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1) Slovo starosty
Vážení spoluobčané.

Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozdravil prostřednictvím Vojkovického zpravodaje, těsně před obdobím prázdnin a dovolených.
V době, kdy jsem psal tento příspěvek a podíval jsem se z okna, nic nenasvědčovalo tomu, že bychom se v blízké době měli obléci do plavek. Co bylo však v této
době tvrdou realitou? Byly to povodně, které v noci z 1. na 2. června zasáhly zejména sever, střed, jih a západ České republiky, cca 700 obcí a hlavní město Prahu.
Byly to opět povodně, které změnily osudy desetitisíců lidí a opět sáhly i na lidské
životy. Povodně jsou živelná pohroma, která se v posledních letech objevuje velmi
často. Věřím, že i my všichni máme ještě v živé paměti povodně na našem území
z let 1984, 1997, 2006 a 2008, které rozhodně neměly takovou intenzitu, jako letošní povodně v Čechách. Přesto častokrát nechybělo mnoho a následky mohly být
i pro spoustu našich občanů zničující.
Povodně jsou zkrátka a dobře živel, který má pokaždé naprosto jiný průběh.
O to více mě pohoršují mediální šarvátky na téma „kdo je za ně zodpovědný“.
Nechutné dohady reportérů a novinářů se správci vodních toků a s politiky na téma
manipulace s vodou ve vodních nádržích, rychlost budování protipovodňových
zátarasů apod., mi zvedají hladinu adrenalinu v krvi.
Pánům a dámám chci pouze vzkázat: lidé v postižených oblastech, deprimovaní
tím, co jim přinesl živel, potřebují naprosto něco jiného, než sledovat nebo poslouchat vaše neomalené, plané a přihlouplé debaty, ve kterých pravice ubíjí levici
a levice pravici argumenty, jak postupovat v podobných situacích. Tito lidé potřebují především klid, aby se z tragédie vzpamatovali, aby se s osudem co nejdříve
vypořádali a začali znovu budovat svoje, ať již původní nebo náhradní domovy.
Samozřejmě velkorysé gesto přímé finanční pomoci ve výši 51 500 Kč s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmům daného občana nebo společně posuzovaných lidí je na první pohled balík peněz, ale Vážená paní ministryně MPVS,
když přijdetete ze dne na den o všechno, když budete krvavě likvidovat škody na
svém přístřeší minimálně po dobu 3 měsíců a možná i déle bez toho, abyste měla
možnost chodit do zaměstnání a dostávat měsíční mzdu, pokud budete rodinou
minimálně se dvěma dětmi, které musí jíst, které se musí nově obléci, protože „vše
vzala voda“, možná celé hloupé gesto přehodnotíte. Třeba Vás napadne zasednout
se svými kolegy z vlády a hledat rezervy ve velkých černých dírách, jakými jsou
např. státní podniky (ČD, LČR, ČEZ a. p.).
Možná vám bleskne hlavou myšlenka, že by každý z poslanců PSPČR napříč
politickými stranami mohl například investovat do zmírnění tragédie polovinu
měsíční odměny včetně veškerých náhrad, která určitě převyšuje částku, již jste
schválili ze státního rozpočtu,. Mělo by to několik výhod:
– Nemuseli byste složitým způsobem analyzovat a modelovat příjmovou a výdajovou stránku státního rozpočtu.
– V případě navyšování schodku státního rozpočtu byste se nemohli schovávat za
povodně.

Plavecký výcvik Hustopeče

Sázení stromů

Vítání občánků 1. 6. 2013

Jezírko ve Vojkovické vrbovně v blízkosti splavu
Vojkovický zpravodaj – vydává Obecní úřad ve Vojkovicích

–	V neposlední řadě by vaše rodiny ani poté nepatřily do okruhu těch, jimž se snížila
životní úroveň.

Je to příroda, která nám ve většině případů vrací to, co jsme do ní po staletí „investovali“. Kam se vytratil vztah k přírodě? Kde skončil respekt k životodárné
vodě?
Odpověď na tuto otázku nyní dostáváme.
Vážení spoluobčané, bez ohledu na moje shora uvedené úvahy, vám všem přeji krásné a slunečné, nepříjemnostmi nepokažené prázdniny, vydařenou dovolenou,
hodně pohodových dnů plných odpočinku, relaxace a zajímavých zážitků. Použiji
slova klasika „radostné odjezdy, šťastné návraty“.
Karel Klein – starosta obce

2)

