vážných zdravotních postižení lidí po 
konzumaci lihovin neznámého původu. Za posledních čtrnáct dní došlo v Jihomo-
ravském kraji k postižení dalších tří osob metanolem, z nichž jedna osoba zemřela  
a jedna je v kritickém stavu. Podle informací policejních orgánů stále zůstává nedo-
pátraných cca 5 000 litrů pančovaných lihovin, které se při snížené ostražitosti každé-
ho z nás mohou objevit na trhu. A zvláště teď, v předvánoční nákupní době.

Na začátku adventu proto varujeme všechny spoluobčany před nákupem a konzu-
mací lihovin neznámého původu, podezřele levných alkoholických nápojů a lihovin  
v lahvích s porušenými ochrannými páskami (tzv. „kolky“) a bez předepsaných do-
kladů o původu v nepřerušeném řetězci od výrobce lihu až po konečného prodejce 
nápoje. Riziko i smrtelných otrav stále hrozí!!!

MUDr. Jan Mareček
ředitel KHS Jmk
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