Péče o životní prostředí a zeleň v obci

Toto téma se již stalo šlágrem. Samotná péče o veřejnou zeleň a životní prostředí
je pro ty , kteří se na ní aktivně podílejí, zajímavou, smysluplnou a tvůrčí činností.
Ačkoliv jde mnohdy o nesnadnou práci, na jejím konci je vždy něco pozitivního,
hmatatelného, pěkného, co přináší radost každému.
Bohužel do péče o životní prostředí patří i každoroční úklid ať již veřejných ploch
v zastavěném území obce, tak i větrolamů a remízků v okolí obce. Tady už se do podvědomí dobrovolníků z místních občanských sdružení, mezi které patří TAZÍK o.s.,
Sdružení aktivních seniorů o.s., Myslivecké sdružení Vojkovice, ale rovněž velká
spousta rodičů se svými dětmi, vkrádá naprosto jiný pocit. Je to pocit jakési beznaděje z toho, jak docílit, aby se všude kolem nás nepovalovaly krabičky od cigaret,
prázdné plastové láhve a odpad všeho druhu. I když se hlavní aktéři snaží „Den pro
Vojkovice“ zpestřit drobným občerstvením a opékáním špekáčků s hudebním doprovodem, podvědomí všech, zejména dětí, určitě nahlodává červík, „ kdo a proč“ se
chová jako čuně.
Veřejný pořádek je fenomén, se kterým se potýkáme dnes a denně. Velmi laciné
je svalovat vinu na špatnou legislativu, na nedokonalé obecně závazné předpisy
a na nedostatečné technické vybavení obce sloužící k likvidaci všech druhů odpadů. Vojkovice nejsou jedinou obcí, která se s problémy „veřejného nepořádku“
potýká. Všechny obce a všechna města v rámci ČR mají podmínky pro likvidaci
odpadů nastaveny přibližně stejně a všichni se zabývají obdobnými problémy jako
naše obec.
Kde je tedy chyba, v čem je problém? Nechovejme se jako pštrosi a nestrkejme hlavu do písku. Problém je v lidské neukázněnosti, bezohlednosti, lhostejnosti a troufám
si tvrdit, že i v mentalitě národa. „Smysl pro pořádek většinou končí tam, kde končí
hranice mého pozemku a začíná hranice někoho jiného.“
Do okamžiku, než se dlouhodobým evolučním procesem společnost uzdraví, než
opět začnou fungovat základní pravidla slušného chování, nezbývá nic jiného než
všem, kteří s neduhy opakovaně bojují, poděkovat!
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Akce, které na území obce proběhly v zimních a jarních měsících letošního roku:
Konec měsíce února – údržba stromů v ulici Blatná – redukční řez korun
Začátek měsíce března – údržba porostů v okolí splavu a jezírka za mlýnem, redukce
počtu mladých dubů
Začátek měsíce března – pěstebně redukční řezy topolů za mlýnem – stromolezci
23. 3. 2013 – Den pro Vojkovice – úklid obce – TAZÍK, o. s., členové Aktivních seniorů, děti ze základní školy a rodiče. Celkem 65 účastníků.
10. 4. 2013 provedlo Rybářské sdružení Vojkovice o.s. v součinnosti se společností
AGRO Vojkovice s.r.o. výsadbu 30 kusů vrb a 30 kusů dubů v okolí rybníka Šimlochy.
Koncem měsíce dubna 2013 bylo v ulici Nádražní vysázeno 26 kusů habrů (Carpinus
betulus ‚Frans Fontaine‘). Výhodou stromu je, že snese řez i tvarování.
4. 5. 2013 – sázení vrb ve Vojkovické vrbovně – Tenisový klub Vojkovice
V měsíci květnu byla na přístupové cestě k vojkovickému splavu nainstalována závora. Cílem tohoto technického opatření je zamezit neomalenému a bezohlednému
zajíždění některých řidičů morových vozidel až ke splavu, což vede k devastaci životního prostředí. Celá lokalita je součástí místního biocentra s názvem Vojkovická
vrbovna. Lokalita je určena k procházkám a odpočinku. Na toto území je umožněn
vstup a vjezd kočárků.
Na základě mé osobní zkušenosti si nemohu odpustit poznámku: „Pánové rybáři, každý z Vás je kromě rybáře tak trochu ochráncem přírody. Ryby se přece z auta neloví.“

Kromě uvedených akcí probíhá na území obce běžná údržba veřejné zeleně. Letošní mimořádně deštivé jaro výrazným způsobem komplikuje sečení trávy travní
technikou. Proto se letos vzhled obce liší od toho loňského, kdy se v pravidelných
intervalech dařilo travní plochy udržovat. Tím větší poděkování patří všem občanům,
kteří využijí velice krátké intervaly bez srážek a před svými domy rychle pokosí trávník nebo ošetří předzahrádku.
Karel Klein – starosta
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3) Protipovodňová opatření obce Vojkovice
V průběhu měsíců února až května t. r. byla v obci realizována stavba s názvem
„Protipovodňová opatření obce Vojkovice“. Jedná se o zařízení, které bylo podpořeno
v rámci OPŽP prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktura a snižování rizika povodní. Zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení stala společnost BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. z Valaškého Meziříčí.
Kromě dodávky uvedeného zařízení daroval zhotovitel obci také 2 kusy ukazatelů
rychlosti v celkové hodnotě 82 000 Kč. Jeden je umístěn na sloupu veřejného osvětlení ve směru od Brna a druhý v opačném směru od Židlochovic.
Dosavadní zkušenost ukazuje, že po instalaci těchto zařízení došlo ke značnému
snížení rychlosti projíždějících vozidel.
Stavba „Protipovodňová opatření obce Vojkovice zahrnuje“:

1. Pořízení digitálního povodňového plánu. Digitální povodňový plán slouží pro
potřeby povodňové komise a řeší celé území obce Vojkovice (ohrožené objekty,
evakuační místa, hlásné profily, místa omezující odtokové poměry a pod). Digitální povodňový plán bude od měsíce září na webových stránkách obce).

2. Zřízení bezdrátového rozhlasu s napojením do jednotného systému varování
a vyrozumění s možností dálkového ovládání z Operačního a informačního střediska HZS Jihomoravského kraje
3. Vodočetná lať umístěná na pilíři mostu přes řeku Svratku.

4. Vybudování srážkoměrné stanice na budově mateřské školy
Celkové náklady na realizaci činily:
1 644 989 Kč
Dotace z evropských fondů:
1 289 612 Kč
Dotace ze SFŽP:
75 860 Kč
Vlastní zdroje:
279 517 Kč

Stavba je širokou veřejností vnímána zejména jako rekonstrukce místního rozhlasu. Skutečností je fakt, že rozhlas, který na území obce sloužil donedávna, byl vybudován v šedesátých letech minulého století. Jeho technický stav byl tudíž logicky na
konci životnosti.
Nový rozhlas je ovládán buď přímo z budovy OÚ nebo v případě mimořádných
událostí prostřednictvím mobilního telefonu z jakéhokoliv místa i mimo území obce.
Jedná se o bezdrátový systém. Venkovní přijímače jsou ovládány prostřednictvím vysílače umístěného v budově OÚ.

Naprosto novým prvkem v systému je tzv. Jukebox (záznamník
posledního hlášení v místním rozhlase), umístěný u vchodových
dveří do budovy OÚ. Toto zařízení umožňuje stisknutím zeleného
tlačítka vyslechnutí posledního hlášení v místním rozhlase. Je přístupné všem občanům bez omezení. Záznam se automaticky zahájí
delším stisknutím tlačítka.
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Součástí rozhlasu je
i 10 ks domovních přijímačů, které budou nabídnuty
občanům se sníženou pohybovou schopností. Jedná
se o miniaturní zařízení,
které je možné nainstalovat kdekoliv v interiéru.
Nejvhodnější je umístit
jej tam, kde občané tráví
většinu času. Zařízení má
malou výsuvnou anténu
a musí být připojeno do
zásuvky na 220 V. Spotřeba elektrické energie je naprosto zanedbatelná.
Ve čtvrtek 9. 5. 2013 proběhlo, i přes velkou nevoli některých občanů, seřízení
všech venkovních přijímačů. Na vysvětlení chci pouze podotknout, že bez toho,
aniž by po celou dobu zněla v obci hudba různých žánrů, není možné intenzitu optimálně nastavit. Obec nemá k dispozici žádné skladby s interprety, které by uspokojily všechny vrstvy obyvatel. Proto se sáhlo po internetovém rádiu. Pokud jsme
touto zkouškou kohokoliv obtěžovali, dodatečně se omlouváme. Nicméně se jednalo o seřízení nejrychlejšího informačního média na území obce cca po 45 letech.
Názory na službu místního veřejného rozhlasu se v obci velmi liší. Zatímco jedna část občanů je zprávami pohoršena, protože je omezují hlukem, druhá část má
zájem o ještě více informací, ať se již jedná o různé prodeje nebo zprávy o dění
v obci.
V závěru si ještě jednou dovolím s naprostou jistotou tvrdit, že místní rozhlas
patří mezi jedny z nejstarších a nejrychlejších informačních médií. Na vesnici
to platí dvojnásobně a dokonce se nebojím tvrdit, že na vesnici prostě být musí.
Znám velice málo obcí, kde tento sdělovací prostředek chybí. Nedokáži si představit, jakou formou bychom informovali občany o případném blížícím se ohrožení přírodními živly, o výpadcích v zásobování pitnou vodou, elektřinou, plynem,
o termínech odečtů vodoměrů, plynoměrů a elektroměrů, o informacích z odborů MěÚ v Židlochovicích, OÚ ve Vojkovicích, o ztrátách domácích mazlíčků
apod. Škála informací je skutečně široká a různorodá. Jistě také zprávy o tom, že
do obce zavítá prodejce kaprů, pojízdná prodejna s potravinami, zemědělskými
produkty, různým oblečením a jinými službami, jsou pro mnohé občany rovněž
důležité.
Ne všichni vlastní motorová vozidla k tomu, aby mohli navštívit supermarkety
s akčním zbožím, které je často ve stejné kvalitě jako zboží ve stánku před úřadem,
ne všichni mají rodinné příslušníky, kteří je do velkého světa supermarketů mohou
dopravit.
Snažme se být objektivní, ale hlavně solidární.
Karel Klein – starosta
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4) Rekonstrukce základní školy
1. června byla zahájena rekonstrukce základní školy v naší obci. Stavba má název „Výměna zdroje vytápění a snížení energetické náročnosti základní školy v obci
Vojkovice, vnitřní stavební úpravy a venkovní stavební úpravy“. Termín dokončení
stavebních prací ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby je 7. 9. 2013.
Celkové investiční náklady stavby činí 7 265 657 Kč včetně DPH.

Okna v havarijním stavu – drží je pouze montážní pěna

V rámci shora uvedeného názvu akce budou provedeny
následující činnosti:

Střecha

Na objektu základní školy bude provedena nová dvouplášťová střecha – podobného typu jako střecha původní. Ve střešním plášti budou položeny rohože z minerální
vlny tl. 100 mm + 150 mm, celkem tl. 250 mm.

Výplně otvorů

Veškerá okna a všechny vstupní dveře jsou navrženy z plastových pětikomorových
profilů s dvojstupňovým těsněním, zasklené izolačním dvojsklem.

Tepelné izolace

Kontaktní zateplovací systém bude s tepelným izolantem na bázi grafitového
polystyrenu tl. 120 mm. V místě soklu bude zateplení provedeno z desek izolantu
s uzavřenou strukturou vhodnou do vlhka, tl. 80 mm. Fasáda objektu bude provedena
v barevném odstínu. Přesný barevný odstín bude vybrán z variantních návrhů, které
zpracuje generální projektant stavby.
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Zdroje vytápění

Projektová dokumentace řeší v samostatné části DPS výměnu zdroje tepla pro vytápění.
Stávající plynové kotle budou nahrazeny plynovým tepelným čerpadlem umístěným v nově zbudované technické místnosti v suterénu objektu v prostoru stávající
kotelny. Výkon tepelného čerpadla činí 40,5 kW. při charakteristice A2/W35 (teplota
venkovního vzduchu + 2 °C / teplota topné vody + 35 °C ). Jako doplňkový zdroj tepla
bude instalován plynový kotel.

Výrobky klempířské

Jedná se o střešní žlaby a svody, oplechování komína na střeše, oplechování atik
na střeše, oplechování parapetů oken a podobně. Klempířské výrobky budou většinou
z pozinkovaného plechu. Některé klempířské prvky na střeše navazující na krytinu
budou z poplastovaného plechu.

Malby a nátěry

Vyspravená místa kolem oken budou vymalována barvami se zvýšenou otěruvzdorností.
Dřevěné konstrukce střechy budou opatřeny nátěrem proti hnilobě, dřevokazným
houbám a škůdcům.
Dřevěné prvky římsy střechy budou opatřeny lazurovacím nátěrem v odstínu, který
bude přizpůsoben barvě fasády.

Vnitřní stavební úpravy

V 1. PP bude provedena na stěnách ve 20% plochy oprava stávajících vlhkých omítek
pomocí sanační omítky.
Na WC bude provedeno doplnění obkladů stěn z obkladaček 150x150 mm, plocha:
10 m2.
V objektu ZŠ budou z 20% opraveny stávající vnitřní omítky.
Bude provedeno kompletní vymalování všech prostorů objektu ZŠ.
Budou provedeny nové nátěry všech ocelových zárubní a zábradlí vnitřního schodiště.

V 1. NP objektu ZŠ budou provedeny následující nové práce:
Osazení nových plastových dveří v prosklené stěně (zasklených bezpečnostním
sklem)
V místě původních dveří v podlaze osazení přechodové lišty.
V místnosti WC hoši bude provedena montáž dvou nových pisoárových stání s automatickým splachovacím zařízením vč. zdroje na akubaterii.
V místnostech WC učitelé, WC hoši a WC dívky bude provedena montáž nových
kombinovaných klozetů z bílého diturvitu – celkem 5 ks – vč. přívodního vodovodního potrubí DN 20 k jednotlivým klozetům, délka 2,5 m na jeden klozet.
V místnosti úklidová komora bude osazena nová výlevka z bílého diturvitu – 1 ks.
Ve všech místnostech s umyvadly budou montovány nové umyvadlové pákové baterie
(rozteč 150 mm), počet kusů: 1. NP – 7 ks.
V místnostech WC učitelé, WC hoši, WC dívky a úklidové místnosti bude nalepena na
stávající podlahu (dlažba) nová podlaha z keramické dlažby rozměru 200x200 mm.
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Práce na rekonstrukci kotelny
Ve 2.NP objektu ZŠ budou provedeny následující nové práce:
V místnosti WC hoši bude provedena montáž dvou nových pisoárových stání s automatickým splachovacím zařízením vč. zdroje na akubaterii.
V místnostech WC dívky, WC hoši a WC učitelé bude provedena montáž nových
kombinovaných klozetů z bílého diturvitu – celkem 5 ks – vč. přívodního vodovodního potrubí DN 20 k jednotlivým klozetům, délka 2,5m na jeden klozet.
V místnosti úklidová místnost bude osazena nová výlevka z bílého diturvitu – 1 ks.
Ve všech místnostech s umyvadly budou montovány nové umyvadlové pákové baterie
(rozteč 150 mm), počet kusů: 2. NP – 9 ks.
V místnostech WC dívky, WC hoši, WC učitelé a úklidové místnosti bude nalepena na
stávající podlahu (dlažba) nová podlaha z keramické dlažby rozměru 200 x 200 mm.
V příčce místnosti výdej jídla bude osazen nový plastový nadsvětlík zasklený čirým
sklem o rozměru 2500 x 1200 mm.

Venkovní stavební úpravy

Zpevněné plochy: venkovní zpevněné plochy zahrnují přístupový chodník podél západní fasády objektu, který bude proveden ze zámkové dlažby a chodník podél
severní fasády, který bude proveden z chodníkových dlaždic 30 x 30 cm.
Podél východní a jižní fasády bude proveden nový okapový chodník šířky 0,5m z kačírku.
Venkovní schodiště: V místě původního schodiště bude provedeno nové jednoramenné schodiště se stupni 4 x 150/300 mm. šířky 2 m. Stupně budou z monolit. betonubetonované na podkladní betonovou desku tl. 150 mm, zakončenou základovými
patkami. Podél hrany schodiště se osadí jednoduché trubkové zábradlí s povrchovou úpravou - žárový pozink.
Karel Klein - starosta
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5) Mateřská škola
V letošním školním roce odchází z mateřské školy 9 předškoláků, 4 děti
mají odklad školní docházky. S předškoláky se rozloučíme zahradní slavností
ve čtvrtek 27. června. 44 dětí zůstává v naší mateřské škole, 12 dětí bylo nově
přijato na další školní rok. Celkem budou třídy naplněny na maximálně možný
počet dětí – 28 dětí ve třídě. Tento vysoký počet dětí ve třídách je daný potřebou uspokojit požadavky většiny místních rodičů na umístění dítěte do školky
a umožňuje maminkám nástup po rodičovské dovolené do práce. Z okolních
obcí jsme přes velký zájem o přijetí dítěte do naší mateřské školy žádné dítě
nepřijali.
Jednou ze zajímavých akcí v naší mateřské škole ve 2. pololetí bylo zábavné hudební vystoupení Procházka hudbou agentury Bel canto pod vedením
Mgr. Břetislava Vojkůvky.
Vystoupení bylo sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb českých
i světových skladatelů. Program byl zábavný, ale i poučný a výchovný. Dětské
písničky a skladbičky byly doprovázené obrázky, měly různou náladu, děj. Děti
byly aktivně do programu zapojeny a byly součástí vystoupení. Učily se poslouchat hudbu a vnímat text, pohybově ho ztvárnit. Průvodní slovo Mgr. Vojkůvky
bylo vedeno zábavnou formou, využíval hádanek- hudebních, textových i obrázkových. Dětem i učitelkám se program líbil, proto plánujeme jeho zařazení
i v příštím školním roce s jinou tematikou.
Další z aktivit pro děti, které pomáhají naplňovat cíle školního vzdělávacího
programu naší mateřské školy, bylo úspěšné absolvování plaveckého výcviku

Besídka – den matek
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staršími dětmi v plavecké škole v Hustopečích. Na 10 lekcí jsme s 25 dětmi
dojížděli v jarních měsících.
Zajímavá byla návštěva místní myslivny a knihovny.
Pro předškolní děti byla novinkou práce s počítači v počítačové učebně základní
školy , kde byly seznámeny s programem Bezpečná školka. Fotografie i videozáznamy z našich školních i mimoškolních akcích lze zhlédnout na našich webových
stránkách ve fotogalerii MŠ.
Děkujeme všem rodičům a firmám, které nám sponzorsky pomáhají při
zlepšování podmínek pro pobyt dětí v mateřské škole, vážíme si zájmu o naši
práci.

Uzavření mateřské školy

V době školních prázdnin bude mateřská škola otevřena do
19. července. V provozu bude jen jedna třída. V době od 22. července do 31. srpna bude mateřská škola uzavřena.
Přeji všem dětem pěkné prázdniny a dospělým příjemnou dovolenou.
Věra Kopčáková

6) Základní škola
Vážení občané,
končí školní rok a co nevidět budou prázdniny, proto mi dovolte krátké bilancování.
Letos naši školu navštěvovalo 48 žáků, školní družinu využívalo 30 dětí.
Po vyučování mohly děti docházet do sportovního a dyslektického kroužku, do
kroužku stolních her a keramiky, do angličtiny, Tazíku, tanečního kroužku a do
bojových sportů. V příštím roce hodláme tuto nabídku ještě rozšířit.
V rámci běžné výuky žáci absolvovali několik vzdělávacích akcí, které zajišťovali pracovníci Policie ČR nebo zkušení lektoři. Jednalo se například o besedy zaměřené na dopravní výchovu, kyberšikanu a bezpečné chování. Protože je
naše škola zaměřena především na ekologickou výchovu, již tradičně jsme kromě vlastních aktivit využili nabídky vzdělávacích pořadů brněnských ekocenter
(výukový program Strom, Dobrý hospodář, Les jako ekosystém, Lesobraní). Nechyběly ani návštěvy divadelních představení, místní knihovny či beseda s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou. Z dlouhodobých školních projektů uveďme
Velkou čtenářskou soutěž, skupinový projekt Ekologie, Zdravé zuby a Recyklohraní. Všichni žáci se též zúčastnili celostátní matematické soutěže Klokánek,
žáci 5. ročníku pak absolvovali národní srovnávací testy Kalibro a nově testování
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NIQUES pod záštitou MŠMT. V obou testováních dosáhla většina žáků mírně
nadprůměrných výsledků.
Jak jistě víte, již několik let budujeme ve spolupráci s rodiči žáků a se sdružením Tazík přírodní učebnu, kterou mohou využívat jak žáci základní školy, tak i děti z mateřské školy. Mají tak možnost vyzkoušet si práci na zahradě,
sázet stromky, ale především zblízka sledovat různé přírodní děje. Letos se
nám naskytla jedinečná příležitost pozorovat na jezírku vývoj vážky z nymfy
v dospělce.
V současnosti probíhá velmi potřebná rekonstrukce školní budovy, která přinese především úsporu energií, ale také zkvalitnění pracovního prostředí pro naše
žáky.
Závěrem bych ráda poděkovala zaměstnancům ZŠ a MŠ Vojkovice za jejich práci, sdružení Tazík a všem ochotným rodičům za pomoc při uskutečňování mnohých
našich aktivit. Děkuji též Obecnímu úřadu Vojkovice za vstřícný přístup k potřebám školy a žáků.
Přeji Vám krásné léto a hodně společného času s Vašimi blízkými.

Libuše Matyášová
Další informace o činnosti školy včetně fotografií najdete na

www.skolavojkovice.cz

Noční čtení
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7) Tazík
Nazdar kamarádi a přátelé a dobrý den všem ostatním,
už je to několik měsíců, co jsme se neviděli, ani o sobě
neslyšeli. Za tu dobu se odehrála velká spousta událostí
a stalo se ledacos. Například v zimě přišla do oddílu nová
děvčata a stala se významnou posilou teamu. Pravda, jsou
v těch složitých letech, kdy s nimi puberta mává ze strany
na stranu, ale po sportovní stránce to ujde. Holky rády běhají a ta svá sportovní srdíčka mají na správném místě. Nebyl bych však objektivní, kdybych vyzdvihoval jen práci
děvčat v oddílu. Aby byl kolektiv správně vyvážený, je jistě nutné mít i chlapeckou část
a ta naše se nedá děvčaty nikterak zahanbit. Vzniká tak přirozený rivalský zápas mezi
hochy a děvčaty, což zvyšuje jejich nasazení a snahu být lepší. Nestačí tak standardní
tréninky v pátek, ale abychom ukázali světu, kdo je lepší, zařadili jsme do přípravy
i středy a čtvrtky. Jak se o pár řádků dále dočtete, přineslo to své ovoce. Nebudu předbíhat a pro ty, co nevědí, jak to v dětském oddíle Tazíka funguje, bych si dovolil malou
rekapitulaci.
Dětský oddíl má registrovaných asi 28 dětí do 16 let. Z této základny se aktivně sportovních soutěží účastní pravidelně a s výsledky 8 starších žáků (12-16) a 5-6
mladších žáků (6-12). Těm ostatním, kteří si občas přijdou za námi pohrát, bych rád
nabídnul možnost zažít ten pocit vítězství na soutěži. Zažít ty nervy a napětí v průběhu soutěže. Možnost potkat nové kamarády a poznat jiné lidi, jiná města. Zkrátka
užít si té legrace víc než „jen na tréninku“. Má to však háček, je třeba se tomu věnovat, docházet na schůzky a cvičit pravidelně. Bavit se sportem, ale soutěže brát
vážně. My to vážně bereme. Je kolem toho spousta lidí, kteří se dětem věnují. Na
každý trénink se musí připravovat nářadí, překážky, s dětmi cvičit i ty nejzákladnější dovednosti a v jednom to nejde. Každý, kdo se věnuje jakémukoliv sportu, moc
dobře ví, kolik je to práce a osobního volna obětovaného společnému zájmu. A tito
lidé to dělají z lásky, zadarmo a ve svém čase. Děkuji Vám, bratři a sestry, děkuji
Vám kamarádi. Děkuji vám za všechny děti, kterým se věnujete, bez rozdílu spolku,
klubu, sportu vyznání či přesvědčení. Děkuji Vám za všechny rodiče, kteří to berou
jako samozřejmost.
Ale co by byl sport bez přátel, kamarádů, soupeřů a hlavně bez fanoušků? Nic, zhola nic! Jen tak bychom si „šmrdlali“ ty svoje disciplíny a nebylo by s kým srovnávat,
komu dokazovat převahu na poli sportovních dovedností a hlavně by nebyl, kdo by to
ohodnotil a svým projevem náklonosti nás posunoval dál a výš a nutil tak překonávat
sama sebe. Fanoušek je zvláštní druh člověka, který se normálně chová jako maminka
či tatínek, ale když jeho dítě dosahuje na mety vysoké a medailemi ověnčené, mění
se v divokou saň a křičí radostí, co mu hlasivky stačí. V onu saň se však také dokáže
měnit i v situaci, kdy je jeho drobečkům ubližováno nebo na nich kdokoliv páchá
křivdu. To se však mění v saň krvelačnou a velmi nebezpečnou. Fanoušek má však
i jiné dobré vlastnosti. Stojí při nás, i když se nedaří, utěšuje při prohrách a vklá11

Společně
dá do nás naději ve výhry budoucí. Svou přítomností nám dává najevo, že to, co
děláme, má smysl. A když je fanoušek i rodič, jak jsem psal výše, tak samozřejmě
pomáhá i léčit rány. Rány nejen povrchové, oděrky či boule, ale především rány na
duši a na srdci. Všem sportovcům přeji jejich fanoušky a všem fanouškům dobré
sportovce.
Nechci vás už dále zdržovat teoriemi o fanoušcích a sportu. Než se však rozloučím,
rád bych se ještě za naše děti pochlubil letošními dosaženými úspěchy.
Ze základní skupiny se postupně obě družstva (mladší i starší) probojovala do
okresního přeboru, kde starší získali 3. místo a postoupili do krajské soutěže.
Mladší postoupili do soutěže Prezidia MHJ na Brněnské výstaviště. Zde, na Pyrosu, pak mladší získali 3. místo. Gratuluji.
A co bylo s těmi staršími v krajské soutěži?? No co, můžete hádat. Probojovali se
jako čtvrtí z Moravy na celorepublikové finále. Ano, ano, čtete dobře. Naše vojkovické děti postoupily na mistrovství České republiky v požárním sportu mladých hasičů.
Ve dvoudenním klání 15. a 16. června v Hlinsku v Čechách budou bojovat jako lvi.
Držme jim prosím palce!
Touto bombou na závěr bych skončil. Děkuji Vám za Váš čas i Vaši přízeň.
Váš Tazík
12

8) Fotbalisté
Fotbalové přípravky a žáci SK Vojkovice

Ve sportovním areálu SK Vojkovice je stále živo. Na obou travnatých hřištích
probíhají tréninky, přátelské i mistrovské zápasy a kolem trenérů běhá spousta
dětí a mládeže. Nezáleží na tom ,zda je víkend či všední den, někdy máme pocit, že hrajeme neustále. Energii nám dodává radost dětí, když se daří, fanoušci,
kteří nás podporují a úspěchy, kterých není málo. Jsme ve svých soutěžích
na prvních místech, jsme úspěšní na několika turnajích a Černá lokomotiva
starších žáků nezastavuje v zastávkách mnohem větších obcí a měst v kraji.
Ale po pořádku:

Fotbalová předpřípravka

S fotbalem se začíná velice brzy, a proto trenér Radim Hanzlík a Luboš Konečný vedou fotbalovou předpřípravku, ve které ukazují dětem první fotbalové
kroky a připravují je na jejich první fotbálky. Děti ve věku od 5 let se s fotbalem
seznamují a trénují, jen když je to baví. V přípravných utkáních s okolními obcemi se vůbec nestydí a dovedou se o míč pořádně poprat. Pokud máte doma děti,
které by si fotbal v této formě chtěly zkusit, přijde na hřiště SK. Dále máme mezi
dětmi „skauty“ z mladšíchpřípravek, kteří nám pomáhají budoucí fotbalové naděje
na hřiště SK přivést.

Přípravka
13

Mladší žáci

Mladší přípravka

Věková kategorie ročníků 2004 a mladší je ve Vojkovicích v silném a kvalitním
obsazení a směle se utkává se soupeři v Brně a okolí. Její hráči spolu trénují a hrají
několik let a na herním projevu včetně výsledků je to vidět. Svoji soutěž průběžně
vedou celou sezónu a jejich úspěchy ozdobila nejedna turnajová medaile. Trénují několikrát týdně a těší se z přátelských a mistrovských zápasů. Postupně je zapojujeme
do fotbalu starších přípravek, aby navykli hernímu formátu i vyšší fyzické zátěži.
Mladší přípravka se výrazně zapsala i na turnaji, který pořádala Sparta Brno, na němž
v konkurenci 14 měst a silných týmů vybojovala krásné 5. místo.

Starší přípravka

Také generace ročníku 2002 je na velice dobré herní úrovni. V průběhu naší soutěže se držíme na prvních dvou místech. Naše soutěž je nově obohacena o finálovou
část, ve které hrají pouze první čtyři v tabulce po základní části. V zimní části jsme
přivezli medaile ze zimního turnaje a pořádali turnaj ve sportovní hale Žabčice s názvem „O POHÁR OBCE VOJKOVICE“.
Turnaje se zúčastnily přípravky okolních obcí a na tomto turnaji jsme s přehledem
zvítězili. Téměř celou sezónu podporujeme mladší žáky v krajské soutěži a rozhodně
se za své výkony nemusíme stydět. Krom tréninků a mnoha utkání připravujeme turnaj, na který jsme pozvali 5 měst a obcí.
Trenéři: Radim Hanzlík, Luboš Konečný, Richard Večeřa
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Starší žáci – Černá lokomotiva

Mladší žáci

Mladší žáci, hrající v nových dresech od Mysliveckého sdružení, nemají generačně silné obsazení, ale o to větší mohou mít budoucnost. Základem je jádro
domácích a hostujících hráčů, které podporují posily ze starší přípravky. I když
nejsou mladší žáci v tabulce na prvních místech, předvedli svým rodičům a fanouškům během sezóny nejeden pěkný a herně povedený výkon. Systematická
a pečlivá práce trenéra Zdeňka Valnohy nese fotbalové ovoce a pod jeho vedením
roste další silná generace, která se určitě neztratí ani ve kvalitní krajské soutěži.
Trenér: Zdeněk Valnoha

Starší žáci

Díky zimním halovým turnajům nemuseli starší žáci absolvovat přípravu v nepříznivých venkovních podmínkách a jak se ukázalo již v přípravných utkáních, byli a jsou
výborně fyzicky připraveni. První přátelské utkání jsme odehráli na umělé trávě ve
Vyškově a s domácími žáky hrajícími žákovskou ligu ročníků nar. 1999 remizovali 2 : 2
po velice dobrém výkonu, na to že to bylo 1. utkání venku a ještě na umělé trávě, na
kterou nejsou kluci zvyklí. Na další přípravu jsme si pozvali žáky Dosty Bystrc (krajský
přebor) a vyhráli 1 : 0, když jsme byli po celé utkání jasně lepší a mohli dát i více branek. Vše jsme si vynahradili v dalším utkání, kdy přijeli žáci Medlánek hrající rovněž
krajský přebor, výsledkem 5 : 1 jsme potvrdili svoji dobrou formu. Týden před zahájením jarních bojů o body jsme si pozvali na odlehčení mužstvo z Měnína a ve spíše
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rekreačním tempu vyhráli 7 : 0. Bohužel jarní část soutěže začala kvůli nepřízni počasí
o týden později, a tak jsme měli 14-ti denní herní pauzu a nemohli ani pořádně trénovat.
Trochu jsme vypadli z tempa a v prvním utkání doma s Mikulovem ztratili vůbec první
2 body v soutěži po výsledku 1 : 1. Do dnešního dne jsme odehráli dalších 6 zápasů a s
náskokem 8 bodů vedeme tabulku krajské soutěže před dalšími pronásledovateli.
Zvláštní kapitolou je naše účast krajském poháru. Tato soutěž se hraje vyřazovacím způsobem a my jsme se v prvním kole utkali s Moravským Krumlovem. V bojovném a dramatickém utkání jsme vyhráli 2 : 1. Ve 2. kole porazili Řečkovice 2 : 0
a ve 3. kole Svratku Brno 3 : 0. Tato výhra je zvláště cenná, jelikož Svratka je vedoucí mužstvo Krajského přeboru, když za celou sezónu dostala pouhých 6 branek.
Ale hlavně jsme postoupili do finále, které se hrálo na stadionu Zbrojovky Brno na
Srbské. Zde byli našimi soupeři ligový žáci Vyškova r. 1998 hrající nejvyšší žákovskou soutěž. Naši kluci se jich však vůbec nezalekli a byli jim díky své neskonalé
bojovnosti a velkému srdci naprosto vyrovnanými soupeři. Díky proměněné penaltě
Mirkem Fialou dokonce vedli, ale soupeři se podařilo necelé 2 minuty před koncem
vyrovnat. Velké drama tedy vyvrcholilo penaltovým rozstřelem, v němž naši hoši
měli pevnější nervy a zvítězili 3 : 2. Prožili si svůj dosud největší fotbalový úspěch,
sklidili velký aplaus od přítomných rodičů a kamarádů, kteří je přijeli ve velkém
počtu povzbudit. Patří jim velké uznání a gratulace.
Trenér: František Furch
SK Vojkovice již dávno nejsou malým vesnickým klubem. Na našem hřišti se střídají týmy jako Svratka Brno, Sparta Brno či Zbrojovka 2006. Jsme vidět jak v rámci
okresu či kraje, tak na internetových stránkách našich soupeřů nebo na našich vlastních: http://www.skvojkovice.com/. Naším cílem je kvalitativní růst především v oblasti mládeže a stálé zlepšování sportovního vyžití dětí v jejich volném čase.
Závěrem bych chtěl poděkovat za mladé sportovce, kteří během společných tréninků zaplní obě travnatá hřiště, za podporu a přízeň, které se nám dostává. Díky
možnosti využívat téměř neustále dvě travnaté plochy, v zimě sokolovnu a díky
nezištné podpoře obce a pana starosty Kleina také sportovní halu Žabčice nejsme
v naší práci s mládeží omezováni, což je jedním z klíčů úspěšného a zdravého rozvoje dětí a mládeže. Současná úroveň A mužstva a jeho výborné výsledky sledují
i naši mladí hráči a místo toulání po ulici či vysedávání u počítačů plánují svoji
sportovní budoucnost. Přijďte se na nás podívat a je jedno kdy, protože na hřišti SK
se sportuje stále!
Richard Večeřa

9) Senioři

Sdružení aktivních seniorů

Oslavou Nového roku 2013 jsme úspěšně zahájili již třetí rok naší činnosti. Přestože jsme poměrně mladá organizace (ne svým věkem), snažíme se pomáhat všude tam,
kde nám na to stačí naše síly.
1. V únoru to byl dětský maškarní ples, pořádaný Tazíkem. Pomohli jsme vyzdobit sál
a bylo nás vidět i na samotném plese.
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2. Na 1. březen nám pan Lubomír Spáčil zajistil vstupenky na představení „Zkrocení
zlé ženy“.
3. 23. března – v tento chladný sobotní den jsme pomáhali uklízet naši obec.
4. Na velikonoční svátky se seniorky pochlubily svými výrobky na malé výstavce.
5. 1. květen jsme oslavili společným výstupem na židlochovický Výhon. Některé
z nás odvážně vystoupaly až na vrchol Akátové věže.

6. 7. května jsme pořádali zájezd na zámek v Kroměříži a při této příležitosti jsme
navštívili výstavu květin Floria. Deštivé počasí nám neumožnilo prohlédnout si
Květnou zahradu. Cestu domů vysvitlo sluníčko a my jsme se zastavili na Žuráni,
odkud Napoleon řídil svou bitvu. Naskytl se nám nádherný pohled na okolí.
7. 13. května - s jednodenním zpožděním jsme oslavili Svátek matek. K tomuto dni
nám popřál všechno nejlepší náš pan starosta. Příjemný zážitek nám připravili svým
vystoupením žáci Základní školy Vojkovice. Dík patří nejen našim dětem, ale především jejich obětavým učitelkám. Všem se vystoupení moc líbilo, děti byly odměněny
vřelým potleskem a nechyběla ani sladká odměna. Na harmoniky nám zahráli pan
Krišpín a pan Vedra. Zazpívali jsme si a ani se nám nechtělo jít domů.
8. 16. května - zatím poslední zájezd na hrad Bítov, odkud jsme po prohlídce odjeli do
Vranova nad Dyjí. V přístavišti na nás čekala loď. V tomto slunečném dni jsme ujeli
40 vodních kilometrů. Vzhledem k tomu, že bylo hodně vody, zavezl nás kapitán do
míst, kam se běžně lodě nedostanou.
Za organizaci SAS: Radoslava Kubátová, Věra Navrátilová, Jana Kleinová
P.S. Když se cítíš doma sám, můžeš přijít klidně k nám na OÚ Vojkovice, každé
sudé pondělí v 16.00 hod.
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10) Knihovna
MŠ a ZŠ v knihovně

Jako každý rok v březnu – měsíci knih, přišly i letos na besedu do knihovny děti
z Mateřské školy. Dozvěděly se, kde knihovna vůbec je, co se tu dělá a k čemu vlastně
knihovny jsou. Poslechly si pohádku, prohlédly knihovnu a některé si už odpoledne
přišly i s rodiči vypůjčit knížky.
Letos se k nim přidaly i děti ze Základní školy. Pro ty byla nachystaná soutěž – podle
přečtené ukázky poznat, z jaké knihy je. A musím říct, že věděly!
Jarmila Kresová

11) Výsadba stromů – ulice Nádražní
Jistě jste si povšimli, že na přelomu měsíců dubna a května letošního roku proběhla poměrně rozsáhlá výsadba nových stromků v ulici Nádražní, kterou provedla
firma Festuca, v.o.s. Rajhradice, s výrazným sponzorským přispěním firmy Solar,
s.r.o.
Jedná se o sloupovitý habr Carpinus betulus Frans.fontain. Strom dorůstá v ideálních podmínkách do výšky 5 - 6 m a je přímo vypěstován k tvarování, tedy ořezu.
Tato nová výsadba tradičních listnatých stromů je počátkem nahrazování živelně
sázených jehličnanů, které jsou v dnešní době přerostlé, postupně se musí odstraňovat
z důvodů stínění oken, narušení drátů elektrického vedení a v neposlední řadě hrozí
jejich vyvrácení. Jednotná výsadba dá ulici příjemný, zklidňující vzhled a také je navázáním na staré tradice, které můžeme vidět na zažloutlých fotkách našich předků.

Leoš Janíček
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12) Vítání občánků
Dne 1. 6. 2013 byli slavnostně uvítáni do života nejmladší občánci Vojkovic.
Vanda Kilianová
Judita Kupková
Veronika Březinová
Amálie Zezulová
Anton Šafr
Tereza Matějková
Ondřej Šebesta

13) Společenská kronika
Narození

Úmrtí

Hladká
Lucie
31.10.2012
Šafr
Anton
9.11.2012
Šebesta
Ondřej
4.12.2012
Šindelářová
Lucie
8.1.2013
Šindelářová
Nikola
8.1.2013
Kupková
Judita
19.1.2013
Zezulová
Amálie
3.4.2013
Matějková
Tereza
16.4.2013
		

Jubilea od 1. 12. 2012 do 30. 5. 2013
Černý
Lauterbachová
Šafaříková
Vítová
Pištěková
Večeřová
Komínek
Večeřa
Kleinová
Kosinová
Špalovský
Partyka
Lukášek
Šorma
Kosinová
Charvát
Krejčí
Franta
Smejkalová

Rudolf
Jaroslava
Eva
Miroslava
Marie
Emilie
Oldřich
Jiří
Marie
Marie
Petr
Josef
Vlastimil
Vlastimír
Jarmila
Josef
Marta
Rostislav
Miluška

60
60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
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Janíčková
Březina
Iránková
Domes
Sedláček
Lukášek
Franěk
Tuháčková
Hliva

Daria
Josef
Marta
Bohumil
Jiří
Rastislav
Josef
Jiřina
Josef

Střížová
Semerád
Hubená
Kubová
Vavřiníková
Krišpín
Hamza
Papoušková
Sosnarová
Papoušek
Janíčková
Egerlová
Macková
Černá
Dohnalová
Macka
Flodr
Broskvová
Šindelář

Miluška
Stanislav
Ludmila
Marie
Anna
Jaroslav
Mikuláš
Hildegarda
Marie
Radislav
Miluše
Marie
Marie
Františka
Marie
Ladislav
Bohuslav
Jiřina
Jan

8.12.2012
15.12.2012
14.2.2013
20.3.2013
22.3.2013
2.4.2013
20.4.2013
25.4.2013
2.5.2013
65
70
70
70
75
75
80
81
82
82
83
83
86
87
87
87
89
89
92

14) Tvrdost vody ve skupinovém vodovodu Židlochovicko
S přepojením na nový zdroj došlo ke změně kvality vody. Zásadním způsobem
se hlavně změnila tvrdost vody. Koncentrace vápníku a hořčíku neboli tvrdost vody
v novém zdroji by se měla snížit na hodnoty 2,6 – 3,3 mmol/l oproti hodnotám
4,0 – 5,6 mmol/l ve zdroji původním. Doporučená hodnota koncentrace vápníku
a hořčíku dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. je 2,0 – 3,5 mmol/l.
Tato informace slouží pro majitele myček na nádobí a popřípadě praček,
které jsou vybaveny zařízením pro nastavení tvrdosti vody.
Karel Klein – místopředseda VaK Židlochovicko

15) Deštivý červen
Kdo říká, že je rok 2013 výjimečně studený a vlhký, měl by zalistovat v obecní
kronice. Roku 1913, jak píše kronikář: „se ukázalo brzo jaro. Březen je krásný a teplý, ale duben přinese chlad a sníh. Vinohrady silně trpí mrazem, vinná réva pomrzne.
V Šimlochách je větší část vyklučena. Květen začne vydatnými srážkami. Červen
přinese námrazu, takže brambory a kukuřice namrznou. Zima vydrží celý červen.
3. července začíná deštivá perioda, která vydrží přes žně až do poloviny srpna, prší
skoro denně. Ve druhé polovině srpna o něco tepleji a jednotlivé dny krásně, mezitím
déšť. Podzim má pěkně suché dny. Zima suchá a studená“. Doufejme, že se nebude
opakovat počasí, jaké bylo před sto lety.
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